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	 Święto	 to	 jest	przede	wszystkim	okazją	do	uczczenia	
trudu	i	poświęcenia	ludzi,	którzy	żyją	według	zasady	„Bogu	
na	chwałę,	ludziom	na	ratunek”.	Strażacy	codziennie	ryzy-
kują	 zdrowie	 i	 życie	 niosąc	 pomoc	 podczas	 pożarów,	 ale	
również	 wypadków	 drogowych	 czy	 powodzi.	 Nierzad-
ko	płacą	za	 to	najwyższą	cenę.	Ochotnicza	Straż	Pożarna	
w	świadomości	społecznej	funkcjonuje	jako	służba	niosąca	
pomoc,	 gdy	 trzeba	 zaradzić	 różnym	 problemom	 związa-
nym	z	naszym	bezpieczeństwem.	Na	Ochotników	–	Druh-
ny	i	Druhów	zawsze	można	liczyć,	niezależnie	od	okolicz-
ności.	 Ich	postawa	 stanowi	przykład	godny	naśladowania	
przez	wszystkich.	Świadectwem	ich	pracy	w	systemie	ra-
towniczym	i	sferze	bezpieczeństwa	jest	niesłabnące	od	lat	
zaufanie	obywateli.

Dzień Strażaka 2016

	 Tegoroczne	gminne	obchody	Dnia	Strażaka	w	Pierzch-
nicy	 odbyły	 się	 w	 niedzielę	 3	 maja	 2016r.	 Uroczystość	
rozpoczęła	 się	 zbiórką	 druhów	 z	 jednostek	 z	 terenu	 gmi-
ny	Pierzchnica	 oraz	 pocztów	 sztandarowych,	 przed	 remi-
zą	strażacką	w	Pierzchnicy.	Następnie	ulicami	Pierzchnicy	
pododdziały	 w	 kolumnie	marszowej	 z	 pocztami	 sztanda-
rowymi	prowadzone	przez		Prezesa	ZOG	ZOSP	RP	druha	
Zdzisława	Ryśkiewicza	oraz	Komendanta	Gminnego	dru-
ha	 Andrzeja	 Dudkiewicza	 przemaszerowały	 do	 kościoła	
pw.	Św.	Małgorzaty.	
	 Uroczystą	eucharystię	w	 intencji	Strażaków	odprawił	
Proboszcz	Parafii	Pierzchnica	Marian	Gawinek,	który	zło-
żył	serdeczne	życzenia	i	przekazał	wyrazy	swojego	uznania	
Strażakom.	 	W	homilii	 podkreślił,	 że	 Strażacy	 są	 zawsze	
pierwsi	tam,	gdzie	zagrożone	jest	ludzkie	życie	i	zdrowie,	
mienie	czy	też	środowisko,	nawet	w	najtrudniejszych	wa-
runkach	niosą	pomoc	potrzebującym,	bez	względu	na	wła-
sne	 bezpieczeństwo,	 nie	 szczędząc	 sił,	 a	 nawet	 narażając	
własne	 życie.	 Przypomniał,	 że	 Straż	 Pożarna	 jest	 już	 nie	
tylko	 służbą	ochrony	przeciwpożarowej.	Oprócz	gaszenia	
pożarów,	w	sytuacjach	różnorakich		zagrożeń	ratuje	ludzi,	
dobytek,	przyrodę	–	 tak	dzieje	się	w	wypadkach	komuni-
kacyjnych,	 zdarzeniach	 ekologicznych	 czy	 podczas	 klęsk	
żywiołowych.	
	 W	gminnych	uroczystościach	obchodów	Dnia	Strażaka	
udział	wzięli	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Pan	Stanisław	Strąk,	
Przewodnicząca	Rady	Gminy	Pierzchnica	Pani	Maria	Ło-
patowska,	 Radny	 Powiatowy	 Pan	 Stanisław	 Piotr	 Rękas	
oraz	Strażacy	z	 jednostek	OSP:	Pierzchnica,	Skrzelczyce,	
Gumienice,	Drugnia,	Maleszowa	i	Osiny.	

	 Dzień	 Strażaka	 w	 różnych	 formach	 istnieje	 w	więk-
szości	państw	europejskich	od	ponad	150	lat.	Tradycyjnie	
obchodzi	się	go	4	maja,	kiedy	Kościół	Katolicki	wspomina	
Świętego	Floriana	–	patrona	Strażaków.	Święty	Florian	uro-
dził	się	w	250	roku	n.e.,	pochodził	z	Austrii,	był	żołnierzem	
i	rzymskim	legionistą.		Obok	funkcji	wojskowych	dowodził	
oddziałem	gaśniczym.	Według	legendy,	ocalił	płonącą	wio-
skę	jednym	wiadrem	wody.		Został	powołany	do	armii	ce-
sarza	Dioklecjana	i	gdy	nie	chciał	złożyć	przysięgi		rzym-
skim	bożkom,	aresztowano	go.		Św.	Florian	zginął	śmiercią	
męczeńską,	najpierw		torturowany	za	wiarę,	później	został	
utopiony	z	kamieniem	młyńskim	u	szyi	w	rzece	Enn	w	gór-
nej	części	Austrii	3	maja	304	roku.	Relikwie	św.	Floriana	
przywiózł	do	Polski	(do	Krakowa)	w	1184	roku	biskup	Mo-
deny,	na	prośbę	biskupa	krakowskiego	Gedki.	Kult	święte-
go	rozwinął	się	w	Polsce	po	roku	1528,	gdy	spłonęła	jedna	
z	dzielnic	Krakowa	-	Kleparz,	a	z	pożogi	ocalał	jedynie	ko-
ściół	św.	Floriana,	w	którym	od	czterech	stuleci	znajdowały	
się	relikwie	św.	Floriana.
	 W	2002	roku	Dzień	Strażaka	został	w	Polsce	ustano-
wiony	 oficjalnym	 świętem.	 Dzień	 ten	 został	 poświęcony	
wszystkim	 Strażakom,	 w	 hołdzie	 za	 ich	 trud	 i	 narażanie	
życia,	w	podziękowaniu	za	pomoc	 i	 ratunek	oraz	 tym,	co	
ponieśli	śmierć.

	 Po	mszy	świętej	w	uroczystej	defiladzie	druhowie	prze-
maszerowali	na	plac	przy	remizie	strażackiej	w	Pierzchni-
cy.	Tam	Prezes	ZOG	ZOSP	RP	złożył	meldunek	Wójtowi	
Gminy	Pierzchnica.		
	 Wójt	 przekazał	 najlepsze	 życzenia	 wszystkim	 tym	
którzy	społecznie	pełnią	służbę	pożarniczą	w	naszej	gmi-
nie	 życząc	 dalszych	 sukcesów,	 wytrwałości	 i	 satysfakcji	
z	wykonywanych	obowiązków	oraz	bezpiecznych	powro-
tów	z	akcji,	aby	Strażacy	wciąż	z	niesłabnącym	oddaniem	
i	poświęceniem	służyli	ludziom	i	naszej	Ojczyźnie,	a	także	
podziękował	za	trudną	i	odpowiedzialną	służbę.
	 Następnie	wszyscy	druhowie	udali	się	na	poczęstunek.

Ewelina Kwiecień
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	 Dwie	ostatnie	sesje	Rady	Gminy	odbyły	się	07	marca	
i	25	kwietnia	2016r.	

Podjęto	uchwały,	które	dotyczyły:
1.	Zmian	w	budżecie	Gminy	na	rok	2016;
2.	Zmian	w	uchwale	w	sprawie	przyjęcia	Wieloletniej	Pro-

gnozy	 Finansowej	 Gminy	 Pierzchnica	 na	 lata	 2016-
2031;

3.	Określenia	kryteriów	naboru	do	oddziałów	przedszkol-
nych	przy	Szkole	Podstawowej	w	Pierzchnicy	na	dru-
gim	etapie	postępowania	rekrutacyjnego,	ustalenia	licz-
by	punktów	za	każde	z	tych	kryteriów	oraz	dokumentów	
niezbędnych	do	ich	potwierdzenia;

4.	Ustalenia	zasad	i	kryteriów	rekrutacji	do	publicznej	szko-
ły	podstawowej	i	gimnazjum,	dla	których	organem	pro-
wadzącym	jest	Gmina	Pierzchnica;

5.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	uchwalenia	Statutu	Gminne-
go	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy;

6.	 Uchwalenia	 Gminnego	 Programu	Wspierania	 Rodziny	
na	lata	2016-2018;

7.	Uchwalenia	Gminnego	Programu	Przeciwdziałania	Prze-
mocy	w	Rodzinie	oraz	Ochrony	Ofiar	Przemocy	w	Ro-
dzinie	na	lata	2016-2020;

8.	Ustalenia	kosztu	za	jedną	godzinę	usług	opiekuńczych;
9.	Wystąpienia	do	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Admi-

nistracji	 z	wnioskiem	o	 zniesienie	 nazw	miejscowości	
stanowiących	część	wsi	Gumienice;

10.	Wyrażenia	zgody	na	wyodrębnienie	w	budżecie	gminy	
środków	stanowiących	fundusz	sołecki;

11.	 Zmian	 w	 składzie	 Rady	 Społecznej	 Samorządowego	
Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Pierzchnicy;

12.	Przyjęcia	Programu	opieki	nad	bezdomnymi	zwierzęta-
mi	oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	na	terenie	
Gminy	Pierzchnica	w	2016r.

13.	Wyrażenia	zgody	na	nabycie	działki	zajętej	pod	prze-
pompownię	ścieków;

14.	Wykupu	nieruchomości	w	Drugni;
15.	Nabycia	prawa	użytkowania	wieczystego	nieruchomo-

ści	gruntowej	na	rzecz	Gminy	Pierzchnica	wraz	z	pra-
wem	własności	zabudowy;

16.	Wyrażenia	zgody	na	nieodpłatne	nabycie	nieruchomo-
ści	gruntowej	od	Powiatu	Kieleckiego;

17.	Wyrażenia	zgody	na	odpłatne	nabycie	nieruchomości;
18.	Zaciągnięcia	kredytu;
19.	Udzielenia	pomocy	finansowej	Powiatowi	Kieleckiemu	

na	realizację	zadania	pn.	„Powiat	Kielecki	przyjazny	dla	
mieszkańców	w	ograniczaniu	 skutków	niepełnospraw-
ności”;

20.	Udzielenia	pomocy	finansowej	dla	Powiatu	Kieleckie-
go;

21.	 Zatwierdzenia	 sprawozdania	 finansowego	 Samorzą-
dowego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Pierzchnicy	 za	
2015r.;

Z sesji Rady Gminy

22.	Przystąpienia	do	sporządzenia	„Programu	Rewitalizacji	
Gminy	Pierzchnica	na	lata	2016-2023”.

	 Rada	Gminy	zapoznała	się	ze	sprawozdaniem	z	dzia-
łalności	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Pierzchnica	
w	2015	roku,	przedstawionego	przez	Panią	Danutę	Sojda,	
Kierownika	tej	placówki.	Pani	Ewa	Rogowska	Kierownik	
Samorządowego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Pierzchni-
cy	 przedstawiła	 informację	 na	 temat	 funkcjonowania	 Sa-
morządowego	zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Pierzchnicy	za	
2015	 rok.	Sprawozdanie	z	 realizacji	Gminnego	Programu	
Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie	w	Gminie	Pierzch-
nica	w	roku	2015,	Sprawozdanie	z	realizacji	Gminnego	Pro-
gramu	Wspierania	rodziny	w	roku	2015	oraz	Sprawozdanie	
z	 realizacji	Strategii	Rozwiązywania	problemów	Społecz-
nych	w	roku	2015	przedstawiła	Pani	Kamila	Jurek	Kierow-
nik	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy.	
Pan	Stanisław	Strąk	–	Wójt	Gminy	Pierzchnica	przedstawił	
sprawozdanie	 z	 realizacji	 „Programu	 współpracy	 gminy	
Pierzchnica	z	organizacjami	pozarządowymi	za	rok	2015”	
oraz	sprawozdanie	z	wysokości	średnich	wynagrodzeń	na-
uczycieli	na	poszczególnych	stopniach	awansu	zawodowe-
go.	Dodatkowych	informacji	udzieliła	Pani	Bożena	Petrus	
Dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy.

	 Radni	zgłaszali	pytania	 i	 interpelacje,	dotyczące	mię-
dzy	innymi:

-	stanu	dróg	gminnych	i	ich	poprawy	poprzez	wywiezienie	
na	te	drogi	kruszywa;

-	problemu	elektrowni	wiatrowych;

-	zniszczonego	przepustu	w	miejscowości	Górki;

-	postępu	prac	dotyczących	drogi	do	Drugni-Parcela;

-	koszenia	trawy	i	utrzymania	czystości	na	boiskach	i	pla-
cach	zabaw;

-	utrudnieniach	w	ruchu	drogowym	na	ulicy	Stawowej.

Maria Łopatowska
Przewodnicząca Rady Gminy
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 	 	 	 Gmina	 Pierzchnica	 zło-
żyła	 wnioski	 do	 Urzędu	
Marszałkowskiego	 o	 dota-
cję	 na	 modernizację	 dróg	
lokalnych	 dojazdowych	
w	 ramach	 Programu	 Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich.	
Wniosek	 przeszedł	 pozy-
tywną	 ocenę	 i	 przyznano	
nam	dofinansowanie	w	wy-
sokości	63,63%	wydatków	
kwalifikowanych.

 	 	 Do	 dofinansowania	
zakwalifikowały	 się	 drogi:	 w	 Gumienicach,	 Ujny-Czar-
na,	 Skrzelczyce	 –	 Błonie,	 w	 Maleszowej	 (Czarny	 Las),	

Rozstrzygnięto przetargi na drogi gminne

w	 Pierzchniance	 oraz	 w	 Górkach	 (Podgrzywie).	 Zada-
nie	będzie	 realizowane	w	dwóch	 etapach:	 I	 etap	obejmu-
je	pierwsze	4	drogi	 i	będzie	zrealizowany	do	30	września	
2016	roku.	II	etap	obejmuje	pozostałe	2	drogi	i	będzie	zre-
alizowany	do	31	lipca	2017r.
	 W	 wyniku	 przeprowadzonych	 przetargów	 powstały	
oszczędności	i	w	związku	z	tym	planujemy	jeszcze	w	2016	
roku	realizację	modernizacji	drogi	na	Osiny	-	Lizawy	I	oraz	
w	Drugni	Parcela	do	cegielni.	
	 W	2017	roku	planujemy	dodatkowo	modernizację	dro-
gi	w	Holendrach	w	kierunku	Leonowa,	w	Podstole	w	kie-
runku	Żabieńca,	w	Strojnowie,	dokończenie	w	Drugni	Par-
cela	oraz	przez	Wierzbie.

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy

	 Urząd	 Gminy	 Pierzchnica	 informuje,	 że	
w	dniu	18	kwietnia	2016r.	została	podpisana	
umowa	z	Wojewódzkim	Funduszem	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Kiel-
cach,	Al.	Ks.	Jerzego	Popiełuszki	41,	na	do-

finansowanie	zadania	pn.	Realizacja „Programu usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z tere-
nu gminy Pierzchnica na lata 2007 – 2032”  w 2016r. 
	 Koszt	całkowity	zadania	wynosi	33 480,00 zł,	w	tym	
dotacja	w	kwocie	28 458,00 zł		–	stanowiąca	85	%	kosztów	
kwalifikowanych.

Informacja
Na	kwotę	dotacji	składają	się	:

1)	środki	WFOŚiGW	w	Kielcach	–	11 718,00 
zł,	tj.	35,00	%	kosztów	kwalifikowanych	za-
dania,

2)	środki	NFOŚiGW	w	Warszawie	–	16 740,00 zł,	tj.50,00	
%	kosztów	kwalifikowanych	zadania.

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy 

	 Gmina	Pierzchnica	 otrzymała	 certyfikat	 za	 skuteczne	
motywowanie	dłużników	alimentacyjnych	do	 spłaty	 zale-

Certyfikat dla Gminy Pierzchnica

głych	 zobowiązań.	 	Wyróżnienie	 przyznane	 zostało	 przez	
Krajowy	Rejestr	Długów.	Zadania	z	zakresu	pomocy	oso-
bom	 uprawnionym	 do	 alimentów	 realizuje	 od	 2011	 roku	
Gminny	Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej.	Ustawa	 o	 pomocy	
osobom	uprawnionym	do	alimentów	reguluje	m.in.	postę-
powanie	gmin	wobec	dłużników	alimentacyjnych,	którego	
celem	ma	być	poprawa	ściągalności	alimentów.	Regulacje	
zawarte	w	ustawie	dotyczą	wszystkich	dłużników,	wobec	
których	 egzekucja	 alimentów	 jest	 bezskuteczna.	 Problem	
zalegania	ze	spłatami	zobowiązań	alimentacyjnych	wobec	
dzieci	jest	ogromny	w	skali	całego	kraju.
	 Z	informacji	Krajowego	Rejestru	Długów	wynika,	że	
dłużnicy	alimentacyjni	zalegają	swoim	dzieciom	na	ponad	
9	miliardów	złotych,	dlatego	tak	ważnym	jest	podejmowa-
nie	skutecznych	działań	wobec	dłużników	alimentacyjnych.		

Kamila Jurek
Kierownik GOPS
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	 W	dniu	08	kwietnia	2016r.,	w	hali	sportowej	Zespołu	
Szkół	w	Pierzchnicy,	 odbyły	 się	XXXIII	 Powiatowe	Tar-
gi	Pracy	na	których	możliwość	zaprezentowania	się	miało	
wielu	pracodawców,	także	tych	z	naszej	gminy,	oferujących	
zatrudnienie	w	różnych	dziedzinach.
	 Na	 Targi	 Pracy	 przybyło	 wielu	 zaproszonych	 gości	
m.in.:	 Przewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Jan	 Cedro,	 Dyrek-
tor	Powiatowego	Urzędu	Pracy		Małgorzata	Stanioch,	Dy-
rektor	Miejskiego	Urzędu	Pracy	w	Kielcach	Włodzimierz	
Korona,	Radny	Powiatowy	Stanisław	Piotr	Rękas,	Członek	
Zarządu	Powiatu	Kieleckiego		Marek	Kwiecień,	który	do-
konał	uroczystego	otwarcia	XXXIII	Powiatowych	Targów	
Pracy,	Wójt	 Gminy	 Pierzchnica	 	 Stanisław	 Strąk,	 Prezes	

Powiatowe Targi Pracy w Pierzchnicy

FRRP	 	 Dariusz	 Michalski,	 Prezes	 Zakładu	 Przetwórstwa	
Spożywczego	Rafał	Garlicki	oraz	przedstawiciele	Urzędu	
Pracy.	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	w	krótkim	
przemówieniu	życzył	wszystkim	poszukującym	znalezienia	
zatrudnienia,	a	tym	którzy	przyjechali	na	Targi	w	celu	zna-
lezienia	dobrego	pracownika	 trafnego	wyboru	w	procesie	
rekrutacji.	
	 Na	Targach	zaprezentowało	się	ponad	30	stoisk,	na	któ-
rych	znaleźć	można	było	nie	tylko	oferty	pracy,	ale	również	
dowiedzieć	 się	 wielu	 ciekawych	 i	 interesujących	 rzeczy	
oraz	znaleźć	odpowiednie	dla	siebie	oferty	doszkalające.	

Klaudia Pawlik

	 21	kwietnia	2016r.	w	szkole	podstawowej	odbyło	się	
podsumowanie	 realizowanego	 każdego	 roku	 	 programu		
DZISIAJ	 PRZEDSZKOLAKI	 –	 JUTRO	 PIERWSZAKI.	
Głównym	celem	programu	 i	 	 bardzo	ważnym	elementem	
pracy	wychowawczej	szkoły	 i	nauczycieli	edukacji	wcze-
snoszkolnej	jest	wsparcie	i		pomoc	dzieciom	w	miarę	bez-
stresowym	przejściu	z	przedszkola	do	szkoły.	Program	ma	
za	zadanie	pomóc	w	pokonaniu	negatywnych	emocji	oraz	
zminimalizowaniu	 stresu	 wywołanego	 przejściem	 z	 „ze-
rówki”	do	klasy	I.

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI – JUTRO PIERWSZAKI

przedstawienie	 ,,Książe	 szuka	 żony”,	 które	 przygotowali	
starsi	koledzy.
	 Kolejne	 zajęcia,	 w	 których	 uczestniczyły	 tym	 razem	
dzieci	z	oddziału	III	przygotowali	uczniowie	klasy	III	b	pod	
kierunkiem	 	wychowawczyni	p.	R.	Piątek.	Starsi	koledzy	
przestawili	inscenizację	pt.	,,Złoty	król”	oraz	przeprowadzi-
li	doświadczenie,	którego	celem	było	znalezienie	odpowie-
dzi	na		pytanie		,,Czy	w	owocach	i	warzywach	znajduje	się	
woda?”.	Pod	mikroskopami	dzieci	 obserwowały	bakterie,	
obejrzały	zielnik	i	hodowlę	roślin.	Wspólnie	bawili	się	przy	
grach	matematycznych	oraz	wykonały	taniec	ze	wstążkami.	
Spotkanie	było	również	okazją	do	zaprezentowania	się	gro-
mady	 zuchowej	 ,,Baśniowe	 skrzaty”,	 której	 uczestnikami	
wkrótce	zapewne	będą	dzisiejsi	jeszcze	zerówkowicze.
	 21	 kwietnia	 gościliśmy	 wychowawców	 i	 	 dzieci	 ze	
wszystkich	oddziałów	przedszkolnych	na	premierze	przed-
stawienia	,,Smutna	Ziemia”.	Po	przedstawieniu	dzieci	z	od-
działu	IV	p.	A.	Borek		uczestniczyły	w	zajęciach		muzyczno	
–	ruchowych,	które	przygotowały	wychowawczynie	kl.	I	a	
i	I	b	p.	B.	Miszczyk	i	p.	M.		Ksel.	O	rok	starsi	koledzy	pre-
zentując	 się	 uczyli	 kolegów	 słów	 i	 układu	 tanecznego	do	
piosenki	 ,,Chcemy	być	zdrowi”.	Przedszkolaki	na	zabawę	
zareagowali	bardzo	żywiołowo	czego	efektem	był	wspólny,	
jakże	radosny	taniec.		Dzieci	zostały	zapoznane		ze	szkołą.	
Zobaczyły	 sale	 lekcyjne,	 obejrzały	 zdjęcia	 z	 uroczystości	
szkolnych,	 gazetki	 szkolne,	 pokój	nauczycielski	 	 i	 najfaj-
niejszą	 ich	 zdaniem	 pracownię	 komputerową.	 	 Spotkanie	
zakończyło	 się	 wspólną	 zabawą	 muzyczno-ruchową	 pt.	
,,Wąż”.	Stosując	różne	metody	i	aktywności		dzieci	wspie-
raliśmy	ich	wszechstronny	rozwój,	a	łącząc	dwa	środowi-
ska	–	przedszkole	i	szkołę	staraliśmy	się		pomóc	dzieciom	
zaprzyjaźnić	 się,	 zrozumieć	 i	 odnaleźć	w	 nowej	 sytuacji,	
która	ich	czeka	za	niespełna	cztery	miesiące.

Barbara Miszczyk

	 Już	w	miesiącu	lutym	uczniowie	klasy	IIIa	wraz	z	wy-
chowawczynią	p.	A.	Makuch	gościli	dzieci	z	 	oddziału	V.	
Na	przygotowanych	przez	trzecioklasistów	stoiskach	dzieci	
mogły	zobaczyć	żywe	okazy	zwierząt,	książki	o	dinozau-
rach,	koniach	i	innych	zainteresowaniach	trzecioklasistów.	
Był	pokaz	 i	 nauka	 robienia	kwiatów.	Niespodzianką	było	
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Ruszamy gromadą wesołym pochodem,
niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Radują się drzewa, weselą się domy,
niesiemy Marzannę chochoła ze słomy.
Wrzucimy do wody niedobrą boginię,
niech prędko do morza zła zima odpłynie
Płyń sobie, Marzanno, szumiącym potokiem 
nad morza szerokie, nad morza głębokie.
Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas.
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona!

Pierwszy Dzień Wiosny

	 Wiosna	to	najpiękniejsza	pora	roku,	dlatego	Pierwszy	
Dzień	Wiosny	jest	bardzo	wyczekiwany	przez	wszystkich.	
Zgodnie	z	tradycją	21	marca	2016r.	cała	społeczność	Spo-
łecznej	Szkoły	Podstawowej	 im.	 Jana	Pawła	 II	w	Drugni	
uroczyście	świętowała	nadejście	pierwszego	dnia	zwiastu-
jącego	 ciepłe	 dni.	Uczniowie	wzięli	 przygotowaną	wcze-
śniej	 Marzannę	 i	 przemaszerowali	 wesołym	 korowodem	

	 Stowarzyszenie	 Pomoc	 Niepełnosprawnym	 zostało	
założone	 przez	 grupę	 inicjatywną	 w	 roku	 2001.	 Obecnie	
prowadzi	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	dla	40	
osób	niepełnosprawnych	z	terenu	trzech	gmin:	Pierzchnica,	
Daleszyce	i	Chmielnik.
	 Stowarzyszenie	w	 roku	ubiegłym	zakupiło	 samochód	
9-cio	 osobowy	dostosowany	do	przewozu	osób	niepełno-
sprawnych	 za	 kwotę	 118.652,39	 zł.	 Środki	 finansowe	 na	
w/w	zakup	Stowarzyszenie	pozyskało:	z	Państwowego	Fun-
duszu	Osób	Niepełnosprawnych	w	kwocie	80.000,00	zł,	po	
5.000,00	zł	z	Urzędu	Gminy	w	Pierzchnicy,	Urzędu	Miasta	
i	Gminy	w	Daleszycach,	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Chmiel-
niku	oraz	ze	Starostwa	Powiatowego	w	Kielcach.	Pozostałą	
brakującą	kwotę	tj.	18.652,39	zł.	SPN		pokryło	ze	środków	
własnych.	Udało	 się	 to	 tylko	dzięki	 ludziom	dobrej	woli,	

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach za rok 2015

którzy	w	roku	2015	przekazali	Stowarzyszeniu	1%	podat-
ku	 dochodowego	 od	 osób	 fizycznych	 w	 łącznej	 kwocie	
2.947,40	zł.	oraz	darczyńcom	indywidulanym,	którzy	wpła-
cili	na	konto	SPN	darowizny	w	łącznej	kwocie	4.850,00	zł.
	 W	listopadzie	2015	roku	Stowarzyszenie	zrealizowało	
projekt	pt.	„Andrzejki	z	tradycją”	współfinansowany	przez	
Urząd	Marszałkowski	w	Kielcach,	w	którym	wzięło	udział	
75	osób	niepełnosprawnych	z	powiatu	kieleckiego.	Całko-
wity	koszt	projektu	to	6.045,00	zł.
	 Ponadto,	Stowarzyszenie	angażuje	 się	w	działania	na	
rzecz	społeczności	lokalnej	współpracując	z	Urzędem	Gmi-
ny	w	Pierzchnicy	oraz	Parafią	w	Pierzchnicy.

Joanna Rękas - Prezes SPN

nad	pobliski	staw,	aby	tam	dokonać	obrzędu	palenia	i	topie-
nia	kukły	-	Marzanny.	Radosnymi	piosenkami	i	okrzykami	
przywoływali	Wiosnę	oraz	szukali	jej	oznak	w	przyrodzie.	
Do	szkoły	wrócili	uśmiechnięci	 i	 radośni	w	 towarzystwie	
kolorowego	Gaika	z	nadzieją,	że	wreszcie	zawita	upragnio-
na	pora.	Następnie	odbył	się	pokaz	wiosennej	mody.	Mo-
delki	i	modele	z	klas	II,	III	i	V	prezentowali	swoje	koloro-
we,	wiosenne	stroje.	Wszyscy	z	wielkim	zainteresowaniem	
nagradzali	ich	gromkimi	brawami	i		podziwiali	wyszukane	
kreacje.	

	 Na	 zakończenie	 tego	 dnia	 uczniowie	 z	 klas	 III-VI	
uczestniczyli	w	szkoleniu	na	temat	udzielania	pierwszej	po-
mocy	przedmedycznej	w	nagłych	wypadkach.	Uczniowie	
podczas	ćwiczeń	na	fantomach	mogli	zweryfikować	swoją	
wiedzę	z	tego	zakresu.	Wszyscy	byli	bardzo	zaangażowani,	
co	świadczy	o		ich	głębokiej	wiedzy	i	umiejętnościach.

Jolanta Borek
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	 W	dniu	26	kwietnia	2016	r.	w	Gminnej	Bibliotece	Pu-
blicznej	w	Pierzchnicy	odbyło	się	spotkanie	uczniów	świe-
tlicy	 z	 zespołem	 ,,Pierzchniczanie’’.	 Członkowie	 zespołu	
zaprezentowali	nowo	nagraną	płytę	z	piosenkami	ludowy-
mi	oraz	stroje	ludowe,	w	których	występują	na	przeglądach		
rejonowych	i	wojewódzkich.	Podczas	spotkania	dzieci	wraz	
z	paniami	z	zespołu	słuchały	i	śpiewały	nowo	skompono-
wane	utwory	ludowe.

Danuta Sojda
Kierownik GBP w Pierzchnicy

PIERZCHNICZANIE w Bibliotece 

	 Wprowadzone	 kilka	 lat	 temu	 reformy	 zaowocowały	
stabilizacją	sytuacji	finansowej	naszej	gminy.	Zahamowany	
został	proces	zadłużania	się	gminy.
	 W	 budżecie	 gminy	 na	 2016	 rok	 zadłużenie	 wynosi	
9.650	tys.zł	i	jest	niezmienne	od	2013	roku.	
Mimo,	że	każdego	roku	realizowane	są	 inwestycje	na	po-
ziomie	2-3	mln	złotych	to	udaje	się	to	realizować	w	oparciu	
o	środki	własne	i	dotacje	bez	konieczności	zwiększania	za-
dłużenia.
	 Przeprowadzono	 kilkakrotnie	 proces	 konsolidacji	 kre-
dytów	co	pozwoliło	na	obniżenie	oprocentowania.	Obecnie	
oprocentowanie	skonsolidowanych	kredytów	wynosi	2,42%	
i	2,79%	rocznie.	Dla	porównania	w	2012	roku	gmina	zapłaci-
ła	z	tytułu	kredytów	kwotę	591	tys.zł	odsetek,	a	w	2015	roku	
już	tylko	278	tys.zł	odsetek	–	czyli	o	połowę	mniej.
	 W	 2016	 roku	 wskaźnik	 zadłużenia	 jest	 na	 poziomie	
50%	(na	koniec	2010	roku	było	to	62%),	a	więc	ten	wskaź-
nik	 również	 się	 znacząco	 zmniejszył.	 Wynika	 to	 przede	
wszystkim	 ze	 wzrostu	 ilości	 otrzymywanych	 dotacji	 do	
gminy.	Dzięki	temu,	że	wskaźnik	zadłużenia	znacząco	zo-

Finanse gminy – stabilne
stał	obniżony	to	zwiększyła	się	tzw.	„zdolność	kredytowa”.	
Są	więc	możliwości	do	zaciągnięcia	w	przyszłości	kredytów	
na	wkład	własny	do	 realizacji	dużych	projektów	z	udzia-
łem	środków	unijnych	i	nie	będzie	z	tego	tytułu	ograniczeń	
w	możliwości	pozyskania	dotacji.
	 Niemniej	jednak		Skarbnik	Gminy	nadal	musi	prowa-
dzić	racjonalną	gospodarkę	finansową,	aby	utrzymać	wyso-
ką	ocenę	wiarygodności	gminy	–	co	przekłada	się	na	wyso-
kość	oprocentowania	kredytów	–	im	wyższa	wiarygodność	
tym	niższe	oprocentowanie	kredytów	i	mniejsza	kwota	od-
setek	do	zapłaty.
	 W	związku	z	prowadzonymi	 inwestycjami	–	majątek	
gminy	każdego	roku	wzrasta.	Na	koniec	2010	roku	majątek	
według	wartości	księgowej	wynosił	32,1	mln	zł,	a	na	koniec	
2015	roku	wyniósł	54	mln	zł.
	 W	 ciągu	 ostatnich	 5	 lat	 majątek	 gminy	 wzrósł	
o	22	mln	zł.	To	również	wpływa	pozytywnie	na	wiarygod-
ność	finansową	gminy.

Wójt Gminy
Stanisław Strąk
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	 W	 dniu	 28	 kwietnia	 2016r.	Wójt	Gminy	 Pierzchnica	
Stanisław	Strąk	podpisał	w	Sandomierzu	umowę	na	realiza-
cje	projektu	pod	nazwą	„Z	kulturą	i	tradycją	na	ty”.	Projekt	
realizowany	jest	w	ramach	programu	„Góry	Świętokrzyskie	

Z KULTURĄ I TRADYCJĄ NA TY

naszą	przyszłością”	współfinansowanego	przez	Szwajcarię	
w	 ramach	 Szwajcarsko-Polskiego	 Programu	 Współpracy	
z	nowymi	krajami	członkowskimi	Unii	Europejskiej.

	 Celem	projektu	 jest	upowszechnienie	 i	popularyzacja	
pozytywnego	 wizerunku	 gminy	 Pierzchnica	 jako	miejsca	
atrakcyjnego	dla	mieszkańców	 i	 turystów,	poprzez	wyko-
rzystanie	duchowych	zasobów	kulturalnych	oraz	zasobów	
krajobrazowo-przyrodniczych.

	 W	ramach	projektu	przewidziano:	wykonanie	Gminnej	
Ewidencji	 Zabytków,	 oznakowanie	 ważniejszych	 obiek-
tów	 zabytkowych,	 spotkania	 turystyczne,	 	 zakup	 strojów	
ludowych,	 zorganizowanie	 warsztatów	 folklorystycznych	
z	muzyki	i	obyczajów	folkowych	oraz	rękodzieła,	występy	
zespołów	ludowych	na	imprezach	gminnych.

	 Projekt	będzie	 realizowany	w	 terminie:	28.04.2016	 r.	
-30.09.2016	r.

	 Wartość:	projektu	wynosi:	55	792zł,	w	tym	dofinanso-
wanie	ze	środków	projektu	wynosi		47	423zł,	wkład	własny	
gminy	wynosi		8	369zł.

Małgorzata Garlicka

	 Zabawa	choinkowa	w	Społecznej	Szkole	Podstawowej	
im.	 Jana	Pawła	 II	 odbyła	 się	 06.02.2016r.	Była	 to	okazja	
podczas,	której	cała	społeczność	szkolna	mogła	się		spotkać	
i	 świetnie	 razem	bawić.	O	oprawę	muzyczną	zadbał	 	pan	

Zabawa karnawałowa w Drugni
Krzysztof	Zawierucha,	który	 rozkręcił	zabawę	grając	naj-
lepsze	hity,	przy	których	bawiły	się	dzieci,	nauczyciele	i	ro-
dzice.	Zgodnie	z	tradycją	odbył	się	konkurs	na	najciekawsze	
przebranie.	Większość	 uczestników	 choinki	 postarało	 się	

o	piękne	i	ciekawe	kostiumy	oraz	maski.	Wśród	
przebierańców	byli:	kot,	policjant,	biedroneczki,	
księżniczki,	 królowe,	 mumia,	 motyle,	 wróżki,	
pszczółki	i	wiele,	wiele	innych	ciekawych	posta-
ci.	Wszystkie	dzieci	wyglądały	pięknie	i	oryginal-
nie.		Najlepsi	otrzymali	super	nagrody.	Poza	tym	
odbyły	się	jeszcze	dwa	konkursy,	malowanie	bał-
wana	z	zawiązanymi	oczami	i	taniec	na	gazecie,	
które	dostarczyły	wszystkim		mnóstwo	uśmiechu	
i	radości.	Dla	zwycięzców	przygotowano	nagro-
dy.	Największą	 niespodzianką	okazał	 się	 jednak	
Mikołaj,	który	po	raz	drugi	w	tym	roku	szkolnym	
odwiedził	 uczniów	 naszej	 szkoły	 i	 dla	 każdego	
przygotował	worek	pysznych	słodkości.	

	 Tegoroczna	 zabawa	 choinkowa	 była	 na-
prawdę	 udana	 i	 na	 długo	 pozostanie	w	 pamięci	
osób,	które	wzięły	w	niej	udział.

Barbara Szlompek
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	 Dom	Seniora		im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	rozpoczął	
swoją	działalność	w	maju	2006	roku.	

	 Decyzją	 Wojewody	 Świętokrzyskiego	 został	 wpi-
sany	 do	 rejestru	 Domów	 Pomocy	 Społecznej	 Znak	
PS.II.9013/1-3/06.	

10 – lat Domu Seniora im. Sue Ryder

wej	 i	paliatywnej.	Działania	 te	maja	na	celu	podniesienie	
jakości	usług	w	Domu	Seniora.	Naszym	mieszkańcom	pra-
gniemy	 zaoferować	wysoką	 jakość	 i	 bogatą	 ofertę	 usług.	
Staramy	się,	aby	stworzyć	im	miłą	i	rodzinną	atmosferę.		

	 W	Domu	Seniora	prężnie	działa	rehabilitacja	oraz	te-
rapia	 zajęciowa.	 Panie	 rehabilitantki	 w	 ciągu	 tych	 10	 lat	
odniosły	niejeden	sukces	w	pracy	z	osobami	starszymi	po	
udarach,	zawałach	i	złamaniach,	którzy	poprzez	rehabilita-
cję	wrócili	do	sprawności	sprzed	choroby.	

	 W	 zakresie	 terapii	 zajęciowej	 swoim	 mieszkańcom	
proponujemy	 zajęcia	 z	 ergoterapii	 tj.:	 dziewiarstwo,	 ha-
fciarstwo	 i	 ogrodnictwo	 oraz	 prace	 plastyczno-dekorator-
skie.	Prowadzone	są	również	zajęcia	mające	na	celu	popra-
wę	 funkcji	percepcyjno-motorycznych	 i	koncentracji	oraz	
motywowanie	do	aktywności	poznawczej	poprzez	rozwia-
zywanie	testów	pamięciowych,	gry	stolikowe,	uczestnictwo	
w	konkursach	i	zabawach	integracyjnych.		Aby	uprzyjem-
nić	pobyt	w	naszym	domu	organizujemy	wycieczki,	grille,	
spotkania	z	ciekawymi	osobami	i	zespołami	artystycznymi.	
Na	podziękowanie	zasługują	m.in.:	uczestnicy	z	warsztatów	
Terapii	Zajęciowej	w	Osinach,	młodzież	z	„Wolnej	Strefy”	
Zespoły:	 Pierzchniczanki,	 Pierzchniczanie,	 Gumieniczan-
ki,	Szkoła	Muzyczna	z	Buska	Zdroju	i	Pińczowa	oraz	Chór	
Towarzystwa	 Przyjaciół	 Ziemi	Morawickiej	 z	Morawicy,	
którzy	swoimi	występami	uświetniają	spotkania	z	naszymi	
mieszkańcami	z	okazji	świąt,	spotkań	okolicznościowych.	
Pragniemy	 tymi	 działaniami	 podtrzymać	 dotychczasowy	
stan	 psychofizyczny	 podnieść	 sprawność	 psychoruchową 
	 i	 rozwój	 psychospołeczny.	 Oczywiście	 poza	 zaspokoje-
niem	potrzeb	bytowych,	opiekuńczych	 i	wspomagających	
nigdy	nie	brakuje	personelowi	czasu	na	rozmowę	i	uśmiech	
dla	swoich	podopiecznych.

	 Okres	10	lat	działalności	Domu	pozwolił	nam	na	zdo-
bycie	wielu	doświadczeń	i	umiejętności	dotyczących	pracy	
z	 osobami	 starszymi,	 ale	 przyniósł	 również	wiele	 radości	
i	satysfakcji.	Za	pracę	i	trud	włożony	w	ciągły	rozwój	na-
szej	placówki	dziękuję	Prezesowi	Panu	Markowi	Zatorskie-
mu,	wszystkim	pracownikom,	całej	Radzie	Fundacji	Domu	
Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy,	oraz	wszystkim	or-
ganizacjom	i	instytucjom	współpracującym	z	naszym	Do-
mem.

	 Mieszkańcom	 Domu	 Seniora	 życzę	 dużo	 zdrowia	
i	wielu	miłych	chwil	spędzonych	w	naszym	Domu.

Lidia Dudkiewicz

	 Dom	przygotowano	na	przyjęcie	58	osób	w	podeszłym	
wieku,	którzy	ze	względu	na	wiek	i	schorzenia	potrzebują	
opieki	wykwalifikowanego	personelu.	Parterowy	budynek	
dostosowany	 został	 do	 pobytu	 osób	 niepełnosprawnych.	
Pokoje	1	i	2-osobowe	każdy	z	łazienką	zostały	wyposażone	
w	meble	oraz	potrzebne	sprzęty.

	 10	 lipca	2006	roku	Biskup	Kielecki	Marian	Florczyk	
odprawił	Mszę	Świętą	oraz	poświęcił	nowo	wybudowaną	
kaplicę,	 która	 stanowi	 ważne	 miejsce	 w	 naszym	 Domu.	
Kaplica	 jest	 pod	wezwaniem	 św.	Rity,	 codziennie	można	
w	niej	adorować	Najświętszy	Sakrament,	regularnie	odpra-
wiane	są	Msze	Święte	przez	księży	z	parafii	w	Pierzchnicy.		

	 Wraz	z	otwarciem	naszej	placówki	przyjęliśmy	pierw-
szych	 mieszkańców.	 Pierwszym	 z	 nich	 był	 mieszkaniec	
gminy	Pierzchnica,	który	przybył	do	Domu	Seniora	z	pie-
skiem.	Psu	zbudowaliśmy	budę	i	przez	kilka	lat	opiekowa-
liśmy	 się	 nim	 	 wspólnie	 z	 naszym	 podopiecznym.	 Przez	
kolejne	miesiące	i	lata	przybywało	mieszkańców	co	powo-
dowało	zatrudnianie	coraz	większej	ilości	osób	dla	zapew-
nienia	opieki	i	poprawnego	funkcjonowania	Domu.	

	 Obecnie	 budynek	 jest	 przygotowany	 na	 przyjęcie	 62	
osób	w	podeszłym	wieku	 	 i	przewlekle	 somatycznie	cho-
rych	oraz	14	osób	do	lokali	aktywizujących.	Zatrudniamy	
ponad	30	osób	-	przeważająca	część	są	to	pracownicy,	któ-
rzy	 pracują	 od	 początku	 powstania	 Domu.	 Posiadają	 oni	
kwalifikacje,	które	są	niezbędne	do	sprawowania	opieki,	ale	
również	cały	czas	podwyższają	wykształcenie.	Pielęgniarki	
posiadają	dodatkowe	kursy	z	zakresu	opieki	długotermino-
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	 Początkiem	XXI	wieku	dzięki	współpracy	z	Marią	Stol-
zman	ówczesną	posłanką	zakiełkowała	myśl	powstania	Domu	
Opieki	 w	 Pierzchnicy.	 Pani	 Maria	 sprytnie	 zainteresowała	
mnie	tym	tematem,	ale	przede	wszystkim	osobą	i	działalnością	
Lady	Ryder.	Zabrała	mnie	w	odwiedziny	do	domów	pomocy			
w	Psarskich	koło	Śremu,	Popkowicach,	Górze	Kalwarii,	Gór-
nie	koło	Rzeszowa,	szpitala	w	Olsztynie,	Domu	w	Kałkowie	
i	Konstancinie.	Wszystkie	te	obiekty	były	inicjatywą	i	dziełem	
śp.	Sue	Ryder.
	 Osobiście	nie	znałem	tej	świetlanej	postaci,	ale	pani	Ma-
ria	Stolzman	wiele	mi	opowiadała	o	wielkim	dziele	tej	drobnej	
osoby,	które	wykonała	dla	Polski	i	innych	krajów,	w	zakresie	
pomocy	ludziom	starym,	chorym	i	niepełnosprawnym.		Zafa-
scynowałem	się	tą	ideą	i	już	nie	było	problemu,	bym	zaczął	
przekonywać	 radnych	 i	 mieszkańców	 do	 wybudowania	 ta-
kiego	domu	w	Pierzchnicy.	W	roku	2003	w	tym	celu	została	
utworzona	 Fundacja,	 	 której	 byłem	 autorem	 statutu.	 Pierw-
szym	Prezesem	Fundacji	został	pan	Adam	Kmiecik.	Po	skom-
pletowaniu	 spraw	 formalnych	 w	 2004	 zaczęła	 się	 budowa.	
W	niespełna	18	miesięcy	Gmina	będąca	 inwestorem	oddała	
do	użytku	Dom	Seniora	o	pow.	1450	m2	na	58	miejsc	dla	osób	
starszych.	Budowa	została	sfinansowana	ze	środków	Fundacji	
z	Anglii,	PFRON,	drobnych	darczyńców		i	bankowego	kredy-
tu	Gminy.	Budynek	został	oddany	w	użyczenie	dla	Fundacji,	
która	powołała	 swoją	 jednostkę	organizacyjną	Dom	Seniora	
im.	Sue	Ryder.	Gmina	użyczyła	obiekt	na	25	lat	 i	zaczął	on	
funkcjonować	 22.05.2006	 r.	 Zarząd	 powołał	 na	 stanowisko	
dyrektora	panią	Lidię	Dudkiewicz,	która	stopniowo	w	miarę	
przyjmowania	kolejnych	pensjonariuszy	kompletowała	zało-
gę.	Początki	były	bardzo	trudne,	brakowało	wyposażenia	i	do-
świadczenia	 w	 prowadzeniu	 Domu	 Seniora,	 były	 trudności	
w	przekonaniu	potencjalnych	domowników	do	zamieszkania	
w	naszym	Domu.	Trafiliśmy	jednak	na	ludzi	zaangażowanych,	
którzy	 pod	 kierownictwem	 Pani	 Dyrektor	 szybko	 osiągnęli	
standardy	umożliwiające	funkcjonowanie	Domu	Seniora.
	 Wybory	samorządowe	w	roku	2010	przyniosły	Fundacji	
pomyślność,	nowo	wybrany	Wójt	Stanisław	Strąk	i	Rada	Gmi-
ny	zaprowadzili	nową	politykę	w	stosunku	do	Fundacji.
	 Fundacja	wreszcie	mogła	wykupić	w	miarę	środków	fi-
nansowych	prawie	połowę	obiektu	Domu	Seniora	zachowując	
na	resztę	użyczenie	i	kupiła	od	Gminy	działki	na	których	mo-
gła	kontynuować	rozbudowę.
	 Od	roku	2012	trwa	rozbudowa	obiektu	o	1930	m2,	któ-
ra	jeszcze	się	nie	zakończyła,	ale	Fundacja	już	zdobyła	środki	
z	różnych	źródeł	min.:	PFRON,	Funduszu	Polsko	–	Szwajcar-

Wydarzyło się przez 10 lat

Marek	Zatorski
–	Prezes	Fundacji	Dom	Seniora
im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.
Naczelnik	i	Wójt
Gminy	Pierzchnica
w	latach	1983-2006r

skiego,	pożyczki	z	FRRP,	od	drobnych	darczyńców;	w	sumie	
kwotę	ponad	3,5	mln	zł.
	 Aby	dokończyć	rozbudowę	i	zakupić	niezbędne	wyposa-
żenie	potrzebna	jest	jeszcze	kwota	2	mln	zł.
	 Fundacji	samodzielnie	nie	udałoby	się	zbudować	takiego	
obiektu	i	doprowadzić	go	do	obecnego	stanu,	gdyby	nie	sze-
reg	zaangażowanych	w	to	przedsięwzięcie	osób	społeczników	
i	przyjaciół	Domu	Seniora.	Fundacja	posiada	majątek	o	war-
tości	5	mln	zł,	zatrudnia	30	pracowników	i	posiada	76	miejsc	
w	Domu	Seniora	dla	osób	starszych	i	niepełnosprawnych.
	 Fundacja	corocznie	organizuje	spotkania	przyjaciół	Domu	
Seniora.	Są	tam	zapraszani	ludzie,	którzy	wspierają	Dom	Se-
niora	finansowo	lub	moralnie.
	 Najważniejszą	 rolę	 pełni	 jednak	 praca	 społeczna,	 która	
przynosi	efekty.
	 Fundacja	rozwija	się	dynamicznie,	ale	to	dzięki	wspania-
łym	ludziom	obecnym	członkom	Rady	Fundacji:	Zdzisławo-
wi	Rękasowi	 -	 Przewodniczącemu,	Wiceprzewodniczącemu	
Adamowi	Kmiecikowi	 i	 członkom	Zbigniewowi	Stępniowi,	
Bożenie	Lenartowicz,	Helenie	Majewskiej	oraz	wspaniałym	
pracownikom	z	których	większość	pracuje	od	10	 lat,	 służąc	
ludziom	starszym,	chorym	i	niepełnosprawnym.

	 Wokół	Fundacji	wytworzyła	się	grupa	 ludzi;	mieszkań-
ców	Gminy	i	osób	z	innych	stron	województwa	i	kraju	popiera-
jących	idee	Lady	Ryder,	wspomagających	Fundację	moralnie		
i	finansowo.	Działalność	Fundacji	na	początku	niezbyt	przy-
chylnie	została	przyjęta	przez	społeczność	Gminy	Pierzchni-
ca.	Obecnie	stan	ten	się	radykalnie	zmienił,	przyczyniła	się	do	
tego	praca	społeczników	i	pracowników	Domu	Seniora.
	 Fundacja	organizuje	projekty	z	ponad	50	osobową	grupą	
seniorów	z	Gminy	Pierzchnica,	 która	przychodzi	 na	 zajęcia	
ruchowe,	biorą	udział	w	różnych	programach,	jeżdżą	na	wy-
cieczki	i	stali	się	ambasadorami	naszej	Fundacji.
	 Osobiście	 jestem	 zaangażowany	w	 krzewienie	 idei	 Sue	
Ryder,	a	moi	współpracownicy,	pracownicy	Domu	Seniora	tak-
że.	Będziemy	to	czynić	bo	jest	to	odpowiednie	podziękowanie	
i	uznanie	dla	Sue	Ryder	za	to	co	zrobiła	dla	ludzi	i	Polski.

Marek Zatorski
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	 Przez	ostatnie	20	miesięcy	Grupa	Liderska	CAL-u	spo-
tykała	się	co	najmniej	 raz	miesiącu.	Jako	 jeden	z	 liderów	
miałam	możliwość	decydowania	co	wydarzy	się	w	najbliż-
szej	 przyszłości	 (warsztaty	 konsultacje,	 wycieczki).	 Dało	
mi	to	możliwość	poznania	potrzeb	ludzi	mieszkających	bli-
sko	mnie.	
	 Jedną	 z	 najważniejszych	 rzeczy,	 które	 zyskałam	bio-
rąc	udział	w	projekcie	było	poznanie	fantastycznych,	kre-
atywnych	ludzi,	którym		chce	się	działać	na	różnych	płasz-
czyznach.	Grupa	Liderska	to	osoby,	które	pracują,	uczą	się	
i	mają	wiele	 różnych	 obowiązków,	 	 ale	mimo	 to	 chętnie	
biorą	aktywny	udział.	
	 W	każdym	miesiącu	odbywały	się	warsztaty	i	konsul-
tacje.	Dla	mnie	najfajniejsze	były	warsztaty	kulinarne,	na	
których	 nauczyłam	 się	 przyrządzać	 przepysznego	 łososia	
w	sosie	pomidorowo	imbirowym	i	nie	 tylko.	Bardzo	cen-
nym	doświadczeniem	było	 to,	że	 	 	 razem,	międzypokole-
niowo	 przygotowywaliśmy	 posiłki,	 które	 później	 zjadali-

Aktywnym warto być…….

śmy	przy	wspólnym	stole	zawsze	z	uśmiechem	na	ustach.		
Z	 pewnością	 sama	 nie	wybrałabym	 się	 na	masaż,	 a	 tutaj	
miałam	możliwość	bezpłatnego,	umówionego	na	godzinę,	
25	 minutowego	 relaksu.	 Dietetyczka	 przyjeżdżała	 kilka	
miesięcy	z	rzędu,	aerobik	raz	w	tygodniu	do	tego	wycieczki	
integracyjne,	krajoznawcze,	wyjazdy	do	 teatru	 i	wiele	 in-
nych	atrakcji.	Każdy	mógł	skorzystać	z	oferowanych	zajęć	
jeżeli	tylko	chciało	mu	się	wyjść	z	domu.

	 Finansowanie	projektu	się	skończyło,		ale		mamy	pla-
ny	na	kolejne	integracyjne	wyjazdy	i	spotkania.	Wiem,	że	
dzięki	CAL	moje	życie	stało	się	dużo	bardziej	wartościowe	
i	radosne.	

	 Więcej	 informacji	o	nas	 i	o	przyszłych	wydarzeniach	
możecie	śledzić	na	stronie	www.cal-kalejdoskop.org.	

Malwina Wrona 
Uczestniczka Grupy Inicjatywnej CAL

 Margaret	 Susan	 Ryder,	 znana	 jako	
Sue	Ryder,	urodziła	się	3	lipca	1923	
roku	w	szpitalu	miejskim	w	Leeds,	
w	 ziemiańskiej	 rodzinie	 osiadłej	
w	 hrabstwie	 Suffolk.	 Z	 domu	 ro-
dzinnego	wyniosła	potrzebę	niesie-
nia	pomocy	biednymi	pokrzywdzo-
nym	przez	los.

 Sue	Ryder,	brytyjska	działaczka	cha-
rytatywna	 prowadząca	 szeroko	 za-

krojoną	działalność	charytatywną	na	świecie.	Założyła	mię-
dzynarodową	fundację	w	hołdzie	ofiarom	II	wojny	światowej.	
Jako	Lady	Ryder	of	Warsaw	zasiadała	w	brytyjskiej	Izbie	
Lordów.	Była	wielką	przyjaciółką	Polski	i	Polaków.	W	Pol-
sce	ufundowała	w	30	miejscowościach	domy	opieki,	szpitale	 
i	hospicja.	

	 Po	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej,	 mając	 zaledwie	
16	lat,	wstąpiła	ochotniczo	do	Formacji	Pielęgniarek	Pierw-
szej	Pomocy.	W	czasie	II	wojny	światowej	Susan	Ryder	słu-
żyła	w	polskiej	sekcji	brytyjskiego	Zarządu	Operacji	Spe-
cjalnych	(S.O.E.),	zajmującej	się	dywersją	w	okupowanej	
Europie.	W	sierpniu	1944	roku	ekspediowała	zrzuty	broni	
dla	walczącej	Warszawy.	Współpracowała	z	Cichociemny-
mi,	których	odwaga,	determinacja	 i	poświęcenie	wywarły	
ogromny	wpływ	na	 jej	przyszłość.	W	 trakcie	 swej	 służby	
zetknęła	 się	 bezpośrednio	 z	 ogromem	 ludzkiego	 cierpie-
nia.	Po	zakończeniu	wojny	niosła	pomoc	byłym	więźniom	
niemieckich	 obozów.	 Jednocześnie	 odwiedzała	 alianckie	
więzienia,	 ratując	 życie	 wielu	 skazanym	 na	 śmierć.	 Do-

Biografia śp. Sue Ryder

świadczenia	 te	spowodowały,	że	bez	reszty	zaangażowała	
się	w	 pracę	 charytatywną	 na	 rzecz	 chorych,	 bezdomnych	
i	pozbawionych	środków	do	życia	ludzi.	Wkrótce	jej	pomoc	
dotarła	na	inne	kontynenty.

	 W	 1953	 roku	 powołała	 do	 życia	 fundację	 swojego	
imienia.	„There’s	 rosemary,	 that’s	 for	 remembrance,	pray,	
love,	remember”	–	cytat	z	Hamleta	i	gałązka	rozmarynu	sta-
ły	się	symbolem	Fundacji,	będącej	żywym	pomnikiem	dla	
milionów	ludzi,	którzy	w	obronie	ludzkich	wartości,	oddali	
swoje	życie	podczas	wojny.	The	Sue	Ryder	Foundation	wy-
budowała	w	piętnastu	krajach	świata	ponad	osiemdziesiąt	
domów,	które	po	dziś	służą	chorym	i	cierpiącym.

	 Do	1978	roku	organizowała	wyjazdy	wypoczynkowo-
-rehabilitacyjne	do	Wielkiej	Brytanii	dla	byłych	więźniów	
obozów	koncentracyjnych.	Z	tej	formy	pomocy	skorzystało	
ok.	8000	osób,	głównie	Polaków.	Wraz	ze	swoim	mężem	
Leonardem	 Cheshire	 (1917-1992),	 słynnym	 bohaterem	
II	Wojny	Światowej	i	wielce	zasłużonym	działaczem	cha-
rytatywnym,	inicjowała	wspólne	akcje	humanitarne	w	róż-
nych	krajach	świata,	dotkniętych	tragedią	ludzką.

	 Dla	finansowania	działalności	fundacji,	Sue	Ryder	za-
łożyła	ponad	600	sklepów	charytatywnych.	Polska	zawsze	
była	dla	Sue	Ryder	miejscem	szczególnym.	Bezpośrednio	
po	wojnie,	wraz	 z	międzynarodową	 grupą	wolontariuszy,	
pospieszyła	 z	 pomocą	 stolicy,	 by	 później	 stale	 pomagać	
Polsce	i	Polakom.	Tutaj	wybudowała	ponad	30	Domów	Sue	
Ryder,	 które	 przyjęły	 pod	 swój	 dach	 chorych,	 samotnych	
i	bezdomnych.
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	 Wszyscy	 już	 mają	 dość	 konfliktu	 jaki	 trwa	 między	
mieszkańcami	 Gumienic,	 a	 mieszkańcami	 Straszniowa.	
Dlatego,	 żeby	 znaleźć	 jakieś	 rozwiązanie	 odbyłem	 dwa	
zebrania:	jedno	w	grudniu	ubiegłego	roku	z	mieszkańcami	
Gumienic,	a	drugie	w	styczniu	tego	roku	z	mieszkańcami	
Straszniowa.
	 Na	 zebraniu	 w	 grudniu	 po	 długich	 namowach	 wy-
korzystując	 atmosferę	 jaka	 jest	 przed	 świętami	 Bożego	
Narodzenia	udało	mi	się	przekonać	mieszkańców	Gumienic	
do	 tego,	 aby	 „odpuścili”	 sprawę	 nazwy	 dla	 Straszniowa.	
Jednocześnie	mieszkańcy	Gumienic	 oświadczyli,	 że	 zga-
dzają	się	na	to	pod	warunkiem,	że	nie	będzie	konieczności		
zmian	 w	 księgach	 wieczystych.	 Ponadto	 oświadczyli,	 że	
z	praw	do	kopalni	nie	zrezygnują.
	 Z	 kolei	 na	 zebraniu	 w	 styczniu	 mieszkańcy	 Strasz-
niowa	 jednogłośnie	przegłosowali,	że	nie	chcą	 już	nazwy	
„Gumienice-Straszniów”	i	chcą,	aby	pozostała	nazwa	urzę-
dowa:	 Straszniów	 Gumienicki.	 Jednocześnie	 pan	 poseł	
Bogdan	 Latosiński	 występując	 w	 imieniu	 mieszkańców	
Straszniowa	zapewnił,	że	nie	chodzi	im	o	żadną	kopalnię,	
ale	o	utworzenie	odrębnego	sołectwa,	gdyż	chcą	mieć	swo-
jego	 sołtysa,	 który	 będzie	 reprezentował	 ich	 sprawy;	 nie	
chcą	przynależeć	do	sołectwa	Gumienice.

Wniosek o nowe sołectwo
	 Następnie	w	miesiącu	lutym	do	urzędu	gminy	wpłynął	
wniosek	 o	 utworzenie	 nowego	 sołectwa	 Straszniów	 Gu-
mienicki	podpisany	przez	98	mieszkańców	Straszniowa.	
	 Analizując	możliwości	prawne	pogodzenia	żądań	za-
równo	mieszkańców	Gumienic	jak	i	mieszkańców	Strasz-
niowa	 –	 po	 konsultacjach	 ze	 Starostwem	 Powiatowym	
w	Kielcach	-	ustaliłem,	że	jest	możliwość	wydzielenia	so-
łectwa	 Straszniów	 Gumienicki	 bez	 konieczności	 zmiany	
granic	obrębu	geodezyjnego.	Nie będzie więc konieczno-

Czy skończy się konflikt w Gumienicach?

ści zmian numerów działek ani zmian w księgach wie-
czystych.	Nie	będzie	też	kosztów	geodezyjnych.	

Rozgraniczenie
	 Przystąpiono	 do	 wyznaczenia	 granicy	 między	 sołec-
twem	 Gumienice,	 a	 nowotworzonym	 sołectwem	 Strasz-
niów	Gumienicki.	W	oparciu	o	pisemne	deklaracje	właści-
cieli	gruntów	udało	się	wyznaczyć	taką	granicę	dla	nowego	
sołectwa	tak,	że	wszystkie	domy	mieszkańców	Straszniowa	
(którzy	 złożyli	 wniosek	 o	 sołectwo)	 znalazły	 się	 w	 tym	
nowym	 sołectwie.	 Natomiast	 grunty,	 których	 właściciele	
zadeklarowali	pozostanie	w	sołectwie	Gumienice	–	pozo-
stały	w	sołectwie	Gumienice.	
	 To	rozwiązanie	satysfakcjonuje	mieszkańców	Gumie-
nic	 i	 zapewniają	mnie,	 że	 przy	 tak	 ustalonej	 granicy	 nie	
będą	blokować	już	sprawy	sołectwa.	
	 Z	drugiej	strony	liczę,	że	zapewnienia	pana	posła	Bog-
dana	Latosińskiego	oraz	mieszkańców	Straszniowa,	iż	nie	
chodzi	 im	o	kopalnię	-	były	prawdziwe.	Więc	również	ze	
strony	mieszkańców	Straszniowa	nie	powinno	być	już	pro-
testów	bo wszyscy, którzy chcieli zostali włączeni do no-
wego sołectwa.
	 Na	 najbliższą	 sesję	 rady	 gminy	 przedłożę	 projekt	
uchwały	 rozpoczynający	 procedurę	 utworzenia	 nowego	
sołectwa	zgodnie	z	zaproponowanym	przebiegiem	granicy.	
Statut	Gminy	określa,	że	przeprowadzone	muszą	być	w	tej	
sprawie	konsultacje	 z	mieszkańcami	całego	obecnego	 so-
łectwa	Gumienice.	
	 Jeśli	nie	będzie	sprzeciwów	to	od	1	stycznia	2017	może	
powstać	nowe	sołectwo	Straszniów		Gumienicki.

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

	 Klub	Wolna	Strefa		w	Skrzelczycach,	który	rozpoczął	
swoją	działalność	już	26	marca	2011	r.	do	tej	pory	cieszy	
się	ogromnym	powodzeniem	 i	 coraz	bardziej	 się	 rozwija.	
Każdego	dnia	odbywają	się	różnego	rodzaju	sekcje,	w	któ-
rych	bardzo	chętnie	i	z	humorem	na	twarzach,		bierze	udział	
wiele	klubowiczów.	Nigdy	nie	jest	tu	nudno	ani	nikt	się	nie	
smuci,	a	gdy	tak	jest,		Pani	Karolina	zawsze	znajdzie	jakiś	
sposób	by	nas	pocieszyć	i	nam	doradzić.	Pod	koniec	mar-
ca	odbyła	się	impreza	pożegnalna	dla	naszej	kochanej	Pani	
Ani,	 która	współtworzyła	 klub	Wolna	 Strefa	 Skrzelczyce	
przez	ostatnie	pięć	lat,	której	bardzo	serdecznie	dziękujemy	
za		wszystkie	kulinarne	i	plastyczne	poczynania,	wsparcie	
i	okazane	dobro	dla	wszystkich.	
	 Klubowicze	 swój	 wolny	 czas	 spędzają	 różnie,	 przy	
komputerze,	grając	w	gry	planszowe,	w	play	station,	gra-

„Jedna radość przepełnia wiele trosk” 
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jąc	i	bawiąc	się	na	świeżym	powietrzu	czy	też	organizując	
wspólne	 spacery.	Na	 co	dzień	każdy	klubowicz	ma	 także	
możliwość	 skorzystania	z	pomocy	przy	odrabianiu	 lekcji.	
W	budynku	Wolnej	Strefy	mieści	 się	 także	Klub	Seniora,	
jak	 również	przedszkole	 i	Centrum	Aktywności	Lokalnej.	
Seniorki	 	 i	 dorośli	 również	 chętnie	 spędzają	 z	 nami	 swój	
wolny	czas,	biorąc	udział	w	różnych	sekcjach,	w	fitnessie,	
który	odbywa	się	w	poniedziałki	o	godzinie	18:00,	ale	też	
uczestnicząc	w	różnego	rodzaju	wyjazdach.	W	piątki	nato-
miast	także		o	godzinie	18	odbywa	się	fitness	dla	osób	za-
awansowanych.	Osobą	prowadzącą	fitness	zarówno	w	po-
niedziałki,	jak	i	w	piątki	jest	Pani	Martyna.	Dla	osób,	które	
są	bardziej	zaangażowane	w	życie	klubu	organizowane	są	

10-dniowe	obozy	(letnie	i	zimowe).	Osoby	biorące	udział	
w	sekcjach	takich	jak	teatralna	czy	też	taneczna,	mają	moż-
liwość	pokazania	swoich	umiejętności	na	występach.
	 Placówka	 ta	 jest	 doskonałym	 miejscem	 dla	 dzieci,	
młodzieży	jak	i	dla	dorosłych.	Możemy	poszerzać	tu	swo-
je	zainteresowania,	a	także	spędzać	czas	w	gronie	swoich	
kolegów,	koleżanek.	Bez	klubu,	życie	byłoby	zupełnie	inne	
i	mamy	nadzieję,	że	nadal	będzie	on,	istniał	i	coraz	bardziej	
się	rozwijał.

Dominika Cieśla
Klubowiczka WS Skrzelczyce

	 Tegoroczne	 XXXIX	 Eliminacje	 Gminne	 Ogólnopol-
skiego	 Turnieju	Wiedzy	 Pożarniczej	 ,,Młodzież	 Zapobie-
ga	Pożarom’’	odbyły	się	w	 	Zespole	Szkół	w	Pierzchnicy	
w	dniu	22	marca	2016r.

	 W	 turnieju	 udział	 wzięło	 łącznie	 17	 uczniów,	
tj.	 5	 uczestników	 z	 gimnazjum,	 7	 uczestników	 ze	 szkoły	
podstawowej	z	Pierzchnicy	i	5	uczestników	ze	szkoły	pod-
stawowej	z	Drugni.

Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’ w Pierzchnicy

Po	przeprowadzeniu	eliminacji	komisja	wyłoniła	zwycięz-
ców	turnieju.

W	grupie	szkół	podstawowych	wygrał	Łukasz Kozub 
reprezentujący	Szkołę	Podstawową	w	Pierzchnicy.	Poniżej	
znajduje	się	pełna	lista	z	czołowych	pozycji.

I.  miejsce Łukasz Kozub
II.	miejsce	Dominika	Sajkiewicz
III.	miejsce	Joanna	Strąk

W	grupie	gimnazjum	wygrał	Filip Ślusarczyk	 reprezentu-
jący	Gimnazjum	w	Pierzchnicy.	Poniżej	znajduje	się	pełna	
lista	z	czołowych	pozycji.

 I. miejsce Filip Ślusarczyk
	II.	miejsce	Klaudia	Łopatowska
III.	miejsce	Dawid	Tarka

	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 dyplomy,	 natomiast	
zwycięskie	miejsca	I,	II,	i	III	nagrodzono	dyplomami	i	upo-
minkami	 ufundowanymi	 przez	 Gminę	 Pierzchnica.	 Ser-
deczne	gratulacje	za	osiągnięty	wynik	oraz	podziękowania	
za	udział	wszystkim	uczestnikom	złożyli:	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	w	Pierzchnicy	Bożena	Petrus,	Wójt	Gminy	Pierzch-
nica	Stanisław	Strąk,	Zastępca	Dowódcy	JRG-4	KM	PSP	
Kielce	 Bogdan	 Niezgoda,	 Komendant	 Gminny	 Gminy	
Pierzchnica	Andrzej	Dudkiewicz	oraz	opiekunowie	drużyn	
Małgorzata	Radomska,	Danuta	Wacek	oraz	Paweł	Ślusar-
czyk.

	 Zwycięzcy	pierwszych	miejsc	z	poszczególnych	grup	
zakwalifikowali	 się	 do	 eliminacji	 Powiatowego	 Ogólno-
polskiego	Turnieju	Wiedzy	 Pożarniczej,	 które	 odbędą	 się	
w	dniu	14	kwietnia	br.	w	Kielcach.

Ewelina Kwiecień

	 Turniej	 otworzył	 zastępca	Dowódcy	 JRG-4	KM	PSP	
Kielce	mł.	Bryg.	mgr	Bogdan	Niezgoda.

	 Uczniowie	wypełniali	 test	wiedzy	 jednokrotnego	wy-
boru	składający	się	z	20	pytań.

	 Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	 turnieju	 czuwała	 ko-
misja	sędziowska,	w	składzie:
1.	Bogdan	Niezgoda	–	Zastępca	dowódcy	JRG-4	KM	PSP	
Kielce

2.	Andrzej	Dudkiewicz	–	Komendant	Gminny	OSP
3.	 Ewelina	 Kwiecień	 –	 przedstawiciel	 Urzędu	 Gminy	
Pierzchnica	
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Świetlice AKTYWATOR

	 Świetlice	 w	 Podlesiu,	
Gumienicach,	Ujnach		i	Ma-
leszowej,	 które	 od	 stycznia	
2016	 roku	 dostały	 drugie	
życie,	 otrzymały	 nazwę	
AKTYWATOR,	 ponieważ	
w	 ramach	 działań,	 które	 się	
w	nich	odbywają	aktywizują	
się	 osoby	 uczestniczące	 na	
co	 dzień	 w	 życiu	 świetlic.	
Są	to	nie	tylko	dzieci	i	mło-
dzież,	 ale	 również	 osoby	
dorosłe,	 seniorzy,	 którzy	
wkładają	wiele	serca	by	mo-
bilizować	 siebie	 i	 innych	

mieszkańców	 okolicy	 do	 działania.	 Zajęcia,	 które	 odby-
wają	się	w	świetlicach	skierowane	są	do	osób	o	różnorod-
nych	zainteresowaniach.	Największą	popularnością	cieszą	
się	sekcja	sportowa,	plastyczna,	ale	też	te	najnowsze,	czyli	
teatralna,	wokalna	 czy	 gitarowa.	Wychowawcy	 pomagają	
w	odrabianiu	 lekcji,	ale	 również	służą	wsparciem,	czy	po	
prostu	 dobrym	 słowem.	 Spędzamy	 czas	 nie	 tylko	 w	 bu-
dynkach	 świetlic,	 29	 kwietnia	 odbył	 się	 wspólny	wyjazd	
na	 pływalnię	 „Koral”	w	Morawicy.	 	Oprócz	 tych	 stałych	
działań	 świetlic,	warto	wspomnieć	 o	 udziale	w	 projekcie	
„Młodzi	aktywni”,	który	od	maja	(czas	promocyjny,	zapisy	
chętnych)	2016	rusza	w	naszej	gminie.	Zakłada	on	cykl	za-
jęć	dla	młodych,	pomysłowych	osób	z	terenu	naszej	gminy,	
którzy	nie	mogą	usiedzieć	bezczynnie	i	chcą	swoimi	dzia-
łaniami	pobudzić	do	życia	naszą	małą	ojczyznę.	Docelowo	

 Program „Rodzina 500+” ruszył w całej Polsce już 
w kwietniu tego roku.	 Zadanie	 realizowane	 jest	 przez	
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy.	Zgod-
nie	z	ustawą	o	pomocy	państwa	w	wychowywaniu	dzieci	
rodzicom,	opiekunom	prawnym	i	faktycznym	dzieci	w	wie-
ku	do	18	r.ż.	przysługuje	świadczenie	wychowawcze	w	wy-
sokości	500	zł.	Rodziny	o	niskich	dochodach	mogą	ubie-
gać	się	o	świadczenie	wychowawcze	na	pierwsze	dziecko	
–	przy	spełnieniu	kryterium	dochodowego	800	zł	netto	lub	
1200	zł	netto	w	przypadku	wychowywania	dziecka	niepeł-
nosprawnego,	natomiast	na	drugie	i	kolejne	dziecko	rodzice	
otrzymają	świadczenie	niezależnie	od	dochodu.	

	 Złożonych	zostało	już	ponad	330	wniosków	o	ustale-
nie	 prawa	 do	 świadczenia	 wychowawczego.	 Wypłacono	
już	ok.	200	świadczeń,	tj.	dla	ponad	100	rodzin.	Wypłaty 
są realizowane na bieżąco po wydaniu decyzji w spra-
wie przyznania świadczenia.	W	związku	z	 tym,	że	usta-
wodawca	nie	nałożył	obowiązku	załączania	dodatkowych	
dokumentów	przez	wnioskodawców,	każdy	wniosek	musi	
zostać	zweryfikowany	przez	system	Emp@tia	pod	wzglę-
dem	prawdziwości	podanych	we	wniosku	danych.

	 Osoby,	które	nie	złożyły	 jeszcze	wniosku	o	ustalenie	
prawa	 do	 świadczenia	 wychowawczego	 zapraszamy	 do	
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	pok.	nr	1.	Wniosek	
można	również	złożyć	elektronicznie	za	pomocą	Platformy	

Program „RODZINA 500+”

Informacyjno-Usługowej	 CSIZS	 Ministerstwa	 Rodziny,	
Pracy	i	Polityki	Społecznej	na	stronie	www.empatia.mpips.
gov.pl	za	pośrednictwem	 tzw.	emp@tii),	ponadto	wnioski	
mogą	 być	 składane	 przy	 pomocy	 Platformy	 Usług	 Elek-
tronicznych	ZUS	PUE,	a	 także	systemu	bankowego.	Nie-
prawidłowe	 wypełnienie	 wniosku	 powoduje	 konieczność	
wezwania	wnioskodawcy	do	jego	poprawienia,	w	związku	
z	powyższym	zwracamy	uwagę	na	najczęściej	pojawiające	
się	błędy:	
•	brak	wskazania	współmałżonka	w	składzie	rodziny,	
•	 brak	wskazania	 pierwszego	 dziecka	w	 składzie	 rodziny	
w	przypadku	wnioskowania	o	świadczenie	wychowaw-
cze	wyłącznie	na	drugie	i	kolejne	dzieci,

•	brak	numeru	PESEL	członków	rodziny	we	wniosku,	
•	wpisywanie	zamiast		adresu	zamieszkania	-	adresu	zamel-
dowania.

	 We	wniosku	warto	również	podać	numer	telefonu	kon-
taktowego,	mimo,	że	nie	 jest	 to	obowiązkowe,	ale	 skraca	
czas	prowadzenia	postępowania	w	sytuacji	wystąpienia	błę-
dów.	
	 W	 sprawie	 świadczenia	 wychowawczego	 szczegó-
łowych	 informacji	 można	 uzyskać	 w	Gminnym	Ośrodku	
Pomocy	Społecznej	pod	numerem	telefonu:	41	35	38	022,	
a	także	na	uruchomionej	w	Świętokrzyskim	Urzędzie	Wo-
jewódzkim	w	Kielcach	infolinii	dla	adresatów	świadczenia	
czynną	w	godz.	7.30	–	15.30	(oprócz	dni	wolnych	i	świąt)	
pod	numerami	 telefonów	41	342	16	35	 lub	41	342	12	05	
oraz	droga	mailową	pod	adresem:	wps39@kielce.uw.gov.pl		
i	wps40@kielce.uw.gov.pl.

Kamila Jurek
Kierownik GOPS
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Działki budowlane

Gmina	Pierzchnica	posiada	do	sprzedaży
7	działek	budowlanych	przy	ul.	Piłsudskiego	w	Pierzchnicy
oraz	jedną	działkę	budowlaną	na	osiedlu	„Mrowia	Góra”.

Więcej	informacji	na	ten	temat	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	w	pokoju	nr	25.

	 W	dniu	25	kwietnia	2016r.	Rada	Gminy	podjęła	uchwa-
łę	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	„Programu	Re-
witalizacji	Gminy	Pierzchnica	na	lata	2016-2023”.

 Rewitalizacja	 jest	 to	przywrócenie	dotychczasowych	
funkcji	 zdegradowanego	 społecznie,	 ekonomicznie,	 śro-
dowiskowo	obszaru,	bądź	zamiana	jego	dotychczasowych	
funkcji	na	nowe.	

	 Chcąc	w	skuteczny,	długofalowy	i	kompleksowy	spo-
sób	 zapobiegać	 negatywnym	 zjawiskom,	 występujących	
na	 terenie	Gminy	Pierzchnica	władze	 gminy	 postanowiły	
przystąpić	 do	 opracowania	 Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Pierzchnica	(PR)	-dokumentu,	który	będzie	okre-
ślał	kierunki	działań	oraz,	stanowił	podstawę	do	pozyskania	
środków	z	funduszy	europejskich.

Proces	rewitalizacji	obejmie	trzy	główne	dziedziny:
-	 rozwój	 gospodarczy	 (m.	 in.	 poprzez	 tworzenie	 nowych	

miejsc	pracy	i	stref	aktywności	gospodarczej,	stymulo-
wanie	współpracy	 na	 rzecz	 rozwoju	 społeczno-gospo-
darczego	oraz	zwiększenie	atrakcyjności	turystycznej),

Informacja

-	rozwój	społeczny	(m.	in.	poprzez	zapobieganie	przestęp-
czości,	marginalizacji	i	wykluczeniom	społecznym,	po-
budzenie	aktywności	środowisk	lokalnych	oraz	poprawę	
jakości	życia	lokalnych	wspólnot),

-	 rozwój	 infrastrukturalny	 (m.	 in.	 poprzez	 modernizację	
zabudowy	 i	 przestrzeni	 publicznej,	 rewaloryzację	 za-
bytków,	poprawę	stanu	środowiska	naturalnego,	zmianę	
dotychczasowych	funkcji	obiektów,	podniesienie	atrak-
cyjności	inwestycyjnej	terenów).

	 Skuteczność	 procesu	 rewitalizacji	 w	 dużym	 stopniu	
zależy	od	partycypacji	społecznej.	Chcąc	zapewnić	jak	naj-
większy	udział	społeczności	lokalnej	w	procesie	tworzenia,	
a	następnie	wdrażania	Programu	Rewitalizacji	dla	Gminy	
Pierzchnica,	 zaprasza	 się	osoby	chętne	do	udziału	w	pra-
cach	Komitetu	ds.	Rewitalizacji.

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy

warsztaty	będą	odbywały	się	w	świetlicach	w		Skrzelczy-
cach,	Podlesiu	i	Gumienicach,	ale	uczestnikami	mogą	być	
wszyscy	młodzi,	aktywni	od		15	do	25	roku	życia	z	terenu	
naszej	 gminy.	 Zwieńczeniem	 projektu	 będzie	 I	 Przegląd	
Inicjatyw	Świętokrzyskiej	Młodzieży	(październik).	Udział	
w	przeglądzie	wesprze	świętokrzyska	sieć	aktywności	mło-
dzieży	SYNERGIA.	Ten	przegląd	będzie	pierwszym	takim	
w	regionie,	ale	mamy	nadzieję	na	kontynuację	go	w	kolej-
nych	latach	w	innych	miejscowościach.	Będzie	on	również	
czasem	na	przygotowanie	się	do	utworzenia	Młodzieżowej	
Rady	Gminy.

Organizator-wychowawca świetlicy
Martyna Błaszczyk
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	 W	dniu	21	marca	2016	r.	odbyło	się	zebranie	sprawoz-
dawcze	 Społecznego	 Ruchu	 Trzeźwości	 	 w	 Pierzchnicy,	
na	 którym	 podsumowano	 pracę	 Stowarzyszenia	 w	 roku		
2015.	Działalność	podejmowana	przez		SRT	wynikała		ze	
statutu	 Stowarzyszenia,	 Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	
i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	oraz	Gminne-
go	Programu	Przeciwdziałania	Narkomanii.	W	okresie	od		
stycznia	do	grudnia	2015	roku	Społeczny	Ruch	Trzeźwości		
realizował	następujące	projekty:

* Szczęśliwe ferie 2015

	 W	dniach	24	–	25	lutego	2015	r.	SRT	we	współpracy	
z	Zespołem	Szkół	w	Pierzchnicy	zorganizował	zajęcia	dla	
50	 uczniów	 	 SP	 i	Gimnazjum	w	 Pierzchnicy.	Uczestnicy	
projektu	 	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	 profilaktycznych	 na	
temat	bezpieczeństwa	dzieci	 i	młodzieży	 (program	multi-
medialny,	konkursy	z	nagrodami),	wyjechali	na	pływalnię	
i	 do	 kina.	 Organizatorzy	 zapewnili	 uczestnikom	 projektu	
posiłki.	Opiekę	 nad	 dziećmi	 sprawowali	 nieodpłatnie	 na-
uczyciele	ZS	w	Pierzchnicy	–	członkowie	SRT.	Koszty	re-
alizacji	projektu	zostały	pokryte	z	odpłatności	uczestników	
i	środków	własnych	SRT.

* Trzeźwy umysł- mądre decyzje  

	 W	ramach	tego	projektu	zrealizowano	następujące	za-
dania:		Dni profilaktyki w szkole.	(	Warsztaty	profilaktycz-
ne	dla	 uczniów,	 apel	 profilaktyczny	 	 przygotowany	przez	
uczniów	Gimnazjum	 	w	Pierzchnicy	 „Twój	ochronny	pa-
rasol	 przed	 zagrożeniami	XXI	wieku”),	 Impreza profilak-
tyczna „Bezpieczne wakacje”. Wzięło	udział	50.	uczniów	
ZS	 w	 Pierzchnicy.	 Tematem	 zajęć	 było	 bezpieczeństwo	
dzieci	 i	młodzieży	w	 czasie	wakacji.	 Zajęcia	 przeprowa-
dzili:	 pracownik	 PIP	 w	 Kielcach,	 funkcjonariusze	 policji	
z	Komisariatu	w	Morawicy,	Harcerska	Grupa	Ratownicza		
z	 Buska	 Zdroju.	 Opiekę	 nad	 dziećmi	 sprawowali	 nieod-
płatnie	nauczyciele	ZS	w	Pierzchnicy	–	członkowie	SRT),	
Festyn „Żegnamy wakacje 2015”.	 (Impreza	zorganizowa-
na	w	Podlesiu	wspólnie	z	Urzędem	Gminy	w	Pierzchnicy	
i	Radą	Sołecką	wioski	 Podlesie.	Organizatorzy	 przygoto-
wali	 atrakcyjny	 program	 i	 zapewnili	wszystkim	uczestni-
kom	posiłek).		Koszty	realizacji	tego	projektu		zostały	po-
kryte	z	dotacji	Gminy	Pierzchnica,		środków	własnych	SRT	
i	darowizn.

* Szczęśliwe wakacje 2015

	 W	 dniach	 30.07	 –	 08.08.2015	 r.	 50	 uczniów	 ZS	
w	Pierzchnicy	przebywało	na	kolonii	letniej		w	Biskupinie.	
Uczestnicy	zakwaterowani	byli	w	 ładnym	ośrodku	wypo-
czynkowym		Przystań	Biskupińska	w	Biskupinie.	Program	
kolonii	był	bardzo	atrakcyjny,	dzieci	wróciły	zdrowe	i	za-
dowolone.	Opiekę	nad	uczestnikami	sprawowali	nieodpłat-

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy podsumował swoją pracę w 2015 r.

nie	nauczyciele	ZS	w	Pierzchnicy	–	członkowie	SRT.	Kosz-
ty	kolonii	zostały	pokryte	z	następujących	źródeł:	dotacja	
Kuratorium	Oświaty	w	Kielcach,	odpłatności	uczestników,	
środki	własne	SRT.

* Narkotyki? To mnie nie kręci 

 W	 ramach	 tego	 projektu	 zrealizowano 	 następujące	
zadania:	 warsztaty	 profilaktyczne	 dla	 uczniów	 „Nie	 daj	
się	 oszukać	 –	 dopalacze	 to	 też	 narkotyki”,	 szkolenie	 dla	
nauczycieli	na	temat	uzależnień	od	środków	psychoaktyw-
nych,	 apel	 profilaktyczny	 przygotowany	 przez	 uczniów	
Gimnazjum	w	Pierzchnicy.		Koszty	realizacji	projektu		po-
kryto	z	dotacji	Gminy	Pierzchnica.	

* Witaj Święty Mikołaju

	 W	 dniu	 4	 grudnia	 2015	 r.	 w	 restauracji	 „Finezja”	
w	Pierzchnicy	odbyła	się	kolejna	 impreza	z	cyklu	„Witaj	
Święty	Mikołaju”	 ,	 w	 której	wzięli	 udział	 uczniowie	 ZS	
w	Pierzchnicy	i	uczniowie	Społecznej	SP	w	Drugni,	łącz-
nie	 70	 osób.	 Dzieci	 wywodziły	 się	 z	 rodzin	 potrzebują-
cych	wsparcia.	W	programie:	konkursy	z	nagrodami,	po-
częstunek,	 wręczenie	 paczek	 świątecznych.	 Na	 imprezie	
byli	obecni:	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Pan	Stanisław	Strąk,	
Prezes	 FRRP	 Pan	 Dariusz	 Michalski,	 V-ce	 Dyrektor	 ZE	
w	 Pierzchnicy	 Pani	 Teresa	 Gwadowska,	 Prezes	 Zakładu	
Przetwórstwa	Spożywczego	Pan	Rafał	Garlicki.	Organiza-
torzy	serdecznie	dziękują:	GOPS	w	Pierzchnicy	za	zakupie-
nie	paczek	świątecznych,	Gminnej	Mleczarni	w	Pierzchni-
cy,	PHU	MOTOZBYCH	w	Pierzchnicy,	Radnemu	Powiatu	
Kieleckiego	Panu		Piotrowi	Rękasowi	za	wsparcie	finanso-
we	na	 zakup	nagród	 i	 przygotowanie	posiłku,	Zakładowi	
Przetwórstwa	 Spożywczego	 w	 Pierzchnicy	 za	 użyczenie	
lokalu	i	gościnne	przyjęcie,	Panu	Waldemarowi	Pietrzyko-
wi	za	gratisowe	dowiezienie	na	 imprezę	dzieci	z	Drugni.		
Zarząd	 SRT	 składa	 gorące	 podziękowania	 Dyrekcji	 ZS	
w	Pierzchnicy	 i	Dyrekcji	Społecznej	SP	w	Drugni	za	po-
moc	w	przygotowaniu	i	przeprowadzeniu	imprezy.	Opiekę	
nad	dziećmi	sprawowały	nauczycielki	 	ZS	w	Pierzchnicy	
i	Społecznej	SP	w	Drugni.

* Z pomocą dla potrzebujących

	 W	 okresie	 od	 lipca	 do	 końca	 roku	 2015	 Społeczny	
Ruch	Trzeźwości	w	 Pierzchnicy	we	współpracy	 z	GOPS	
w	 Pierzchnicy	 realizował	 Program	 Operacyjny	 Pomoc	
Żywnościowa	 2014	 -	 2020.	 Przywieziono	 z	 Kieleckie-
go	Banku	Żywności	 	18,8	ton	produktów	żywnościowych	
o	wartości		66454,38	zł.		Sprowadzoną	żywność		przekaza-
no	360	osobom,	które	spełniały	wymagane	kryteria.	Pacz-
ki	żywnościowe	wydawane	były	przez	pracownice	GOPS	
i		członków	SRT	w	Pierzchnicy.		Koszty	transportu	żywno-
ści		pokryto	z	dotacji	Gminy	Pierzchnica.
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	 W	 roku	 2015	 budżet	 Stowarzyszenia	 wynosił		
120293,53	zł,	z	tego	66454,38	zł	to	świadczenia	niepienięż-
ne	(artykuły	żywnościowe	z	Kieleckiego	Banku	Żywności).	
Na	koniec		roku		2015	na	koncie	pozostało	559,82	zł.	Przy	
realizacji	 zadań	 podejmowanych	 przez	 SRT	 	 członkowie	
Stowarzyszenia	przepracowali	społecznie	789	godzin.	War-
tość	wykonanej	 pracy	 szacuje	 się	 na	15780,00	 zł.	Zarząd	

sprawował	swoje	funkcje	społecznie,	a	obsługę		księgową		
prowadziło	Biuro	Rachunkowe	VIKTAURUS	w	Kielcach.	
Na	zebraniu	przyjęto	plan	działania	SRT	na	rok	2016.

Prezes SRT 
Marek Kułan

	 W	 dniu	 2	 maja	 br.	 odbyło	 się	 po-
święcenie	 i	 odsłonięcie	 symbolicznego	
grobu	 gen.	 Aleksandra	 Waligórskiego.	
W	uroczystości	wziął	udział	Wójt	Gminy	
Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	który	wspól-
nie	 ze	 Starostą	 Kieleckim	 Michałem	
Godowskim	 oraz	 Radnym	 Powiatowym	
Stanisławem	 Piotrem	 Rękasem	 złożył	
okolicznościowy	wieniec.

Klaudia Pawlik

Uroczyste odsłonięcie symbolicznego grobu gen. Aleksandra Waligórskiego

	 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	Szwaj-
carię	 w	 ramach	 szwajcarskiego	 programu	 współpracy	
z		nowymi	krajami	członkowskimi	Unii	Europejskiej,	reali-
zowany	przez		Ośrodek	Promowania	i	Wspierania	Przedsię-
biorczości	Rolnej	na		podstawie	

Dotacja dla Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy

	 Umowy	 Nr	 URP/SPPW/1.1/KIK/08	 „Góry	 Święto-
krzyskie		naszą	przyszłością”	.	
	 Wartość	projektu	wynosi	246	000	zł,		całkowite	wydat-
ki	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	zo-
staną		 linie	produkcyjne,	poprawione	standardy	higienicz-
no-sanitarne	produkcji	oraz		obniżone	koszty	eksploatacji.
	 W	miesiącu	maju	2016	roku.	realizacja	projektu	została	
zakończona,	przygotowywany	jest	wiosek	o	płatność.	

Piotr Dąbrowski



Powiatowe Targi Pracy w Pierzchnicy

fot. Klaudia Pawlik



Działalność Świetlic w Gminie Pierzchnica

fot. Karolina Bulanowska


