GAZETA PIERZCHNICKA
LUTY 2016
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Pierzchnicy

Rok IX / Nr 41/2016
bezpłatna

ISSN 1898-0023

Laureaci konkursu „Człowiek Roku 2015”

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.”

Honoré de Balzac

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji
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Człowiek Roku 2015

fot. Klaudia Pawlik

Człowiek Roku 2015
Dnia 31.01.2016r. odbyła się uroczysta gala, na której rozstrzygnięto konkurs „Człowiek Roku 2015” oraz
wręczono nagrody i wyróżnienia. Uroczystość odbyła się
na  sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pierzchnicy.

Mieszkańcy naszej Gminy   licznie przybyli   na galę.
To doroczne wydarzenie uświetnili także swoją obecnością przedstawiciele władz: Pan Piotr Żołądek – Członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego; Pan Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego; Pan Marek Kwiecień   - Członek Zarządu Powiatu; 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 2015 została Pani Anna Wojnowska. Wyróżnienia otrzymali: Pani Gertruda Majewska-Kapusta, Pan Grzegorz Wąś - Sołtys Pierzchnianki, Pan Marek
Malinowski, Pan Józef Pasternak oraz Zespół Folklorystyczny Pierzchniczanie.
Uroczystość uświetnił występ wspaniałej wokalistki
Pani Marty Zalewskiej wraz z zespołem. W Gali wręczenia
nagród uczestniczyło ok. 200 osób.

Nagrodzeni:
Człowiek Roku 2015: Anna Wojnowska
Pani Anna Wojnowska od wielu lat jest aktywnym
członkiem Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym
w Osinach, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. W sposób aktywny reprezentuje Stowarzyszenie
we współpracy z Samorządem Powiatowym oraz samorządami gminnymi gmin: Pierzchnica, Chmielnik i Daleszyce. Pozyskuje środki zarówno na działalność placówki jak
i zakup samochodów specjalistycznych do przewozu osób
niepełnosprawnych. Aktywnie działa również przy współpracy z podmiotami prywatnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków na
działalność Stowarzyszenia.

Od 2011 roku jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym reprezentuje Gminę Pierzchnica
w Radzie Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Działalność taka wymaga dużego zaangażowania czasowego
zarówno w posiedzeniach Rady jak i dokonywaniu oceny
wpływających wniosków. Ze swoich obowiązków wywiązywała się bardzo dobrze i sumiennie poświęcając swój
czas i ponosząc koszty dojazdów nie otrzymując w zamian
żadnych gratyfikacji finansowych. Została ponownie wybrana do Rady LGD jako jeden z dwóch reprezentantów
Gminy Pierzchnica.
Ponadto aktywnie angażuje się w organizowanie przedsięwzięć dla mieszkańców na terenie swojej miejscowości
Osiny. Tak było przy organizacji dożynek czy różnego rodzaju spotkań mieszkańców z takich okazji jak „Andrzejki”
„Wigilie” czy też „Ostatki”. Prezentuje także pozytywny
wzorzec moralny jako przykład dobrej matki i żony, a także solidnego i profesjonalnego pracownika. Jest życzliwą
i wrażliwą na ludzkie potrzeby osobą.
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Wyróżnienia:
Gertruda Majewska – Kapusta
Pani Gertruda jako nauczyciel Zespołu Szkół
w Pierzchnicy jest osobą
aktywną i kreatywną, mocno zaangażowaną w różne aspekty pracy szkoły.
W swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych wspiera rozwój każdego ucznia, poświęcając
im bardzo dużo wolnego czasu, przeznaczając go na wyrównywanie braków edukacyjnych, jak również na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. W roku szkolnym 2014/2015 dwóch uczniów przygotowywanych pod
jej kierunkiem zostało laureatami konkursu matematyczno
– przyrodniczego, organizowanego przez Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty. Bogate doświadczenie zawodowe
Pani Gertruda wykorzystuje kierując wzorowo pracą nauczycielskich zespołów zadaniowych i przedmiotowych.
Jest aktywna w podejmowaniu działań w środowisku
np. udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

od sponsorów. Entuzjazm Prezesa i jego oddanie klubowi
udziela się innym, dzięki czemu w obecnym sezonie „Polanie awansowali do ligi okręgowej”.
Józef Pasternak

Pan Józef Pasternak od
wielu lat działa społecznie.
Jest długoletnim członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleszowej. Bezinteresownie angażuje się
różnego rodzaju inicjatywy
społeczne. Wiele pracy osobistej włożył w organizację
przedsięwzięć na terenie
miejscowości Maleszowa oraz dla jednostki OSP. Jest człowiekiem wrażliwym na problemy mieszkańców gotowym
do niesienia pomocy. Należy do osób, które nie przechodzą
obojętnie obok potrzebujących, a przy tym jest człowiekiem skromnym nie szukającym poklasku za swoją wzorową postawę społeczną.
Zespół Folklorystyczny Pierzchniczanie

Grzegorz Wąś

Pan Grzegorz jest od wielu lat sołtysem sołectwa
Pierzchnianka. Jako sołtys,
a przede wszystkim człowiek jest niezwykle uczynny i otwarty na pomoc
innym. Pełniąc funkcję sołtysa wykazuje duże zaangażowanie w życie społeczne
wsi oraz gminy. W stosunku
do współmieszkańców Pierzchnianki jest zawsze gotowy to
niesienia pomocy nie szczędząc swojego czasu. We współpracy z radną podejmuje wiele działań mających na celu
lokalną integrację. Mocno angażował się w uzgodnienia
z mieszkańcami w sprawie realizacji inwestycji – budowa
kanalizacji. Bardzo aktywnie uczestniczył w budowie altany rekreacyjnej dla mieszkańców na Pierzchniance.
Marek Malinowski
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Pan Marek od wielu lat jest
działaczem Klubu Sportowego „Polanie” w Pierzchnicy pełniąc funkcję jego
Prezesa. Wszystkie prace
na rzecz klubu wykonuje
społecznie   z dużym zaangażowaniem nie szczędząc
wolnego czasu. Skutecznie
pozyskuje środki finansowe

Zespół Pierzchniczanie powstał w 2004 roku. Początkowo
istniał jako czteroosobowa Kapela Biesiadna. Po kilku latach działalności na terenie gminy kapela przekształciła się
w zespół muzyczno- wokalny występujący na terenie całego województwa. Obecnie zespół występuje w jedenastoosobowym składzie pięciu muzyków oraz sześcioosobowa
grupa śpiewacza. Kierownikiem zespołu jest Pani Grażyna
Żubrowska. Repertuar zespołu stanowi muzyka ludowa,
biesiadna, pieśni żołnierskie i religijne.  Zespół reprezentuje Gminę Pierzchnica na różnego rodzaju przeglądach kapel
i zespołów ludowych, ale przede wszystkim wstępy zespołu Pierzchniczanie uświetniają lokalne imprezy plenerowe
na terenie gminy. Obecnie trudno sobie wyobrazić Dni
Pierzchnicy czy Gminne Dożynki bez ich występu.
Zwyciężczyni oraz pozostałym laureatom gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów.  
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Spotkanie wigilijne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach
Tradycją w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach   stały
się coroczne „Spotkania Wigilijne” z udziałem wszystkich uczestników, ich rodziców, opiekunów oraz kadry WTZ. Spotkanie odbyło
się 17 grudnia 2015 r. Pani Kierownik Paulina Maciąg   powitała
wszystkich zgromadzonych gości, złożyła życzenia świąteczno-noworoczne zarówno dla podopiecznych jak i ich opiekunów. Grupa
muzyczna „Nibylandia”   zaprezentowała wzruszający występ pt.
”Wieczór wigilijny” składający się z poezji recytowanej i śpiewanej.
Nastrój był wyjątkowy i świąteczny.
Magdalena Markiewicz

Ogłoszenie Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy
Gminna Mleczarnia w   Pierzchnicy sp. z o.o. w dniu
17.09.2015 roku  podpisała Umowę nr 51/SPPW/III/2015/
DP o dotację projektu:  „Rozwój firmy Gminna Mleczarnia
w Pierzchnicy sp. z o.o. poprzez zakup nowych środków
trwałych” . Projekt  jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowany
przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej na podstawie Umowy Nr URP/SPPW/1.1/
KIK/08 „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” .

Wartość projektu wynosi 246 000 zł,  całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 200 000 zł,  wysokość
dofinansowania wynosi 60% – 120 000 zł,  wkład własny
Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy sp. z o.o. w wydatki
kwalifikowane wynosi 40% - 80 000 zł.
Dzięki zakupionym urządzeniom unowocześnione zostaną  linie produkcyjne, poprawione standardy higienicznosanitarne produkcji oraz  obniżone koszty eksploatacji.
Piotr Dąbrowski

Z pomocą dla potrzebujących
W okresie od lipca 2015 r. do stycznia 2016 r. Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z GOPS
w Pierzchnicy realizował Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020   współfinansowany z   FEAD.
Przywieziono z Kieleckiego Banku Żywności 16,8 ton
produktów żywnościowych o wartości   66,454 zł. Żywność była zmagazynowana w pomieszczeniach użyczonych
przez Urząd Gminy w Pierzchnicy. Sprowadzone artykuły
spożywcze przekazano w postaci sześciu paczek 360 osobom z terenu gminy Pierzchnica. Osoby te musiały spełniać określone kryteria; otrzymały skierowania od GOPS
w Pierzchnicy do otrzymania pomocy. Paczki żywnościowe

wydawane były przez pracownice GOPS i członków Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy. Koszty przywozu żywności pokryte zostały z dotacji Gminy Pierzchnica. Beneficjenci Programu uczestniczyli w bezpłatnych
warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych przez Kielecki Bank Żywności. Odbyły się dwa spotkania, w których
wzięły  udział 42 osoby. Od drugiego półrocza 2016 roku
ruszy nowy Program Pomocowy.
Prezes SRT
Marek Kułan
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Zajęcia sportowe dla najmłodszych
Sprawność fizyczna to cecha wolicjonalna dzięki ,której ciało człowieka rozwija się zdrowo i prawidłowo. Cieszy więc postawa rodziców, którzy chcąc zadbać o zdrowie
swoich pociech wykorzystują zajęcia pozaszkolne jakie są
prowadzone na obiekcie Orlika, sali gimnastycznej oraz boisku z naturalna murawą na Stadionie Polan.  Dzięki temu
w roku 2015  poza istniejącą już grupą z rocznika 2003 –
2004, udało się stworzyć kolejna grupę dzieci z rocznika
2005 i młodsi. Zajęcia w tygodniu są prowadzone w godzinach od 15 do 18 dzięki czemu pociechy  mogą odpocząć
po zajęciach w szkole, posilić się i aktywnie brać udział
w zajęciach.

oraz na wiosnę.   Drużyny rywalizują ze sobą w meczach
na boisku z naturalną murawą na pomniejszonym boisku
po 9 zawodników , dwa razy 30 minut . Młodsza grupa natomiast rywalizuje w grupie z drużynami: Koroną Kielce.
Piaskowianką Piaski, Zrywem Skroniów, Moravią Morawica. Każda z tych drużyn organizuje turniej u siebie rozgrywane są mecze  miedzy drużynami, także na zasadzie każdy
z każdym, 2 razy 8 minut, po 6 zawodników na boiskach ze
sztuczna murawą tzw. Orlikach. W tej grupie nasza drużyna
ustępuję tylko zawodnikom z Korony Kielce a najlepszym
strzelcem rozgrywek jest nasz zawodnik Dominik Pasternak.

Starsza grupa skupia 16 chłopców, trenujących ze sobą
już od 4 lat. Widać jak na przestrzeni czasu zmieniają się
w młodzież, uczą się współpracy, nabywają technikę poruszania się, biegania, uczą się gry z rozmaite gry, kształtujące prawidłową sprawność fizyczną oraz zdolność ruchową.  
Młodsza grupa jest dopiero na początku tej samej drogi.
Skupia 8 zawodników. Widać zaangażowanie w ich podejściu do zajęć, chcą i nie boją się podejmować współzawodnictwo ze starszą grupą. Na zajęciach z nimi stawiamy na
prawidłową postawę i ruch jaki wykonują by rozwój ich
był prawidłowy, nie nastąpiły kontuzje ani urazy. Zajęcia
pozwalają także na zaciskanie więzi miedzy uczestnikami
dzięki czemu częściej w ich poczynaniach zaobserwować
można współpracę,  a nie współzawodnictwo.

Zachęcam do brania udziału w zajęciach, pomożemy
w ten sposób przede wszystkim naszym pociechom , zdrowie ich przecież jest dla nas wszystkich najważniejsze, a mi
zasada im nas więcej tym nam  lepiej,  przyświeca od samego początku . Cieszę się , że rodzice obdarzyli mnie zaufaniem i przyprowadzają na zajęcia swoje pociechy. Przypomnę na koniec, że zajęcia w naszych grupach są niepłatne,
a dzieci poza sprzętem z jakiego korzystają mają zapewnione także ubezpieczenie i napoje oraz dojazd i powrót z meczy. Wszystko po to by jak najbardziej odciążyć rodziców,
a pociechom zapewnić komfort trenowania. Na nadchodzący rok pragnę wszystkim złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia bo w zdrowym ciele
zdrowy duch, a w ten czas ochota do życia płynie z naszego
wnętrza,  a sobie jeszcze większej liczby zainteresowanych
zajęciami.
Ze sportowym pozdrowieniem
Animator sportu
Jakub Majewski

Dzięki współpracy z klubem sportowym Polanie udało
nam się   zgłosić oby dwie grupy do rywalizacji z innymi
klubami. Grupa starsza rywalizuje z drużynami ze: Staszowa, Buska, Stopnicy, Chmielnika. Rozgrywki są prowadzone w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż jesienią

Z muzyką w Nowy Rok
21 stycznia 2016 r. odwiedziła nas młodzież ze Szkoły
Muzycznej z Buska – Zdroju prezentując pięknie zagrane
i zaśpiewane polskie kolędy pod kierunkiem opiekunów ze
swojej szkoły. Uczniowie grając  na instrumentach zachwycili swoimi umiejętnościami nie tylko podopiecznych, ale
także kadrę. Odbiegając od nastroju świątecznego zagrali
i zaśpiewali wspólnie z widownią  kilka  biesiadnych piosenek, przy których wszyscy się świetnie bawili.
Została nawiązana obopólna współpraca i zaplanowano już następne tego typu spotkania. Podopieczni z WTZ
z niecierpliwością czekają na koncert młodych ludzi.
Magdalena Markiewicz
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Strażackie Spotkanie Opłatkowe w Gminie Pierzchnica
Modlitwa, łamanie się opłatkiem i wspólny posiłek tak właśnie wyglądało Strażackie Spotkanie Opłatkowe,
które odbyło się w niedzielę 24 stycznia 2016 roku w remizie OSP w Pierzchnicy.

Tradycją Strażaków Ochotników z naszej gminy stały
się coroczne Spotkania Opłatkowe. Również w tym roku
zebrali się przy stole, by połamać się opłatkiem i złożyć
sobie życzenia.
Na Spotkanie Opłatkowe przybyło niemal 80 osób,
wśród nich obecni byli: 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 Andrzej Dudkiewicz, Ksiądz Wikariusz Robert Teter oraz druhowie jednostek OSP Pierzchnica, OSP Gumienice, OSP Maleszowa,
OSP Skrzelczyce, OSP Drugnia i OSP Osiny.
Prezes ZG ZOSP RP Zdzisław Ryśkiewicz serdecznie
przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Uczestnicy
Spotkania Opłatkowego minutą ciszy uczcili pamięć druhów z poszczególnych jednostek OSP, którzy w ostatnim
czasie odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę. Następnie w nastrój Spotkania Opłatkowego wprowadził Strażaków ksiądz wikariusz – Robert Teter, który odmówił modlitwę oraz złożył życzenia wszystkim Druhom,  po czym
do zgromadzonych uczestników przemówili Wójt Gminy
Pierzchnica – Stanisław Strąk i Radny powiatowy Stanisław Rękas.
Później nastąpiło łamanie się opłatkiem - serdecznościom, życzeniom i uściskom nie było końca… Obok tradycyjnych życzeń zdrowia i szczęścia w 2016 roku wypowiedziane zostały również te typowo strażackie: jak najmniej
wyjazdów do pożarów i akcji ratowniczych oraz bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
Następnie Strażacy zasiedli przy stołach i ugoszczeni
zostali ciepłym posiłkiem
Organizatorem tego spotkania był Wójt Gminy Pierzchnica
– Stanisław Strąk we współpracy z Prezesem ZG ZOSP RP
- Zdzisławem Ryśkiewiczem.
Ewelina Kwiecień

Przekaż 1 % swojego podatku
na
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1
26-015 Pierzchnica
NR KRS 0000014317
Każdy, kto wypełnia zeznanie podatkowe, może przekazać  1% swojego podatku na wybraną organizację
pożytku publicznego. Społeczny Ruch Trzeźwości posiada status takiej organizacji.
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
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Wielki „START” działalności w Naszej Gminie
Do tej pory na terenie gminy Pierzchnica   aktywnie funkcjonowały dwie świetlice (Skrzelczyce i  Pierzchnica), jednak od
niedawna lista ta zyskała jeszcze 4 placówki, które rozpoczęły
swoją działalność z wielkim rozmachem. Nowopowstałe świetlice w Podlesiu, Gumienicach, Maleszowej i Ujnach za sprawą
organizatorów tych miejsc zaczynają aktywizować lokalne środowisko: dzieci, młodzieży i dorosłych.

W czasie pracy świetlicy odwiedzający mają możliwość
skorzystania z pomocy przy odrabianiu lekcji,   uczestniczyć
wzajęciach tematycznych (sekcja plastyczna, kulinarna, teatralna, profilaktyczna, sportowa itd.) oraz uzyskać pomoc i wsparcie
w działaniach na terenie danej miejscowości. Miejsca takie jak
nasze   świetlice chcą wspierać lokalne ugrupowania mieszkańców- rozwijać je, dawać możliwości i utożsamiać się z nimi, by
takie przedsięwzięcia   dawały jak najwięcej obopólnych korzy-

ści.  Mamy nadzieję, że w tych miejscach, gdzie jeszcze występują trudności w  organizowaniu się wspólnych „skupisk” ludzkich
damy radę te mury obalić i dać możliwość integracji w dążeniu do
wspólnych celów.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom chcemy, żeby kolejnym punktem „zmiany” okazały się filie Centrum Aktywności
Lokalnej Gminy Pierzchnica, pierwsze z nich to obiekt świetlicy
w Gumienicach i Maleszowej. Obydwa miejsca charakteryzuje
duże poczucie lokalnego patriotyzmu, odpowiedzialności i zaangażowania zarówno wśród młodzieży, dorosłych i seniorów  co
jest najważniejsze w tego rodzaju współpracy.
Ważnym punktem naszej działalności to stawianie na integrację mieszkańców Gminy Pierzchnica. Poznając zasoby ludzkie,
jakie spotykamy przy pracy w świetlicach chcemy dawać możliwość spotykania się ludzi z podobnymi wartościami podejściem
do życia, toteż w najbliższym czasie dojdzie do «wymiany». Klub
Seniora ze Skrzelczyc, zainteresowani mieszkańcy Maleszowej
zawitają na «podwórku» rozśpiewanych Gumieniczanek, gdzie
spotkają się przy jednym stole na warsztacie plastycznym- tworząc  
wspaniałe dekoracje na Kiermasz Wielkanocny. Spotkanie już pod
koniec lutego, a my jesteśmy pewni, że będzie to wspaniała okazja
na wspólne rozmowy, wyminę doświadczeń i motywację.
Zapraszamy do odwiedzania lokalnych świetlic, do włączania się w ich działalność i wpieranie dla wspólnego dobra.  Aktualności z przebiegu pracy i planów Świetlic Gminy Pierzchnica
na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy: www.
bibliotekapierzchnica.pl  
Kacper Idzik

Dni otwarte świetlic gminy Pierzchnica
W I tygodniu ferii zimowych w naszej gminie odbyły się
DNI OTWARTE ŚWIETLIC. W poniedziałek odwiedziliśmy
Podlesie, we wtorek Gumienice, w środę Maleszową, a w piątek
Ujny.

DNI ŚWIETLIC miały  charakter otwarty, gdzie każdy mógł
się dowiedzieć, jak jego świetlica przez kolejne miesiące będzie
funkcjonować. Podczas otwarcia nie zabrakło wspólnych zabaw
i integracji, a przy słodkościach dyskusji w międzypokoleniowym gronie o inicjatywach, jakie mogłyby mieć miejsce właśnie
w świetlicach. Pojawiło się wiele potrzeb i oczekiwań, a dla nas
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jest to cenna informacja, że w gminie Pierzchnica jest wiele ludzi,
w każdym wieku chcących działać na rzecz swojego środowiska
lokalnego.  Podczas organizacji DNI OTWARTYCH ŚWIETLIC,
szczególnie chcielibyśmy podziękować SOŁTYSOWI  Podlesia,
Gumienic, Maleszowej, Holender za pełną mobilizację, RADNEMU Maleszowej za obecność i ogromne wsparcie, RADNEMU
z Ujen za chęć niesienia nam pomocy. Beż wyjątkowych ŻON
naszych sołtysów ciast by nie było, a tort w wykonaniu   Koła
Gospodyń Wiejskich Gumienice zaskoczył nas wszystkich. Za
wszelkie odpowiedzi na nasze pytania podczas organizacji dziękujemy, głównie Pani Irenie Stawiarz.   Bez Was nie dalibyśmy
rady:). Mieszkańcom, rodzicom, mamom, dzieciom, seniorom
dziękujemy za przybycie i spędzenie z nami tych wieczornych
godzin. Liczymy na Waszą obecność każdego dnia. Dokładny
rozkład działań poszczególnych świetlic można znaleźć na stronie www.bibliotekapierzchnica.pl.
Organizatorzy:
Karolina Bulanowska
Martyna Błaszczyk
Kacper Idzik
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V Turniej Sylwestrowy o Puchar Wójta Gminy Pierzchnica
W dniach   28-30 grudnia 2015r. na obiekcie „Moje
boisko Orlik 2012” odbył się V Turniej Sylwestrowy im.
Wójta Gminy Pierzchnica Pana Stanisława Strąka . Udział
w imprezie sportowej wzięło 13drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupach drużyny rywalizowały
w systemie każdy z każdym. Następnie najlepsze drużyny
przechodząc dalej rywalizowały w systemie pucharowym
miedzy sobą aż do finału. Pozostałe 5 drużyn rywalizowało
miedzy sobą w Pucharze Pocieszenia, który został rozegrany już po raz drugi. Drużyny jakie brały udział: Kolorowi,
Mistrzowie, Młodzi Gniewni, Karp Wigilijny, Skowronki,
ŁKS TEAM, W.S. Skrzelczyce, MKS Osiny, OMNIA KONKRET, LEŚNA FERAJNA, WHITE EANGLES, CZESKI
FILM, UNIA.
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. Gorące podziękowania należą się także Rafałowi Garlickiemu Prezesowi Zakładu Przetwórstwa Spożywczego, który bardzo
chętnie wsparł finansowo budżet turnieju. Nad sprawnym
przebiegiem turnieju oraz sędziowaniem meczy czuwał Damian Detka wspierany przez bata Daniela, którym pomimo
siarczystego mrozu nie brakowało chęci do prowadzenia arbitrażu.
Tabela i zestawienie drużyn po fazie grupowej.
Grupa A
Unia Borków
Mistrzowie
Czeski Film
MKS Osiny
Omnia Konkret
ŁKS Team
Grupa B
Skowerki
Karp Wigijny
Kolorowi
Młodzi Gniewni
White Eangles
W.S. Skrzelczyce
Leśna Ferajna

Kolorowi - Mistrzowie 3:1
Unia – Karp Wigilijny 2:1
Tabela finałowa:
1. Unia Borków
2. Karp Wigilijny
3. Kolorowi
4. Mistrzowie
Puchar Pocieszenia
1. W.S. Skrzelczyce
2. MKS Osiny
3. Leśna Ferajna

Zostali wybrani również wyróżniający się zawodnicy:
Najlepszy zawodnik: Skrzypek Karol - Unia
Najlepszy bramkarz Betka Dawid – Karp Wigilijny
Najlepszy strzelec Majewski Jakub- Kolorowi
Piąty już rozegrany Turniej Sylwestrowy cieszył się
dużym zainteresowaniem. Zgłaszające się drużyny dzięki swoim ambicjom i zaangażowaniu w mecze postawiły
go na wysokim poziomie coraz mniej widoczne są różnice
miedzy drużynami. Większość meczy kończyło się różnicą
jednej bramki. Cieszy fakt mieszania się zawodników miedzy drużynami i pojawiające się nowe drużyny i twarze. To
bardzo cieszy mnie jako animatora, że można skupić w jednym czasie tyle osób które chcą spędzić aktywnie koniec
Roku i pożegnać go na sportowo.
Już czekamy na wakacje by znów można było w tak
zacnym gronie spędzić wakacje i cieszyć się letnią rywalizacją sportową.
Ze sportowymi pozdrowieniami
Animator sportu
Jakub Majewski

W finałach oglądaliśmy:
Skowronki- Karp Wigijny 0-1
White - Mistrzowie 2-3
Kolorowi- Czeski1-0
Młodzi Gniewni- Unia Borków 0-1
Kolorowi -Unia 1-1(2-3)
Karp Wigilijny- Mistrzowie 3:1
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Niezapomniane ferie – tanecznie i sportowo
Miesiąc styczeń minął naszym klubowiczom pod hasłem: sport, teatr, taniec, śpiew i fotografia to jest to. Prężnie
działały sekcje: sportowa, teatralna, taneczna i wokalno –gitarowa przygotowując dzieci do występów. Wspaniale spisali
się nasi młodzi aktorzy prezentując swoje umiejętności przed
publicznością zgromadzoną 3 stycznia w kościele parafialnym

w Pierzchnicy, gdzie po wieczornej  Mszy św. odbyła się premiera Jasełek Bożonarodzeniowych. Spektakl ten jeszcze wystawiliśmy trzykrotnie  tj. 4, 5 i 7 stycznia; oglądali go i oklaskiwali pensjonariusze  Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy,
Domu Opieki im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz Domu Opieki
Leczniczej w Osinach. Bezcenna była radość i emocje podopiecznych Domów Opieki ze spotkania z młodymi ludźmi.
Jasełka Bożonarodzeniowe zyskały wielkie uznanie. Było to
radosne przedstawienie tajemnicy narodzin Boga z dużym
udziałem tańczących i śpiewających aniołów, wieloma kolędami i pastorałkami. Nie zabrakło też sceny z Herodem i szatanem oraz z trzema królami i pasterzami. Ubrani w piękne
stroje młodzi aktorzy w większości po raz pierwszy wystąpili
przed publicznością. Wystąpili, w roli:
Maryi –
Zuzanna Krawczyk,
Józefa –
Jeremiasz Markiewicz,
Kacper –
Kacper Żyła,
Melchior –
Maksymilian Nowak,
Baltazar –
Mikołaj Kwaśniewski,
Herod –
Damian Biesiada (w premierze), Dagmara
Błaszczyk (w 3 Domach Opieki),
Szatan –
Przemysław Jamioł,
p. Agnieszka Głuszek (w Domu Opieki w Osinach),
PASTERZE:
Kacper Jamioł, Aleksander Ziembicki, Doradca Heroda – Justyna Dudkiewicz,

Dworzanin –
Patrycja Markiewicz,
ANIOŁOWIE: Sandra Czarnecka, Oliwia Czarnecka, Oliwia
Pasternak, Julia Pasternak, Patrycja Markiewicz, Julia Markiewicz, Justyna Dudkiewicz.
Nagłośnienie: Krystian Pawlik,
Zdjęcia: Monika Pasternak.
Dzięki hojności publiczności w kościele oraz pani dyrektor Domu Opieki w Osinach 13 stycznia wyjechaliśmy
z dziećmi na basen Koral w Morawicy, a 22 stycznia organizowaliśmy młodym aktorom wyjazd na łyżwy i do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach.
9 stycznia wszyscy chętnie wzięli udział w przygotowaniach do zabawy choinkowej. Zrobiliśmy ozdoby karnawałowe, upiekliśmy wraz z klubowiczami ciasta oraz opracowaliśmy plan zabawy na której nie mogło zabraknąć quizów
i konkursów. Odbył się również Turniej w gry planszowe
w których udział brali także starsi klubowicze. Chłopcy z chęcią zasiadali do komputerów i gry w Play Station. 20 stycznia
odbyła się zabawa choinkowa. Konkursy i quizy prowadziła
klubowiczka Dagmara Błaszczyk  i pani Renata Żyła. Muzyką
zajął się tym razem młodszy DJ Marcin Biesiada. Był również
poczęstunek i tańce. Każde dziecko otrzymało na zakończenie
drobny upominek.
21 stycznia odbyły się zajęcia fotograficzne, które cieszą
się dużym zainteresowaniem. Prowadzi je nasza była klubowiczka, obecnie wolontariuszka Agnieszka Kułagowska.
Głównym modelem tych zajęć był żółw wodno – lądowy,
który od dzisiaj, jest nowym zwierzątkiem naszego Klubu.
Tego dnia nie zabrakło też rywalizacji w grach planszowych
otrzymanych przez Klub od św. Mikołaja. Tego dnia odbył się
również turniej w Tenisa stołowego oraz w piłkarzyki. Dzieci
w tym dniu z okazji dnia Babci i   Dziadka przygotowywały
upominki: gipsowe figurki w kształcie serca i kwiatów oraz
wypalały w drewnie obrazki.

22 stycznia wyruszyliśmy na naszą wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki i na lodowisko. Grupa 20 osobowa
pokazała jak dobrze sobie radzi na lodowisku – aż miło popatrzeć. Młodzież i dzieci z radością przekroczyły dziwny próg
ENC, a to co zobaczyły zaparło im dech w piersi. Do doświadczeń i dobrej zabawy nie trzeba ich było zachęcać. Nawet starsi tam odkryją w sobie dziecko.
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25 stycznia rozegraliśmy mecze towarzyskie w piłkę nożną i siatkówkę z Klubem Wolna Strefa w Skrzelczycach na
hali sportowej przy szkole w Pierzchnicy.

26 stycznia w ruch poszły wszystkie gry planszowe, bowiem rozgrywaliśmy Turniej gier planszowych. Po dłuższych
negocjacjach wybrano: Bierki, Biznes po polsku oraz Chińczyka. Zwycięzcą gry w Bierki była Dagmara Błaszczyk,
w Chińczyka – Oliwia Czarnecka i nie wyłoniono zwycięzcy
Biznesu po polsku. Klubowicze grali również w play station
i gry komputerowe.
27 stycznia odbyły się ostatnie przygotowania do występów na Festostrefie. Upiekliśmy ciasto Chogaty, aby dołączyć
się do przygotowywanego poczęstunku. Podczas zajęć gitarowych spontanicznie powstał zespół wokalny. Dziewczynki
słuchając utworów granych na gitarach przyłączyły się do

śpiewu. Z ich inicjatywy powstał pomysł wystąpienia na Festostrefie w Chmielniku. „Kuj żelazo póki gorące”.
28 stycznia FESTOSTREFA w CHMIELNIKU. Dzieci
z naszego Klubu wspaniale zaprezentowały się w dwóch układach tanecznych i w trzech utworach wokalno – gitarowych.
Było to niesamowite doświadczenie dla klubowiczów.
29 stycznia przyszedł też czas uporządkowania Klubu i zadbania o miejsce w którym lubimy przebywać. Od godziny 13.00
rozpoczęły się zajęcia fotograficzne, które niespodziewanie zakończyły się zajęciami profilaktycznymi na temat „Nasza postawa w Klubie”. Młodzież i dzieci same poddały temat, jak i sposób
jego realizacji. Efektem spotkania był opracowany przez uczestników regulamin zachowania się na zajęciach.
Agnieszka Głuszek
i Renata Żyła

5 lat minęło jak jeden dzień…….
Minęło już prawie 5 lat od chwili, kiedy pierwszy klubowicz przekroczył próg naszego Klubu WS w Skrzelczycach. Z tej okazji warto podsumować wspólnie spędzony
czas.  Oficjalne otwarcie klubu odbyło się 26 marca 2011
roku. Co tydzień gości tu dużo klubowiczów, szczególnie
w piątkowe popołudnia, gdy czas zwalnia i można sobie
pozwolić na chwilę relaksu w gronie znajomych.

A co z sekcjami? Początkowo nikt nie wiedział, jak
będą wyglądać poszczególne sekcje.   Z czasem przybywało na nie coraz więcej młodzieży. Obecnie klubowicze
mogą się spełniać w różnych zajęciach, m.in. w tańcu, teatrze, sporcie czy plastyce.  Na sekcję taneczną przybywa
regularnie grupa dziewcząt, które pod czujnym okiem Wioli

ćwiczą nowe figury i układy taneczne. Tańczą coraz lepiej,
a przede wszystkim czerpią ogromną radość z tańca.
Równie duża popularnością cieszy się sekcja teatralna. Od pewnego czasu nasz klub reprezentują dwie grupy,
w tym nowo powstały Teatr Remont. Nie można zapomnieć
o sporcie, który coraz bardziej się rozprzestrzenia. Latem
boiska zapełniają się młodymi sportowcami, natomiast klubowa siłownia cieszy się popularnością cały rok. Nie brakuje również wyjazdów na basen czy inne obiekty sportowe. Z dnia na dzień powstają piękne dekoracje, nadające
wnętrzom niepowtarzalnego charakteru.  
Rozwijają się też talenty kulinarne. Nasi klubowiczów
są już mistrzami w przyrządzaniu naleśników, gofrów i tostów. Ostatnio pojawiły się również świeżo wyciskane soki.
Klub Wolną Strefa Skrzelczyce jest też miejscem spotkań
grupy inicjatywnej. Jak można podsumować te 5 lat? Na
pewno były bardzo udane, ponieważ odnieśliśmy mnóstwo
sukcesów. Każdy dzień przyniósł nam inne doświadczenia.
Oczywiście to jedynie namiastka tego, co tak naprawdę się
u nas dzieje. Wystarczy wstąpić tu na chociaż godzinę dziennie, by spędzić miło czas w gronie przyjaciół. Zawsze możecie o nas przeczytać na stronie www.skrzelczycewolnastrefa.
pl lub po prostu wpadając do nas w dni powszednie od 13 do
19. Na bycie Klubowiczem nigdy nie jest za późno.
Justyna Strojwąs
Od zawsze klubowicza
WS Skrzelczyce
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Czas świąteczny w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy
Dnia 22 grudnia 2015 roku w Domu Seniora im. Sue
Ryder w Pierzchnicy jak co roku odbyła się uroczysta Wigilia dla Mieszkańców.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: władze Fundacji Domu Seniora, księża Parafii Pierzchnica, oraz zaproszeni goście.

Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu kolęd połamano
się opłatkiem składając życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.
Zaprzyjaźniony Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Morawickiej swoim występem wprowadził wszystkich
w nastrój świąteczny i uświetnił czas wieczerzy wigilijnej.
  Po kolacji wigilijnej Mieszkańców odwiedził św. Mikołaj z prezentami dla wszystkich zebranych. Prezenty od
św. Mikołaja były zakupione dzięki hojności darczyńców.
Wszyscy zaproszeni goście otrzymali stroiki świąteczne wykonane w pracowni terapii zajęciowej.
W dniu 5 stycznia 2016 roku  mieliśmy przyjemność
gościć dzieci i młodzież z Wolnej Strefy w Pierzchnicy, które zaprezentowały Jasełka z przepiękną scenografią i montażem słowno- muzycznym. Po przedstawieniu wspólnie

z Mieszkańcami zaśpiewali kolędy z akompaniamentem
gitarowym.
W dniu 7 stycznia 2016 roku występ o charakterze
świątecznym w nowoczesnej odsłonie czasu wieczerzy
wigilijnej przedstawiła grupa aktorska z Wolnej Strefy
w Skrzelczycach, dając skuteczną refleksje nad życiem,
przemijaniem i wartościami ponadczasowymi.
Nasi podopieczni mieli okazję w dniu 9 stycznia 2016
roku uczestniczyć w koncercie słowno-muzycznym w wykonaniu  uczniów Szkoły Muzycznej w Busku Zdroju, którzy corocznie odwiedzają naszą placówkę z koncertem kolęd i pieśni noworocznych.
Z ogromną radością wysłuchali zespołu: ,,Pierzchniczanie’’, który gościł u nas z występem noworocznym wywołując radość i wzruszenie na twarzach naszych Mieszkańców.
Okres świąteczny zakończył występ młodzieży
z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Osin, który jak zawsze
został bardzo mile przyjęty przez naszych Mieszkańców.

Marzena Krajewska

Zabawa choinkowa w przedszkolu
W dniu 15 stycznia 2016 roku odbyła się zabawa choinkowa dla przedszkolaków zorganizowana przez Radę Rodziców.
Zabawa rozpoczęła się powitaniem Pani Dyrektor Bożeny Petrus wszystkich dzieci, rodziców i wychowawców. Dzieci wesoło bawiły się na sali gimnastycznej przy dźwiękach znanych
piosenek. Były pląsy, zabawy i tańce z rodzicami, oraz słodki
poczęstunek.
Zabawa odbyła się w miłej atmosferze, a także dostarczyła
przedszkolakom dużą porcję muzyki, wielu zabaw tanecznych
i prezentację strojów karnawałowych przygotowanych przez
rodziców.
Aldona Borek
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Dzień Babci i Dziadka w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni
Jak wiadomo styczeń jest miesiącem zimowym, pełnym chłodnych dni, ale to właśnie w styczniu są dwa tak
szczególne dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu,
to przecież święto naszych kochanych Babć i Dziadków.
W naszej szkole od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość ta, jest przygotowywana niemalże przez
wszystkich uczniów szkoły. Tak również było i w tym roku.
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień
pełen uśmiechów, radości i wzruszeń.

W tym roku uczniowie przygotowali program artystyczny na podstawie telewizyjnego teleturnieju Familiada.
Był to odcinek specjalny, w którym udział wzięli Babcie
i Dziadkowie, w których role wcielili się uczniowie klasy
piątej. Prowadzącą całe spotkanie była uczennica klasy
szóstej. Tradycyjne pytania teleturnieju przeplatane były
tańcami, wierszami i piosenkami wykonywanymi kolejno przez wszystkie klasy. Najmłodsi uczestnicy występu,
czyli nasze przedszkolaczki wspólnie zaśpiewały piosenkę
i wyrecytowały wierszyki oraz życzenia dla Babć i Dziadków. Natomiast grupa starszych przedszkolaków z zerówki
przedstawiła wesoły taniec żabek. Dwa tańce przygotowały też uczennice klasy szóstej. W bardzo miłej atmosferze
i pięknie udekorowanej sali wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki.
W dalszej części uroczystości były życzenia i upominki dla miłych gości, a jako ostatni punkt programu wspólny
poczęstunek, w czasie którego uczeń klasy piątej Kamil Kałandyk przygrywał na akordeonie do piosenek biesiadnych
śpiewanych przez koleżanki.
Dziękujemy Gościom za tak liczne przybycie oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni
ze swych wnuków jak w tym dniu.
Katarzyna Ściana

Przygotowania do wiosny w Centrum Aktywności Lokalnej
W kalendarzu jeszcze zima, ale za oknami
świat zaczyna budzić się
do życia i małymi kroczkami zbliża się wiosna najwspanialsza pora roku.
Każdy do niej przygotowuje się, jak umie i chce, ale uczestnicy Centrum Aktywności Lokalnej wzięli się ostro do tej
akcji.
W styczniu odbył się bardzo ciekawy warsztat pod tajemniczą nazwą „Zrób sobie krem”. Nazwa ta wydawała się
dla wielu uczestników grą słów, metaforą. Jakież zdziwienie
widniało na twarzach, gdy okazywało się, że to dokładnie
rodzaj działań, które należało podjąć w trakcie owego spotkania. Każda z uczestniczek zajęć – bo zgłosiły się same
urocze panie z gminy Pierzchnica podczas warsztatów zamieniła się w kosmetologa i producenta kremu dodającego
uroku skórze twarzy. Wiosną pojawią się zapewne pierwsze
efekty kuracji i nie jeden sąsiad nie pozna sąsiadki, która
przez całe życie mieszkała za płotem.

   Kolejną atrakcją w minionym miesiącu okazały
się konsultacje z masażystką. Zapotrzebowanie
na tego specjalistę okazało się większe niż wstępnie przypuszczaliśmy. Podczas tych spotkań króluje masaż
klasyczny. Kolejny krok, by być gibkim i elastycznym na
wiosnę. Owa sprawność przyda się podczas kolejnego wiosennego wyzwania, bowiem zapraszamy już dziś na zajęcia sportowe, które odbywać się będą w siedzibie głównej
CAL w Skrzelczycach 101. Startujemy od 5 lutego! W każdy piątek można skorzystać z aerobiku w dwóch grupach
– godz.18 mniej zaawansowana grupa oraz 19.00 bardziej
zaawansowana. W zajęciach ruchowych biorą udział mieszkańcy gminy Pierzchnica w wieku od kilku lat do aktywnych seniorów.
31 stycznia został zorganizowany wyjazd do Chmielnika na sztukę teatralną pt. „Dziady”. Następny wyjazd do
teatru już w najbliższym czasie.
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Ciekawą i bardzo istotna informacją jest fakt, że od 25
stycznia ruszyły filie Centrum Aktywności Lokalnej w Podlesiu, Maleszowej i Ujnach. Działania centrum wychodzą  
na coraz szerszą skalę i powiększają swoją ofertę dla kolejnych mieszkańców gminy.
   Centrum Aktywności
Lokalnej działa prężnie
już prawie półtora
roku. W swoich
działaniach, skierowanych do wszystkich mieszkańców
Gminy Pierzchnica,
organizuje różno-

rodne warsztaty, spotkania ze specjalistami oraz inne wydarzenia artystyczne, społeczne i kulturalne. W najbliższym
czasie odbędzie się spotkanie grupy liderskiej, na której
zostaną ustalone konkretne plany na lutowe atrakcje. Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Pierzchnica, iż
każdy może zabrać głos, podsunąć pomysł i stać się takim
liderem.
Jakie inne atrakcje czekają za sprawą Centrum Aktywności Lokalnej Skrzelczyce 101 śledźcie na stronie internetowej www.cal-kalejdoskop.org lub bezpośrednio kontaktując się pod numerem  533 081 313. Zapraszamy serdecznie
do udziału w projekcie!
Monika Sobierajska
wiceprezes Stowarzyszenia
Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

Pracowite ferie w szkole w Drugni
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Drugni pracowała przez cały okres ferii zimowych 2016.
Oferta rekreacyjno-wypoczynkowa dla uczniów w bieżącym roku była bardzo bogata. Każdy mógł skorzystać
z nie lada atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wyjazdy na basen. Dzieci, mając już pewne doświadczenie
z wodą, z uwagi na to, iż szkoła od września 2015r. oferuje
bezpłatną naukę pływania, w pełnej obsadzie skorzystały
z dwóch wyjazdów. Zabawy wodne w środku zimy to symbol hartu i silnej woli sportowej naszych uczniów.
Kręgle dla starszych, a bawialnia dla młodszych to
kolejny wyjazd   - nagroda dla dzieci, które w sposób perfekcyjny przedstawiły Jasełka Bożonarodzeniowe w szkole, w Kościele pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Drugni
oraz w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. Zabawy
41 uczniów – aktorów zostały sfinansowane przez osoby
uczestniczące we Mszy Świętej w Dzień Trzech Króli. Koszt
tego wyjazdu opłacił Ks. Proboszcz Grzegorz Olejarczyk.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się
także wyjazdy do kina. Perypetie bohaterów filmu „Fistaszki” poznali uczniowie klas I, II i III, zaś historię zawartą
w filmie „Gwiezdne wojny” uczniowie klas IV, V i VI. Koszt
pierwszego przejazdu został pokryty z pieniędzy przekazanych od Babć i  Dziadziusiów uczestniczących w szkolnej
uroczystości z okazji ich święta. Wyjazd uczniów klas starszych sfinansował pan Zbigniew Długosz.
Jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dnia 20 stycznia 2016r. nasi
uczniowie mieli możliwość skorzystania z takiego szkolenia. Cieszy nas bardzo, że byli uczniowie, którzy pomimo
czasu wolnego mieli ochotę i przybyli na zajęcia.  

Gra na instrumentach to kolejny temat feryjnego spotkania, które odbyło się 26 stycznia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom, które przyczyniły się do organizacji zimowego wypoczynku naszych dzieci.
Elżbieta Stemplewska
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Wigilia w Podlesiu
    W dniu 20 grudnia
2015r. sołtys wsi Podlesie zorganizował, kolejny już raz spotkanie
opłatkowe w świetlicy
wiejskiej. W kolacji wigilijnej uczestniczyli mieszkańcy wsi oraz   zaproszeni goście: proboszcz
parafii ks. kan. Marian
Gawinek, ks. wikariusz
Robert Teter i Wójt
Gminy   Stanisław Strąk. Sołtys wsi przywitał przybyłych

mieszkańców oraz gości. Następnie ks. proboszcz odczytał
ewangelię, a po wspólnej modlitwie wraz z wójtem złożyli mieszkańcom życzenia łamiąc się z nimi opłatkiem. Na
stole znajdowały się tradycyjne wigilijne potrawy min. pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, kapusta z grochem, kapusta z suszonymi śliwkami przygotowane przez
mieszkanki wsi. To świąteczne spotkanie umiliła  15- letnia
Zuzia, uczennica szkoły muzycznej w Kielcach, która  wygrywała  na skrzypcach kolędy, a mieszkańcy dołączali do
niej   wspólnie śpiewając. Spotkanie przebiegało w miłej
i pogodnej atmosferze.
Klaudia Pawlik

Ruch ludności w gminie Pierzchnica - 2015r.
L.p

Sołectwo

Stan na
31.12.2014 r.

Ruch ludności w 2015r.
Urodzenia

Zgony

Zameld.

Wymeld.

Stan na
31.12.2015 r.

Zmiany

1.

Brody

143

0

0

0

4

139

-4

2.

Drugnia

280

5

6

4

3

280

-

3.

Drugnia Rządowa

153

1

3

0

3

148

-5

4.

Górki

215

2

2

0

3

212

-3

5.

Gumienice

463

3

3

1

4

460

-3

6.

Holendry

52

0

0

0

3

49

-3

7.

Maleszowa

267

2

8

2

2

261

-6

8.

Osiny

234

1

2

8

7

234

-

9.

Pierzchnianka

243

1

2

1

0

243

-

10

Pierzchnica

1072

11

14

16

16

1069

-3

11. Podlesie

312

3

6

5

9

305

-7

12. Podstoła

107

1

1

2

0

109

+2

13. Skrzelczyce

653

5

7

13

14

650

-3

14. Strojnów

155

0

1

5

6

153

-2

15. Ujny

174

4

3

4

1

178

+4

16. Wierzbie

184

1

4

0

3

178

-6

4707

40

62

61

78

4668

-39

Razem
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Specjalne wyróżnienie dla Domu Seniora im. Sue Ryder
W dniu 9 lutego 2016 roku odbyła się VIII edycja  
Świętokrzyskiej „Victorii” organizowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Nagrody przyznawane są
w kategorii: samorząd, przedsiębiorczość i osobowość.
Uroczystość zgromadziła w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach radnych Sejmiku Świętokrzyskiego, parlamentarzystów, włodarzy gmin i powiatów regionu,
przedstawicieli instytucji i firm oraz środowisk artystycznych.
Specjalne wyróżnienie na tej gali otrzymał Prezes Fundacji im. Sue Ryder w Pierzchnicy Marek Zatorski. Otrzymał statuetkę i dyplom za wyjątkowe działania służące ziemi świętokrzyskiej.
Nagrodzono także dyplomem Fundację  Dom Seniora
im. Sue Ryder, za tworzenie warunków dla godnej starości,
który wręczył  europoseł Czesław Siekierski.

Pracownicy Domu Seniora i społecznicy są dumni
z wyróżnienia, które jest pewnym uhonorowaniem pracy
społecznej i zaangażowania tam zatrudnionych.

Ilona Hendzel

Gmina Pierzchnica w 2015 roku
INWESTYCJE:
1. Modernizacja ujęcia wody w Wierzbiu
W maju 2015 r. dokonano otwarcia zmodernizowanego
ujęcia wody w Wierzbiu. W ramach inwestycji dokonano
odwiertu dodatkowej studni głębinowej (95m głębokości)
oraz wymianę wszystkich urządzeń i instalacji w hydroforni. Ponadto wykonano kapitalny remont samego budynku oraz zbiorników wody. Koszt inwestycji wyniósł
529 798,13 zł, w tym uzyskano dofinansowanie ze środków
unijnych w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych
(316 523,00 zł).
2. Budowa kanalizacji w Pierzchniance
W czerwcu 2015 roku zakończył się II etap budowy
kanalizacji w Pierzchniance. W sumie w I i II etapie wy-
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budowano 4,2 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej), 890mb przyłączy kanalizacyjnych oraz
3 tłocznie ścieków.
Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej
przez całą wieś wraz z podłączeniem do Zakładu Opieki
Leczniczej. Łączna wartość inwestycji – I i II etapu wyniosła 2 199 796,55 zł. Przedsięwzięcie było objęte dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 75% kosztów
kwalifikowanych (1 254 694,00zł).
3. Przebudowa ul. Stawowej w Pierzchnicy
W 2015 roku Gmina Pierzchnica wraz z Powiatem
Kieleckim zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0353 T odcinek ul. Stawowa w Pierzchnicy”, która była współfinansowana w ramach: „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.
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Wartość inwestycji : 763 058,06 zł
w tym:
budżet państwa - 381 529,00 zł (50%)
budżet Gminy Pierzchnica -190 764,56 zł (25%)
budżet Powiatu Kieleckiego - 190 764, 50 zł (25%).
Inwestycja objęła wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na odcinku 233 mb, poszerzenie jezdni na odcinku 657 mb, wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz
z separatorem, zbudowanie chodnika o łącznej długości
1090 mb, przebudowanie mostu wraz z obustronnymi
barierami energochłonnymi, wykonanie przejścia dla pieszych oraz zamontowanie lampy z zasilaniem solarnym.

8. Zagospodarowanie Góry Piwnicznej w Pierzchnicy
W 2015 roku dokonano zagospodarowania Góry Piwnicznej. W tym celu wykonano ogrodzenie, które zabezpiecza przed osuwaniem się ziemi, a zarazem sprawia bardzo
dobre wrażenie wizualne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 34 512,58 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 21 212,00 zł.

4. Budowa chodnika na ul. Kard. S. Wyszyńskiego
W trosce o bezpieczeństwo i wygodę dzieci oraz młodzieży szkolnej dokonano modernizacji 85 m2 chodnika wraz
z krawężnikiem na ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Pierzchnicy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 17 712,00 zł.
5. Modernizacja dróg powiatowych.
W 2015 r. na terenie Gminy Pierzchnica  zmodernizowano dwa odcinki dróg powiatowych :
1.  Radomice – Skrzelczyce – odcinek 700 m.
2.   Wojciechów  – Skrzelczyce – odcinek 1200 m.
Dzięki tym inwestycjom zdecydowanie poprawiła się
infrastruktura komunikacyjna w kierunku Gminy Morawica oraz w kierunku Gminy Daleszyce.
6. Uzupełnienie oświetlenia w Ujnach, Gumienicach
i Brodach
W 2015 roku dokonano uzupełnienia opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dzięki czemu poprawiła
się widoczność na drogach oraz wzrosło bezpieczeństwo
pieszych. W Gumienicach zamontowano 17 sztuk opraw,
w Ujnach - 13 sztuk opraw, w Brodach – wybudowano linię
oświetlenia ulicznego (4 słupy i 4 lampy).  Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 45 302,22 zł.

7. Wykonanie zaplecza sanitarnego w Maleszowej
W trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców Maleszowej
wykonano zaplecze sanitarne w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 43 635,00 zł.

9. Remont budynku byłej szkoły w Skrzelczycach
W trosce o podniesienie jakości zajęć odbywających
się   w budynku byłej szkoły w Skrzelczycach (świetlica,
Klub Wolna Strefa, oddział przedszkolny) wykonano wymianę podłóg, schodów oraz całkowicie odnowiono elewację budynku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
41 426,99 zł.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:
1. Aktywizacja mieszkańców poprzez działalność świetlic i klubów Wolna Strefa, a także poprzez organizowanie festynów, dożynek oraz Dni Pierzchnicy.
Na terenie Gminy Pierzchnica prężnie działają Kluby
Wolna Strefa oraz świetlice wiejskie zrzeszające młodzież
oraz dzieci z terenu gminy. Zapewniają one mieszkańcom
rozrywkę oraz pozwalają na ich aktywizację społeczną.  

W 2015 roku na terenie gminy Pierzchnica zorganizowano kilka imprez plenerowych będących poniekąd tradycją. Wymienić należy tu choćby Wianki w Drugni, Dożynki
Gminne – nawiązujące do tradycji dziękowania za płody
rolne, Festyn w Podlesiu będący podsumowaniem wakacji,
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Festyn Rodzinny w Górkach oraz Dni Pierzchnicy - święto
wszystkich mieszkańców Gminy Pierzchnica.

2. Promowanie wyróżniających się postaw poprzez organizowanie konkursu Człowiek Roku.
W Gminie Pierzchnica staramy się wspierać wszystkich tych, którzy wyróżniają się w sposób pozytywny,
którzy swoim podstępowaniem wspierają rozwój naszej
gminy. Dlatego też, w odbywającym się co roku konkursie
Człowiek Roku nagradzamy  jedną z tych osób.
3. Obchody 25 – lecia Samorządu Terytorialnego
W Gminie Pierzchnica zorganizowano spotkanie z okazji
25 – lecia Samorządu Terytorialnego. Na konferencję zostali
zaproszeni wszyscy Radni Rady Gminy Pierzchnica oraz Sołtysi, którzy
na przestrzeni tego ćwierćwiecza pełnili funkcje
w strukturze naszego
samorządu. Najbardziej
zasłużeni, którzy przez
wiele lat działali na rzecz
naszej społeczności lokalnej zostali wyróżnieni
przez obecnego Wójta
Gminy Pierzchnica Pana
Stanisława Strąka oraz
Przewodniczącą
Rady
Gminy Panią Marię Łopatowską Dyplomami Uznania. Minutą
ciszy uczczono pamięć nieżyjących już działaczy.
4. Wyróżnienie w Senacie RP
W dniu 22 września 2015r. w Senacie RP w Warszawie
odbyła się konferencja na temat wdrażania rozwiązań inno-

wacyjnych i ekologicznych. Podczas konferencji ogłoszono wyniki
ogólnopolskiego konkursu „Gmina ekoinnowacji”. Do konkursu zgłosiło się ponad 100 gmin
z terenu całego kraju.
W gronie 27 laureatów
konkursu znalazła się
Gmina Pierzchnica (jako
jedyna z województwa
świętokrzyskiego) uzyskując wyróżnienie. Kapituła konkursowa doceniła realizację
zadania dotyczącego wymiany oświetlenia ulicznego w całej
gminie   na ledowe. Wręczenia nagród i wyróżnienia dokonali: Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska senator
Jadwiga Rotnicka i Prezes Fundacji Promocji Gmin Polskich
Andrzej Rostowski.
Podkreślić należy, że Gmina Pierzchnica jako jedna
z pierwszych w województwie świętokrzyskim dokonała modernizacji źródeł światła  na terenie całej gminy z tradycyjnych żarówek rtęciowych  i sodowych – na energooszczędne – ledowe. Koszty wymiany 700 szt. żarówek wyniósł
200.000 zł. Przed modernizacją – całoroczne koszty energii
oświetlenia ulicznego wynosiły ponad 300.000 zł – obecnie
po modernizacji spadły do ok. 100.000 zł, więc inwestycja
zwróciła się już po roku.
Podsumowując – oświetlenie ledowe to nie tylko nowoczesność, która zawitała do Gminy Pierzchnica, ale
także dbałość o środowisko (żarówki LED wpływają na
obniżenie emisji CO2, nie zawierają metali ciężkich takich  
jak ołów, rtęć), obniżenie rachunków za prąd – a przede
wszystkim białe światło emitowane przez diody LED sprawia, że otoczenie postrzegane jest jako jaśniejsze i lepiej
„oddające” kolory – co niewątpliwie przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
Od kilku lat Gmina Pierzchnica przygotowuje się do
nowej perspektywy finansowej środków unijnych na lata
2014 – 2020 opracowując dokumentacje techniczne oraz
dokumenty strategiczne.
W roku 2015 opracowano  strategię rozwoju Gminy na
lata 2015 – 2022 oraz przystąpiono do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pierzchnica.
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V Turniej Sylwestrowy o Puchar Wójta Gminy Pierzchnica

fot. Klaudia Pawlik

Strażackie Spotkanie Opłatkowe w Gminie Pierzchnica

fot. Ewelina Kwiecień

