


2 3

Historia Pierzchnicy

Zaproszenie

Dzieje Pierzchnicy udokumentowane są 
dopiero od XIV w. Z 1336 r. pochodzi 
informacja, że „wieś parafialna zwana 
Pierśnicą opłaciła 3 skojce świętopie-
trza”. Od XII wieku ziemia wiślicka, na 
której leżała Pierzchnica, stanowiła część 
prowincji sandomierskiej i była własno-
ścią monarszą. Osada otrzymała prawa 
miejskie po 1359 r., a przed 1397 r., kie-
dy to zanotowano imię Pietrasza, wójta 
pierzchnickiego. 

 Serdecznie zapraszam do odwiedzenia, położonej 
w sercu województwa świętokrzyskiego, Gminy Pierzch-
nica. Jest to szczególne miejsce, które przyciąga pięknem 
krajobrazu i szerokimi możliwościami rozwoju. Centralne 
położenie gminy sprawia, że można szybko i łatwo dotrzeć 
w każdy zakątek województwa świętokrzyskiego.
 Na terenie gminy działa Fundacja Rozwoju Re-
gionu Pierzchnica wspierająca finansowo przedsiębiorców 
oraz osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą. 
Także rozbudowana infrastruktura przyciąga potencjalnych 
inwestorów.
 Na osoby szukające odpoczynku od codziennych zajęć i ucieczki od zgiełku 
miasta, czekają gospodarstwa agroturystyczne oferujące nie tylko noclegi, ale również, 
niczym niezastąpiony, bliski kontakt z naturą. Rozwijanie pasji sportowych zapew-
ni kompleks ogólnodostępnych boisk „Orlik” oraz hala sportowa. Mnogość polnych 
i leśnych ścieżek zachęca do uprawiania turystyki rowerowej, Nordic Walking’u czy 
narciarstwa biegowego. 
 Pierzchnica to gmina, w której pamięta się o historii i dba o tradycję. To 
miejsce, gdzie warto inwestować i warto zamieszkać.

Wójt Gminy Pierzchnica

Stanisław Strąk

Okres powstania styczniowego odbił 
swoje piętno na ziemi pierzchnickiej 
za sprawą potyczki, w której zginęło 17 
powstańców. Po powstaniu Pierzchnica 
podupadła i w 1869 r. straciła prawa miej-
skie. Ostatnim jej burmistrzem był Andrzej 
Klejn (1846-1869). Gmina Pierzchnica 
jako samorządna jednostka administracyj-
na została utworzona w 1927 r. jako część 
powiatu stopnickiego.

Aktualnie gmina Pierzchnica znajduje się w powiecie kieleckim. Składa się z 16 
sołectw. Obszar gminy to 10 459 km2. Mieszka tu 4896 mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o osadach wokół Pierzch-
nicy odnotowano w XVI wieku. Ważnym 
wydarzeniem dla miejscowości było wybudo-
wanie nowego kościoła pod wezwaniem św. 
Małgorzaty. 
W obecnych granicach gminy znajduje się 
Drugnia, która jest siedzibą odrębnej parafii. 
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Waw-
rzyńca był ufundowany pomiędzy rokiem 
1374 a 1410. 

W XV w. wójtostwo dziedziczne było w posiadaniu Jana Pierzchnickiego. 
W 1541 r. otrzymał je dworzanin królewski Mikołaj Bogusz. W 1629 r. wójto-
stwo przeszło w ręce małżonków Jana Stanisławowskiego, starosty szydłowskiego 
i Katarzyny z Kazanowa. W 1512 r. król Zygmunt Stary na prośbę mieszkańców 
Pierzchnicy nadał tej osadzie prawo magdeburskie. 
Zabudowa Pierzchnicy w latach 1510-1533 nie przekraczała 50 posiadłości, a co 
za tym idzie, taka była też liczba rodzin mieszczańskich. Uprawa roli była głów-
nym źródłem dochodu mieszkańców, niektórzy trudnili się rzemiosłem lub han-
dlem. 
Średniowieczna Pierzchnica leżała na szlaku od Lwowa do Wrocławia, który 
wiódł też przez Raków i Chęciny. Doniosłość tego usytuowania średniowiecznej 
Pierzchnicy potwierdziły jarmarki. Jeden odbywał się od chwili polokacyjnej sa-
modzielności, kolejne potwierdził Kazimierz Jagiellończyk. W 1497 król nadał 
miastu 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 Chęciny przez 
Daleszyce.
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Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Pierzchnicy

Kościół  pw. Świętego Wawrzyńca w Drugni

Ruiny zamku Krasińskich w Maleszowie

Piwnice z „Góry Piwnicznej”

Powstanie pierwszej świątyni w Drugni datowane jest pomię-
dzy rokiem 1374 a 1410. W opisie Jana Długosza kościół 
był murowany z kamienia, nosił wezwanie św. Zygmunta 
i pochodził z fundacji królewskiej. Po pożarze w 1617 r. na 
miejscu dawnej świątyni wybudowano kościół z drewna mo-
drzewiowego. Nosił on wezwanie św. Wawrzyńca. On także 
spłonął w 1876 r. Na jego miejscu wybudowano nowy, muro-
wany kościół, który stoi do dnia dzisiejszego. Zbudowano go 
w 1880 r. staraniem księdza Piotra Pawła Szczepaniaka, ów-
czesnego proboszcza. Wykorzystano w nim piętnastowieczną 

ścianę z drewnianego kościoła wraz z ciosowym portalem prowadzącym z prezbi-
terium do zakrystii. 
W głównym ołtarzu umieszczono obraz Matki 
Boskiej Drugnieńskiej z 1886 r., wzorowany na 
poprzednim, który spłonął w pożarze. Powyżej 
znajduje się obraz św. Wawrzyńca z końca XIX 
wieku, po bokach zaś stoją figury św. Piotra i Paw-
ła. W kościele znajdują się także: ołtarz boczny 
lewy z obrazem Serca Pana Jezusa z początku XX 
wieku oraz ołtarz boczny prawy z obrazem Zdję-
cia z Krzyża z końca XIX wieku.

To trzeba zobaczyć ...

W Maleszowie znajdują się podworskie 
tereny, na których najstarszym elementem 
są ruiny zamku Krasińskich z początku 
XVII wieku. Na zamku tym urodziła się 
księżna kurlandzka Franciszka Krasińska 
- późniejsza żona Karola Wettina, syna 
króla Polski Augusta III Sasa. Zamek był 
umiejscowiony na wyspie oblanej woda-
mi stawu, stąd też jego nazwa: „Żurawie 
Gniazdo”. Został zburzony w XIX wieku. 
Pozostały po nim jedynie luźne fragmenty murów oraz kilka piwnic pokrytych ko-
lebkowymi sklepieniami. Na terenie podworskim znajdują się także, usytuowane 
wzdłuż drogi, ruiny stajni i wozowni. Prostopadle do nich leży budynek dworski. 
W odległości 100 metrów na  zachód od ogrodzenia okalającego teren dworski stoi 
budynek zwany „lamusem”. 

Wzmianka o pierwszym kościele w Pierzch-
nicy pojawia się w 1337 r. W roku 1470 na 
jego miejscu zbudowano nowy, drewniany 
kościół. Przez lata użytkowania budynek 
podupadał i w 1798 r. z incjatywy i fundacji 
Macieja Sołtyka, wojewody sandomierskiego 
i starosty szydłowskiego oraz jego żony Mał-
gorzaty, rozpoczęto budowę nowej świątyni. 
Drewniany kościół, ze względu na opłakany 
stan, ostatecznie rozebrano w 1840 r. 

Budynek nowego kościoła został konsekrowany w 1808 r. 
Znajdują się w nim cztery ołtarze. Ołtarz główny, z końca 
XIX w., z figurą Chrystusa zasuwaną obrazem św. Małgorzaty. 
W górnej jego części znajduje sie obraz św. Barbary. Ołtarz 
boczny prawy z 1908 r. ze złoconą płaskorzeźbą św. Anny 
Samotrzeć, na zasuwie zaś obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. 
W zwieńczeniu znajduje się obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej. Ołtarz boczny lewy 1916 r. z obrazem Madonny 
z Dzieciątkiem, na zasuwie zaś obraz św. Stanisława Kostki. 
Na zwieńczeniu znajduje się obraz św. Jadwigi Śląskiej. Ostat-
ni to siedemnastowieczny ołtarz z obrazem ze sceną ukrzyżowania Jezusa. 

W Pierzchnicy przy drodze w kierunku 
Osin znajduje się wzgórze pokryte ziemny-
mi piwnicami. Najstarsze z nich powstały 
ponad 200 lat temu. Piwnice zostały zbu-
dowane z kamienia. Mają kolebkowe skle-
pienia i po około 4 m długości i 3 m sze-
rokości. Są wpisane do rejestru zabytków 
jako obiekt z II połowy XIX wieku. Nie-
które źródła donoszą, że mogą być starsze, 
gdyż były już zaznaczone na austriackiej 
mapie zachodniej Galicji.

Mieszkańcy Pierzchnicy, z powodu podmokłego i piaszczystego terenu, nie mogli 
podpiwniczać własnych domów. Dlatego budowali piwnice na gruncie wspólnym, 
na wzgórzu zwanym „Górą Piwniczną”. Dawne piwnice służyły głównie do prze-
chowywania ziemniaków, a także innych warzyw oraz owoców.
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Przyroda i krajobraz

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy

Arboretum w Drugni

Stawy w Maleszowie i Brodach

Źródełka wodne
Na terenie gminy Pierzchnica znajdują się malownicze źródełka wodne. Niektóre 
z nich, wg podań, posiadają cudowne lecznicze właściwości. Dwa z nich usytu-
owane są w Pierzchnicy, w dolinie rzeczki Świeconki: pierwsze nieopodal Góry 
Piwnicznej, następne w odległości około 200 m w górę rzeczki. Kolejne cudowne 
źródełko to Pororopka znajdujące się w Maleszowie. 

Arboretum dendrologiczne w Drugni powstało ze względu na rosnące zapotrze-
bowanie placówek oświatowych na zajęcia związane z edukacją leśną. W swoich 
zasobach posiada 70 gatunków drzew iglastych z prawie wszystkich stref klima-
tycznych świata. 
Na powierzchni 1,1 ha oprócz drzewek i krze-
wów iglastych znajduje się także wiata oraz 
niewielki staw. Arboretum powstało na te-
renie pozostałości parku podworskiego z po-
czątku XIX w. Patronem arboretum został 
Władysław Kapuściński, znakomity leśnik 
i przyrodnik świętokrzyski.

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy położony jest w południowo-wschod-
niej części Gór Świętokrzyskich. Jego największą wartością są lasy, które zajmują 
63% powierzchni parku. Pod względem zróżnicowania roślinności oraz bogactwa 
flory teren Parku przewyższa nawet Świętokrzyski Park Narodowy. Występują tu 
54 gatunki roślin objętych ochroną prawną, w tym 44 gatunki podlegające ochro-
nie ścisłej oraz 15 gatunków roślin rzadkich. Lasy stanowią ostoję dla zwierząt 
takich jak jelenie, sarny, dziki, borsuki, łosie i bobry.

Maleszowa to wieś, której powstanie szacuje się na drugą połowę XIV wieku. Sły-
nie ona ze stawów i hodowli ryb. System 19 stawów przez lata stanowił dla miesz-
kańców źródło dochodu. Hodowane tu były karpie i inne ryby słodkowodne. Po-
wstałe w dolinie bezimiennego strumienia stawy tworzą niepowtarzalny krajobraz.
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Pierzchnica
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Sport i rekreacja Baza opiekuńczo-rehabilitacyjna

Samorządowy Zakład Opieki Zrowotnej w Pierzchnicy

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach

Dom Seniora im. Sue Ryder

Dom Opieki Rodzinnej Hotelik w Pierzchnicy

SZOZ w Pierzchnicy świadczy podstawowe 
usługi zdrowotne. Mieszkańcy mogą skorzy-
stać pomocy lekarzy pierwszego kontaktu, 
lekarzy pediatrów, opieki pielęgniarskiej, spe-
cjalistów ginekologa i stomatologa oraz ga-
binetu fizjoterapii. Ośrodek dysponuje także 
kilkoma gabinetami zabiegowymi. 

Dom Opieki Rodzinnej zapewnia całodo-
bową opiekę nad osobami starszymi lub nie-
pełnosprawnymi. Umożliwia pobyt stały lub 
czasowy połączony z rehabilitacją. Profesjo-
nalną opiekę nad pensjonariuszami sprawuje 
lekarz rodzinny oraz personel wyspecjalizo-
wany w dziedzinie pielęgnacji, fizjoterapii 
i terapii zajęciowej. Ośrodek świadczy zabie-
gi rehabilitacyjne dla mieszkańców Domu i pacjentów z zewnątrz.

WTZ działa przy Stowarzyszeniu Pomocy 
Niepełnosprawnym w Osinach. Uczestni-
kami warsztatów są osoby z terenu trzech 
gmin: Pierzchnicy, Daleszyc i Chmielnika. 
Głównym zadaniem placówki jest integracja 
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. 
Uczestnicy korzystają z 7 pracowni tema-
tycznych, w tym z zajęć rehabilitacyjnych.

Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
jest domem pomocy społecznej przeznaczo-
nym dla osób starszych i chorych. Celem 
funkcjonowania Domu jest zapewnienie jego 
mieszkańcom opieki oraz bezpiecznego i god-
nego życia. W ramach pobytu oferowana jest 
między innymi opieka lekarska, rehabilitacja 
oraz terapia zajęciowa.

Pierzchnica znajduje się tylko 25 km od największych w regionie uzdrowisk w Busku-Zdroju.

Każdy, kto posiada sportowego ducha, znajdzie tutaj coś dla siebie. 

Osoby lubiące grać w piłkę nożną, siat-
kówkę lub koszykówkę znajdą tu ogól-
nodostępny, bezpłatny kompleks boisk 
sportowych wraz z szatniami i zapleczem 
socjalnym Orlik.

W przypadku niepogody czeka na nich 
dobrze wyposażona hala sportowa 
Zespołu Szkół w Pierzchnicy. 

Fanów piłki nożnej zaprasza klub spor-
towy Polanie Pierzchnica. Posiada on 
własne boisko do rozgrywek i treningów 
oraz zaplecze socjalne. 

Osoby ceniące ruch na świeżym po-
wietrzu mogą zwiedzać piękne zakątki 
gminy na rowerach, uprawiając Nor-
dic Walking lub spacerując po oko-
licznych lasach.

Zimą można znaleźć tu najlepsze tereny 
do uprawiania narciarstwa biegowego. 
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Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
Stowarzyszenie KS Polanie Pierzchnica
Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni
Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej
Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy
Zrzeszenie Sadowników w Pierzchnicy

Zakochaj sie w Pierzchnicy

Imprezy w gminie Pierzchnica

Aktywność społeczna mieszkańców

Kluby młodzieżowe

Zespoły ludowe

Człowiek Roku

Dni Pierzchnicy

Dożynki Gminne

Plenery malarskie

Festyn Świętojański w Skrzelczycach

Festyny Rodzinne

Wolna Strefa w Pierzchnicy
Wolna Strefa w Skrzelczycach

Dla każdego, kto ceni sobie spokój i dużo przestrzeni, gmina Pierzchnica jest wy-
marzonym miejscem do zamieszkania. Położona w samym sercu województwa, 
znajduje się z dala od wielkomiejskiego zgiełku, zapewniając jednocześnie dogod-
ny dojazd w dowolne miejsce ziemi świętokrzyskiej.
Także rodziny z dziećmi mogą tu mieszkać spokojnie. Gmina zapewnia naukę na 
poziomie przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po szkole zaś zajęcia                       
zapewniają kluby młodzieżowe, place zabaw i boiska sportowe. 

Od 1999 r. przyznawany jest tytuł Człowieka Roku 
dla  mieszkańca gminy, którego osiągnięcia znalazły 
największe uznanie społeczne. Przy tej okazji wrę-
czane są także różnego rodzaju wyróżnienia. Impre-
za organizowana jest w lutym każdego roku.

Festyn Świętojański to impreza plenerowa odby-
wająca się od 2004 r. co 2 lata w Skrzelczycach. 
Organizowana jest przez Stowarzyszenie Oświa-
towo-Kulturalne oraz Ochotniczą Straż Pożarną 
w Skrzelczycach. Do jej głównych atrakcji należą 
występy zespołów młodzieżowych i ludowych.

To projekt, w którym malarze prezentują swoje 
umiejętności i wyobraźnię artystyczną. Celem ple-
neru jest uwiecznienie na płótnie piękna krajobrazu 
gminy Pierzchnica. Impreza organizowana jest co-
rocznie przy Domu Opieki Rodzinnej. 

To akcja przyciągająca szeroką publiczność. W jej 
programie znajdują się: koncerty, zawody sportowe 
i strażackie, bieg uliczny, występy dzieci i młodzieży, 
festyny integracyjne oraz tradycyjna zabawa tanecz-
na. Dni Pierzchnicy łączą się z odpustem w parafii 
i dlatego zawsze odbywają się około 20 lipca i trwają 
3 dni.

Barwne wieńce dożynkowe niesione w korowodzie, 
Msza Święta oraz bochenki chleba to nieodzowne 
atrybuty święta plonów. Dożynki to ludowa uroczy-
stość połączona z obrzędami dziękczynnymi za po-
myślne ukończenie żniw i prac polowych. Odbywa 
się ona w sierpniu każdego roku w różnych miejsco-
wościach gminy Pierzchnica.

Rozmaite konkursy, występy, gry i zabawy dla dzieci 
i rodziców, to wspaniała okazja by aktywnie spędzić 
czas w rodzinnym gronie. Festyny są cyklicznymi 
imprezami organizowanymi przez szkoły podstawo-
we na początku wakacji. Z każdym rokiem przycią-
gają coraz większą liczbę uczestników.

GumieniczankiPierzchniczanki

Pierzchniczanie
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Zespół Szkół w Pierzchnicy:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 353 84 84
Szkoła Podstawowa
e-mail: sp.pierzchnica@op.pl, tel. 41 353 84 85 
Gimanzjum
e-mail: gimnazjumpierzchnica@vp.pl, tel. 41 353 82 12

Szkoła Podstawowa w Drugni
Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica, www.spdrugnia.edupage.org 
e-mail: szkoladrugnia@wp.pl, tel. 41 353 90 14

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 353 80 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, 
e-mail: gops@pierzchnica.pl, tel. 41 353 80 22

Zakład Komunalny
ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica
e-mail: zkpierzchnica@wp.pl, tel. 41 353 82 15

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica, 
e-mail: biblioteka_pierzchnica@wp.pl, tel. 41 353 82 14

Ochotnicze Straże Pożarne w: 
Drugni, Gumienicach, Maleszowie, Osinach, Pierzchnicy i Skrzelczycach

Parafie: pw. św. Małgorzaty w Pierzchnicy, pw. św. Wawrzyńca w Drugni 
pw. św. Mikołaja w Lisowie, pw. św. Rodziny w Radomicach 
Kaplice: św. Rity w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, św. Antoniego 
w Skrzelczycach, kaplice w Maleszowie i w Strojnowie

Apteka „Lawenda”
ul. Mickiewicza 2, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 353 81 47

Restauracja „Finezja”
ul. Mickiewicza 2, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 353 80 32

Dla przedsiębiorców Informator teleadresowy

Gmina Pierzchnica to teren położony bardzo 
atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym. 
25 kilometrów dzieli Pierzchnicę od Kielc i Bu-
ska Zdroju, od Daleszyc jedynie 15 km i tylko 
9 km od Chmielnika.
Do planowanego lotniska w Obicach mamy 
jedynie 20 km. Do drogi krajowej 73 (Kielce 
– Tarnów) – 8 km, a do 78 (Chmielnik – Cha-
łupki) – 9 km.

Do dróg wojewódzkich odpowiednio: do 765 (Chmielnik – Osiek) – 9 km, do 
764 (Kielce – Połaniec) – 15 km. 
Na terenie gminy działa Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, która wspiera  
osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa. Wsparcie to po-
lega na udzielaniu pożyczek na warunkach korzystniejszych niż w bankach. Fun-
dacja realizuje także projekty unijne.

Gospodarstwo agroturystyczne „Daleko od szosy”
Elżbieta Osman
Brody 7a, 26-015 Pierzchnica, www.dalekoodszosy.wczasywpolsce.pl
e-mail: agrobrody@op.pl, tel. kom. 887 867 327

Gospodarstwo agroturystyczne „Dom rodzinny”
Sławomir Gwadowski
Pierzchnianka 56, 26-015 Pierzchnica, www.domrodzinny.agrozeremie.pl 
e-mail: mimax@op.pl, tel. 41 353 83 38, tel. kom. 601 502 738

Gospodarstwo agroturystyczne „Kuźnia i wiatr”
Dorota i Romuald Sadowscy
Ujny 35, 26-015 Pierzchnica, www.ujny.pl 
e-mail: agroturystyka@ujny.pl, tel. kom. 515 270 870

Gospodarstwo agroturystyczne „Jola”
Janina i Stanisław Rękas
Drugnia 14a, 26-015 Pierzchnica
e-mail: magda.rs@op.pl, tel. kom. 604 775 006

Gospodarstwo agroturystyczne „Leśny gaik”
Helena Kielesińska
Holendry Leonów 6, 26-015 Pierzchnica, www.lesnygaik.wczasywpolsce.pl 
e-mail: asiunia501@op.pl, tel. kom. 501 701 699

Agroturystyka i
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ZAPRASZA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie /Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 /Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 
dla małych projektów/ Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2011/.

Urząd Gminy Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6

26-015 Pierzchnica
woj. świętokrzyskie

e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl
tel/faks (41) 35 38 046, (41) 35 38 107
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