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Uroczyste wręczenie Nagrody i Wyróżnień w konkursie Człowiek Roku 2014

fot. Karolina Chmiel

Dariusz Michalski - Prezes FRRP - Człowiekiem Roku 2014
Dnia 15.02.2015 r. odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu „Człowiek roku 2014” oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Uroczystości miały miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pierzchnicy.
Mieszkańcy naszej Gminy licznie odpowiedzieli na
wystosowane do nich zaproszenie na galę. To doroczne wydarzenie uświetnili także swoją obecnością przedstawiciele władz: Pan Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP; Pan
Lucjan Pietrzczyk - Poseł na Sejm RP; Pan Piotr Żołądek
– Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego; Pan
Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego; ks. dr
Andrzej Drapała Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”; Pani Halina Olendzka - Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja Rodzinie”; Pan Stanisław Piotr Rękas – Radny Powiatu Kieleckiego; ks. kan. Marian Gawinek – Proboszcz
Parafii Pierzchnica; ks. Grzegorz Olejarczyk - Proboszcz
Parafii Drugnia; Radni Gminy Pierzchnica na czele z przewodniczącą Rady Gminy Panią Marią Łopatowską, kierownicy jednostek gminnych oraz prezesi i dyrektorzy innych
podmiotów; sołtysi oraz prezesi organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Pierzchnica.
Człowiekiem Roku 2014 został Pan Dariusz Michalski. Wyróżnienia otrzymali: Pan Michał Stępień, Państwo
Andrzej i Wiesława Piotrowscy, Pani Karolina Bulanowska
oraz Zespół Trio Country.
Występ artystyczny przedstawił zespół muzyczny
Orion Band. W uroczystej Gali wręczenia nagród uczestniczyło ok. 250 osób.
Nagrodzeni:

Człowiek Roku 2014

Dariusz Michalski - od 2011 pełni funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. Wcześniej był jej wiceprezesem.
W swojej działalności charakteryzuje się dużym zaangażowaniem w pomoc organizacjom pozarządowym,
służąc radą, ale również
wsparciem finansowym.
Od wielu lat przy jego
staraniach Fundacja prowadzi akcję stypendialną, dzięki której wielu
młodych zdolnych ludzi
może kontynuować naukę i ukończyć studia.
Dzięki jego działaniom,
przy udziale lokalnych
społeczników, mogło odbyć się wiele spotkań integracyjnych w poszczególnych miejscowościach jak chociażby wigilie, spotkania
z okazji Dnia Kobiet czy wyjazdy do teatru.

Pan Dariusz bierze również aktywny udział w życiu
szkoły oraz w innych działaniach publicznych.

Wyróżnienia:
Michał Stępień – sołtys wsi Podlesie od 2011 roku. W tym
czasie dał się poznać, jako osoba zaangażowana i interesująca się problemami mieszkańców. Wielokrotnie przychodził
im z pomocą. W roku 2014
Pan Michał z ogromnym zaangażowaniem współuczestniczył w organizacji i przebiegu
festynu „Pożegnanie wakacji”
zorganizowanego w miejscowości Podlesie. Ponadto zorganizował spotkanie wigilijne dla
osób starszych. We własnym
zakresie pozyskał środki finansowe oraz organizował dowóz
tych osób. Cechuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem
w sprawy społeczne gminy.
Wiesława i Andrzej Piotrowscy- są przedsiębiorcami.
Wybudowali ośrodek opiekuńczy dla osób starszych w Osinach. Pierwsza część
tego ośrodka – Zakład
Opiekuńczo Leczniczy
została oddana do użytku 1 lipca 2014 r. Obecnie ośrodek jest w fazie
dynamicznego rozwoju
i zatrudnienie znalazło
w nim już ponad 20
osób, a docelowo będzie
znacznie więcej miejsc
pracy.

Wyróżnienie specjalne
Karolina Bulanowska - Kierownik Klubu Wolna Strefa
w Skrzelczycach. Z wykształcenia jest pedagogiem i profilaktykiem społecznym. Pani Karolina
jest bardzo zaangażowana
w swoją pracę. Ma bardzo
dobry kontakt z młodzieżą.
Z inicjatywy Pani Karoliny
w 2014 roku zostało uruchomione Centrum Aktywności Lokalnej, w ramach
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którego realizowany jest do 2016 roku projekt dla około
150 osób. Polega on na organizacji różnorodnych zajęć,
warsztatów, wycieczek, konkursów i innych atrakcji. Pani
Karolina była również pomysłodawczynią utworzenia międzypokoleniowego klubu dla seniorów i ludzi młodych.

Od kilku lat swoimi występami uświetniają gminne
uroczystości. Obecnie nie wyobrażamy sobie Dni Pierzchnicy czy Dożynek Gminnych bez występów zespołu Trio
Country w stylu country.

Wyróżnienie grupowe
Zespół Trio Country – został utworzony przed kilkoma
laty przez Pana Grzegorza Strąka oraz jego dwóch synów Łukasza i Dariusza. Swoje występy rozpoczynali grą
i śpiewem przy ognisku spotykając się ze znajomymi. Panu
Grzegorzowi gitara towarzyszyła już od szkoły podstawowej, później zamiłowaniem do gry na instrumentach muzycznych i śpiewem zaraził synów.

Wykaz zbiorczych wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich
na kadencję 2015-2019
Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Członkowie rady sołeckiej

1.

Brody

Lulkowski Jarosław

Bryła Waldemar, Król Mariusz

2.

Drugnia

Bracichowicz Jolanta

Krzemiński Jan, Nowak Leszek,
Słopiecki Wojciech

3.

Drugnia Rządowa

Kwapisz Stanisław

Wojnowska Mirosława, Zaród Dorota

4.

Górki

Miszczyk Kazimierz

Chmielewski Tadeusz, Kuzia Krzysztof

5.

Gumienice

Zgórski Henryk

Gołda Jacek, Pasternak Adam, Zaród Adam

6.

Holendry

Jarczak Marta

Bieniek Agata, Dąbrowska Katarzyna

7.

Maleszowa

Stępień Mieczysław

Kmiecik Kamil, Piec Norbert,
Pietrzyk Małgorzata

8.

Osiny

Poniewierka Roman Stanisław

Chrząszcz Grzegorz, Pieras Mateusz

9.

Pierzchnianka

Wąś Grzegorz

Borek Paulina, Malinowski Marek

10.

Pierzchnica

Pawlik Monika

Dudkiewicz Andrzej, Garlicki Artur,
Łopatowski Andrzej, Safian Halina

11.

Podlesie

Stępień Michał

Chmiel Zdzisław, Pawłowska Maria,
Walkiewicz Krystyna

12.

Podstoła

Rajca Celina

------------------------------

13.

Skrzelczyce

Pietrzyk Marek

Kruk Mariusz, Miszczyk Józef,
Rożkiewicz Bogusław, Wacek Andrzej

14.

Strojnów

Kuzia Agnieszka

Maśnica Karol, Nowak Marzena

15.

Ujny

Nowak Leszek

Dziedzic Urszula, Sokołowski Wojciech

16.

Wierzbie

Słopiecki Stanisław

-------------------------------
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Z sesji Rady Gminy
Rada Gminy Pierzchnica odbyła 4 sesje. I Sesja nowo
wybranej Rady Rady Gminy zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Kielcach na dzień 1.12.2014 r.
Na I sesji nowo wybrani Radni otrzymali zaświadczenia
o wyborze, a Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył również zaświadczenie o wyborze Wójtowi.
Zarówno Wójt, jak i Radni złożyli ślubowanie.
Podczas tej Sesji dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pierzchnica.
W dalszej części określono skład komisji stałych oraz wynagrodzenie Wójta, o czym pisano w poprzednim numerze
Gazety Pierzchnickiej.
Kolejne Sesje Rady Gminy odbyły się w dniach:
8.12.2014 r., 29.12.2014 r. oraz 16.02.2015 r. Podczas nich
podjęte zostały uchwały dotyczące:
1. Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok
2015;
2. Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego;
3. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
5. Określenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków;
6. Nowelizacji budżetu gminy na 2014 r. i przyjęcia zmian
w WPF na lata 2014-2027;
7. Po debacie na temat budżetu Gminy Pierzchnica na rok
2015 podjęto uchwały w sprawie przyjęcia WPF Gminy
Pierzchnica na lata 2015-2030 oraz uchwalono budżet
Gminy Pierzchnica na 2015 rok;
8. Zatwierdzony został plan pracy komisji rewizyjnej oraz
plan pracy Rady Gminy na 2015 rok;
9. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych.
10. Zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Pierzchnica usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Kielce;
11. Przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie
Pierzchnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego;
12. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla
mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”;
13. Sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Pierzchnica;
14. Zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

15. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki;
16. Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami” oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2015 r.;
17. Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej;
18. Zmiany w uchwale w sprawie wysokości diet i zwrotu
kosztów podróży;
19. Zmian w budżecie Gminy na rok 2015 oraz zmian
w uchwale w sprawie przyjęcia WPF Gminy Pierzchnica na lata 2015-2030;
20. Określenia trybu konsultacji dotyczących zmian urzędowych nazw miejscowości w Gminie Pierzchnica.
Podczas odbytych sesji Radni zgłaszali swoje pytania
i interpelacje dotyczące:
– uzupełnienia oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach gminy;
– awarii podgrzewacza wody w świetlicy w Podlesiu;
– konieczności wykonania rowu odwadniającego w Drugni;
– drogi prowadzącej do posesji p. Długosza w Drugni Parcela;
– odśnieżania i posypywania dróg gminnych i powiatowych;
– naprawy zdewastowanego przystanku w miejscowości
Osiny.
Podczas Sesji w dniu 16.02.2015 r. Wójt Gminy
Pierzchnica Stanisław Strąk wręczył nowo wybranym Sołtysom zaświadczenie o wyborze, pogratulował im i życzył
owocnej współpracy.
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Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Łopatowska
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Bal karnawałowy przedszkolaków
Karnawał to wyjątkowy czas dla naszych milusińskich.
W tym czasie zawsze w przedszkolu dzieci czekają na
dzień niezwykły, na
bal karnawałowy –
bal przebierańców.
W naszym przedszkolu także odbył
się taki bal. 5 lutego
2015 r. na sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Pierzchnicy został przygotowany „Bal karnawałowy” dla dzieci ze wszystkich grup
przedszkolnych. Sala balowa przystrojona była balonami,
serpentynami oraz kolorowymi plakatami wykonanymi
przez starszych kolegów. Wyjątkowy wystrój od razu wprowadził dzieci w atmosferę zachęcającą do zabawy, do której zaprosiła wszystkich na wstępie Pani Dyrektor Bożena
Petrus oraz prowadzący
bal Pan Emil Karpiński.
Wszyscy przy dźwiękach
znanych przebojów takich
jak: „Bałkanica”, „Gangnam Style”, „Kaczuchy”,
„Ona tańczy dla mnie” bawili się wesoło. Najmłodsi
mieli możliwość wspólnego potańczenia i pośpiewania pod okiem swoich
wychowawczyń. Muzyka
płynąca z głośników inspirowała dzieci do szalonej
zabawy. Pełni pozytywnej

energii pląsali w parach,
kole oraz korowodach.
Z uśmiechem na ustach
śpiewali teksty słyszanych
hitów, skacząc i klaszcząc z radości. Przebrane
przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne stroje. W tym roku gościliśmy
przepiękne księżniczki,
wesołe biedroneczki, różnych super bohaterów i
wszelakie bajkowe postacie. Wesoła muzyka pana
Emila oraz Myszka Miki i Minnie wciągnęły do tańca każdego przedszkolaka oraz rodziców i przybyłych gości. W
trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się
słodką przekąską i napić soczku, jak również zrobić pamiątkową fotkę. Słodkości przygotowane przez rodziców,
regenerowały siły uczestników zabawy.
Szkoda, że następny bal dopiero za rok…
Agnieszka Kmiecik

Elżbieta Osman promowała naszą Gminę podczas Targów Turystycznych w Bratysławie
Wyjazd na targi i możliwość
promocji mieliśmy dzięki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Stoisko ze Świętokrzyskiego było
jednym z trzech wystawców z Polski a zarazem największym. Na
stoisku promowaliśmy zdrową
polską żywność (wędliny, pieczywo, dżemy) z sieci Dziedzictwa
Kulinarnego i agroturystykę. Targi
w Bratysławie są jednymi z większych targów turystyki i branż
około turystycznych, trwają 4 dni.
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Mieszkańcy Bratysławy chętnie
odwiedzali targi z całymi rodzinami, byli ciekawi nowych
miejsc do zwiedzania i nowych
smaków. Osoby, które zatrzymywały się przy naszym stoisku oprócz degustacji pysznych
produktów regionalnych zaopatrywały się w materiały o województwie Świętokrzyskim.
Elżbieta Osman
Gospodarstwo agroturystyczne
„Daleko od szosy”
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Przekaż 1 % podatku
Przekaż 1 % swojego podatku
na
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1
26-015 Pierzchnica

Otrzymane środki finansowe Stowarzyszenie przeznaczy na profilaktykę uzależnień w szkołach oraz na organizację czasu wolnego od nauki dzieci i młodzieży: letni i zimowy wypoczynek, imprezy kulturalne i sportowe, konkursy.
Z góry serdecznie
dziękujemy.
Zarząd
Społecznego Ruchu
Trzeźwości
w Pierzchnicy

NR KRS 0000014317
Każdy, kto wypełnia zeznanie podatkowe, może przekazać 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku
publicznego. Społeczny Ruch Trzeźwości posiada status takiej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego w Skrzelczycach zwraca się z prośbą o wpłacanie 1% podatku na
rzecz naszej organizacji. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 r. i prowadzi szeroko
zakrojoną działalność społeczną. Organizujemy m.in. coroczne wyjazdy do teatru, FESTYNY ŚWIĘTOJAŃSKIE (co dwa
lata), wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy dla osób dorosłych, wczasy rodzinne itp.

Przekaż nam
1 % podatku

Stowarzyszenie
Oświatowo – Kulturalne

KRS 0000 155 263

w Skrzelczycach

I TY MOŻESZ POMÓC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym
Osiny 30
26-015 Pierzchnica
NR KRS 0000030409
1% Z TWOJEGO PODATKU TO 100% ZADOWOLONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 40 osób niepełnosprawnych
Pomagamy osobom niepełnosprawnym z terenu 3 gmin: Pierzchnica, Chmielnik i Daleszyce

Mikołaj w Pierzchniance
Do dzieci z Pierzchnianki Mikołaj zawitał późnym popołudniem
6 grudnia. Zanim jednak rozdał prezenty dzieciom, porozmawiał
z nimi, spytał czy były grzeczne. Dzieci śpiewały piosenki i mówiły wiersze dla Mikołaja. Prezenty zostały zakupione dzięki dotacji
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. Dzieci z ogromną radością
zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą
bardzo grzeczne.
Tą drogą serdecznie dziękujemy Prezesowi Fundacji – Panu Dariuszowi Michalskiemu za dotację na upominki dla dzieci, a Mikołajowi za wspaniałą zabawę.
Radna Rady Gminy
Jadwiga Łopatowska
oraz Sołtys wsi Pierzchnianka –
Grzegorz Wąś
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Dzień Babci i Dziadka oraz zabawa choinkowa w szkole w Drugni

W dniu 7 lutego 2015 r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni odbyły się uroczyste obchody
Dnia Babci i Dziadka połączone z Zabawą Choinkową.

babcie i dziadkowie otrzymali kwiaty z bibuły oraz Certyfikaty Super Babci i Super Dziadka.

W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej wystąpili nasi uczniowie. Przedszkolaki i zerówka przebrani w stroje babci i dziadka zaprezentowali swoje zdolności wokalne
w piosence pt. „Moja Babcia i mój Dziadek”. Niemal każde
dziecko miało na sobie jakiś atrybut symbolizujący babcię lub
dziadka, taki jak: okulary, kapelusz, wąsy, chusta czy laska.
Najmłodsi w tych strojach wyglądali bardzo uroczo.

W tak ważnym wydarzeniu z życia szkoły uczestniczył
Wójt Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk.

Uczniowie klas I-IV przedstawili montaż słowno – muzyczny, w którym wyrazili swoją wdzięczność ukochanym
Babciom i Dziadkom wierszykami i wesołymi piosenkami.
Uczniowie klas V-VI, również w specjalnych strojach,
swoim występem przenieśli wszystkich zebranych do wiejskiej, świętokrzyskiej chaty, w czasy dziada i baby. Przedstawili oni obrzęd darcia piór. Ludowy program artystyczny
wzbudził wspomnienia wśród najstarszych widzów przedstawienia.
Dziecięce występy z uwagą i wzruszeniem obserwowali zaproszeni goście. Babcie i Dziadkowie dumnie spoglądali na swoje pociechy, dla których nie poskąpili gromkich
braw. Po przedstawieniu, przy poczęstunku na stołówce,
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W drugiej części dnia szkolnego odbyła się zabawa
choinkowo – karnawałowa, będąca balem przebierańców.
Dzieci przybrały najróżniejsze maski i stroje postaci bajkowych. W miłej i serdecznej atmosferze, pod czujnym okiem
wychowawców, dzieci bawiły się bezpiecznie.

GAZETA PIERZCHNICKA - LUTY 2015

„Dzieje grzechu” w kieleckim teatrze wstrząsnęły naszą publicznością
W sobotni wieczór, 24 stycznia 2015 r., Stowarzyszenie
Oświatowo Kulturalne w Skrzelczycach zorganizowało wyjazd do Teatru im. St. Żeromskiego, na „Dzieje grzechu”. Spektakl
przeznaczony był wyłącznie dla
widzów dorosłych, a pojechało na
niego 60 osób, przede wszystkim
z gminy Pierzchnica. Przedstawienie zrealizowane zostało na podstawie, opublikowanej w 1908 r.,
kontrowersyjnej powieści Stefana
Żeromskiego. Widzowie obejrzeli
uwspółcześnioną opowieść o kolejach życia młodej kobiety. Bohaterka pochodziła z dobrego domu,
otrzymała wzorowe wychowanie.
Jednak wchodząc w dorosłe życie dokonała wielu złych
wyborów, które doprowadziły ją do tragedii. Zakochała
się w żonatym mężczyźnie, który ją porzucił. Wtedy zabiła
swoje, dopiero co narodzone, dziecko. Od tej pory często
popadała w depresję i staczała się stopniowo na margines.
Spotykała się z podejrzanymi mężczyznami, a potem zosta-

ła prostytutką. Na końcu zginęła, zniewolona przez grzech,
który doprowadził ją do upadku.
Spektakl wywarł na widzach wstrząsające wrażenie,
ukazując brutalną rzeczywistość miejskiego półświatka,
w który wciągnięta została
bohaterka. Całe przedstawienie jest jednym wielkim pytaniem o istotę współczesnej
moralności. Jest swoistą przestrogą, gdyż wyraziście ukazuje zagrożenia, jakie czyhają
na młode, niedoświadczone
dziewczęta. Ponad wszystko
wybija się również sprawa
współodpowiedzialności mężczyzn za dramaty życiowe
kobiet, nieuszanowania ich godności i złe traktowanie
Koszty wyjazdu pokryli uczestnicy oraz radni: Janusz
Stępień i Halina Wójcik.
Ewelina Majczak
fot. Krzysztof Bieliński TEATR KIELCE

Rozbudowa Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy
Od 2012 r. Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder
w Pierzchnicy prowadzi rozbudowę Domu Seniora. Jest to
duże wyzwanie dla Fundacji, bowiem inwestycja z wyposażeniem obiektu będzie kosztować 5 mln zł. Na koniec 2014 r.
zostały wykonane prace na kwotę 2 227 133,25 zł, przy udziale
środków PFRON, pożyczki z Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica, dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Fundacji Sue
Ryder w Warszawie i Anglii.
Fundacja Dom Seniora im.
Sue Ryder w Pierzchnicy w dniu
30.12.2014 r. roku podpisała
umowę w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim
na realizację projektu pn. „Rozbudowa Domu Seniora im.
Sue Ryder w Pierzchnicy”. Projekt realizowany w ramach
Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej”
w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. Wartość projektu wynosi 1 359 556,69
zł z tego dofinansowanie w wysokości 85% co stanowi
1 155 623,19 zł, wkład własny 15% - 203 933,50 zł. Projekt
będzie realizowany od stycznia do października 2015 r. Projekt realizowany jest w dwóch komponentach: Komponent

I działania inwestycyjne w ramach, których zostaną wykonane następujące prace: instalacja elektryczna budynku parterowego, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja pieca
CO i grzejników, tynki, łazienki, roboty wykończeniowe,
drzwi, niskie prądy –osprzęt. W wyniku prac budowlanych
powstanie 14 lokali aktywizujących o łącznej powierzchni
użytkowej 394,34 m2.
Komponent II działania
szkoleniowe, w których zostaną przeszkoleni pracownicy medyczni i merytoryczni.
W 9 typach szkoleń weźmie
udział 15 pracowników, mających bezpośredni kontakt
z podopiecznymi. Program
szkoleń dobrany jest do specyfiki wykonywanej pracy i ma na celu poprawę opieki nad
podopiecznymi.
W styczniu bieżącego roku została podpisana umowa
z PFRON-em o dofinansowanie „Programu wyrównywania
różnic między regionami II” obszar E, w ramach tej umowy
Fundacja otrzyma dofinansowanie na wkład własny do projektu szwajcarskiego w wysokości 203 933,50 zł.
Pan Marek Zatorski Prezes Fundacji czyni starania o zdobycie środków, aby w 2015 r. zakończyć całą inwestycję.
Ilona Hendzel
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Odbyły się uroczyste spotkania wigilijne w Gumienicach, Skrzelczycach i Podlesiu
Gumienice
Kiedy Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, w naszej Gminie urządzane są wspólne,
sołeckie Wigilie. W dniu 21 grudnia taka Wigilia odbyła
się w niedawno wyremontowanej sali remizy strażackiej
w Gumienicach. Mieszkańcy z każdej części miejscowości spotkali się przy wspólnym stole, do którego zostali także zaproszeni i w
spotkaniu
uczestniczyli:
Wójt Gminy Pierzchnica
Pan Stanisław Strąk, Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Pan Piotr
Żołądek, Radny Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego
Pan Grzegorz Gałuszka,
który przy tej okazji przekazał strażakom radiostację
nasobną, Radny Powiatowy
Pan Stanisław Piotr Rękas,
Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica
Pan Dariusz Michalski, ks.
Kanonik Marian Gawinek Proboszcz Parafii Pierzchnica.
Zaproszony został również Starosta Kielecki Pan Michał
Godowski, jednak z ważnych przyczyn nie mógł przybyć,
przekazał jednak zgromadzonym swoje serdeczne życzenia. Licznie przybyli strażacy prezentujący się w strojach
galowych zwiększyli dostojność tego ważnego wydarzenia.
Wigilia została przygotowana dla ponad 100 osób
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gumienic przy współpracy z Sołtysem Panem Henrykiem Zgórskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Panem Jarosławem Stawiarzem przy pozyskaniu środków finansowych z Fundacji
Rozwoju Regionu Pierzchnica, dotacji Radnego, Sołtysa
oraz składek mieszkańców. Na stołach znalazło się wiele
prawdziwie wigilijnych dań. Biały obrus, jodełkowe gałązki i blask świec ze stroików sprawiły, że każdy mógł poczuć
ten wyjątkowy czas, kiedy wszyscy są sobie bliscy.
Na rozpoczęcie Wigilii został odczytany przez Pana
Wójta i Proboszcza stosowny fragment Ewangelii, uczestnicy połamali między sobą biały opłatek wymieniając się
przy tym życzeniami i serdecznymi uściskami. Niech magia Świąt zostanie w naszych sercach na cały rok, a wypowiedziane przy wieczerzy życzenia spełnią się.
Katarzyna Chmielewska
Skrzelczyce
Wigilia w Skrzelczycach była radosnym spotkaniem
ludzi starszego pokolenia. Zebrani zasiedli przy pięknie
udekorowanych stołach, zastawionych wigilijnymi potra-
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wami. Wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie świąteczne i noworoczne życzenia.
Gościnnie w spotkaniu wzięli udział: Stanisław Strąk
- Wójt Gminy Pierzchnica, Piotr Żołądek – Członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Rękas - Radny
Powiatowy, Dariusz Michalski – prezes Fundacji Rozwoju
Regionu Pierzchnica.
Dzieci z Wolnej Strefy
w Skrzelczycach wystąpiły śpiewając kolędy
i recytując wiersze ks.
J. Twardowskiego. Sylwia i Michał Stępień dali
wigilijny koncert na organach elektrycznych.
Wszyscy zaproszeni
goście otrzymali ogromne bombki w upominku
od Św. Mikołaja oraz
kalendarze na 2015 r.
od Urzędu Marszałkowskiego. W przygotowanie tegorocznej Wigilii
włączyli się radni Skrzelczyc: Halina Wójcik i Janusz Stępień oraz panie
z Klubu Seniora i Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego
w Skrzelczycach.
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, wspomnień i zwierzeń. Upłynęło w atmosferze wzajemnej życzliwości i serdeczności. Cieszymy się, że spotkania wigilijne
stają się już tradycją i przybywa na nie coraz więcej uczestników.
Prezes SOK
Elżbieta Stępień
Podlesie
W dniu 20.12.2014 r. (sobota) w wiejskiej świetlicy
w Podlesiu odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane
przez Pana Michała Stępnia, sołtysa wsi Podlesie, z pomocą
finansową Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica.
We wspólnej wigilii uczestniczyli mieszkańcy wsi Podlesie, oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Pierzchnica Pan
Stanisław Strąk, Prezes Fundacji Pan Dariusz Michalski,
Radny Powiatowy Pan Stanisław Piotr Rękas, proboszcz
parafii p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy ks. kan. Marian
Gawinek. Sołtys odczytał fragment pisma świętego, podzielono się opłatkiem oraz wspólnie kolędowano. Wigilię
umiliły dzieci, które przedstawiły Jasełka oraz zaśpiewały
kolędy, przy akompaniamencie fletów. Spotkanie odbyło
się w miłej świątecznej atmosferze. Każdy z uczestników
wieczerzy wigilijnej otrzymał podarunek w postaci aniołka.
Sołtys Podlesia
Michał Stępień
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Zdrowo i pysznie w Centrum Aktywności Lokalnej
Nowy rok to zazwyczaj czas postanowień i kolejnych
prób zmian swojego życia na lepsze. Do tej tradycji dołączyli się również uczestnicy projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Pierzchnica”,
który jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach
Programu Obywatele dla Demokracji
wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską
Fundacją Dzieci i Młodzieży. Projekt
realizuje na terenie gminy Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP.
Kreująca działania grupa liderska postanowiła, że właśnie start roku poświęcony zostanie na zadbanie o swoje
zdrowie. Wprawdzie już od listopada minionego roku w każdy piątek mieszkańcy mogą brać udział w zajęciach fitness,
ale okazało się, iż ambicje uczestników projektu są jeszcze
większe. W grudniu odbyło się kilka spotkań indywidualnych
i grupowych z kosmetyczką, u której można
było zasięgnąć wielu porad o tym, jak dbać o
siebie w różnym wieku i jak sobie radzić z kłopotami w tej sferze. Natomiast styczeń i luty to
szaleństwo dietetyczne. Profesjonalna dietetyczka, z wieloletnim doświadczeniem zawitała
w siedzibie CAL, by odmienić wygląd naszych
domowych talerzy, a właściwie ich zawartość.
Były to bardzo cenne wskazówki odnośnie
tego, co ważne w zdrowym odżywianiu i na
co zwracać uwagę kupując produkty. Najwięk-

szym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne spotkania
poprzedzone profesjonalnymi pomiarami poziomu tłuszczu,
wody, czy tkanki mięśniowej. Badanie wieku metabolicznego
okazało się niezwykłą zabawą, bowiem
to seniorki królowały w poprawnych
wynikach. Ich wiek metaboliczny był
zwykle kilkanaście cyferek mniejszy niż
ten metrykalny. Po styczniowych wskazówkach pani dietetyk w lutym odbędzie
się sprawdzenie wyników tej ciężkiej
pracy, a nawet walki z samym sobą. Już
teraz mocno trzymamy kciuki.
Zapraszamy chętnych mieszkańców gminy Pierzchnica do aktywnego
udziału w projekcie. Centrum Aktywności Lokalnej jest
bowiem przestrzenią do działania dla wszystkich, którzy
chcieliby podjąć się ciekawych wyzwań, wprowadzić więcej radości w swoje życie, poznać nowych ludzi, a może i
bardziej siebie samego. W siedzibie CAL w Skrzelczycach
można uzyskać informacje na temat działań projektowych.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy, na przystankach autobusowych, czy sklepach również znaleźć można informacje o atrakcjach w ramach CAL. Zapraszamy
serdecznie do udziału.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Informacje pod nr tel. 533-08-13-13
Koordynator CAL
Karolina Bulanowska

Strażackie Spotkanie Opłatkowe
W niedzielę 18 stycznia 2015 roku o godzinie 1600
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy odbyło się „Strażackie Spotkanie Opłatkowe” Druhów z terenu Gminy Pierzchnica.
W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, członkowie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na czele
z Prezesem Zdzisławem Ryśkiewiczem,
Radny Powiatowy Stanisław Piotr Rękas, Komendant Gminny OSP Andrzej
Dudkiewicz, Ksiądz Kanonik Marian
Gawinek- Kapelan straży oraz druhowie
jednostek OSP Pierzchnica, OSP Gumienice, OSP Maleszowa, OSP Skrzelczyce,
OSP Drugnia oraz OSP Osiny.

Spotkanie, w którym udział wzięło blisko 80 osób, zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Pierzchnica Stanisława
Strąka i Prezesa ZG ZOSP RP Zdzisława Ryśkiewicza.
Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przywitania przybyłych gości. Ksiądz kapelan, po wspólnej modlitwie oraz odśpiewaniu kolęd, poświęcił opłatki, którymi
w duchu życzliwości i serdeczności
połamali się druhowie. Życzenia świąteczno-noworoczne dobrego zdrowia,
wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, spełnienia
marzeń, a także wszelkiego szczęścia
składali wszyscy przybyli goście po
czym ugoszczeni zostali ciepłym posiłkiem.
Klaudia Pawlik
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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Pierzchnicy
Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Nikt
inny nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej
ludzkiej życzliwości dla dużych i małych dzieci. Wnuki to
czują i wiedzą, dlatego jak co roku zaprosiły swoje babcie
i swoich dziadków do przedszkola z okazji Ich Święta.
Dzieci chciały podziękować
za Ich ciepło i dobroć, które
otrzymują każdego dnia i wyrazić swoją miłość.
Każda grupa przygotowała występ dla Babć i Dziadków. Terminy spotkań były
różne, dlatego przez kilka dni
na uroczystość do przedszkola
bardzo licznie przybywali znakomici goście.
Wchodząc do sal podziwiali piękne dekoracje, które stanowiły tło występu artystycznego przedszkolaków. Seniorzy
z uśmiechem na twarzy, a niekiedy z łezką w oku podziwiali
występy swoich wnucząt. Widać było narastającą w Nich radość i dumę podczas oglądania zaprezentowanego przez wnuczęta programu. Przedszkolaki śpiewały piosenki, recytowały
wiersze, przedstawiały tańce i składały życzenia. Każda grupa za swój występ otrzymała gromkie brawa od najbliższych.

Miło było popatrzeć na szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci, no
i na kochające oczy dziadków zapatrzone w swoje wnuki.
Również panie: dyrektor Bożena Petrus i wicedyrektor
Teresa Gwadowska z zaciekawieniem obserwowały małych
artystów, a po występach dziękowały dzieciom i składały
życzenia znakomitym gościom.
Następnie dzieci obdarowały
swoich bliskich własnoręcznie
wykonanymi prezentami i obsypały ich gorącymi buziakami.
Uroczystość zakończyła się tradycyjnie słodkim poczęstunkiem
dla miłych gości i dzieci. Filiżanka kawy czy herbaty i odrobina
łakoci pozwoliły się wszystkim
zrelaksować, a dziadkom spokojnie nacieszyć towarzystwem
swych kochanych wnucząt.
Spotkania przebiegły w miłej i serdecznej atmosferze.
Kolejny raz rodzice dzieci przedszkolnych pokazali, że
można liczyć na ich pomoc i dobrą organizację.
Zaangażowanym rodzicom serdecznie dziękujemy za
poświęcony czas i współpracę, dzięki której Dzień Babci
i Dziadka w naszym przedszkolu połączył trzy pokolenia.
Jadwiga Czechowska

Uroczysta Wigilia w Domu Seniora w Pierzchnicy
W dniu 21 grudnia 2014 roku
w Domu Seniora im. Sue Ryder
w Pierzchnicy odbyła się uroczysta
Wigilia dla Mieszkańców.
Na uroczystość przybyli: władze Fundacji Domu Seniora, księża
Parafii Pierzchnica oraz zaproszeni
goście.
Po wspólnej modlitwie wszyscy składali sobie świąteczne życzenia łamiąc się opłatkiem, a potem zasiedli do wigilijnej
wieczerzy.
Tradycyjnie
o wszystkie pyszności na
wigilijnym stole, jak co
roku, zadbał Zakład Przetwórstwa
Spożywczego
w Pierzchnicy.
Spotkanie opłatkowe
uświetnił występ Chóru
Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Morawickiej, który
wiązanką kolęd wprowa-
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dził wszystkich w nastrój świąteczny.
Jak co roku po wigilijnej kolacji
Mieszkańcow odwiedził św. Mikołaj z prezentami dla wszystkich
zebranych. Prezenty od św. Mikołaja były zakupione dzięki hojności
darczyńców.
Na zakończenie członkowie Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Morawickiej wręczyli wszystkim
zebranym przygotowane
gałązki świerkowe z akcentem świątecznym, co
sprawiło dużą radość naszym Mieszkańcom.
Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, dało się to zauważyć
po uśmiechniętych twarzach naszych podopiecznych.
Lidia Dudkiewicz
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Co słychać w klubie ,,Wolna Strefa’’ w Pierzchnicy?
Dla naszego Klubu szczególnie ważny był dzień
06.12.2014. Wtedy miał miejsce finał Play off LWS na
Hali Legionów w Kielcach. W tegorocznych finałowych
rozgrywkach LWS zajeliśmy
II miejsce, co ewidentnie jest
owocem ciężkiej, systematycznej pracy naszych klubowiczów. Zawodnicy spisali
się wzorowo prezentując doskonałą rywalizację sportową. Rozgrywkom finałowym
towarzyszyły spore emocje
zarówno u chłopców jak i kibicujących dziewcząt. Dwóch
spośród naszych zawodników
otrzymało wyróżnienia: Damian Rudnik i Adrian Zgórski.
Zdobywcą goli dla drużyny był Łukasz Rajek. GRATULACJE! Galę finałową uświetniły występy artystyczne.
Dziewczęta z naszego klubu zaprezentowały nowy układ
taneczny, a wspierała ich p. Kamila - instruktor zajęć tanecznych.
Dnia 11.12.2014 r. przeprowadzone zostały warsztaty
z wizażu i makijażu w ramach zajęć proponowanych przez
Centrum Aktywności Lokalnej ze Skrzelczyc. W zajęciach
wzięły udział panie z gminy Pierzchnica. Obok cennych
porad, atutem była możliwość wykonania makijażu pod
okiem pani kosmetyczki.
W dniu 12.12.2014 r. uczestniczyliśmy w świątecznej
zbiórce żywności w Delikatesach Centrum. Produkty spożywcze trafiły do potrzebujących rodzin.
W dniu 19.12. 2014 r. przygotowaliśmy wspólnie z klubowiczami Wigilię. Uroczyste
spotkanie poprzedzone zostało
czytaniem Pisma Świętego, życzeniami i dzieleniem się opłatkiem wigilijnym. Stół był zastawiony wieloma różnorodnymi
daniami, które przygotowaliśmy
przy współudziale klubowiczów
i ich rodziców. Mimo bogato
zastawionego stołu dzieci były
zniecierpliwione oczekiwaniem
na … św. Mikołaja. Podczas
naszego spotkania z udziałem św. Mikołaja nagrodziliśmy
„Debeściaków Roku 2014”: Agnieszkę Kułagowską, Justynę Dudkiewicz i Gabrysię Mazurczak oraz świętowaliśmy
18-te urodziny dziewcząt: Izy Kułagowskiej, Justyny i Pauliny Sroka. Wszyscy pozostali klubowicze otrzymali paczki
od św. Mikołaja, który daleki od łatwowierności stawiał co
niektórym spore wymagania.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i klubowiczom za przyniesione potrawy i napoje, którzy w ten
sposób pomogli nam przygotować Wigilię.
W niedzielę, 4.01.2015 r. odbyła się premiera Jasełek Bożo-

narodzeniowych w kościele p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy. Reżyserem spektaklu był ksiądz wikariusz Marcin Zapała. W jasełkach wzięły udział dzieci i młodzież z ,,Wolnej
Strefy’’ i Zespołu Szkół
w Pierzchnicy. Swą obecnością zaszczycił młodych aktorów Wójt gminy Pierzchnica
Pan Stanisław Strąk.
Po tak długiej przerwie świątecznej, jeszcze przed ostrym
zabraniem się do nauki zorganizowaliśmy dnia 08.01 zabawę karnawałową. Klubowiczki
Dagmara i Justyna podczas
dyskoteki poprowadziły liczne
gry i zabawy dla najmłodszych. Każdy miał się przebrać za
ulubioną postać z bajki.
W sobotę 10.01.2015 r. odbyła się FestoStrefa, czyli
Festiwal Talentów w WDK w Kielcach. Podczas tego festiwalu młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności
zdobyte w ramach warsztatów prowadzonych w klubach
,,Wolna i Młoda Strefa’’ w ciągu roku 2014. W programie
były występy grup: teatralnych, muzycznych i tanecznych,
tj. Breakdance i Jumpstyle. Nasze dziewczęta z zespołu WS
Dance zaprezentowały układ taneczny. W konkursie fotograficznym została wyróżniona nasza klubowiczka Karolina Kasza za przepiękne zdjęcia Sandomierza wykonane
podczas sesji plenerowej.
Podjęta współpraca z seniorami daje owoce w postaci
warsztatów kulinarnych i plastycznych, na których nasze
dzieci i młodzież integrują się z osobami starszymi wspólnie
przygotowując posiłki i prace plastyczne. Dnia 15.01. 2015 r. odbyły
się warsztaty kulinarne, na których
smażyliśmy faworki, a 22.01.2015
r. miały miejsce warsztaty plastyczne, podczas których wspólnie zdobiliśmy metodą serwetkową szklane
naczynia.
Panie były też z nami na FestoStrefie nagradzając brawami młodzież podczas ich występów.
Dnia 16.01.2015 r. wraz z sąsiednim klubem ze Skrzelczyc pojechaliśmy na halę sportową do
Bilczy w celu rozegrania meczów międzyklubowych w piłkę
nożną i siatkówkę.
Od stycznia z pełnym rozmachem ruszyła w naszym
klubie sekcja teatralna. Prowadzi ją stażysta Kacper Idzik,
który jest studentem Szkoły Aktorskiej. Na zajęciach klubowicze ćwiczyli dykcję i emisję głosu, następnie pod okiem
instruktora omawiali scenariusz spektaklu pt.,,8 Marcadzień, w którym zatrzymała się Ziemia”.
Z nami nie sposób się nudzić.
Kadra „Wolnej Strefy” w Pierzchnicy
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Ruch ludności w gminie Pierzchnica – 2014 r.
L.p

Sołectwo

Stan
na
31.12.2013r.

Urodzenia

Zgony

Zameld.

Ruch ludności w 2014 r.
Wymeld.

Stan
na 31.12.2014 r.

Zmiany

1.

Brody

140

3

-

1

1

143

+3

2.

Drugnia

287

3

7

1

4

280

-7

3.

Drugnia Rządowa

160

1

1

2

9

153

-7

4.

Górki

215

1

1

5

5

215

-

5.

Gumienice

472

7

10

6

12

463

-9

6.

Holendry

52

1

1

-

-

52

-

7.

Maleszowa

269

2

2

1

3

267

-2

8.

Osiny

236

3

4

7

8

234

-2

9.

Pierzchnianka

245

1

2

-

1

243

-2

10

Pierzchnica

1065

9

10

19

11

1072

+7

11. Podlesie

311

3

3

7

6

312

+1

12. Podstoła

109

-

1

-

1

107

-2

13. Skrzelczyce

656

6

6

18

21

653

-3

14. Strojnów

155

2

2

-

-

155

-

15. Ujny

181

-

5

-

2

174

-7

16. Wierzbie

183

1

2

2

-

184

+1

4736

43

57

69

84

4707

-29

Razem

Klub Wolna Strefa jako miejsce jednoczące pokolenia
W naszym Klubie WS Skrzelczyce udziela się nie tylko
młodzież, lecz także dorośli i ludzie starsi, którzy pomagają
nam rozwijać nasze pasje.
Choć może nie są z „naszego pokolenia”, bardzo
dobrze się z nimi dogadujemy. Czas spędzony
w ich towarzystwie nigdy
nie można nazwać straconym. Nasze kochane
Panie seniorki, w tym
i moja babcia, uczą nas
wielu przydatnych czynności, które na pewno
wykorzystamy w życiu.
Są to m.in.: robienie na
drutach czy szydełku lub
wykonywanie stroików
świątecznych oraz dekoracji. Ponadto dzięki
różnym grom integracyjnym czy „posiedzeniom” przy herbacie i ciastku, możemy
poznać nasze babcie i dowiedzieć się wielu ciekawostek,
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o których nie mieliśmy pojęcia. To oczywiście nie służy tylko
nam, ale też i ludziom starszym. W związku z tym, że moja
babcia Teresa jest jedną z działaczek w naszym klubie, chciałam
zapytać się o jej pracę
i zaangażowanie na
rzecz tego miejsca:
Ja: Skąd wziął się
pomysł na działanie
w Klubie Wolna Strefa?
Babcia:
Chciałam,
aby starsi ludzie, interesowali się życiem
kulturalnym we wsi.
Spotykali się razem
na pogawędkach czy
dziergali szaliki na
drutach
(śmiech).
Włączenie w to młodzieży spowodowało,
że możemy lepiej poznać i zrozumieć siebie nawzajem.
Ja: Czy obecnie prowadzisz jakieś konkretne zajęcia?
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Babcia: Hmm… Można powiedzieć, że tak, choć powstały niedawno. Zajmujemy się robieniem na drutach. Mimo
tego, że jest to we współczesnych czasach bardzo rzadko
spotykane, uczęszcza na nie bardzo dużo młodych ludzi,
którzy z zaangażowaniem i zapałem próbują zrobić swoją
pierwszą wełnianą rzecz
Ja: Jak czujesz się w towarzystwie młodych ludzi?
Czy nie przeszkadza Ci ich obecność?
Babcia: Samo spotykanie z młodzieżą sprawia, że zapominam o troskach i dolegliwościach, które mnie dotyczą.
Rozmowy z nimi czy czas jaki razem spędzamy, uczą mnie
wrażliwości na problemy innych. Dzięki temu staję się bardziej otwarta na drugiego człowieka.
Ja: Czy sądzisz, że powstanie miejsca, gdzie spotyka się
młodzież, zmieniło coś w naszej miejscowości?
Babcia: Moim zdaniem, utworzenie Klubu Wolna Stefa
spowodowało, iż wiele młodych ludzi oderwało się od ekra-

nów swoich komputerów i telewizorów, by spędzić ten czas
razem ze znajomymi na rozwijaniu swoich pasji. W końcu
robienie tego, co się kocha z odpowiednimi ludźmi to klucz
do sukcesu i spełnienia.
Ja: Całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Mam
nadzieję, że Twoja sekcja robótek ręcznych nie straci na
popularności, a członkowie uparcie będą dążyć do polepszenia swoich umiejętności. Cieszę się, że mam tak
aktywną babcię. Dziękuję za wywiad.
Babcia: Ja też dziękuję.
Myślę, że współpraca międzypokoleniowa jest podstawą
w funkcjonowaniu naszego klubu. Pomoc i wsparcie ludzi starszych jest nie tylko ważne, jak i bardzo potrzebne.
W końcu razem tworzymy jedną, wielką rodzinę.
Justyna Górka
Klubowicza WS Skrzelczyce
Teresa Szaruga

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz drugi w Gminie Pierzchnica
11 stycznia 2015 r. po raz drugi uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Pierzchnicy włączyli się w zbiórkę
pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
17 uczniów i 10 nauczycieli – Wolontariuszy w godzinach
7.40 – 17.40 przed i po każdej mszy świętej kwestowało
przed kościołem w Pierzchnicy, Drugni, Skrzelczycach, kaplicy w Strojnowie i Delikatesach Centrum w Pierzchnicy.
Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz do akcji podeszli bardzo życzliwie. Dzięki ich przychylności i otwartym sercom
wolontariusze zebrali łącznie 3040,70 zł i jest to o 203,88zł
więcej niż w ubiegłym roku.

rzyna Trzuskowska, Dagmara Kapusta, Natalia Piątek, Katarzyna Nowak, Kinga Ogłoza, Karolina Stępień, Gabriel
Witkowski, Kacper Kmiecik, Sara Partyka, Oliwia Jurek,
Patrycja Kuzia, Aleksandra Łączkowska, Aleksandra Wacek, Natalia Dziedzic, Weronika Pasternak, Sylwester Kręcisz i nauczyciele: Barbara Miszczyk, Anna Makuch, Renata Piątek, Katarzyna Powałka, Paulina Kalatura, Jadwiga
Janus, Barbara Walkowicz Sikora, Danuta Wacek, Gertruda
Majewska Kapusta, Agnieszka Wójcik.
Udział w 23 finale WOŚP był wsparciem działań ,,Dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej
opieki medycznej seniorów”, które przy wsparciu lokalnej
społeczności Wolontariusze wykonali znakomicie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Koordynator
Barbara Miszczyk

Serdeczne podziękowania należą się Wolontariuszom,
którzy mimo zimna dzielnie zbierali pieniądze do specjalnych puszek. Byli to uczniowie: Andżelika Wacek, Kata-
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Finał IV Turnieju Sylwestrowego o Puchar Wójta Gminy Pierzchnica
W dniach 27-28 grudnia
na obiekcie „Moje boisko Orlik
2012” odbył się IV Turniej Sylwestrowy. W imprezie sportowej
udział wzięło 14 drużyn, które
zostały podzielone na trzy grupy.
W grupach drużyny rywalizowały
w systemie każdy z każdym. Następnie z dwóch grup awansowały
po 3 drużyny, a z ostatniej 2 najlepsze zespoły grały w systemie
pucharowym miedzy sobą, aż do
finału. Drużyny, które brały udział
to: Mistrz i Małgorzata, Spoceni w
lodówce, Drugnia City, Nasza Stolica, MKS Osiny, Wolni Strzelcy, Młodzi Gniewni, AnoniTabela i zestawienie drużyn po fazie grupowej:

mowi, Hot Boys, Moravia, ZMZM, Kolorowi
Pierzchnica, Ociesęki,
Małolaty.
Turniej został zorganizowany dzięki współpracy z
Dyrektor Zespołu Szkół w
Pierzchnicy Panią Bożeną
Petrus, Wójtem Gminy
Pierzchnica Panem Stanisławem Strąkiem, który
objął patronat nad turniejem, Prezesem Gminnej
Mleczarni w Pierzchnicy
Panem Piotrem Dąbrowskim, który wsparł organizację imprezy sportowej.
Grupa A
1. Drugnia City
2. Mistrz i Małgorzata
3. Skrzelczyce
4. MKS Osiny
5. Spoceni w lodówce
Grupa B
1. Młodzi Gniewni
2. Hot Boys
3. Wolni Strzelcy
4. Anonimowi
Grupa C
1. ZMZM Chmielnik
2. Kolorowi Pierzchnica

Zostali wybrani również wyróżniający się zawodnicy:
Najlepszy zawodnik: Skrzypek Karol - Mistrz i Małgorzata
Najlepszy bramkarz Kubicki Piotr - Moravia
Najlepszy strzelec Majewski Jakub - Kolorowi
Turnieje, które są organizowane, cieszą się coraz większą
aprobatą ze strony poszczególnych miejscowości naszej gminy,
a także miejscowości, leżących
w sąsiedztwie, które zgłaszają
swoje drużyny do turnieju. Dzięki temu obserwujemy ciekawe
spotkania, w których rywalizacja sportowa odchodzi na dalszy
plan, a wyróżniają się aktywny
relaks, dobra zabawa i wzajemnie spędzony czas. Cieszy rów-
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3. Moravia
4. Ociesęki
5. Małolaty
Tabela finałowa:
1. Kolorowi
2. Moravia
3. Mistrz i Małgorzata
4. Drugnia City
W finałach oglądaliśmy:
Moravia - M & M 3:1
Kolorowi - Drugnia City 5:3
M & M - Drugnia 6:2
Kolorowi - Moravia 5:4

nież fakt, że zawodnicy biorący udział w poprzednich turniejach tworzą swoje drużyny, dzięki czemu liczba drużyn
i zawodników wciąż się zwiększa. Chciałbym podziękować
przede wszystkim Damianowi i Danielowi Detkom
za pomoc w organizacji
i pomoc w sędziowaniu
spotkań. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju
otrzymały z rąk Pana Wójta
Stanisława Strąka oraz Pana
Radnego
Powiatowego
Stanisława Rękasa nagrody
i upominki.
Ze sportowym
pozdrowieniem
Animator Sportu
Majewski Jakub
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Klementyna z Tańskich Hofmanowa
DZIENNIK FRANCISZKI KRASIÑSKIEJ
(wybrane fragmenty - część III)

„Pierwsze oświadczyny”
Dnia 9 marca w sobotę (1759)
Już tydzień minął jak (Basia- siostra moja)1 na zawsze nasz zamek opuściła. W przeszły piątek raniutko pojechała do parafialnego naszego kościoła do Lisowa, gdzie jest ołtarz Św. Barbary,
jej patronki. Pożegnała się z każdym z dworzan z osobna i każdemu dała suty upominek. Swoje kury i gęsi darowała biednemu
gospodarzowi z Maleszowej. Rzuciła się Państwu (rodzicom) 1 do nóg, dziękując za dobrodziejstwa przez osiemnaście lat doświadczane. Pierwszy raz widziałam Jmć Dobrodzieja płaczącego.
Wyjechaliśmy rankiem. Konie śliczne, osobliwie sześć siwych jabłkowitych*) u żółtej karety - w tej państwo młodzi pojechali
sam na sam. Za nimi szły pojazdy z fraucymerem*) i my na ostatku. Drugiego dnia wieczorem wjechaliśmy do Sulgostowa. Na
granicy sulgostowskiej gromada wiejska z sołtysem na czele zatrzymała karetę państwa młodych - ofiarowano jej chleby, a jeden
z gospodarzy miał orację, po której wszyscy krzyknęli ,, Niech żyją sto lat nowożeńcy”.
Sulgostów - pałac, nie zamek: dwór liczny, dom zasobny, a najważniejsze wszyscy kochanej siostrze przychylni. Skorośmy
weszli do pałacu, pan starosta przyniósł żonie ogromny pęk kluczy, oddając jej pod dozór dom cały. Bardzo nam było smutno
wracać. Rozweselał mnie tylko kasztelanic (Kochanowski)1, który nam konno towarzyszył -  słusznie szarmanckim go zowią.
Dnia 15 marca 1759r., w piątek
Gdym, jak zazwyczaj w południe z Madame (nauczycielką)1 i z siostrami przyszła na pokoje, zastałam kasztelanica Kochanowskiego. Stojąc we framudze okna z Jmć Dobrodziejem rozmawiał. Niedługo obiad podano. Pan kasztelanic naprzeciwko mnie
usiadł i dopierom się dokładnie rozpatrzyła, jak był wystrojony. Frak aksamitny haftowany, kamizelka atłasowa biała, żaboty
i mankiety koronkowe, fryzura jak z pudełka. Rozmawiał francuszczyzną i dowcipem sadził dwa razy więcej niż kiedy.
Obiad trwał dłużej niż zwykle. Weszły pacholiki z pieczystym - mój kasztelanic pobladł jak chustka. Obaczyłam gęś z czarnym sosem*) i domyśliłam się wszystkiego. Jakiś żal serce mi ścisnął. Jmć Dobrodziej dał znak wstania.  Widziałam jak kasztelanic chyłkiem wymknął się z sali; już więcej nie wrócił. Jmć Dobrodziej do mnie przemówił: ,,Mościa panno! Pan Kochanowski
oświadczył się o twoją rękę. Naprzód pan kasztelanic bardzo młody jeszcze i sam z siebie nic nie znaczy. Po wtóre nie użył swatów,
sam się dziś oświadczył jakby z kopyta. Żądał rezolucji finalnej*) – otrzymał ją przyzwoitą’’.
Bóg widzi, ze jeszcze ochoty nie mam iść za mąż, tak mi dobrze z rodzicielskim domu. Ja w myśli mojej bujać lubię. Madame
wiele mi czytać każe, a im więcej czytam, tym więcej myśli moje rozkołysane.
Dnia 17 marca, w niedzielę
Zajechali nas niespodziewani goście: księżna (Lubomirska) z mężem – ciotka
moja. Pięć lat w Maleszowej nie byli, a ja przez ten czas na pannę wzrosłam. Dość
się też nade mną wydziwić nie mogli. Książę powiedział, że gdybym się pokazała
w Warszawie, zgasłyby te (damy)1, które za pierwsze piękności uchodzą. Coś mi się
wydaje, że są na mnie jakieś projekta.
Opracowanie:
Elżbieta Stępień, Maria Szewczyk

Objaśnienia:
)1 przypisy dla czytelników opracowania
*) konie jabłkowite - konie białe z ciemnymi plamami na sierści,
fraucymer - panny pokojowe,
gęś z czarnym sosem – gęś w sosie śliwkowym podawana starającemu się o rękę - oznaczała odrzucenie oświadczyn,
rezolucja finalna – ostateczna odpowiedź
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Dobroć, dobrocią dobrotliwa
Ciągle jej szukamy, gdzież ona się ukrywa?
Znalazłam ją, i wiecie gdzie mieszka?
- wśród zwykłych ludzi.
Trzeba ją tylko z marazmu obudzić.
Dać jej do ręki bochenek chleba
Niech go rozdaje, tam gdzie go potrzeba.
Do tego dodać dzban źródlanej wody.
Dla ust spragnionych i dla ochłody.
Wstąpcie przyjaciele do jej orszaku.
Podajcie sobie serdecznie dłonie
Niech miłość i pokój na świat cały zapłonie.
Dobroć miłością dobrotliwa
Niech wszystkich ludzi do siebie przyzywa.
(N.N.)
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Mieszkańcy Gumienic, Skrzelczyc i Podlesia zorganizowali Wigilie

Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych

fot. Katarzyna Chmielewska

