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Projekt: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W y da r zenia kultu r aln o - r o z r y wk o we
Słowo od Prezesa
Szanowni Państwo!
Pragnę Państwu przekazać, że z liczbą 87 punktów znaleźliśmy się na 11 miejscu spośród 145
Lokalnych Grup Działania z całej Polski, które złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR
w zakresie dodatkowych zadań. Dzięki czemu pozyskaliśmy dodatkową kwotę na działania w wysokości 3 321 134,82 zł. Jest to bardzo dobra nowina bo dodatkowe fundusze przyczynią się do
rozwoju naszego Regionu. Jednocześnie pragnę nadmienić, że w I półroczu 2013 roku planowany
jest już dodatkowy nabór na działania. Szczegółowe informacje znajdują się na dalszych stronach
niniejszego Biuletynu, w artykule dotyczącym Bonusa.
Obecny numer poświęcony jest kolejnej członkowskiej gminie – Pierzchnicy. Myślę, że garść informacji bardziej przybliży Państwu ten urokliwy obszar.
Na koniec - w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocy - życzę wszystkim spędzenia ich w radosnej wiosennej
atmosferze i zapału oraz wytrwałości do realizacji zamierzonych celów.

Plebiscyt Kobieta
Roku 2012
rozstrzygnięty!

W dniu 3 grudnia 2012 roku odbyła się gala wręczenia nagród laureatkom „Plebiscytu Kobieta Roku 2012” z terenu
LGD „Białe Ługi”. Miło nam jest ogłosić, że finalistką tego-

												Zdzisław Pniewski

Prezes Zarządu LGD „Białe Ługi”
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Konferencja
nt. efektów
wdrażania PROW
W dniu 15 listopada 2012 roku w Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach odbyła się konferencja nt. efektów
wdrażania PROW.
Organizatorem konferencji było
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego.
Konferencja miała na celu przedstawienie stanu realizacji PROW
2007-2013 w Polsce ze szczególnym naciskiem na efekty realizacji sześciu działań w ramach
PROW 2007-2013 wdrażanych
przez Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego oraz promocję
osiągnięć Lokalnych Grup Działania w regionie. Po oficjalnych
wystąpieniach w holu można było
zobaczyć „żywą” prezentację osiągnięć LGD na stoiskach. Na stoisku naszego LGD zaprezentowa-

rocznego plebiscytu została Pani Henryka Zychowicz, która otrzymała nagrodę główną – bony towarowe o wartości
950 zł, a wyróżnienia otrzymały Panie: Anna Oszczepalska, Zofia-Ligia Janda oraz Grażyna Kręcisz – otrzymały
specjalnie dla nich przygotowane grawertony . Bardzo miłym akcentem tego wieczoru był wyjątkowy gest laureatki – Pani Henryki Zychowicz, która zaraz po otrzymaniu
nagrody, przekazała ją na ręce organizatorki plebiscytu
z prośbą o przeznaczenie jej na cele charytatywne.
Naszą uroczystość zaszczycili reprezentanci poszczególnych gmin członkowskich LGD „Białe Ługi” oraz przedstawiciel Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan
Piotr Żołądek.
Wszystkim laureatkom tegorocznego plebiscytu serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w ich codziennej pracy i wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku
nagrodzimy kolejne przedsiębiorcze i działające na rzecz
lokalnej społeczności kobiety z terenu LGD „Białe Ługi”
w kolejnej edycji plebiscytu.
Plebiscyt „Kobiet roku 2012” został zrealizowany w ramach projektu „Organizacja plebiscytu kobiety roku
oraz imprezy Lejdis w Pałacu z działania „Małe projekty”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie.
liśmy wydawnictwa naszych beneficjentów sfinansowane
w ramach małych projektów oraz wydawnictwa zrealizowane w ramach projektów współpracy. Towarzyszyli nam:
Teresa Klimczak - specjalizująca się w kwiatach i ozdobach
z bibuły oraz właściciele gospodarstwa agroturystycznego
„Wiejski raj” serwujący „parzybrodę chłopską” - potrawę
zyskującą pierwsze miejsca w różnych konkursach kulinarnych oraz „karczek bacy ze śliwką” potrawę z certyfikatem „śliwkowego produktu lokalnego”, a także młodzież
z bractwa rycerskiego ze Staszowa. Chętnych do odwiedzania naszego stoiska i zapoznania się z naszymi osiągnięciami nie brakowało.
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Projekt 4H
Projekt „Tradycje i zwyczaje w naszej gminie”

realizowany był przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce
z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z LGD.
Projekt finansowanych był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, obejmował
swym zasięgiem:
1. Woj. Warmińsko - mazurskiego - gminy Świętajno,
Wieliczki i Kalinowo
2.Woj. Mazowieckiego - gminy Raciąż, Płońsk i Naruszewo
3. Woj. Lubelskiego - gminy Janów Lubelski, Dzwola i Batorz
4. Woj. Świętokrzyskiego - gminy Chmielnik, Raków
i Szydłów
Polegał na utworzeniu nieformalnych grup dzieci i młodzieży - klubów 4H w gminach oraz wykonaniu z nimi
projektu polegającego na zebraniu i upowszechnieniu
informacji o tradycji przygotowania i obchodzenia Świąt
Bożego Narodzenia w czterech regionach w kraju.

Zrealizowane działania:
1. Szkolenie dla opiekunów klubów i wolontariuszy dot. prowadzenia klubu 4H i realizacji projektu

z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie miało na celu przygotować liderów do prowadzenia klubu 4H oraz poprowadzenia projektu dot. obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.

Opiekunowie Klubów 4H:

Chmielnik – Włodzimierz Marchewka
Raków – Agnieszka Zwierzyńska
Szydłów – Martyna Wiewióra
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2. Warsztaty z dziećmi w gminach: w każdej gmi-

nie odbyły się 3 dni warsztatów: jeden warsztat z udziałem
dziennikarza, który przedstawił podstawy prowadzenia
wywiadu, przygotowania reportaży oraz dwa warsztaty
z udziałem ludzi starszych, wolontariuszy dot. robienia
zabawek i dekoracji bożonarodzeniowych. Wynikiem
pracy klubów 4H było przeprowadzenie wywiadów w terenie i przygotowanie reportaży, wykonanie samodzielnie dekoracji świątecznych według wskazówek wolontariuszy oraz zaprezentowanie wyników prac w projekcie
na spotkaniach podsumowującym w Warszawie.

3. Organizacja spotkania podsumowującego:

9 grudnia w Chmielnickim Centrum Kultury odbyło
się spotkanie podsumowujące zrealizowane działania,
z udziałem przedstawicieli samorządu, szkoły, wolontariuszy, rodziców, dziennikarza współpracującego przy
projekcie i klubowiczów.

4. Wspólne ogólnopolskie spotkanie w Warszawie: 17 grudnia w Warszawie odbyło się podsumowanie
projektu. Każdy klub zaprezentował wyniki projektu na
scenie, w tym reportaże, wywiady, inscenizacje dot. Świąt
Bożego Narodzenia oraz ozdoby świąteczne.

Funkcjo no wanie Lo kalnej G rupy Działania „ Białe Ługi”

Projekt współpracy
Szlak przygody

nymi przy największych atrakcjach związanych z wielokulturowością naszego regionu. O tym, dlaczego warto
być na Szlaku Przygody oraz o wszystkich szczegółach
projektu można było się dowiedzieć podczas konferencji,
która miała miejsce 7 marca 2013 roku o godz. 10 w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zapraszamy podmioty
branży turystycznej, które chciałyby zostać Partnerami
projektu - rozpoczyna się właśnie nabór firm i instytucji,
zainteresowanych przystąpieniem do Szlaku Przygody.
Wszelkie informacje dostępne są w biurze LGD.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Szlak Przygody” to projekt współpracy sześciu LGD województwa świętokrzyskiego i jedyny taki projekt turystyczny w Polsce. Swym zasięgiem obejmuje aż 850 km
tras, na których znajdzie się ponad 100 oznakowanych
atrakcji. Jednak rozbudowana oferta spędzania wolnego czasu to nie jedyna korzyść dla turystów, którzy będą
przemierzać ten obszar. Podróżnik wybierze miejsca,
które będą dla niego najbardziej interesujące, ale co ważne, za odwiedzenie każdego z nich otrzyma punkty. Podobnie jak w przypadku programów lojalnościowych na
stacjach paliw czy w hipermarketach, po zgromadzeniu
odpowiedniej liczby punktów będzie można je wymienić na wybrane przez siebie nagrody. W tym przypadku, zebrane punkty pozwolą np. obniżyć koszty pobytu
turystyczno-rekreacyjnego, zyskać darmowy nocleg lub
skorzystać z dodatkowych atrakcji. W ostatnim czasie
w każdej Krainie na Szlaku Przygody zostały dokonane
pomiary i namiary GPS mające na celu dokładne oznakowanie miejsc ustawienia tablic informacyjnych reklamowych oraz znaków. „Kraina Kultur”, która biegnie przez
obszar LGD „Białe Ługi”, zostanie oznaczona 54 znakami
E22, 13 małymi tablicami oraz 3 dużymi, zlokalizowa-
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„Przyjazne
przedszkole”

Realizacja projektu przebiega sprawnie. Do punktów
przedszkolnych uczęszcza 30 dzieci. Zajęcia realizowane
są od poniedziałku do piątku. Do chwili obecnej zrealizowano trzy wyjazdy : w październiku do Bawialni w Bu-

BONUS
15 290 566,82 zł to kwota nowego budżetu LGD „Białe Ługi” na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach
2008-2015. W wyniku konkursu na realizację dodatkowych
zadań w ramach LSR, Lokalna Grupa Działania Białe Ługi,
otrzymała dodatkowe środki w wysokości 3 321 134,82 zł.
Na podstawie umowy, podpisanej w dniu 28.04.2009 roku
z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Strategia obejmuje dwa cele ogólne: „LGD Białe Ługi regionem atrakcyjnym
turystycznie” oraz „Najlepsze produkty i aktywności lokalne w LGD Białe Ługi”, które realizowane są poprzez nabory
wniosków dotyczące szeregu przedsięwzięć skierowanych
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sku Zdroju, w grudniu do Teatru Kubuś w Kielcach oraz
w lutym do Centrum Bajki w Pacanowie . Dzieci 4 razy
w tygodniu uczą się języka angielskiego, w ramach projektu realizowany jest program zatwierdzony przez MEN,
odbywają się również zajęcia z logopedą oraz psychologiem. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy
realizacji projektu, finansowy wkład własny ponosi również Urząd Gminy Gnojno.

dla poszczególnych beneficjentów - osób fizycznych, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz samorządów. Wg danych Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego podpisanych zostało 139
umów, na realizację wszystkich rodzajów przedsięwzięć,
opiewających na łączną kwotę 4 786 877,09 zł (stan na dzień
30 listopada 2012 roku).
Dodatkowe środki wraz z jeszcze niewykorzystanymi można
będzie pozyskać podczas naborów wniosków realizowanych
przez LGD w 2013 i 2014 roku. Najbliższy nabór zaplanowany jest pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku.
Przeprowadzony będzie wtedy nabór ze wszystkich operacji
przewidzianych w LSR tj.: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”.

Funkcjo no wanie Lo kalnej G rupy Działania „ Białe Ługi”

Zespół ewaluacyjny oraz walne zebranie
członków LGD „Białe Ługi”
18 luty 2013 rok

18 lutego 2013 roku był bardzo pracowitym dniem dla
wszystkich członków LGD. Już od godziny 10 zostało
przeprowadzone szkolenie dla Rady LGD „Białe Ługi”,
które następnie w części warsztatowej przekształciło
się w posiedzenie dotyczące oceny wniosków. W tym
samym dniu tylko w godzinach popołudniowych odbyło
się spotkanie Zespołu Ewaluacyjnego, a po jego zakończeniu Walne Zebranie Członków. Członkowie LGD
„Białe ługi” przyjęli sprawozdania Zarządu i Komisji
Rewizyjnej za rok 2012 i udzielili absolutorium Zarządowi stowarzyszenia. Jednogłośnie została zatwierdzona

też nowa wersja LSR uwzględniająca zmiany wynikające z „Bonusa”. Na Walnym Zebraniu przeprowadzono
badanie ankietowe, dotyczące realizacji przez LGD
„Białe Ługi” programu LEADER w latach 2014-2020,
w badaniu wzięło udział 60 respondentów. Wszyscy
respondenci jednogłośnie odpowiedzieli się za realizacją
przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” programu
LEADER w latach 2014-2020. Za rozszerzeniem obszaru
LGD opowiedziało się 48 z 60 badanych, 12 respondentów jest przeciwnych rozszerzeniu obszaru.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy
z zakresu wdrażanie LSR w ramach PROW
2009-2013.
Trwający w dniach 14 styczeń – 8 luty 2013

W trakcie naboru przeprowadzonego w dniach od 14 stycznia do 8 lutego 2013 roku, złożonych zostało łącznie 24 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 4 663 276,00 zł
W podziale na następujące działania:
* „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- 9 wniosków na kwotę dofinansowania 2 458 896,00 ( limit na to
działanie wynosi 1 607 059,14 zł)
*„Odnowa i rozwój wsi” - 15 wniosków na łączną kwotę
dofinansowania 2204380,00 zł ( limit na to działanie wynosi 1 981 785,00 zł.
Za pośrednictwem systemu E – LGD (elektroniczny
system oceny wniosków) członkowie Rady LGD „Białe

Ługi” dokonali oceny złożonych wniosków w zakresie ich
zgodności z LSR, a także oceny według lokalnych kryteriów dla poszczególnych działań.
Zgodnie z wynikami oceny przyjęto do dofinansowania
w ramach dostępnych limitów środków:
• dla działania „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do realizacji wybrano pięć wniosków na łączną
kwotę 1 500 000,00zł
• dla działania odnowa i rozwój wsi do realizacji wybrano 14 wniosków na łączną kwotę - 1 980 781,00 zł.
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Gmina
Pierzchnica

Gmina Pierzchnica znajdująca się w samym sercu województwa świętokrzyskiego to region o bogatej różnorodności krajobrazowej. Północna część gminy należy
do strefy ochronnej Cisowsko - Orłowińskiego Parku
Krajobrazowego, natomiast pozostała część to Chmielnicko- Szydłowski Obszar Chroniony Krajobrazu. Zajmuje powierzchnie 10.460 ha, a zamieszkuje ją ok. 4800
mieszkańców. Terytorialnie obejmuje 16 sołectw: Brody,
Drugnia, Drugnia Rządowa, Holendry, Gumienice, Górki,
Maleszowa, Osiny, Pierzchnica, Pierzchnianka, Podlesie,
Podstoła, Skrzelczycze, Strojnów, Ujny, Wierzbie. Sąsiaduje z gminami: Chmielnik, Morawica, Daleszyce, Raków,
Szydłów, Gnojno. Historia przeplata się tu z legendą, a zabytki architektury i kultury przybliżają zamierzchłe czasy.
Okolice gminy wyróżnia rozmaita budowa geologiczna,
ukształtowanie formy powierzchni terenu, warunki klimatyczne oraz bogactwo świata zwierzęcego i szaty roślinnej.
Kręte drogi przeplatają się tutaj z zielonymi łąkami, zagajnikami, różnorodnymi lasami, oczkami wodnymi, stawami, a pośród całej panoramy porozsiewane są wszystkie
gminne miejscowości. Region pierzchnicki rozwija się
bardzo dynamicznie, jednak dokłada również wszelkich
starań aby nie zakłócić harmonii naturalnego środowiska.
Pierzchnica leżała na ziemi wiślickiej, która od XII wieku stanowiła część prowincji sandomierskiej. Prowincja
ta, w wieku XIV, przekształcona została w województwo
i zaczęła stanowić część składową odrodzonego Królestwa
Polskiego.
Nieznana jest bliższa data powstania miejscowości Pierzchnica, jednak fakt zaistnienia właśnie tutaj parafii może dowodzić o jej większym znaczeniu niż okolicznych wsi, jak
również dłuższym rodowodzie.
Pierzchnica, pierwotnie Pierśnica, w XIV wieku była już
wsią parafialną, gdyż w roku 1336 odnotowano zapłatę
trzech skojców świętopierza. Pierzchnicka parafia mogła
mieć wtedy tylko kilka lat, ponieważ wcześniej nie wymieniano jej wśród parafii, które opłacały Watykanowi tzw.
dziesięcinęwiennieńską w latach 1325-27. Do roku 1359
Pierzchnica nie była miastem, bo do tego roku dziesięcinę pobiera biskup krakowski. Wówczas też, Pierzchnica,
jako wieś, należała do szydłowskiego klucza dóbr królewskich.W roku 1359 biskup krakowski Bodzanta zamienił
z Tomisławem kanonikiem krakowskim, dochód z tabern,
należących do probostwa kieleckiego na dziesięcinę wsi
Pierzchnica. Osada otrzymała prawa miejskie po 1359r.,
a przed 1397r., kiedy to zanotowano imię Pietrasza, wójta pierzchnickiego. Prawdopodobnie był on wójtem dziedzicznym, reprezentującym interesy pana miasta. W XVw.
wójtostwo dziedziczne było w posiadaniu Jana Pierzchnickiego.
W 1512 roku król Zygmunt Stary na prośbę mieszkańców Pierzchnicy nadał tej osadzie prawo magdeburskie
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w związku z utratą przywileju na założenie miasta.
Zabudowa Pierzchnicy w latach 1510-1533 nie przekraczała 50 domostw, taka była też liczba rodzin mieszczańskich.
W 1541 roku wójtostwo otrzymał dworzanin królewski
Mikołaj Bogusz. W 1629 r. otrzymywali je małżonkowie
Jan Stanisławowski, starosta szydłowski i Katarzyna z Kazanowa.
Liczba ludności osady odnotowana została po raz pierwszy w 1676 roku i wynosiła 63 osoby, jednak może ona nie
być wiarygodna ze względów fiskalnych. W latach późniejszych liczba ta się zwiększała, jednak peryferyjny charakter osady pozostawał niewątpliwie w związku z sąsiedztwem miast o większym znaczeniu: Szydłowa i Chęcin,
a wszystkie leżały na szlaku handlowym łączącym Lwów
z Wrocławiem.
Główne źródło dochodu stanowiła uprawa roli, jednak pojawiło się tu także rzemiosło i handel. W XVI w. wykazano wśród mieszkańców Pierzchnicy piekarzy, rzeźników,
szewców, gorzelników, krawców, kowali i tkaczy.
Doniosłość usytuowania średniowiecznej Pierzchnicy na
szlaku handlowym, który łączył Wrocław z Lwowem potwierdziły jarmarki. Przynajmniej jeden odbywany był od
chwili polokacyjnej samodzielności, a dwa potwierdził
Kazimierz Jagiellończyk (na św. Małgorzatę, to jest święto
patronalne lokalnego kościoła oraz 28 września). W 1497
król nadał miastu trzeci jarmark – na św. Michała i potwierdził targi na wtorki.W XVIII wieku trakt handlowy
przez Pierzchnicę stracił swą ponadregionalną rolę na
rzecz drugorzędnego niegdyś odcinka łączącego Łagów
i Chęcin via Daleszyce.
Pierwsze wzmianki o osadach wokół Pierzchnicy odnotowano w XVI wieku: Gumienice, Osiny, Pierzchnianka,
Szczecno, Słopiecka Wola (Słopiec) Ujny, w 1618 Strojnów,
w 1635 r. Komórki.
Ważnym wydarzeniem było wybudowanie w Pierzchnicy
nowego kościoła pod wezwaniem św. Małgorzaty – rok
konsekracji 1808. Fundatorem kościoła był Maciej Sołtyk wojewoda sandomierski, który otrzymał w dzierżawę
wójtostwo.Zastąpił on kościół drewniany będący w bardzo
złym stanie technicznym. Pierwsza wzmianka o kościele
drewnianym pochodziła z 1565 r.
Na terenie gminy Pierzchnica funkcjonuje także druga
parafia, która ma swą siedzibę w Drugni. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca był ufundowany
pomiędzy 1374 r., a 1410 rokiem. W dniu 19 kwietnia
1876 r. w wielki piątek od godz. czwartej po południu
spłonął kościół drugniński. Kościół został szybko odbudowany. W skład zespołu parafialnego wchodzi kościół
murowany z około 1880 r. z wykorzystaniem północnej
ściany pierwotnego kościoła z 1470 r., dzwonnica murowana z około 1880 r., ogrodzenie z bramką murowane
z XIX w., drewniana plebania z końca XIX w. Przebudowana w 1910 r. oraz kapliczka św. Jana Niepomucena,
murowana z XVIII w. i pozostałości zespołu dworskiego
(spichlerz i pozostałości parku z I poł. XIX w.).
W okresie Powstania Styczniowego na ziemi pierzchnickiej zarejestrowano potyczkę, w której zginęło 17 powstań-
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ców, co upamiętnia pomnik wybudowany w 1997r. staraniem Towarzystwa Przyjaciół Pierzchnicy. Po powstaniu
Pierzchnica podupadła i w 1869r. straciła prawa miejskie.
Ostatnim burmistrzem był Andrzej Klejn 1846-1869r.
Gmina Pierzchnica, jako samorządna jednostka administracyjna została utworzona w 1927r. jako gmina powiatu
stopnickiego.
W dniu 26 kwietnia 1998 r. Rada Gminy uchwaliła wzór
herbu i flagi Gminy Pierzchnica. Herb Gminy Pierzchnica
przedstawia różę pięciopłatkową srebrną o listkach złotych
na czerwonym polu pod dwiema koronami złotymi.
Herb odwołuje się bezpośrednio do dawnego godła
Pierzchnicy - herbu poraj, zapewne biskupa krakowskiego
Bodzanty związanego z tą miejscowością.
Korony odnoszą się do okresu, w którym Pierzchnica była
miastem królewskim.
W heraldyce korona jest symbolem władzy seniora oraz
zwycięstwa i odwagi. Róża symbolizuje piękno, młodość,
radość, niewinność; jest symbolem milczenia.
Symbolika barw heraldycznych:
- złoto: szlachetność, życzliwość, otucha i wzniosłość;
- srebro: pokora, uczciwość, czystość, niewinność;
- czerwień: odwaga i waleczność.

Impezy kulturalne i sportowe
na terenie Gminy Pierzchnica

W ciągu roku w gminie Pierzchnica jest organizowanych
kilka imprez kulturalnych i sportowych.
Najważniejszą z nich są Dni Pierzchnicy. Jest to cykliczna
impreza kulturalna, która poprzez zróżnicowane działania
artystyczne wzbogaca ofertę kulturalną zaspakajając społeczne i kulturalne potrzeby mieszkańców regionu. Impreza sprzyja rozwojowi tożsamości społecznej i zachowaniu
dziedzictwa regionalnego. Dni Pierzchnicy aktywują lokalną społeczność wokół wartości i celów, integrują środowisko, jednocześnie promując i zwiększając atrakcyjność
turystyczną regionu.

Dni Pierzchnicy to impreza, która na stałe weszła do kalendarza wydarzeń kulturalnych regionu. Dzięki licznym
atrakcjom kulturalno-sportowo-muzyczno-tanecznym, co
roku przyciąga szeroką publiczność, bardzo często spoza
granic województwa świętokrzyskiego. Dni Pierzchnicy łączą się z odpustem w parafii pw. Św.Małgorzaty w Pierzchnicy, dlatego zawsze odbywają się około 20 lipca.
Z okazji Dnia Dziecka odbywają się Festyny Rodzinne,
których organizatorem są szkoły. Odbywają się na nich
występy, gry i zabawy konkursowe. Corocznie cieszą się
coraz większą popularnością.
Pod koniec lata odbywają się uroczyste Dożynki Gminne –
święto plonów w podziękowaniu za udane zbiory płodów
rolnych. Barwny korowód wieńców dożynkowych jest nieodzownym elementem corocznych dożynek, podobnie jak
polowa dziękczynna msza święta. Nie brakuje wówczas
smacznych potraw na bazie zebranych plonów, ani zabawy
przy muzyce. Dożynki Gminne odbywają się pod koniec
sierpnia, każdego roku w innej miejscowości gminy.
Kolejną imprezą plenerową organizowaną cyklicznie, co 2
lata, jest Festyn Świętojański w Skrzelczycach, który odbywa się na początku wakacji. Organizatorem jest Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Skrzelczycach. Po raz pierwszy Festyn został
zorganizowany w 2004 roku i od tamtej pory cieszy się
coraz większą popularnością. Na scenie odbywają się występy grup młodzieżowych oraz lokalnych zespołów folklorystycznych.
Na początku każdego roku, począwszy od 1999, w gminie Pierzchnica przyznawany jest tytuł Człowieka Roku
dla osoby, która w poprzednim roku w sposób szczególny
wykazała się w działalności społecznej, miała inne istotne
osiągnięcia lub też przyczyniła się do promocji gminy.
W czasie wakacji odbywa się Turniej o Puchar Wójta. Jest
to cykl pojedynków drużyn piłkarskich lokalnych zespołów na boisku sportowym Orlik w Pierzchnicy. Wielki finał odbywa się w czasie Dni Pierzchnicy. Nagrodą jest tytułowy Puchar wręczany przez Wójta gminy Pierzchnica.
Organizowane są także turnieje sylwestrowe.
Corocznie w gminie Pierzchnica obchodzone są uroczyste
obchody jubileuszy wieloletniego pożycia małżeńskiego.
Do wspólnego świętowania zapraszane są pary obchodzące 25., 50., 55., 60., 65. i 70. rocznicę ślubu. Impreza ma
bardzo uroczysty charakter, występuje lokalny zespół folklorystyczny, który zaprasza dostojnych jubilatów do tańca.
W każdym roku podniośle obchodzona jest uroczystość
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Corocznie 11
listopada uroczystości rozpoczynają się mszą świętą, następnie korowód przechodzi pod Pomnik Powstańców.
Tam składane są wieńce, młodzież zapala znicze. Druga
część obchodów ma miejsce w szkole, gdzie dzieci i młodzież prezentują przygotowany program artystyczny.
Katarzyna Chmielewska
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Pasta z gęsich wątróbek

Składniki:
50 dag gęsich wątróbek
50 dag słoniny
50 dag cebuli
przyprawy
Przygotowanie:
Słoninę pokroić w kostkę, wytopić, dodać pokrojoną cebulę i umytą wątróbkę.
Wszystko dusić, aż do zniknięcia czerwonego koloru wątróbki. Zemleć trzy razy maszynką do mięsa. Podawać z konfiturą z wiśni.
W leśnictwie Drugnia powstało arboretum. Patronem obiektu przeznaczonego m.in.
do prowadzenia edukacji leśnej został leśniczy Władysław Kapuściński. Dla miejscowych leśników ten wybór był oczywisty. Urodzony 100 lat temu Władysław Kapuściński zapisał się w pamięci lokalnej społeczności, jako znakomity leśnik i przyrodnik.
Do dziś procentują także jego inicjatywy społeczne. Jedną z nich było prowadzenie
jak najszerszej edukacji przyrodniczej i leśnej społeczeństwa.
Arboretum stało się odpowiedzią leśników na rosnące zapotrzebowanie okolicznych
placówek oświatowych na zajęcia z zakresu edukacji leśnej. Powstało na pozostałościach parku podworskiego z początku XIX w. Pierwsze prace urządzeniowe chmielniccy leśnicy rozpoczęli w 2004 r. Nasadzenia rozpoczęto dwa lata później. Wśród
okazów można tu znaleźć 70 gatunków drzew i krzewów iglastych, reprezentujących
różne strefy geograficzne świata. O bogactwie szaty roślinnej arboretum może świadczyć fakt, że oprócz znanej z naszych lasów sosny pospolitej można tu zobaczyć 11
jej krewniaczek z limbą, sosną ościstą i bośniacką na czele. Najciekawsze są okazy
o egzotycznie brzmiących nazwach, jak mikrobiota syberyjska, mamutowiec olbrzymi czy głowocis chiński i japoński. W centralnym punkcie arboretum umiejscowiona
jest leśna wiata edukacyjna, która bez względu na panujące warunki pogodowe pozwala na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Katarzyna Chmielewska

Przepisy autorstwa pani Elżbiety Osman, właścicielki gospodarstwa agroturystycznego „Daleko od szosy” w Brodach gm. Pierzchnica.

2. Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy
Powstała w 2002 r. Jej zadaniem było podjęcie wraz z gminą Pierzchnica budowy domu pomocy społecznej dla osób
starszych, a następnie prowadzenie domu. Obecnie Dom
Seniora spełnia swoje funkcje, zapewnia opiekę, bezpieczeństwo i godne życie pięćdziesięciu pięciu pensjonariuszom tam zamieszkującym. Trwa rozbudowa budynku.
3. Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
Podejmuje działania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi, a także pomoc już uzależnionym i ich rodzinom.
4. Klub Sportowy Polanie
Zajmuje się upowszechnianiem działań rozwoju sportu
w gminie Pierzchnica.
5. Stowarzyszenie Oświatowo–Kulturalne w Skrzelczycach
Stowarzyszenie powstało w 2002 r. Od początku działalności stowarzyszenie podejmowało się przeprowadzenia różnorodnych przedsięwzięć, których zakres stale się poszerzał. Należą do nich m.in.: Festyny Świętojańskie, Zimowe
wyjazdy do teatru, Letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
Wczasy rodzinne, Spotkania seniorów, Renowacja Kaplicy
Św. Antoniego w Skrzelczycach, inne działania kulturalno
– oświatowe w tym: prowadzenie i organizowanie występów zespołu dziecięcego „SOBOTNIE MUZYKOWANIE”, prezentacje grupy kolędniczej, prezentacje haftowanych obrazów, projekty szkoleniowe itp.

Arboretum

1. Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Fundacja powstała w 1996 roku na bazie Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego (PSPR). Założycielem
i fundatorem zgodnie z aktem fundacyjnym jest Gmina
Pierzchnica.

P r zepi s y na r egi o nalne p o t r aw y

Organizacje
społeczne
i pozarządowe
z terenu gminy
Pierzchnica

6. Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
powstało w kwietniu 2000 roku, zrzesza 21 członków. Stowarzyszenie posiada bazę lokalową w miejscowości Osiny gmina Pierzchnica, tam mają swoją siedzibę Warsztaty
Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W warsztatach uczestniczy 40 osób – są to mieszkańcy gmin:
Pierzchnica, Chmielnik i Daleszyce. Uczestnicy korzystają
z rehabilitacji oraz siedmiu pracowni tematycznych.
7. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni
Powstało w roku 2001 z myślą o poprowadzeniu szkoły
i przedszkola w Drugni, które miały zostać przekształcone
w placówki społeczne.Wówczas do przekształcenia nie doszło, a Stowarzyszenie podjęło działalność statutową: prowadzenie świetlicy szkolnej i biblioteki oraz pracę z młodzieżą propagując uprawianie sportu i zdrowy styl życia.
Stowarzyszenie od 1 września 2012r. jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła
II w Drugni. Obecnie w szeregach Stowarzyszenia jest 60
członków, są to w większości rodzice uczniów szkoły.
8. Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
Powstało w 2006 roku. Zajmuje się między innymi opieką
nad zabytkami kultury i przyrody.
9. Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy
Do statutowych zadań stowarzyszenia należą sprawy kulturalne i oświatowe
10. Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
Zajmuje się historią Pierzchnicy i okolic, organizuje imprezy kulturalne.
11.		Zrzeszenie Sadowników w Pierzchnicy
Organizacja grupująca sadowników gminy Pierzchnica.
Jej działania ukierunkowane są na wzrost jakości produkcji owoców. Wspólnie zaopatrują się w nawozy i środki
ochrony roślin.
12.		 Kluby młodzieżowe.
Gmina Pierzchnica podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie z Kielc. Owocem tej współpracy
są dwa powstałe na terenie gminy Kluby Młodzieżowe
Wolna Strefa: w Skrzelczycach i w Pierzchnicy. W klubach
podejmowane są działania wychowawczo – edukacyjne,
poprzez które młodzież i dzieci mogą rozwijać swoje zdolności. Wskazywane są im pozytywne wzorce oraz sposoby
spędzania wolnego czasu.
13.		Ochotnicze Straże Pożarne
W gminie Pierzchnica prężnie działa i rozwija się Ochotnicza Straż Pożarna. Istnieje tu sześć jednostek OSP w:
Pierzchnicy, Gumienicach, Maleszowej, Drugni, Osinach
i Skrzelczycach. Każda posiada swój wóz strażacki oraz
inny niezbędny sprzęt. Strażacy przechodzą regularne
szkolenia. Udzielają się w każdej uroczystości gminnej.
14.		Lokalne Zespoły Folklorystyczne
Na terenie gminy Pierzchnica powstały cztery zespoły
folklorystyczne. Są to: Pierzchniczanki, Pierzchniczanie,
Gumieniczanki i Drugnianki. Swoimi występami uświetniają gminne uroczystości. Każda formacja posiada charakterystyczne dla siebie stroje sceniczne.
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Z m ienia m y o b s za r

Beneficjent: Gmina Pierzchnica
Tytuł operacji: „Budowa placów zabaw w miejscowości: Górki, Drugnia
Rządowa i Pierzchnianka w gminie
Pierzchnica” W ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi”
Wartość całkowita operacji: 46 642,00 zł
Kwota dofinansowania: 46 642,00 zł
Termin realizacji: 2011.11.22- 2012.02.24
Opis operacji: Poprzez wybudowanie
nowych obiektów – placów zabaw dla
dzieci wzrosło zainteresowanie aktywnym spędzaniem wolnego czasu od najmłodszych lat. Operacja przyczyniła się
do powstania nowych elementów w krajobrazie, które wpłynęły na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Gęś faszerowana

prace manualne wykonane z różnych technikach: malarstwo, rysunek, haftowanie, wycinanie, rysunek na szkle.
Uczestnicy imprezy mogli cieszyć się również festynem
rodzinnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. W ramach festynu swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna, wokalna i teatralna. Odbyły się
również rozgrywki piłki nożnej i turniej piłki siatkowej oraz
biegi uliczne. Całą impreze wzbogacał występ zespołów ludowych z terenu gminy Pierzchnica oraz występy młodzieży
szkolnej. Okrasą „Dni Pierzchnicy 2011” była wystawa produktów lokalnych połączona z degustacją. Imprezę zakońcyła zabawa taneczna „pod gwiazdami”.

13
W Maleszowie na
szczególną
uwagę
zasługuje założenie
krajobrazowo-parkowe z pozostałością
zamku, dworu i parku. Ślady zamku Krasińskich w Maleszowej pochodzą z XVII
wieku i świadczą
o obronnej funkcji
obiektu. Zamek zbudowany został przez
Krasińskich prawdopodobnie w początkach XVII wieku.
Według dzienników Franciszki Krasińskiej z połowy XVIII wieku zamek posiadał 4 kondygnacje i 4 wieże, część centralną stanowiła sień oświetlona od góry. Zamek znajdował
się na wyspie stawowej, która połączona była z brzegiem mostem zwodzonym. Budowla
została rozebrana w końcu XVIII wieku, a kamień wykorzystano przy budowie dworu
i budynków gospodarczych. Od tej pory obiekt jest w ruinie, a zachowały się jedynie 4 piwnice i narożnik muru. Piwnice nie są użytkowane i częściowo zdewastowane. Występują
ubytki kamienia i zaprawy w ścianach oraz sklepieniach. Brakuje drzwi, a progi ze starych
ciosów są spękane.
Na zewnątrz znajduje się płyta kamienna wmurowana w ścianę z napisem „De Krasne
Krasiński Palatin. Anno Domini 1629”.
Kamień z rozbiórki zamku został wykorzystany do budowy dworu w końcu XVIII w. lub
na początku XIX wieku. Murowany budynek frontem zwrócony jest na zachód. Jest on
parterowy i podpiwniczony. W jednym z pokoi znajduje się kominek w stylu klasycystycznym. Budynek pokryty jest dachem gontowym czterospadowym z dymnikami. W skład
zespołu dworskiego Krasińskich oprócz ruin zamku, dworu i parku dworskiego wchodzą
jeszcze:
- ruiny stajni i powozowni z XVIII w.,
- ruiny budynku gospodarczego tzw. Kurnika z początku XIX w.
- ruiny spichlerza i domu rybaka z XVIII w.
- magazyn gorzelni, następnie lamus, przebudowany na czworak z II połowy XVIII w.,
obecnie dom mieszkalny stanowiący prywatną własność.
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Beneficjent: Gmina Pierzchnica
Tytuł projektu: „Dni Pierzchnicy”
Kwota umowy: 12 344,80 zł
Kwota dofinansowania: 12 344,80 zł
Czas realizacji operacji: 31.05.2011 -28.12.2011
Opis operacji: W ramach operacji zorganizowano koncert kameralny w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty
w Pierzchnicy w ramach XIII Zamkowych Spotkań z Muzyką. Koncertu wysłuchało 150 osób. Kolejną atrakcją, w której uczestniczyło 90 osób był festyn integracyjny zorganizowany przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach.
Podczas festynu podopieczni WTZ zaprezentowali swoje

Składniki:
pół gęsi, sól, sól czosnkowa, przyprawa Vegeta, majeranek
Nadzienie:
skrzydło z gęsi, 1 suszony grzybek, 2 czerstwe bułki, 1 łyżka gęsiego smalcu, 1 duża cebula,
1 duże jajko, 1 szklankę kaszy jaglanej, przyprawa do zup w płynie, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, majeranek
Sposób przygotowania:
Żołądki sparzyć kilkakrotnie przelewając je wrzątkiem na sitku 3-4 razy. Podsmażyć
Półtuszkę opalić, opłukać i osuszyć. Odciąć skrzydło, odłożyć. Oddzielić mięso od kości
uważając przy tym by nie przeciąć skóry. Obluzować mięso przy kości udowej i wyjąć ją,
a pozostałe mięso ze skórą przeciągnąć do środka tuszki. Zszyć skórę w miejscu odcięcia
skrzydła. Półtuszkę po stronie zewnętrznej natrzeć solą potem ułożyć na desce. Grubsze
warstwy mięsa ściąć układając je równomiernie na całym kawałku. Posmarować tłuszczem
i oprószyć solą czosnkową, przyprawą Vegetą i majerankiem. Wstawi do lodówki, a w tym
czasie przygotować nadzienie.
Przygotowanie nadzienia
Skrzydło z gęsi ugotować wraz z suszonym grzybkiem. Kaszę jaglaną ugotować w dwóch
szklankach wody. Miękkie mięso obrać od kości zemleć z namoczonymi i odciśniętymi
bułkami. Posiekaną cebulę zrumienić w gęsim smalcu i dodać do masy. Nadzienie wyrobić
w misce z żółtkiem, dodać sól pozostałe przyprawy i kaszę jaglaną. Na koniec wymieszać
ze sztywną pianą z białka.
Na schłodzoną półtuszkę nałożyć warstwę nadzienia. Uformować wałek uważając przy
tym by nadzienia nie nałożyć zbyt dużo gdyż rolada może pęknąć. Roladę zaszyć grubą
nicią sparzoną wrzątkiem. Ułożyć
w brytfannie podlać małą ilością
przygotowanego wywaru, przykryć i wstawić do gorącego piekarnika. Gdy spód rolady się zrumieni obrócić ją na drugą stronę.
W czasie pieczenia odlewać wytapiający się tłuszcz roladę polewać sosem uzupełnianym gorącą
wodą. Piec około 1 i 1/2 godziny
początkowo w wysokiej temperaturze a gdy rolada po obu stronach
jest dobrze zarumieniona dopiec
ją w niższej.

P r zepi s y na r egi o nalne p o t r aw y

Dobre praktyki:

L udzie o b s za r u L G D „ B iałe Ł ugi ”
Wywiad z Wójtem Gminy
Pierzchnica Panem Stanisławem
Strąkiem
1. Co zdecydowało ze postanowił Pan
startować w wyborach na Wójta?
Bardzo wielu ludzi namawiało mnie do
startu w wyborach. Ale zasadnicza decyzja wynikła z tego , że nie zgadzałem się
ze sposobem postępowania ówczesnych władz. Nie sztuką jest
krytykować ale trzeba w zamian zaproponować coś innego. Dlatego postanowiłem przedstawić mieszkańcom własną koncepcję
funkcjonowania i rozwoju gminy, a oni w wyborach zdecydowali
o tym żeby to właśnie moja wizja była realizowana.
2. Proszę opowiedzieć o początkach. Bywało ciężko?
Do sprawowania funkcji wójta byłem dobrze przygotowany zarówno pod względem wykształcenia – mam ukończone studia
o kierunku administracja samorządowa - jak i doświadczenia
zawodowego - pracowałem wcześniej przez 3 lata w urzędzie
gminy, następnie przez 6 lat zarządzałem Gminną Mleczarnią
w Pierzchnicy, a przez kolejne 6 lat pełniłem funkcję prezesa
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. Posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły mi niejako „z marszu” przejąć obowiązki wójta i od razu przejść do rozwiązywania problemów. Miałem też bardzo mocne wsparcie ze strony
większości radnych co umożliwiło skuteczne wprowadzenie
reform w dziedzinie finansów. Przypomnę, że gmina w rankingach uznawana była za najbardziej zadłużoną w województwie,
a teraz sytuacja finansowa zdecydowanie się ustabilizowała. Były
też trudne momenty szczególnie gdy nastąpiła awaria studni głębinowej i połowa gminy nie miała wody lub gdy podejmowana
była decyzja o przekształceniu szkoły podstawowej w Drugni na
szkołę społeczną.
3. Co uważa Pan za największy sukces podczas sprawowania
władzy?
Ja swojej pracy nie traktuję w kategoriach „sprawowania władzy” ale zdecydowanie jako służbę mieszkańcom. Zrealizowa-
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nych zostało bardzo wiele inwestycji szczególnie z udziałem
środków unijnych w tym także pozyskanych za pośrednictwem
LGD „Białe Ługi”. Wszystkie te przedsięwzięcia są odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców. Myślę, że największym sukcesem jest
właśnie to, że realizujemy to czego oczekują ludzie.
4. Przed jakim największym wyzwaniem teraz Pan stoi?
Największe wyzwanie to przygotowanie gminy do jak najlepszego wykorzystania środków unijnych w okresie 2014-2020.
Trzeba przygotować bardzo dobrą strategię oraz projekty bo jak
wiemy będą to już ostatnie tak duże pieniądze na rozwój gminy.
Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek zaniedbanie ani na
utratę pojawiających się szans rozwoju.
5. Jakie są Pana zdaniem priorytety rozwoju Gminy?
W mojej ocenie są trzy najważniejsze priorytety wpływające na
rozwój gminy, a więc na poziom życia mieszkańców. Pierwszy
to rozwój infrastruktury: budowa dróg i rozwiązanie problemu
gospodarki ściekowej. Drugi to wspieranie wszelkich przedsięwzięć tworzących miejsca pracy. Trzeci priorytet to organizowanie życia kulturalnego mieszkańcom: wszelkiego rodzaju festyny, spotkania, działalność świetlic wiejskich, klubów seniora,
zespołów ludowych itp. Realizacja tych priorytetów powinna
spowodować, że mieszkańcy nie tylko nie będą opuszczać naszej
gminy ale inni będą się do nas sprowadzać i osiedlać.
6. Jak ocenia Pan współpracę z Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi”
Współpraca z LGD „Białe Ługi” jest bardzo dobra. Cieszę się,
że jest to organizacja, która przede wszystkim jest nastawiona
wspieranie rozwoju wszystkich gmin wchodzących w jej skład,
że nie ma tu równych i „równiejszych”. LGD realizuje bardzo
ważną funkcję zacieśniania współpracy między sąsiadującymi
gminami i bardzo dobrze się z tej funkcji wywiązuje.
7. Pana największe „gminne” marzenie?
Aby mieszkańcy naszej gminy byli zadowoleni z tego gdzie
mieszkają i zachęcali innych do osiedlania się u nas.

L udzie o b s za r u L G D „ B iałe Ł ugi ”
Wywiad z Panem Dariuszem
Michalskim Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu
Pierzchnica

1. Proszę powiedzieć czy działalność w Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica daje Panu satysfakcję.
Z Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica związany jestem od
początku jej istnienia - 17 lat. Zaczynałem w niej pracę jako
asystent biura, następnie doradca pożyczkowy, specjalista pożyczkowy, audytor wewnętrzny, pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, wiceprezes zarządu, a od stycznia 2011 roku na
stanowisku Prezesa Zarządu. Był to czas bardzo dynamicznego
rozwoju nie tylko dla Fundacji ale i dla mnie. W tym okresie
stała się instytucją znaną w województwie świętokrzyskim i kraju. Dzięki naszej działalności rozsławiła i rozwinęła się również
gmina Pierzchnica. Mam z tego powodu osobistą satysfakcję
i cieszę się, że miałem w tym swój udział.
2. Proszę opowiedzieć o największych wyzwaniach i trudnościach w pracy .
Postawiłem sobie kilka ważnych celów. Do najważniejszych
należą: kontynuacja dotychczasowej działalności, aplikowanie
o środki finansowe na realizację nowych projektów wspierających rozwój gospodarczy regionu, wspieranie działalności: kulturalnej, oświatowej, społecznej, szkoleniowej oraz w zakresie
renowacji zabytków, poprzez dotacje dla lokalnych organizacji
i jednostek, wspieranie zdolnej młodzieży poprzez pomoc finansową w formie stypendiów, doskonalenie kadry.
Szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z naszymi klientami w zakresie świadczonych usług. Dążę do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów
i interesantów poprzez świadczenie najwyższej jakości usług na
korzystnych warunkach, zgodnych z ich oczekiwaniami.
3. Czym dla Pana jest Region Pierzchnicki.
Pierwszy raz do Pierzchnicy przyjechałem w 1996 roku kiedy
to złożyłem dokumenty o pracę w biurze Polsko Szwajcarskiego
Programu Regionalnego. W miesiącu maju rozpocząłem pracę
na stanowisku asystenta biura Polsko Szwajcarskiego Programu
Regionalnego. W 2000 roku przeprowadziłem się do Pierzchnicy
z żoną Anetą i synem Michałem, tutaj też urodziła się nasza córka Karolina. Tutaj postawiliśmy Nasz dom a Gmina Pierzchnica
stała się Naszą małą ojczyzną.
4. Co daje Panu motywacje do realizacji tak wielu działań.
Swoją pracę opieram się na pracy zespołu ludzi, to oni mają
również znaczący wpływ na rozwój i sukces. Ponadto dążę do
tego, aby plany konsekwentnie były realizowane. Wsparcie mojej
żony jest dla mnie dodatkową motywacją, a odrobina szczęścia
na pewno nie zaszkodzi.
5. Proszę powiedzieć jakimi projektami zajmuje się obecnie
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Fundacja realizując swoje cele statutowe ma znaczący wpływ na
rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Pierzchnica i województwa świętokrzyskiego.
1. Świadczymy usługi finansowe w postaci pożyczek w ramach:
lokalnego funduszu pożyczkowego - dla mikroprzedsiębiorców
z terenu województwa świętokrzyskiego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, funduszu „mikropożyczek” - dla
małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

oraz środków własnych - dla fundacji, stowarzyszeń i rolników
z terenu gminy Pierzchnica na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Realizujemy projekty szkoleniowe, wspierające
rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej. Nasi klienci Przedsiębiorcy dzięki
pożyczkom i dotacjom zakupują urządzenia, maszyny, środki
transportu, budują i modernizują zakłady oraz wprowadzają na
rynek nowe produkty. W ten sposób wpływamy na rozwój regionalny i tworzenie nowych miejsc pracy.
2. Realizujemy projekty kulturalne aktywizujące lokalną społeczność, staramy się w miarę swoich możliwości wspierać
wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia na terenie gminy poprzez
udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych, placówek
oświatowych i organizacji młodzieżowych na realizację przedsięwzięć i projektów w zakresie oświaty, kultury, sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
3. Utworzyliśmy fundusz stypendialny z środków własnych dla
uczniów i studentów z terenu gminy Pierzchnica. Uczestniczymy również w realizacji projektu stypendiów pomostowych dla
studentów w ramach ogólnopolskiego programu „Dyplom z marzeń” realizowanego wspólnie z Polsko – Amerykańską Fundacją
Wolności w Łodzi.
4. Prowadzimy działalność wydawniczą. Wydaliśmy 9 publikacji przedstawiających zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe gminy Pierzchnica i powiatu kieleckiego.
5. Fundacja uczestniczyła w tworzeniu sześciu spółek prawa
handlowego. Obecnie posiadamy udziały w 3 spółkach prawa
handlowego. Największy udział zaangażowany jest w Gminną
Mleczarnię w Pierzchnicy Spółka z o. o. oraz Zakład Przetwórstwa Spożywczego Spółka z o.o. w Pierzchnicy.
6. Jak ocenia Pan rolę LGD w procesie zmian zachodzących
w gminie.
Gmina Pierzchnica jest jedną z ośmiu gmin położonych w województwie świętokrzyskim, na obszarze Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi. Obecnie 15 podmiotów co stanowi ok. 16 %
członków LGD to organizacje publiczne, gospodarcze i społeczne z terenu gminy Pierzchnica. Jednym z tych podmiotów jest
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, która realizuje szereg
projektów mających na celu przedstawienie bogactwa historycznego, przyrodniczego i zabytkowego oraz rozwijanie aktywności wśród lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że realizowane
przez nas projekty oraz współpraca z Samorządem Gminy przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Przecież zależy
Nam na dobru gminy, jej mieszkańców, i rozwoju - jest to najważniejsze.
7. Proszę zachęcić potencjalnego turystę do odwiedzenia terenu gminy Pierzchnica
Gmina Pierzchnica jest niewielką gminą znajdująca się w samym sercu województwa świętokrzyskiego to region o bogatej
różnorodności krajobrazowej. Zapraszając wszystkich miłośników ciszy, natury i atrakcyjnego wypoczynku na niezapomniane spotkanie z przyrodą - jestem przekonany, że każdy w naszej
gminie znajdzie coś interesującego dla siebie, wypocznie i będzie
chciał wrócić.
Dane kontaktowe organizacji:
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 81 67
frrpierzchnica@republika.pl, www.trrp.pl
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Zdrowych,
pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju
Serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy
Lokalna Grupa Działania
„Białe Ługi”

Wykorzystane źródła przy opracowaniu biuletynu:
Wioletta Fejdasz „Gmina Pierzchnica w czterech porach roku” Pierzchnica 2012

