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Gminne obchody Dnia Strażaka

 Każdego roku, 4 maja strażacy obchodzą swoje święto. W naszej Gminie 
obchody strażackiego święta, zorganizowano tradycyjnie w rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczął przemarsz jednostek OSP spod 
remizy strażackiej w Pierzchnicy na uroczystą Mszę Świętą do kościoła para-
fialnego p.w. Św. Małgorzaty.
 Msze w intencji Strażaków z okazji Dnia Strażaka  sprawował ksiądz kano-
nik Marian Gawinek, proboszcz parafii który podziękował strażakom za bezin-

teresowną służbę innym, ratowanie 
życia, zdrowia i mienia ludzkiego, 
gotowość niesienia pomocy, nie 
zważając na własne bezpieczeństwo.
 W uroczystości udział wzięli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchni-
ca Stanisław Strąk, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Maria Łopatowska, 
radni, sołtysi oraz jednostki Straży 
Pożarnej z naszej gminy:
-OSP Drugnia
-OSP Gumienice
-OSP Maleszowa
-OSP Osiny
-OSP Pierzchnica
-OSP Skrzelczyce
 W dalszej części uroczystości 
jednostki wraz z pocztami sztanda-
rowymi przemaszerowały pod re-
mizę strażacką w Pierzchnicy, gdzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 
Stanisław Strąk złożył strażakom po-
dziękowania za ich zaangażowanie 
oraz ciężką i bezinteresowną służbę.
 Po zakończeniu oficjalnej części 
Druhowie zostali zaproszeni na po-
częstunek.

Edyta Majewska
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 Wczesną wiosną Wykonawcy – wybrani w przetargu 
w listopadzie ubiegłego roku - przystąpili do prac przy 
modernizacji dróg:
- Górki – Zaborze - o długości ok. 700 mb,
- Osiny – Lizawy – o długości ok. 750 mb,
- Skrzelczyce Błonie – o długości ok. 800 mb.
 Termin zakończenia prac ustalony został w przetargu 
na połowę lipca, ale prace są już praktycznie na ukończe-

Prace drogowe na ukończeniu
– większy komfort i bezpieczeństwo

niu. Wszystkie drogi będą miały nową nawierzchnię asfal-
tową – co podnosi komfort jazdy dla mieszkańców i bez-
pieczeństwo.
 - Wartość prowadzonych robót drogowych to kwota 
ponad 2 mln 200 tys.zł – mówi Burmistrz Stanisław Strąk - 
z tego 60% to dotacja od Wojewody w ramach Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Redakcja
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 W ramach pozyskanej przez Gminę 
Pierzchnica dotacji unijnej prowadzone 
są intensywne prace termomoderni-
zacyjne na budynku Ośrodka Zdrowia 
w Pierzchnicy.
 Zakres prac obejmuje wymianę 
wszystkich okien i drzwi wejściowych, 
dodatkowe ocieplenie styropianem, do-
cieplenie stropodachu oraz wykonanie 
nowej elewacji. Pozwoli to na znaczące 
obniżenie kosztów ogrzewania budynku 
oraz poprawi się estetyka obiektu. 
 Koszt robót ustalony w przetar-
gu nieograniczonym wynosi 554 tys. zł 
z  tego 80% to dotacja unijna z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Redakcja

Trwa termomodernizacja
budynku Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy

 Najbardziej strategiczna inwestycja naszej Gminy – 
modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w  Pierzch-
nicy – powoli dobiega końca. Jak wcześniej informowali-
śmy – dotychczasowa oczyszczalnia pracowała na granicy 
swoich możliwości.
 Dzięki pozyskanym dotacjom rządowym można było 
wdrożyć przygotowany kilka lat temu projekt rozbudowy. 
Prace rozpoczęto rok temu i obejmowały one wybudowa-
nie nowego  budynku oczyszczalni wraz z dostawieniem 
dodatkowych 4 zbiorników-reaktorów. Dzięki temu prze-
pustowość z 200 m3 zwiększono do 360 m3 z możliwością 
zwiększenia o kolejne 100 m3 w przyszłości poprzez do-
stawienie jeszcze jednego reaktora – przygotowane jest 

Strategiczna inwestycja zbliża się do końca
na to miejsce.  Ponadto wybudowano nową wiatę na po-
trzeby składowania osadu oraz zmodernizowano dotych-
czasowy budynek oczyszczalni, w którym obecnie będzie 
zainstalowana prasa osadu oraz w przyszłości sito. Prze-
widziano też instalację stacji zlewnej do przyjmowania 
ścieków z szamb.
 – Inwestycja zabezpiecza potrzeby mieszkańców 
Pierzchnicy i Pierzchnianki oraz pozwala na rozwój budow-
nictwa Pierzchnicy i okolic bo będzie można podłączać nowe 
domy i kolejne miejscowości – mówi Burmistrz Stanisław 
Strąk i dodaje - wartość robót to kwota ponad 3 mln 200 
tys. zł i całość udało się sfinansować z dotacji rządowych. 

Redakcja
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 W czerwcu bieżącego roku rozpocznie się największa 
pod względem wartości inwestycja Powiatu Kieleckiego. 
Jest to modernizacja drogi łączącej trzy gminy: Chmiel-
nik-Pierzchnica-Raków. Zakres robót obejmuje moderni-
zację: 4 km drogi na terenie Gminy Chmielnik, 4 km na 
terenie Gminy Pierzchnica i 2 km na terenie Gminy Raków. 
Wartość inwestycji po przetargu to kwota ok. 16 mln zł.
 Inwestycja była przygotowywana przez kilka lat. O jej 
realizację zabiegali: Stanisław Strąk – Burmistrz Pierzchni-
cy, Paweł Wójcik – Burmistrz Chmielnika, Damian Szpak 
– Wójt Rakowa oraz Mariusz Ściana – Członek Zarządu Po-

Rozpoczyna się największa inwestycja
Powiatu Kieleckiego

 26 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica od-
było się spotkanie robocze Burmistrza Stanisława Strąka 
z Członkiem Zarządu Powiatu – Mariuszem Ścianą. Wśród 
różnych poruszanych tematów było omówienie realizacji 
kolejnych inwestycji przy drogach powiatowych. 

Spotkanie robocze
z Członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego

 Ustalono, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace 
przy umacnianiu rowów odwadniających w miejscowości 
Pierzchnianka – przeprowadzono już postępowanie prze-
targowe. Następnie ogłoszony będzie przetarg na moder-
nizację drogi Maleszowa-Ługi o długości 2 km, na którą 
jest uzyskana dotacja w wysokości 60% kosztów. W dal-
szej kolejności będzie realizowana inwestycja moderniza-
cji kilku odcinków chodnika na ul. Szkolnej w Pierzchnicy 
w ramach unijnego projektu: Rewitalizacja Pierzchnicy – 
jest dotacja unijna w wysokości 80% kosztów.
 Burmistrz przedstawił też oczekiwania radnych i soł-
tysów w zakresie ubiegania się o kolejne dotacje na mo-
dernizację kolejnych dróg powiatowych na terenie naszej 
gminy. Pan Mariusz Ściana zapewnił, że w miarę możliwo-
ści będzie zabiegał o pozyskanie dotacji na jak największą 
liczbę dróg.

Redakcja

wiatu Kieleckiego. Na inwestycję Powiat Kielecki pozyskał 
dotację z POLSKIEGO ŁADU w wysokości 95%, a pozostałe 
5% to wkład Powiatu. Wykonawca deklaruje zakończenie 
prac do wakacji przyszłego roku.
  – Jest to bardzo ważna inwestycja podnosząca bezpie-
czeństwo i komfort dla korzystających z drogi – podkreśla 
Burmistrz Stanisław Strąk i dodaje – jest to owoc bardzo 
dobrej współpracy z włodarzami sąsiednich gmin oraz z Za-
rządem Powiatu, a w szczególności z Członkiem Zarządu 
Mariuszem Ścianą.

Redakcja
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W ostatnim czasie przeprowadzono przetargi na następu-
jące inwestycje:

Adaptacja sali gimnastycznej w Pierzchnicy
na potrzeby kulturalne

 Inwestycja w ramach Projektu Rewitalizacji Pierzch-
nicy: Inwestujemy w Przyszłość. W ramach zadania prze-
widziano prace remontowe na dotychczasowej sali gim-
nastycznej – (wymiana parapetów, drabinek, grzejników, 
drzwi wewnętrznych, malowanie ścian)- oraz montaż ro-
let na okna, zakup profesjonalnego nagłośnienia, wymia-
nę świetlika dachowego, wymianę oświetlenia oraz zakup 
rozkładanej sceny. Dzięki temu będzie można w zdecydo-
wanie lepszych warunkach organizować różne uroczysto-
ści szkolne i gminne. Wartość robót to kwota ok. 390 tys. zł 
z tego 80% to dotacja unijna z Urzędu Marszałkowskiego. 
Termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2022r. Rozpoczę-
cie roku szkolnego powinno się odbyć już w wyremonto-
wanej sali.

Budowa dodatkowej sali wielofunkcyjnej
przy szkole w Pierzchnicy

 Ponieważ klasy młodsze praktycznie nie miały możli-
wości korzystać z dużej sali (gdyż była zajęta przez starsze 
klasy) podjęto decyzję o budowie dodatkowej hali z prze-
znaczeniem właśnie dla młodszych klas I-III. Ponadto będą 
mogły odbywać się tam mniejsze uroczystości szkolne 
oraz przedszkolne. Będzie to także miejsce do organizo-
wanie nauki tańca dla dzieci (na jednej ścianie będą za-
montowane lustra) i inne przedsięwzięcia. Koszt budowy 
to kwota 1 mln 675 tys.zł. Udało się pozyskać dotację unij-
ną z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 tys.zł. oraz 
dotację rządową w kwocie 825 tys.zł. Planujemy jeszcze 
ubiegać się o wsparcie z Ministerstwa Sportu. Inwestycja 
ma być zrealizowana do 30 czerwca 2023 roku.

Budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim
 Oczekiwana od wielu lat inwestycja obejmująca budo-
wę świetlicy o wielkości takiej samej jak w Górkach, Brodach, 
Pierzchniance czy Drugni Rządowej. Ponadto przewidziano  
wykonanie ogrodzenia, podjazdu, parkingów. W związku 
z tym, że przez środek działki przechodzi wodociąg więc za-
kres robót obejmuje również przełożenie tego wodociągu 
bliżej drogi. Wartość robót ustalona w przetargu to kwota 
1 mln zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji POLSKI ŁAD. 
Termin oddania do użytku to koniec 2023 roku.

Rozbudowa świetlicy w Podlesiu
 Obecna świetlica w Podlesiu jest trochę za mała w po-
równaniu do innych świetlic gdyż ma powierzchnię 60 m2, 

Startujemy z nowymi inwestycjami
 na kwotę blisko 10 mln zł

a świetlica takie jak w Górkach, Brodach, Pierzchniance 
mają ok. 100 m2. Dlatego od kilku lat zgłaszana była po-
trzeba dobudowy dodatkowego pomieszczenia o  pow. 
ok. 40 m2. Stosowny projekt został opracowany. W wyni-
ku przetargu koszt rozbudowy będzie wynosił 320 tys.zł. 
Inwestycja dofinansowana z dotacji POLSKI ŁAD. Termin 
oddania do użytku to koniec 2023 roku.

Rozbudowa świetlicy w Ujnach
 Tutaj jest również podobna sytuacja - jeśli chodzi 
o  wielkość świetlicy - jak w Podlesiu. Również z fundu-
szu sołeckiego były przeznaczone środki na wykonanie 
projektu rozbudowy świetlicy o dodatkowe pomieszcze-
nie o powierzchni ok. 40 m2. Koszt rozbudowy to kwota 
360 tys.zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji POLSKI 
ŁAD. Termin oddania do użytku to koniec 2023 roku.    

Budowa remizy w Osinach
 OSP Osiny nie posiada swojej remizy. Jest jedynie sta-
ry garaż, który wymaga gruntownego remontu. Kilka lat 
temu mieszkańcy na zebraniu uchwalili z funduszu sołec-
kiego środki na wykonanie projektu takiej remizy. W ra-
mach tego projektu przewidziano wyburzenie starego 
garażu i wykonanie nowego budynku, w którym będzie 
nowy garaż oraz pomieszczenie socjalne dla strażaków 
wraz z sanitariatami. Koszt budowy to kwota 500 tys. zł. 
Inwestycja dofinansowana z dotacji POLSKI ŁAD. Termin 
oddanie do użytku to koniec 2023r.

Modernizacja budynku świetlicy w Podstole
 Budynek świetlicy w Podstole będzie poddany grun-
townej modernizacji. Wymieniony zostanie dach oraz 
wykonana termomodernizacja ścian. Ponadto wykona-
ne zostanie szambo tak aby można było korzystać z za-
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 Pod koniec maja Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy 
dotacji dla samorządów z kolejnej edycji Programu POLSKI ŁAD.
Dla Gminy Pierzchnica przyznano dotacje na wszystkie trzy projek-
ty – ponad 10 mln zł! Są to następujące projekty:
1/ Modernizacja dróg gminnych – 3 mln 800 tys.zł (95%).
2/ Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej 
i termo-modernizacja – 3 mln 325 tys.zł (95%).
3/ Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Pierzchni-
cy wraz z budową miasteczka ruchu drogowego – 2 mln 970 tys.zł 
(90%).
 - Ogromnie się cieszę, że udało się pozyskać te dotacje. Przyjęta 
przeze mnie strategia okazała się skuteczna w 100% - wszystkie wnio-
ski mają dofinansowanie – mówi Burmistrz Stanisław Strąk. – Za oko-
ło dwa tygodnie powinno być ogłoszenie wyników z dodatkowej puli 
dla gmin popegeerowskich. Mamy tam złożony jeszcze jeden wniosek 
na 1 mln zł i liczymy, że również będzie dofinansowanie – wówczas 
łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosłaby 11 mln zł !
 Na jesieni pozyskaliśmy dla gminy 6 mln 750 tys.zł., a teraz to już 
jest absolutny rekord w historii Gminy Pierzchnica – podkreśla Bur-
mistrz i dodaje – mamy około 2 lata na przygotowanie stosownej do-
kumentacji i zrealizowanie projektów.
 Wniosek do programu dla miejscowości popegeerowskich 
obejmuje budowę placów zabaw w: Pierzchniance, Maleszowej 
oraz Wierzbiu, a także budowę garażu na potrzeby OSP Maleszowa. 
Wartość projektu to kwota 1 mln zł, a dofinansowanie wynosi 98%.

Redakcja

Absolutny rekord! 
Kolejne ogromne pieniądze dla Gminy Pierzchnica!

plecza sanitarnego i kuchennego. Wartość robót wynosi 
320 tys.zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji POLSKI 
ŁAD. Termin zakończenia prac to koniec 2022 r.

Zagospodarowanie centrum Skrzelczyc
 Od kilku lat gotowy był projekt zagospodarowania 
centrum wsi Skrzelczyce. Zakres projektu obejmuje wy-
burzenie stojącego w środku wsi budynku oraz wyko-
nanie ronda wraz z miejscami do parkowania. Ponadto 
zaplanowano kapitalny remont muru ogrodzeniowego 
wokół zabytkowej kaplicy, który się rozsypuje. Zgodnie 
z wytycznymi urzędu konserwatorskiego – mur zosta-
nie rozebrany, a następnie po wykonaniu fundamentów 
odtworzony w dotychczasowej wielkości. Wartość robót 
to kwota 550 tys.zł. Inwestycja dofinansowana z dotacji 
POLSKI ŁAD.

Finansowanie
 Inwestycje - świetlice w Straszniowie, Podlesiu, Uj-
nach, Podstole; remiza w Osinach oraz centrum Skrzel-
czyc – łączny ich koszt wynosi 3 mln 50 tys.zł. Do tego 
dochodzą koszty nadzoru ok. 70 tys.zł co daje łącznie 
3 mln 120 tys zł. Z POLSKIEGO ŁADU mamy przyznaną do-

tację 2 mln 700 tys. zł. W związku z tym, że koszt budowy 
świetlicy w Straszniowie jest bardzo wysoki to Wspólnota 
wsi Gumienice zadeklarowała dofinansowanie w kwocie 
100 tys.zł.

Wymiana oświetlenia ulicznego 
w całej gminie

 Przeprowadzono również przetarg na wymianę 
oświetlenia ulicznego w całej gminie. Obecne oświetle-
nie jest już stare, często palą się żarówki i ich wymiana 
jest kosztowna. Projekt obejmuje wymianę 947 lamp na 
ledowe energooszczędne oraz dowieszenie dodatkowo 
62 lamp. Ponadto wymienione zostanie sterowanie na 
nowoczesne elektroniczne. Po realizacji projektu będzie-
my mieli oświetlenie tak jak w sąsiednich gminach i przy-
niesie to znaczące oszczędności na energii elektrycznej 
oraz na kosztach napraw. Koszt inwestycji po przetargu 
to kwota 4,25 mln zł . Inwestycja dofinansowana z dotacji 
POLSKI ŁAD w wysokości 90% kosztów.  Termin realizacji – 
10 miesięcy od podpisania umowy.

Burmistrz
Stanisław Strąk
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 Pod koniec maja nastąpiło otwarcie zmodernizowa-
nego pawilonu handlowego SKŁADU BUDOWLANEGO 
MOTOZBYCH w Pierzchnicy przy ulicy Błońskiej.
 Inwestycja została zrealizowana w partnerstwie z Gmi-
ną Pierzchnica w ramach projektu: Rewitalizacja Pierzchnicy. 
Dzięki temu przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie unijne 
w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych. Wchodząc 
do nowego pawilonu jest się pod wrażeniem.

Nowy pawilon handlowy
SKŁADU BUDOWLANEGO

 Kolejna bardzo dobra informacja. Dzięki staraniom 
Burmistrza Stanisława Strąka oraz Dyrektora Piotra Ma-
kucha udało się pozyskać dotację z Kuratorium Oświaty 
- w  kwocie prawie 67 tys.zł - na zakup nowego sprzętu 
i wyposażenia do stołówki szkolnej w Pierzchnicy. 
 Również starania Zarządu Stowarzyszenia oraz Dy-
rektor Elżbiety Stemplewskiej z Drugni zakończyły się 
sukcesem i pozyskano ponad 25 tys.zł na wyposażenie 
stołówki w szkole w Drugni. 
 -Złożonych było około 90 wniosków z całego wojewódz-
twa, a dotację otrzymało tylko 21 szkół – w tym obydwie 
z naszej gminy – więc tym większy sukces – podkreśla Bur-
mistrz Stanisław Strąk.

Redakcja

Są pieniądze
na stołówki szkolne

30 CZERWCA UPŁYWA 
TERMIN NA ZŁOŻENIE 

DEKLARACJI
Deklarację można złożyć:
a) drogą elektroniczną na stronie:  zone.gunb.gov.pl 
lub
b) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy 
Pierzchnica
- Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i za-
rządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.  
Wynika on z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2021)
- W art. 27h ww. ustawy wprowadza się sankcje kar-
ne w postaci grzywny, które mogą być nakładane 
w  przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym 
terminie

  Właścicielom gratulujemy udanej inwestycji, a miesz-
kańców zapraszamy do odwiedzenia i zrobienia zakupów.

Redakcja
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Pierzchnicy w ramach środków z Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
w 2022r. realizuje program  Ministerstwa Rodziny 
i  Polityki Społecznej  Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej – edycja 2022.

W programie bierze udział 6 osób niepełnospraw-
nych z terenu gminy Pierzchnica posiadających 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do 
wyżej wymienionego, które wymagają usługi asy-
stenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program   „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” zapewnia możliwość skorzystania przez 
osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 
wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowa-
niu w życiu społecznym. Program ma na celu również 
ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz sty-
mulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowa-
nia aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 
niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji 
ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwie-
nie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w ży-
ciu lokalnej społeczności. 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
w szczególności polegają na: 
- wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym 
utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielę-
gnacyjnych 
- wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
i wypełnianiu ról społecznych
- wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem za-
mieszkania
- wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej 
i komunikowaniu się z otoczeniem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy

„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”

- edycja 2022

Miasto i Gmina Pierzchnica przystąpiła do Pro-
gramu „Korpus Wsparcia Seniorów”   Moduł II, 
który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego funkcjonowania 
w  miejscu zamieszkania osób starszych przez 
dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program 
będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą 
sprawowania opieki nad osobami starszymi, chory-
mi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepeł-
nosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wy-
magają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 
65 lat i więcej, którzy mają problemy z samo-
dzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzących samodzielne gospodar-
stwa domowe. W wyjątkowych sytuacjach do Pro-
gramu mogą zostać zakwalifikowane osoby miesz-
kające z osobami bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu seniorom zostanie zapewnio-
ny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą 
operatora pomocy – w przypadku nagłego zagro-
żenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdu-
jącego się na opasce, umożliwia połączenie się ze 
stale gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski bez-
pieczeństwa proszone są o kontakt telefoniczny 
pod numerem tel. 41 353 80 22 z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
Liczba miejsc ograniczona.

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy 

informuje, że trwa nabór osób
zainteresowanych otrzymaniem

- opaski bezpieczeństwa
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 W niedzielę, 22 maja, na Świętym Krzyżu odbył się ju-
bileuszowy XV Jarmark Świętokrzyski. Wydarzenie powró-
ciło po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Na 
stoiskach można było nabyć m.in. regionalne i tradycyjne 
produkty kulinarne, czy rękodzieło. Jarmark przebiegał 
pod hasłem „Folklor łączy pokolenia”. Pogoda była bardzo 
kapryśna, ale mimo to uczestnicy jarmarku dopisali. Im-
prezę rozpoczął uroczysty przemarsz procesji z relikwiami 
Krzyża Świętego do ołtarza polowego. O godzinie 11:30 
rozpoczęła się uroczysta msza święta na błoniach. Tego-
roczny Jarmark uświetnił występ zespołów z Kaszub, wy-
stąpił zarówno Dziecięcy Zespół z Kaszub, Zespół Pieśni 
i Tańca Kaszuby z Kartuz a także  Kapela Kaszuby. Lokalny 

Gmina Pierzchnica na XV Jarmarku Świętokrzyskim
na Świętym Krzyżu

 Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna re-
alizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współ-
pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w  której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich ta-
lentów i rozwijaniu zainteresowań.
 Podstawą tej  inicjatywy jest wsparcie wszystkich 
szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kom-
petencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, tech-
nologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach 
Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa w Pierzch-
nicy otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 91  500 zł.   
Rodzaj zakupionego  sprzętu elektronicznego  oraz inne-
go wyposażenia wynikał zarówno z wymagań posiadania 

Laboratoria Przyszłości
przez każdą szkołę tzw. wyposażenia podstawowego jak 
również z zainteresowań uczniów czy potrzeb szkoły. 
 W ramach wspomnianego Projektu zakupiliśmy min:
Drukarkę 3D wraz z pracownią druku, która może być wy-
korzystywana praktycznie na potrzeby każdego przed-
miotu lekcyjnego np. na lekcji geografii uczeń będzie 
mógł zobaczyć, jak wyglądają opisywane przestrzenie, 
np. dolina, płaskowyż czy wzniesienie, a ponadto zaanga-
żuje zmysł dotyku w procesy poznawcze, na lekcji historii 
drukarka 3D  umożliwia drukowanie modeli dawnej archi-
tektury czy pól bitew, na których toczyły się zmagania wo-
jenne, na lekcjach matematyki umożliwi uczniowi wizuali-
zację rozwiązywanych problemów matematycznych, a to 
co abstrakcyjne  nabierze dzięki niej realnych kształtów. 
Wymienione powyżej przykłady nie wyczerpują oczywi-

dorobek artystyczny przedstawił zespół dziecięcy „Górne 
Nutki” z gminy Górno, Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczy-
zna z gminy Masłów oraz Kapela Ciekoty. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się stoiska, na których Koła Gospodyń 
Wiejskich z gmin powiatu kieleckiego oferowały tradycyj-
ne a jednocześnie przepyszne potrawy i napoje. Gminę 
Pierzchnica w tym roku reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich Wierzbianki z Wierzbia. Panie na tę okoliczność, 
ubrane w piękne ludowe stroje, przyrządziły wiele smako-
witych potraw i ciast, które swoim wyglądem i zapachem 
przyciągały wielu chętnych do skosztowania. Śmiało moż-
na stwierdzić że, mimo niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych, stoisko Gminy Pierzchnica było jednym z naj-
bardziej obleganych na tegorocznym Jarmarku.

Klaudia Pawlik
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ście katalogu wszystkich możliwych użyć drukarki 3D na 
zajęciach szkolnych. W jaki sposób urządzenie zostanie 
wykorzystane zależy w dużej mierze od wyobraźni – tak 
ucznia, jak i nauczyciela. 
 Wirtualne Laboratorium Empiriusz, czyli komputer 
z oprogramowaniem oraz gogle VR umożliwiają przepro-
wadzenie przez ucznia w sposób wirtualny, a tym samym 
bezpieczny, doświadczeń chemicznych zgodnych z pod-
stawą programową. Przebieg doświadczeń pozostali 
uczniowie obserwują na interaktywnym monitorze mul-
timedialnym, który również znajduje się w zestawie.

 Aparat fotograficzny wraz z akcesoriami w postaci ze-
stawu oświetleniowego, statywu, gimbala, mikrofonu kie-
runkowego oraz mikroportu, umożliwiający  jeszcze lep-
szą możliwość dokumentowania funkcjonowania szkoły 
i aktywności uczniów, jak również pozwalający rozwijać 
zainteresowania uczniów  związane z fotografią.
 Przenośny sprzęt audio o dużej mocy umożliwiający 
łatwo i szybko nagłośnić szkolne wydarzenie zarówno 
w budynku , jak i na zewnątrz.
 Dzięki Laboratorium Przyszłości udało się również 
dofinansować stworzenie szkolnego radiowęzła poprzez 
zakup wyposażenia, jak też wyciszenie jego siedziby. Już 
dziś, po kilku miesiącach funkcjonowania szkolnego radia, 
widać u wielu uczniów„ żyłkę” prawdziwego radiowca.
 Ponadto zakupiono również stację lutowniczą oraz 
zestaw edukacyjny Arduino.
 Mamy nadzieję, że dodatkowe wyposażenie szkoły 
pozwoli naszym uczniom nie tylko na udział w ciekaw-
szych zajęciach lekcyjnych, ale również na większy rozwój 
zainteresowań i pasji, które będziemy starali się wspierać 
jeszcze bardziej.

Piotr Makuch – dyrektor SP w Pierzchnicy
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 Łódzkie wydawnictwo Akapit 
Press po raz szósty zorganizowa-
ło kolejną edycję Ogólnopolskiego 
Czytania Jeżycjady Małgorzaty Mu-
sierowicz – autorki 23 tomowej serii 
książek, wśród których znajduje się 
chociażby  “Szósta klepka”, “Kłam-
czucha”, “Kwiat kalafiora” czy “Opium 
w rosole”.
 Akcja cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, a polega na publicznym 
odczytaniu fragmentów wybranej 
książki. Nasza Biblioteka włączyła się 
do ogólnokrajowej akcji i brała w niej 
udział po raz drugi. 26 kwietnia 2022 
roku w czytelni biblioteki powitali-
śmy pierwszych czytających. Spo-
tkanie zainaugurowała Pani Jolanta 
Adamska - Kierownik MGBP witając 
wszystkich serdecznie. Czytanie zaś 
rozpoczął Pan Piotr Makuch – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Pierzch-
nicy zapoznając wszystkich z frag-

Jeżycjada 2022

mentem  „Kłamczuchy”. Następnie 
do czytania włączyli się uczniowie 
klasy III a z Panią Anną Makuch i III b 
z Panią Renatą Piątek. Dzieci pięknie 
i bez tremy odczytały dalsze części 
tekstu, a na zakończenie układały 
puzzle, z których wyłoniły się okładki 
książek Małgorzaty Musierowicz.
 29 kwietnia 2022 roku to kolej-
ny dzień Ogólnopolskiej Akcji. Tym 
razem do czytania poprosiliśmy, 
i chętnie się włączyli, uczniowie klas 
szóstych i siódmych. Dzięki uprzej-
mości i zaangażowaniu Pana Piotra 
Makucha mieliśmy możliwość prze-
prowadzić wydarzenie w Szkolnym 
Radiowęźle. Szkolna młodzież oraz 
Pan Dyrektor tym razem odczytali 
fragmenty „Opium w rosole”. Było 
trochę tremy i stresu, ale poszło 
świetnie.
 W VI edycji Czytania Jeżycjady 
wzięły również udział:

 - Świetlica Aktywator w Pierzchnicy, 
gdzie Dzieci czytały fragmenty „Kłam-
czuchy”, układały puzzle tworząc okład-
ki książek poznańskiej autorki, uczest-
niczyły również w quizie ze znajomości 
twórczości Małgorzaty Musierowicz.
- Świetlica Aktywator w Skrzelczy-
cach – tu młodzież współuczestni-
czyła w  przygotowaniu pomysłowej 
wystawki i miejsca do czytania, by 
następnie wziąć czynny udział w od-
czytaniu fragmentu „Nutrii i Nerwusa”.
 Bardzo serdecznie dziękujemy 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej, wy-
chowawcom klas, opiekunom Szkol-
nego Radiowęzła, Rodzicom i przede 
wszystkim Dzieciom i Młodzieży za 
chęci, za odwagę, za czytanie, za 
przyłączenie się do akcji, za pomoc 
w przygotowaniach, za zaangażowa-
nie… Po prostu za wszystko.

M.Markiewicz
St. bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy
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Są na świecie krasnoludki
 23 maja 2022 roku w czytelni MGBP w Pierzchnicy 
gościliśmy uczniów klas I – III ze Społecznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Drugni.
 Celem spotkania było przybliżenie postaci Patronki 
Roku 2022 Marii Konopnickiej, która tego dnia obchodzi-
ła 180 rocznicę urodzin. Tematowi przygotowanych zajęć 
przyświecało hasło „Maria Konopnicka – są na świecie 
krasnoludki”. Te maleńkie stworzenia żyjące w  izbach, 
chatach dały się poznać jako postaci bardzo przyjazne 
ludziom. Krasnoludki pomagały w pracach polowych, zaj-
mowały się dziećmi, towarzyszyły człowiekowi w codzien-
nym życiu i pracy, bardzo dobrze znały historię swego 
rodu i kraju. Dzieci uwielbiały słuchać krasnoludkowych 
historii opowiadanych ze swadą, polotem i znajomością 
tematu. Prym w tych opowieściach wiódł nadworny kro-

nikarz króla Błystka, Koszałek – Opałek. Wybitny uczony, 
który wysłany przez swego władcę na poszukiwanie wio-
sny przeżywa wiele przygód opisuje je w mądrych księ-
gach, by ślad tych ważnych wydarzeń pozostał dla po-
tomnych. Wyolbrzymione, śmieszne zdarzenia, przeżycia 
i relacje, historię i genealogię krasnoludkowego drzewa  
poznajemy z książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”.
 Skrzaty z utworu Patronki Roku stały się inspiracją 
do wykonywania prac przygotowanych dla uczniów dru-
gnińskiej szkoły. Podzieleni na grupy uczniowie pracowali 
nad trzema zagadnieniami:
1. rysowali postaci krasnoludków
2. układali jak największą liczbę słów z wyrazu KRASNO-
LUDEK
3. pomagali przy tworzeniu krasnoludka wykonywanego 
ze słoika.
Spotkanie z dziećmi było interesujące, ciekawe i radosne, 
chętnie uczestniczyli w przygotowanych zajęciach. Pod-
sumowując mogę powiedzieć, że:
„Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.”

M.Markiewicz
St. Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy



GAZETA PIERZCHNICKA - MAJ 2022 19

 W świetlicy Aktywator w Skrzelczycach 25.04.2022 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Zorganizowaliśmy ognisko z piecze-
niem kiełbasek i ziemniaków. Podopieczni wykonywali Eko-Robota z kartonów, worków na śmieci, nakrętek i gazet. Dzień 
Ziemi realizowany był w ramach projektu: ‚’Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica’’.

Wychowawcy PWD w Skrzelczycach

Dzień Ziemi 

 Za nami kolejny Egzamin Ósmoklasisty. Pierwsza 
część, z języka polskiego, odbyła się w środę. Punktual-
nie o godzinie 9.00 nasi uczniowie otworzyli swoje arku-
sze egzaminacyjne. W tym roku przyszło się im zmierzyć 
z „Zemstą” Aleksandra Fredry oraz napisać rozprawkę na 
temat przyjaźni lub opowiadanie, w którym należało opi-
sać spotkanie z bohaterem wybranej lektury.
 Następnego dnia uczniowie przystąpili do egzaminu 
z matematyki. Według nich zadania były stosunkowo ła-
twe. Należało wykorzystać w nich m.in. twierdzenie Pita-
gorasa, obliczyć prędkość, znaleźć przekątną rombu.
 Ostatniego dnia nasi ósmoklasiści zdawali język obcy. 
Zdecydowana większość wybrała język angielski, tylko 
jedna osoba podjęła próbę rozwiązanie testu z języka 
niemieckiego. Arkusze składały się zadań sprawdzających 
umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem, spraw-
dzających znajomość gramatyki oraz umiejętność pisania 
e –maili.
 Wyniki znane będą 1 lipca. Mamy ogromną nadzieję, 
że uzyskane punkty, a także oceny na świadectwie po-
zwolą wszystkim uczniom kończącym edukację na po-
ziomie podstawowym kontynuować naukę w wybranych 
szkołach średnich.

Tomasz Stolarczyk

Egzamin Ósmoklasisty
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Zawsze jest czekolada
 Liczy sobie bez mała 4000 
lat. Jej historia  ma swój początek 
w starożytnej Mezoameryce, czyli 
na obecnym terytorium Meksy-
ku, gdzie odkryto pierwsze krze-
wy kakaowca. Jako pierwsi tajniki 
przyrządzania czekolady z kakao 
poznali Olmekowie, jedna z naj-
starszych cywilizacji w Ameryce 
Łacińskiej. Czekoladę pili podczas ceremonii lub stosowali ją jako lekar-
stwo. W późniejszych wiekach Majowie uważali czekoladę za napój bo-
gów. Do wytwarzania tego świętego naparu używali prażonych i ucie-
ranych ziaren kakaowych zmieszanych z papryczką chili, wodą i skrobią 
kukurydzianą. .Aztekowie używali ziaren kakaowych jako środka płatni-
czego aż do XV wieku. Wierzyli, że czekolada to dar boga Quetzalcoatla. 
Służyła jako napój orzeźwiający lub afrodyzjak, ale pili ją również przed 
wyprawami wojennymi. Kiedy czekolada trafiła do Hiszpanii – tego nikt 
nie wie dokładnie. Legenda głosi, że hiszpański konkwistador Hernan 
Cortés przywiózł czekoladę do swojej ojczyzny w 1528 roku i wierzył, 
że odkrył czekoladę podczas swojej ekspedycji do Nowego Świata. 
Poszukiwał złota i bogactw, ale zamiast nich został obdarowany przez 
azteckiego władcę kubkiem cennego kakao. Cortés przywiózł ze sobą 
do Hiszpanii ziarna kakaowe. Chociaż czekolada nadal podawana była 
w formie napoju, jej hiszpańską wersję wzbogacono cukrem i miodem, 
aby złagodzić naturalnie gorzki smak. Czekolada szybko zyskała popu-
larność wśród bogatych i zamożnych. Nawet katoliccy mnisi przepadali 
za czekoladą i pili ją podczas praktyk religijnych. Hiszpanom bardzo dłu-
go udawało się utrzymać czekoladę w sekrecie. Minął prawie wiek, za-
nim dotarła do ościennej Francji i reszty Europy. W 1615 roku król Francji 
Ludwik XIII poślubił Annę Austriaczkę, która przywiozła próbki czekola-
dy na dwór francuski, aby uczcić to ważne wydarzenie. Wkrótce trafiła do 
Wielkiej Brytanii, gdzie serwowano ją w elitarnych klubach, tzw. domach 
czekolady. Popularność czekolady rosła w tempie zastraszającym -  wiele 
państw zakładało nawet własne plantacje kakao.  Biła rekordy popular-
ności wśród europejskiej arystokracji. Członkowie rodziny królewskiej 
oraz przedstawiciele klas wyższych spożywali czekoladę w celach zdro-
wotnych oraz ze względu na jej dekadencki charakter. Wytwarzana była 
ręcznie, w drodze mozolnego procesu. Jednak  rewolucja przemysłowa 
wszystko się zmieniła. W 1828 roku wynalazek prasy czekoladowej zre-
wolucjonizował proces wytwarzania czekolady. Podczas tłoczenia masła 
kakaowego z prażonych ziaren powstawał również drobny proszek ka-
kaowy, który mieszano z płynami i wlewano do form, gdzie tężał two-
rząc tabliczkę czekolady. I tak nastała era współczesnej czekolady, gdzie 
mały jej nieograniczone smaki i kształty.  
 12 kwietnia przypada Dzień Czekolady. Już po raz drugi akcja od-
była się MGBP w Pierzchnicy. Podobnie jak w roku ubiegłym każdy 
Czytelnik, który wypożyczył przynajmniej jedną książkę otrzymywał 
czekoladowy smakołyk. Tego dnia bibliotekę odwiedziło 141 osób, 
którym wypożyczono 206 wol. książek. Zapraszamy wszystkich do Bi-
blioteki, bo jak powiedział Kubuś Puchatek: „Świat nie jest idealny… 
Ale zawsze jest jeszcze czekolada. I książka. I gorące kakao.”

M.Markiewicz
St. Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

 25 kwietnia w sali konferencyj-
nej w Centrum Kongresowym Targów 
Kielce spotkali się uczniowie z woj. 
świętokrzyskiego, którzy zdobyli tytu-
ły laureatów Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych.  
 Wśród nich znalazła się uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy 
Karolina Sadowska, laureatka III Kon-
kursu Biologicznego. Serdecznie gra-
tulujemy!!!

Tomasz Stolarczyk

Laureaci
Kuratoryjnych

Konkursów
Przedmiotowych 
odebrali medale
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 W dniu 18 maja br. z okazji Dnia 
Mamy w naszej świetlicy w Skrzel-
czycach odbyły się warsztaty pn. 
„Znaczenie słów w porozumiewaniu 
się w rodzinie’’, które poprowadziła 
pani psycholog Jolanta Tąporowska. 
Było nam miło również gościć panią 
Annę Blinstrub - pracownika socjal-
nego oraz panią Jolantę Adamską 
- kierownika MGBP w Pierzchnicy. 
W  warsztatach brały udział dzieci 
i  młodzież wraz ze swoimi mamami. 
Pani Jolanta Tąporowska wygłosiła 

Dzień Mamy 
ciekawy wykład na temat prawidło-
wego porozumiewania się w rodzinie, 
podkreślając rolę słów oraz sposobu 
w jaki są wypowiadane, zwłaszcza do 
najbliższych nam osób. Dzieci mogły 
wysłuchać wierszy o mamie. Podczas 
warsztatów uczestnicy mając zakry-
te oczy chustą, mieli za zadanie roz-
poznać literkę napisaną alfabetem 
braille’a, utworzyć wiersz rymowany. 
Dzieci przygotowały drobny upomi-
nek dla mam w postaci własnoręcz-
nie przygotowanych bukietów. Na 

koniec spotkania, nasza podopieczna 
Aleksandra Woźniak zaśpiewała pięk-
ny utwór o mamie. Mamy nie kryły 
wzruszenia. Serdecznie dziękujemy 
pani Jolancie Tąporowskiej oraz pani 
Annie Blinstrub za ciekawe warsztaty 
i miło spędzone popołudnie. Zajęcia 
realizowane były w ramach projektu 
unijnego pn. „Utworzenie placówek 
wsparcia dziennego na terenie gminy 
Pierzchnica.

Wychowawcy PWD
w Skrzelczycach
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 Szkoła Podstawowa w Pierz- 
chnicy uczciła tę jedną z najważ-
niejszych rocznic w naszej historii 
pięknym i mądrym programem 
artystycznym. 
 Uchwalona 3 maja 1791 
roku przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, Konstytucja 
była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie spisaną ustawą zasad-
niczą, która stała się dokumentem 
tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Regulowała 

system prawny państwa, 
wprowadzając ustrój 
monarchii konstytucyj-
nej. Na jej podstawie 
przyjęto trójpodział wła-
dzy: prawodawcza, wy-
konawcza i sądownicza. 
Zniesiono liberum veto, 
konfederację i wolną 
elekcję. Choć obowiązy-
wała zaledwie przez 14 
miesięcy, to była próbą 
unowocześnienia ustro-
ju Polski i ratowania jej 
suwerenności.

Tomasz Stolarczyk

231 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja  Tradycją Warsztatów Terapii Zajęciowej z Osin 

jest organizowanie przed Świętami Wielkanocny-
mi spotkania z rodzicami i opiekunami naszych 
uczestników, które w tym roku odbyło się w dniach 
6 i 11 kwietnia. Grupa artystyczna przygotowała 
wspaniałe i wzruszające występy. Nasz podopiecz-
ny Rafał zaprezentował swój wiersz oraz złożył ży-
czenia Wielkanocne przez siebie ułożone.

 Podopieczni jak również pracownicy WTZ nie są 
obojętni na sytuację panującą na Ukrainie. Upiekli 
ciasta dla uchodźców mieszkających w Pierzchnicy. 
 W ten sposób chcieli w miarę swoich możliwo-
ści, aby poczuli namiastkę świątecznej atmosfery.

 W dniu 9 maja 2022 r. rozpoczęliśmy sezon 
grillowy. Wybraliśmy się nad zalew Andrzejówka 
koło Chmielnika. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce, 
gdzie miło spędziliśmy czas na pieczeniu kiełbasek, 
spacerowaniu, jak również skorzystaliśmy z siłowni 
plenerowej.

 
Magdalena Markiewicz

Nowinki z Osin
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 13.05.2022 r. podczas obchodów ,,Tygodnia Bibliotek” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy od-
było się pasowanie na czytelnika klas I a  i I b. Głównym celem tej uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów 
do korzystania z naszej biblioteki, poznanie zasad właściwego obchodzenia się z książką i korzyści płynących z czytania.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 Większość dzieci już od dawna odwiedza regularnie 
naszą instytucję, ale pasowanie, to oficjalne przyjęcie do 
grona czytelników. Powitania  przybyłych gości dokonała 
p. kierownik Jolanta Adamska. Po wprowadzeniu w ma-
giczny świat książek i biblioteki uczniowie kl. I a i I b z wy-
chowawczyniami p. Barbarą Miszczyk i p. Agnieszką Figiel 
zaprezentowali wiersze i piosenki specjalnie na tę okazję, 
jak i pokazali   swoje umiejętności czytania. Po części arty-
stycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, że 
będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumien-
nie wypełniać obowiązki czytelnika. Wysłuchali też ,,Prośby 
książki”. Po złożonej przysiędze każdy uczeń za pomocą ,, 
czarodziejskiego ołówka” został pasowany na czytelnika 

przez p. kierownik Jolantę Adamską. Na pamiątkę tego wy-
darzenia młody czytelnik otrzymał dyplom, książkę, notes 
i gumkę. Na zakończenie dzieci układały puzzle specjalnie 
przygotowane dla nich. Dla pierwszoklasistów ten dzień 
był pełen wrażeń i zapewne na długo pozostanie w ich pa-
mięci, a biblioteka będzie kojarzyć się z miejscem radosnym 
i bezpiecznym, gdzie są mile widziani i chętnie będą ją od-
wiedzać. Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy cieka-
wych przygód, rozwijania wyobraźni w świecie książek, na-
tomiast p. B Miszczyk  i p. A. Figiel serdecznie dziękujemy za 
przygotowanie dzieci i części artystycznej na tę okoliczność.

Danuta Leszczyńska
Irena Bińkowska
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 26 maja 2022 r. odbyło się szkolenie PPOŻ wychowan-
ków oraz wychowawców Świetlicy Aktywator w Pierzch-
nicy. 
 Pani inspektor zapoznała uczestników z warunkami 
powstawania pożaru oraz metodami pomocy osobom 
poszkodowanym przy jednoczesnym dbaniu o własne 
bezpieczeństwo. Zwróciła uwagę na to, że wystarczy wy-
eliminować jeden czynnik z trzech aby ugasić płomień. 
Zaprezentowała gaśnicę i omówiła sposób jej użycia. Na-
uczyła dzieci także znaków bezpieczeństwa i reguł poru-

SZKOLENIE PPOŻ W ŚWIETLICY AKTYWATOR
W PIERZCHNICY

 Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach 
wraz ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty zainicjowało 
akcję „Śladami kieleckich Westerplatczyków”, która pole-
ga na rowerowych wycieczkach uczniów świętokrzyskich 
szkół na miejsca pochówku żołnierzy walczących na We-
sterplatte w 1939 r.  Przy każdym z grobów umieszczona 
została tabliczka informująca, która szkoła opiekuje się 
danym miejscem. W ten sposób uczniowie oddali hołd 
i uczcili pamięć o niezłomnej postawie polskich żołnierzy 
walczących z niemieckim okupantem. 
 W ramach tej inicjatywy grupa wolontariuszy ze 
Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy wybrała się rowera-
mi na pierzchnicki cmentarz, aby uroczyście wmurować 
pamiątkową tabliczkę przy grobie Edwarda Rokickiego 
(1914-1989), który brał udział w obronie Westerplatte. 
Został ranny, przebywał w niewoli, walczył w oddziale 
partyzanckim. Odznaczony został Medalem Zwycięstwa 
i Wolności, Srebrnym Krzyżem VM, Krzyżem Partyzanckim 
i Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Od dziś 
szkoła będzie wspierać rodzinę w opiece nad grobem 
Edwarda Rokickiego.
 Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Mi-
nister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Minister 
Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Tomasz Stolarczyk

„Śladami kieleckich Westerplatczyków”

szania się według znaków ewakuacyjnych. Kilkakrotnie 
przypominała zasady zachowania się podczas pożaru, 
szczególnie kładąc nacisk na ZACHOWANIE SPOKOJU 
i wykonanie telefonu alarmowego 112 lub 998.
 Pani inspektor szczegółowo omówiła sposób ewa-
kuacji z budynku podczas zagrożenia pożarem oraz na 
zakończenie szkolenia  przeprowadziła próbne wyprowa-
dzenie uczestników zajęć poza teren niebezpieczeństwa. 

Agnieszka Głuszek
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 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizu-
je coroczną akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Do tej 
akcji przyłączyła się również Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pierzchnicy. Akcji od początku towarzyszy 
hasło „Łączy nas pamięć’’, które podkreśla siłę wspólnoty, 
znaczenia solidarności. W 1940 r. Niemcy zamknęli ponad 
400 tys. Żydów w getcie warszawskim. Dziesiątki tysięcy 
z nich zmarły z głodu i chorób, ok. 300 tys. deportowano 
do obozu zagłady w Treblince. W getcie pozostali głównie 
ludzie młodzi i w sile wieku, bez rodzin, zatrudnieni w nie-
mieckich warsztatach produkcyjnych. W tych warunkach, 
gdy nie pozostało już nic do stracenia, wśród żydowskiej 
młodzieży narodziła się myśl o zbrojnym oporze. I tak 19 
kwietnia 1943 r. wybuchło powstanie w getcie warszaw-
skim. Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstań-
cy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo, ale kierowała 
nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania wrogowi moż-
liwie wysokich strat, a przede wszystkim wybierali śmierć 
z  bronią w ręku. Jednym z przywódców powstania był 
Marek Edelman (1922 -2009), który wtedy miał 21 lat. 
Przeżył likwidację getta i przez lata pielęgnował pamięć 
o wydarzeniach z 1943 r. Do końca życia  w rocznicę po-
wstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by od-
dać hołd poległym towarzyszom z żółtymi kwiatami, stąd 
Akcja  Żonkile. 
 W dn. 26.04. 2022 r. w MGBP w Pierzchnicy odbyło się 
spotkanie poświęcone 79 rocznicy wybuchu powstania w 
getcie warszawskim. W zajęciach uczestniczyli uczniowie 
klasy IV b wraz z p. M. Radomską. Omówiona została krót-
ka historia powstania i osób, które ratowały żydowskie 
dzieci. Następnie przeczytaliśmy książki Batszewy Dagan: 

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

,,Czika piesek w getcie” i ,,Co wydarzyło się w czasie Zagła-
dy”. Na zakończenie spotkania wykonaliśmy papierowe 
żonkile, symbol zbiorowej pamięci.
 Serdecznie dziękujemy p. M. Radomskiej za pomoc 
w  przeprowadzeniu Akcji Żonkile. Akcja upamiętnienia 
powstania w gettcie warszawskim została przeprowadzo-
na także w Świetlicy Aktywator w Pierzchnicy przy udziale 
Pani A. Głuszek.

Danuta Leszczyńska



GAZETA PIERZCHNICKA - MAJ 202226

 W dniu 26.05.2022r. odbył się 
Profilaktyczny Festyn Rodzinny pod 
hasłem: „Dobre życie bez używek II 
edycja”, zorganizowany przez Miej-
sko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Pierzchnicy dla wychowanków świe-
tlic Aktywator i ich rodzin, połączo-
ny z  Turniejem Aktywatorów w  piłkę 
nożną. Do rywalizacji przystąpiło sześć 
drużyn z podziałem na grupy wieko-
we ze Świetlic Aktywator w Pierzchni-
cy i Skrzelczycach (drużyna młodsza, 
drużyna starsza i drużyna dziewcząt). 
Cały turniej przebiegał w  bardzo we-
sołej atmosferze. Wszyscy kibicujący 
dopingowali zawodników i zagrzewa-
li ich do gry. Ostatecznie zwyciężyli 
w grupie młodszej Świetlica Aktywator 
Pierzchnica, w grupie dziewcząt Świe-
tlica Aktywator Pierzchnica, a w grupie 
starszej Świetlica Aktywator Skrzel-
czyce. Wszystkie drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, natomiast 
zwycięzcy puchary i piłki. W strefie 
plastycznej dzieci wykazały się dużą 
kreatywnością. Nakładając na dłonie 
farby w różnych kolorach odciskały na 
kartkach papieru obrazy o tematyce 
wiosennej. Dzieci także mogły skorzy-
stać z malowania twarzy i ze zrobienia 
brokatowych tatuaży. W trakcie wyda-
rzenia można było poczęstować się 
pysznymi ciasteczkami, które zostały 
upieczone podczas warsztatów kuli-

RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY

narnych w  świetlicach w Pierzchnicy 
i Skrzelczycach przez wychowanków. 
Poczęstunek był w części sfinansowa-
ny z Programu „ Żółty Talerz” Kulczyk 
Foundation. Profilaktyka była kolej-
nym punktem programu. Wychowan-
kowie podczas zajęć profilaktycznych 
w świetlicach przygotowały plakaty 
profilaktyczne, które ukazywały tema-
tykę życia bez używek. Plakaty można 
było zobaczyć podczas festynu. Do-
datkowymi atrakcjami były zabawy 
animacyjne m.in. z chustą animacyjną, 
zabawy ruchowe, bańki mydlane i wie-
le innych. Biorący udział zabawach 
animacyjnych i konkursach otrzymali 
upominki.

 Pragniemy serdecznie podzięko-
wać rodzicom, dzieciom i młodzieży, 
wychowawcom oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację 
festynu.
 Festyn Profilaktyczny został sfi-
nansowany z dotacji celowej przy-
znanej przez Gminę Pierzchnica na 
profilaktykę uzależnień wśród dzie-
ci i młodzieży – zadanie pod nazwą 
„Organizowanie i współfinansowa-
nie różnych form spędzania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży – świe-
tlice dla dzieci jako metoda przeciw-
działania alkoholizmowi”.

Kadra Aktywatora
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 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku 
organizuje w miesiącu maju ogólnopolską akcję promu-
jącą  czytelnictwo i biblioteki – Tydzień Bibliotek. Celem 
programu jest podkreślanie roli czytania i bibliotek, które 
wpływają na poprawę jakości życia, edukację oraz zwięk-
szanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. Historia progra-
mu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii 
Europejskiej. 1 maja 2004 r.   doszło do największego roz-
szerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, 
w  tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio 
nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były za-
wsze” odbył się I Tydzień Bibliotek. W pierwszych latach 
było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w ty-
godniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień 
Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja. Każda edycja 
przebiega pod innym hasłem,  tegoroczne to: „Biblioteka – 
świat w jednym miejscu”. W ramach tegorocznych obcho-
dów Tygodnia Bibliotek w bibliotece w Pierzchnicy odbyły 
się dwa spotkania z oddziałami „zerowymi”.
 10 maja 2022 roku bibliotekę odwiedziły dzieci V 
oddziału przedszkolnego z p. Pauliną Kalaturą i p. Anetą 
Zgórską. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Biblioteki Pani 
Jolanta Adamska witając przybyłych gości. Następnie kró-
ciutko rozmawialiśmy o znanych polskich pisarzach litera-
tury dziecięcej, by przejść do odczytania tekstu „Ślimak” 

Świat w jednym miejscu

Jana Brzechwy, do którego robiliśmy tytułowego ślima-
ka. Było dużo frajdy i śmiechu, gdyż nasz ślimak bardziej 
przypominał łabędzia niż głównego bohatera wiersza, ale 
… liczy się dobra zabawa. Zerówkowicze, nawiązując do 
ślimakowego domu, czyli muszli, samodzielnie wykony-
wali kolejną pracę plastyczną, której tytuł brzmiał „Mój 
dom marzeń”. Prace cudne, wyobraźnia nieograniczona, 
zapał i chęci ogromne. 
 11 maja 2022 to kolejny dzień Tygodnia Bibliotek, 
kiedy odbyło się spotkanie z V oddziałem przedszkolnym 
z p. Janiną Karasińską i p. Martą Idzik. Wstępna rozmowa 
dotyczyła znajomości polskich autorów stanowiła nie-
wielkie preludium do odczytania tekstu Juliana Tuwima 
„Lokomotywa”. Zerówkowiczom tekst wiersza jest znany 
doskonale. Następnie była zabawa. Całkiem fajna. Dzieci 
budowały ciuchcię z klocków lego oraz potężny pociąg 
z rolek po papierze toaletowym, plastikowych nakrętek 
i sznurka. Szło nam świetnie. Poznaliśmy również tekst 
wiersza Danuty Wawiłow „Rupaki”, do którego Dzieci wy-
konywały rysunki na temat „Mój rupak”. Prace Dzieci fan-
tastyczne, pomysły niebagatelne. 
 Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy Przedszkolakom, 
Wychowawcom i Opiekunom za udział w zajęciach z oka-
zji Tygodnia Bibliotek, za docenienie pracy bibliotekarzy 
i za mile upominki.

M.Markiewicz
St. Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy
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ZJAZD
ABSOLWENTÓW

przywitanie przybyłych
absolwentów przez
dyrektora szkoły Piotra
Makucha
zwiedzanie budynku szkoły
oraz obiektów sportowych
(radiowęzeł, murale,
graffiti, pokój relaksu i
wyciszenia, stołówka wraz
z kuchnią, orlik, sale
dydaktyczne)
spotkanie z obecnymi i
byłymi nauczycielami
sesje zdjęciowe na ściance
słodki poczęstunek

W programie:

Początek: 
godz. 17.00

Drodzy Absolwenci,
Zjazd Absolwentów
to dla nas świetna

możliwość przekonania
się, jak potoczyły się 

Wasze losy, a dla
Was to idealna okazja

do odwiedzenia
szkolnych murów. 

 

Wpadnijcie i zobaczcie,
jak zmieniła się nasza
szkoła na przestrzeni

ostatnich lat.
Serdecznie Was
zapraszamy!

Dyrekcja oraz grono
pedagogiczne Szkoły

Podstawowej w
Pierzchnicy

 

17.06.2022r. 
 odbędzie się 

Zjazd Absolwentów
Szkoły Podstawowej

w Pierzchnicy.

Miejsce: 
Szkoła Podstawowa 

w Pierzchnicy
ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 5
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 W ramach projektu „Żyj zdrowo 
i bezpiecznie” w szkołach na terenie 
gminy Pierzchnica odbyły się impre-
zy profilaktyczne 

„Idź pod prąd”
Program ukazuje zagrożenia związa-
ne z zażywaniem środków psychoak-
tywnych, takich jak alkohol, nar-
kotyki, dopalacze. Dotyka również 
problemów wychowawczych oraz 
faktów i mitów na temat dostępnych 
dziś używek. Atrakcją spotkania 
był udział rapera, który przedsta-
wił poruszane zagadnienia w stylu 
hip – hop. W imprezie wzięli udział 
uczniowie starszych klas  Szkoły Pod-
stawowej w Pierzchnicy i Społecznej 
SP w Drugni. Dzieci z Drugni zostały 
dowiezione do Pierzchnicy autoka-
rem. Realizatorem programu „Idź 
pod prąd” była firma „Strefa mocy” 
z Kielc.

Program „Zdrowo i wesoło”
Przez udział w programie dzieci do-
wiedziały się jak można w sposób 
bezpieczny i atrakcyjny spędzić czas 

Profilaktyka w szkołach

wolny od nauki, poszerzyły swoją wie-
dzę na temat zdrowego stylu życia, 
nauczyły się skutecznego odmawia-
nia – asertywność. W imprezie uczest-
niczyli uczniowie klas I – III ze Szkoły 
Podstawowej w Pierzchnicy i Społecz-
nej SP w Drugni. Dzieci z Drugni zo-
stały dowiezione autokarem.
 W ramach projektu „Żyj zdrowo i 
bezpiecznie” w miesiącu czerwcu od-
będą się jeszcze konkursy profilak-

tyczne w szkołach. Dla uczestników 
konkursów przewidziane są nagrody 
rzeczowe. Projekt  „Żyj zdrowo i bez-
piecznie” realizowany jest przez Spo-
łeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchni-
cy we współpracy ze szkołami. Środki 
finansowe na realizację zadania 
pochodzą z dotacji Miasta i Gminy 
w Pierzchnicy.

Prezes SRT w Pierzchnicy
 Marek Kułan
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 W sobotnie popołudnie, 7 maja 2022 roku w restau-
racji Finezja w Pierzchnicy, 14 par małżeńskich świętowało 
Jubileuszu 25-lecia Pożycia Małżeńskiego. Były to pary, 
które swoje srebrne gody obchodziły w 2020 i 2021 roku, 
jednak oficjalne obchody nie mogły się odbyć z powodu 
pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń. 

 - W dzisiejszych czasach 25 lat to też jest wyczyn. Bar-
dzo Państwu tego gratuluję. Przez życie dużo łatwiej jest kro-
czyć razem, bo nie składa się ono jedynie z miłych chwil, są 
również i te trudne. Tymczasem wspólnie pokonujecie prze-
ciwności trzymając się za ręce. Życzę, żeby zawsze tak było 
– mówił Burmistrz Stanisław Strąk.

JUBILEUSZ ŚWIĘTOWALI: 

W 2020 r. Jubileusz 25 lecia zawarcia związku małżeń-
skiego obchodzili 
1. Zuzanna i Andrzej DZIEDZIC
2. Justyna i Piotr GAŁKA
3. Halina i Marek LACH
4. Jadwiga Łukawska-Dudek i Henryk DUDEK

Jubileusze 25-lecia Pożycia Małżeńskiego

5. Monika i Wojciech NOWAK
6. Dorota i Jarosław PASZKOWSCY
7. Zofia i Jacek POSTAWA
8. Sabina i Bogusław ROŻKIEWICZ
9. Teresa i Mariusz RYK

W 2021 r. Srebrne Gody świętowali 
1. Jadwiga i Paweł BEDNARSCY
2. Jolanta i Bernard BRACICHOWICZ
3. Krystyna i Paweł GARDJAN
4. Bernadeta i Sławomir KRAWCZYK
5. Barbara i Jacek ZAMOJSCY

 Zaproszone pary małżeńskie otrzymały listy gratula-
cyjne, kwiaty oraz drobne upominki. 
 W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Stanisław Strąk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzata Garlicka.
 Gratulujemy wszystkim parom i życzymy dalszych, 
długich lat w zdrowiu, miłości, zrozumieniu i wzajemnej 
życzliwości.

Redakcja
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JUBILEUSZE 25-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
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