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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2017 pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

W tych wyjątkowych dniach życzymy mieszkańcom Gminy Pierzchnica dużo 
uśmiechu, radości, szczęśliwych chwil, pogody ducha, spełnienia wszystkich

marzeń, zawodowej satysfakcji oraz sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech radosna atmosfera Świąt, przepełnionych miłością, przyjaźnią i spokojem, 

zagości w naszych sercach na dłużej.

Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Łopatowska



Uroczyste obchody Święta Niepodległości
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Święto  Niepodległości w Gminie Pierzchnica

	 Święto	 Niepodległości	 jest	 najważniejszym	 polskim	
świętem	narodowym.	11	listopada	1918	roku	po	123	latach	
niewoli	 Polska	 odzyskała	 niepodległość	 i	 powróciła	 na	
mapy	Europy.

	 Dzień	11	listopada	ustanowiono	świętem	narodowym	
w	1937	 roku.	Przypadająca	 tego	dnia	 rocznica	 skłania	do	
refleksji.	 Tegoroczne,	 uroczyste	 obchody	 Święta	 Niepod-
ległości	w	Pierzchnicy	rozpoczęła	Msza	Święta	w	intencji	
niepodległej	Rzeczypospolitej	Polskiej.
	 W	 uroczystości	 uczestniczył	 pan	 Stanisław	 Strąk	 –	
Wójt	 Gminy	 Pierzchnica,	 przewodnicząca	 Rady	 Gminy	
Maria	Łopatowska,	Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	
Piotr	Rękas,	Dyrekcja	szkół	z	Pierzchnicy	i	Drugni,	przed-
stawiciele	pięciu	gminnych	jednostek	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych	–	Pierzchnica,	Gumienice,	Maleszowa,	Skrzel-
czyce	 oraz	 Osiny,	 przedstawiciele	 jednostek	 organizacyj-
nych	Gminy	 Pierzchnica,	 a	 także	 licznie	 przybyli	miesz-
kańcy	naszej	Gminy.
	 Uroczystą	 Liturgię	 Eucharystyczną	 uświetniła	 obec-
ność	delegacji	 z	pocztami	 sztandarowymi.	Mszę	koncele-

browali	 Proboszcz	 Parafii	 Pierzchnica	 Ks.	Marian	 Gawi-
nek,	 Proboszcz	 Parafii	 Drugnia	 Ks.	 Grzegorz	 Olejarczyk	
oraz	Wikariusz	Parafii	Pierzchnica	Ks.	Robert	Teter.	Po	jej	
zakończeniu	 wszyscy	 uczestnicy	 udali	 się	 w	 uroczystym	
przemarszu	na	cmentarz	pod	Pomnik	Powstańców.	Tam,	po	
odmówionej	modlitwie,	nastąpiło	uroczyste	złożenie	wień-
cy,	kwiatów	oraz	zapalenie	zniczy.

	 Kolejna	 część	 obchodów	 98	 rocznicy	 Odzyskania	
przez	 Polskę	 Niepodległości	 	 miała	 miejsce	 w	 Zespole	
Szkół	w	Pierzchnicy,	gdzie	uczniowie	zaprezentowali	spe-
cjalnie	przygotowaną	na	tę	okazję	akademię.
	 Przed	rozpoczęciem	występów	głos	zabrał	Wójt	Gmi-
ny	Pierzchnica	Stanisław	Strąk.		Przybliżył	zebranym	wy-
darzenia	 historyczne	 tamtych	 czasów,	 trudny	 los	 Polski	
i	Polaków.	Na	zakończenie	uroczystych	obchodów	98	rocz-
nicy	Odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości	przygotowa-
ny	został	poczęstunek.

Anna Zajączkowska

	 W	 lipcu	 2016	 roku	 rozpoczęto	 pogłębienie	 i	 konser-
wację	 zbiornika	wodnego	w	Brodach	 na	 powierzchni	 ok.	
20	 000	 m2.	 Wykonawca	 pogłębił	 zbiornik	 o	 ok.	 1,5	 m,	
wyplantował	 skarpy	 oraz	 umocnił	 brzeg	 przy	 przepuście.	
Obecnie	trwa	napełnianie	zbiornika	wodą.
	 Inwestycja	kosztowała	64	000,00	zł,	była	długo	ocze-
kiwana	przez	okolicznych	mieszkańców	i	na	pewno	popra-
wiła	 walory	 krajobrazowe,	 a	 być	 może	 przyczyni	 się	 do	
jeszcze	większego	 rozwoju	 agroturystyki	 w	 tej	 urokliwej	
miejscowości.

Klaudia Pawlik

Zakończono konserwację stawu w Brodach
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Z sesji Rady Gminy

	 Ostatnie	cztery	sesje	Rady	Gminy	odbyły	się	a	dniach:	
08.08.2016,	12.09.2016,	10.10.2016	i	21.11.2016.

	 Podczas	tych	sesji	podjęto	uchwały,	które	dotyczyły:

1.	Przyjęcia	Planu	Gospodarki	Niskoemisyjnej	dla	Gminy	
Pierzchnica.

2.	Nowelizacji	budżetu	gminy	na	rok	2016.
3.	Zmian	w	uchwale	w	sprawie	przyjęcia	Wieloletniej	Pro-

gnozy	 Finansowej	 Gminy	 Pierzchnica	 na	 lata	 2016-
2031.

4.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	nieod-
płatne	 nabycie	 nieruchomości	 gruntowych	 od	Powiatu	
Kieleckiego.

5.	Wyrażenia	zgody	na	ustanowienie	ograniczonego	prawa	
rzeczowego	służebności	gruntowej	na	 rzecz	każdocze-
snego	użytkownika	wieczystego	oraz	właściciela	nieru-
chomości.

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

7.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	określenia	trybu	konsultacji	
dotyczących	zniesienia	urzędowych	nazw	miejscowości	
w	Gminie	Pierzchnica.

8.	Uchwalenie	 gminnego	 programu	profilaktyki	 i	 rozwią-
zywania	 problemów	 alkoholowych	 na	 2017	 rok	 oraz	
gminnego	 programu	 przeciwdziałania	 narkomanii	 na	
rok	2017.

9.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprze-
daż	nieruchomości	w	Pierzchnicy.

10.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	określenia	sposobu	spra-
wienia	 pogrzebu	oraz	 zasad	 zwrotu	 kosztów	pogrzebu	
poniesionych	przez	Gminę.

11.	Podjęcia	uchwały	w	 sprawie	wspólnego	finansowania	
zadania	 inwestycyjnego	 „Przebudowa	 drogi	 gminnej	
Ujny-Czarna”.

12.	 Podjęcia	 uchwały	 w	 sprawie	 utworzenia	 sołectwa	
Straszniów	Gumienicki..

13.	Uchwalenia	podatku	od	nieruchomości	oraz	wysokości	
stawek	podatku	od	środków	transportowych.

14.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	obniżenia	ceny	skupu	żyta	
do	celów	wymiaru	podatku	rolnego	i	uchwalenia	wzo-
rów	formularzy	podatkowych.

15.	Zatwierdzenia	 taryf	 zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	
i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków.

16.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	określenia	stawki	jednost-
kowej	 dofinansowania	 kosztów	 zbiorowego	 odprowa-
dzania	ścieków.

17.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finan-
sowej	dla	Powiatu	Kieleckiego.

18.	Określenia	zasad	zbywania,	oddania	w	dzierżawę,	na-
jem,	użytkowanie	oraz	użyczenie	aktywów	trwałych	Sa-
morządowego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Pierzchni-
cy.

19.	Uchwalenia	rocznego	programu	współpracy	z	organiza-
cjami	pozarządowymi	na	rok	2017.

20.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	wstępnej	lokalizacji	przy-
stanków	przy	drodze	powiatowej	Nr	0353T.

	 Na	 sesji	 październikowej	 był	 obecny	Powiatowy	Le-
karz	 Weterynarii,	 który	 przedstawił	 informację	 na	 temat	
afrykańskiego	pomoru	świń.	Obszernie	wyjaśnił	co	to	jest	
za	choroba,	jakie	są	jej	skutki	ekonomiczne.	Poinformował	
jak	może	dochodzić	do	zakażenia	wirusem	i	rozprzestrze-
niania	się	choroby.	Radni	zapoznali	się	z	informacją	o	re-
alizacji	 zadań	 oświatowych	w	 gminie	 Pierzchnica	 za	 rok	
szkolny	2015/2016	oraz	informacja	o	przebiegu	wykonania	
budżetu	Gminy	Pierzchnica	za	I	półrocze	2016	roku.

	 Radni	zgłaszali	interpelacje	i	zapytania	dotyczące:

-	wykaszania	poboczy	przy	drogach	zarówno	gminnych	jak	
i	powiatowych;

-	stanu	niektórych	dróg	np.	ul.	Piłsudskiego	w	Pierzchnicy,	
w	Osinach	w	kierunku	Lizaw;

-	 	 wykonania	 chodnika	 w	 Wierzbiu	 oraz	 sprawdzenia	
w	tamtejszej	świetlicy	zużycia	wody;

-	wycięcia	drzew	przy	drodze	Pierzchnica	–	Holendry	oraz	
w	Podlesiu;

-	odbioru	śmieci	z	przystanków;

-	uciążliwości	w	związku	z	transportem	kruszywa	z	kopalni	
w	Skrzelczycach.

Maria Łopatowska  
Przewodnicząca Rady Gminy
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„ŚPIEWAJĄCA BIBLIOTEKA” SPOTKANIE Z BAJKOPISARKĄ 

	 Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Pierzchnicy	 zorga-
nizowała	 dnia	 6	 października	 2016	 roku	 spotkanie	 autor-
skie		z	Edytą Zarębską	-	bajkopisarką	i	ilustratorką	ksią-
żek	dla	dzieci	pod	tytułem	„Śpiewająca	biblioteka”.	Autorce	
towarzyszył	jej	mąż,	Robert	–	muzyk	i	kompozytor.		Pani	
Edyta	Zarębska	zaprezentowała	się	w	specjalnie	przygoto-
wanym	 baśniowym	 stroju,	 występując	 pod	 pseudonimem	
Babcia	 Grunia.	 W	 spotkaniu	 wzięło	 udział	 36	 uczniów	
z	klasy	2B	i	3B	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy	z	wy-
chowawcami	oraz	zaproszeni	goście.	Autorka	wystąpienie	
rozpoczęła	 od	 opowieści	 o	 swoich	 przygodach	 z	 dzieciń-
stwa,	 które	 były	 dla	 niej	 inspiracją	 do	 tego	 by	 zostać	 pi-
sarką.	 Opowiadanie	 urozmaicała	 czytaniem	 swoich	 wier-
szy	 oraz	 fragmentów	 książek.	 Pan	Robert	 również	 czytał	
wiersze	 swej	 żony,	 zabawnie	 je	 interpretując	 czym	wpra-
wiał	w	zachwyt	zgromadzone	dzieci.	Uczniowie	mieli	oka-
zję	zobaczyć	jak	powstaje	ilustracja	do	książki.	Pani	Edyta	
własnoręcznie	rysowała	postać	bajkową,	a	w	tym	czasie	jej	
mąż	aktywizował	dzieci	pytaniami	„co	z	tego	powstanie?”.	
Uczestnicy	 szybko	nawiązali	 przyjazne	 relacje	 z	 bajkopi-

sarką	i	jej	mężem,	dzięki	czemu	spotkanie	odbyło	się	w	bar-
dzo	przyjemnej	i	radosnej	atmosferze.	Na	zakończenie	spo-
tkania	dzieci	zaśpiewały	wraz	z	panem	Robertem	piosenkę	
„Mądra	rzeka”.
	 Pani	 Edyta	 jest	 autorką	 m.in.	 książeczek	 dla	 dzieci	
z	 serii	 „Pierwsze	 czytanki”:	 „Zosia	 i	 fiołkowy	 kapelusz”	
„Antek	i	stara	jabłonka”	„365	bajek	na	dobranoc”,	zabaw-
nych	historyjek	dla	dzieci,	które	rozpoczynają	naukę	czyta-
nia.	Oprócz	pisania	książek	dla	dzieci	zajmuje	się	również	
malowaniem	obrazów	olejnych	i	pasteli,	pracuje	także	jako	
grafik	komputerowy.	Jest	współzałożycielką	wydawnictwa	
Bociuś,	które	wydało	jej	debiutancką	książkę.	„Opowieści	
babci	Gruni”.	Książka	ta	jest	napisana	wierszem,	a	przygo-
towaniem	 ilustracji	 zajęła	 się	 sama	autorka.	Edyta	Zaręb-
ska	została	wyróżniona	w	2007	roku	za	powieść	dla	dzie-
ci	 „Wilk	 i	 ziarenko	miłości”	w	 ogólnopolskim	 konkursie	
im.	Astrid	Lindgren,	zorganizowanym	przez	Fundację	Cała	
Polska	Czyta	Dzieciom.

Danuta Sojda
Kierownik GBP

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

	 W	 dniu	 9	XI	 2016r.	 w	 naszej	 szkole	 uczniowie	 klas	
pierwszych	zostali	włączeni	do	szkolnej	społeczności.	Od-
było	się	to	w	niezwykły	sposób	w	obecności	rodziców,	za-
proszonych	gości,	uczniów	klas	drugich	i	trzecich.	Ucznio-

wie	klas	pierwszych	,,udowodnili”	swą	szkolną	dojrzałość	
prezentując	inscenizację	,,	Droga	do	skarbu”,	podczas	któ-
rej	 ukazali	 umiejętności	 taneczne,	 recytatorskie,	wokalne,	
matematyczne	 oraz	 współpracy	 w	 grupie.	Wzruszającym	

momentem	dla	uczniów	i	rodzi-
ców	 było	 pasowanie	 na	 ucznia	
dokonane	przez	dyrektor	szkoły	
p.	Bożenę	Petrus.	Po	uroczysto-
ści	 szczęśliwi	 uczniowie	 udali	
się	do	swoich	klas	na	słodki	po-
częstunek	 przygotowany	 przez	
rodziców.

Anna Makuch
Renata Piątek
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5 milionów złotych na drogi powiatowe w Gminie Pierzchnica

W	 2016	 roku	 realizowane	 były	 oczekiwane	 od	 wielu	 lat	
inwestycje	 na	 drogach	 powiatowych	 na	 terenie	 Gminy	
Pierzchnica.	 Wykonano	 modernizację	 drogi	 Maleszowa	
-	Piotrkowice	(na	tzw.	Czarny	Las)	o	długości	700	mb	za	
kwotę	82	tys.	zł.	

	 Ponadto	 zrealizowano	budowę	 chodnika	w	Gumieni-
cach	 o	 długości	 ok.	 360	mb	 za	 kwotę	 blisko	 100	 tys.	 zł.	
Na	 realizację	 tego	 przedsięwzięcia	Wspólnota	 Gruntowa	
w	Gumienicach	przekazała	dotację	w	kwocie	25	tys.	zł.		

	 W	miesiącu	listopadzie	wykonano	również	odwodnie-
nie	drogi	powiatowej	w	Podlesiu	(800	mb	rowów	z	ażurami	
i	21	przepustów).	Blisko	półtora	roku	trwał	okres	przygoto-
wania	dokumentacji	dla	tej	inwestycji	ze	względu	na	skom-
plikowaną	 procedurę	 związaną	 z	 uzyskaniem	 pozwolenia	
wodnoprawnego	 i	 pozwolenia	 na	 budowę.	Łączne	 koszty	
tego	zadania	to	kwota	142	tys.	zł.	

	 W/w	przedsięwzięcia	były	współfinansowane	w	50%	
przez	Gminę	Pierzchnica.	

Jeszcze 1,9 mln zł na drogi w 2016r.
	 Pod	 koniec	 października	 Starosta	 Kielecki	 pozyskał	
1,5	mln	dotacji	od	wojewody	na	modernizację	dróg	powiato-
wych	na	terenie	Gminy	Pierzchnica.	Są	to	następujące	drogi:	
1/	Drugnia-	Chmielnik	–	2km	(wartość	inwestycji	648	tys.	zł)
2/	Górki-Skrzelczyce	–	2,3	km	(wartość	inwestycji	528	tys.	zł)
3/	Ujny-Holendry	–	2,1	km	(wartość	inwestycji	518	tys.	zł)
4/	Kalina	Górecka	-	Pierzchnica	–	700mb	(wartość	inwesty-
cji	153	tys.	zł).
Łącznie	 zmodernizowanych	 zostanie	 7	 km	dróg,	 a	wkład	
Gminy	Pierzchnica	wyniesie	jedynie	10%	(190	tys.	zł)	i	Po-
wiatu	Kieleckiego	10%

2,8 mln zł na drogi powiatowe w 2017 roku.
	 Na	przyszły	rok	we	współpracy	ze	Starostą	Kieleckim	
oraz	Gminą	Morawica	złożono	wniosek	o	dofinansowanie	
modernizacji	drogi	Wola	Morawicka	–	Pierzchnica	–	Dru-
gnia	(w	ramach	programu	tzw.”schetynówek”).
	 	W	 ramach	 tego	projektu	przewidziano	modernizację	
3	odcinków	dróg	o	łącznej	długości	ponad	6	km:	pierwszy	
odcinek	na	terenie	gminy	Morawica	(2,3	km),	i	dwa	odcinki	
na	terenie	gminy	Pierzchnica	(Skrzelczyce	–	Pierzchnica	-	
2,6	km	oraz	przez	Osiny	1,4	km).	Modernizacja	przewiduje	
poszerzenie	drogi	do	szerokości	5,5	m	oraz	budowę	chodni-
ka	przez	Osiny).	Wartość	kosztorysowa	zadania	na	terenie	
naszej	 gminy	 to	2,8	mln	 zł	 (wkład	Gminy	Pierzchnica	 to	
25%).	Wniosek	przeszedł	pozytywnie	ocenę	formalną	i	me-
rytoryczną	i	znajduje	się	na	liście	zadań	limitowanych.
	 	Spodziewamy	się,	że	po	przetargu	powstaną	znaczą-
ce	oszczędności	i	planujemy	wykonać	modernizację	drogi	
Pierzchnianka-Ujny	 o	 długości	 2	 km.	Droga	 ta	 przebiega	
częściowo	przez	teren	gminy	Daleszyce	i	mam	zapewnie-
nie	Burmistrza	Daleszyc	o	częściowym	współfinansowaniu	
tego	zadania	z	budżetu	gminy	Daleszyce.	
Jeśli	 oszczędności	 będą	wystarczające	 to	 kolejnym	 zada-
niem	 do	 realizacji	 będzie	 modernizacja	 drogi	Wierzbie	 -	
Drugnia	koło	cmentarza	o	długości	1,3	km.	
	 Łączna	długość	modernizowanych	dróg	powiatowych	na	
terenie	Gminy	Pierzchnica	w	latach	2016-2017	wyniesie	po-
nad 15 km,	a	wartość	inwestycji	osiągnie	kwotę	ok. 5 mln zł.

Bardzo dobra współpraca
	 Chcę	podkreślić,	że	realizacja	w/w	inwestycji	jest	moż-
liwa	dzięki	bardzo	dobrej	współpracy	ze	Starostą Kielec-
kim Michałem Godowskim oraz	 radnym powiatowym 
Stanisławem Piotrem Rękasem.	Również	bardzo	dużego	
wsparcia	(szczególnie	przy	pozyskiwaniu	dotacji)	udziela 
Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego.  

Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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Jubileusz 20 lat działalności Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

 W	dniu	22	listopada	2016	roku	w	Restauracji	„Finezja”	
w		Pierzchnicy	odbyło	się	spotkanie	związane	z	jubileuszem	
20	 lat	 działalności	 Fundacji	 Rozwoju	 Regionu	 Pierzchni-
ca.	 	W	uroczystościach	wzięli	 udział:	Pan	Piotr	Żołądek	–	
Członek	 Zarządu	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 w	 Kielcach,	
Pan	Michał	 Godowski	 –	 Starosta	 Kielecki,	 Pan	 Stanisław	
Strąk	–	Wójt	Gminy	Pierzchnica,	Pan	Marek	Zatorski	–		Pre-
zes	Fundacji	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy,	Pan	
Piotr	Rękas	-	Radny	Powiatowy,	Pani	Maria	Łopatowska	-	
Przewodnicząca	Rady	Gminy,	 ks.	 Robert	Tetera,	 przedsta-
wiciele	placówek	oświatowych,	organizacji	pozarządowych	
działających	na	terenie	gminy	Pierzchnica,	kierownicy	jed-
nostek	samorządowych,	przedsiębiorcy,	sołtysi,	członkowie	
Rady,	Zarządu	i	pracownicy	Fundacji.

	 W	dniu	30	października	2016	roku	upłynęła	20	roczni-
ca	powstania	Fundacji	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica.	Jest	
to	właściwy	moment	do	podsumowania	działalności	i	oce-
ny	jej	efektów	pracy.	Dzięki	staraniom	ówczesnego	Wójta	
Gminy	 -	 Pana	Marka	Zatorskiego	 powołana	 została	 Fun-
dacja	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica.	Fundatorem	Fundacji	
jest	Gmina	Pierzchnica,	która	w	momencie	powołania	prze-
kazała	 jej	 kapitał	 założycielski	w	wysokości	 5.000,00	 zł.	
Dziś	po	20	latach	działalności	majątek	Fundacji	przekracza	
20	mln	złotych.	Okazuje	się,	że	była	 to	bardzo	dobra	 ini-
cjatywa,	która	owocuje	i	wpływa	na	rozwój	naszej	gminy	
i	 województwa	 świętokrzyskiego,	 którą	 zamierzamy	 na-
dal	kontynuować	i	rozwijać	zgodnie	z	celami	statutowymi	
i	potrzebami	gminy.	Fundacja	 stała	 się	aktywnym	partne-

rem	 innych	organizacji	w	 regionie	 i	 kraju	 co	przyczyniło	
się	do	zwiększenia	zatrudnienia.		W	2006	roku	zakupiony	
został	lokal	od	gminy,	który	został	wyremontowany	i	przy-
stosowany	do	potrzeb	działalności	Fundacji.	Jako	organiza-
cja	pozarządowa	wspierająca	przedsiębiorczość	kładziemy	
szczególny	 nacisk	 na	 profesjonalną	 i	 rzetelną	współpracę	
z	 klientami	 w	 zakresie	 świadczonych	 usług.	 Dążymy	 do	
umacniania	zaufania	i	wzrostu	zadowolenia	naszych	klien-
tów	poprzez	dostosowanie	oferty	do	 ich	potrzeb	 i	oczeki-
wań.	Kładziemy	nacisk	na	to	aby	nasze	personalne	relacje	
z	klientami	były	partnerskie	i	życzliwe.	
	 Jednym	z	niezwykle	 istotnych	celów	 jest	pomoc	 sty-
pendialna,	 którą	 objęto	 314	 uczniów	 i	 studentów,	 którym	
wypłacono	stypendia	w	wysokości	285.000,00		złotych.
	 Drugim	 istotnym	 celem	 jest	wspieranie	 poprzez	 dota-
cje	 przedsięwzięć	 o	 charakterze:	 kulturalnym,	 sportowym,	
oświatowym,	sakralnym	oraz	w	zakresie	opieki	społecznej.	
Razem	udzielono	326	dotacji	dla	lokalnych	organizacji,	któ-
rym	wypłacono	dotacje	w	wysokości	2.024.225,54	złotych.
	 Kolejnym	 istotnym	 celem	 jest	 świadczenie	 usług	 fi-
nansowych	 poprzez	 udzielanie	 pożyczek.	 Udzielonych	
zostało	1100	pożyczek		na	łączną	kwotę	65.000.000,00	zł.	
Nasi	klienci	dzięki	pożyczkom	zakupili	urządzenia,	maszy-
ny,	środki	transportu,	wybudowali	i	zmodernizowali	swoje	
zakłady,	wprowadzili	na	rynek	nowe	produkty.	Większość	
z	nich	działa	bardzo	dobrze,	wraca	po	kolejne	pożyczki	in-
westując	w	rozwój	i	tworząc	nowe	miejsca	pracy.	
	 Ponadto	 zrealizowanych	 zostało	 szereg	 projektów	
szkoleniowych,	kulturalnych	aktywizujących	 lokalną	 spo-
łeczność	 oraz	 wydano	 	 szereg	 publikacji	 przedstawiają-
cych	 zasoby	 przyrodnicze,	 historyczne,	 kulturalne	 gminy	
Pierzchnica	i	powiatu	kieleckiego.
	 Uważam,	że	minione	20	lat	wykorzystaliśmy	w	sposób	
skuteczny	i	z	pożytkiem	dla	rozwoju	naszej	gminy	i	woje-
wództwa	świętokrzyskiego.	
	 Składam	podziękowania	Panu	Markowi	Zatorskiemu,	
który	był	 inicjatorem		jej	powołania	w	1996	roku,	Człon-
kom	Rady	i	Zarządu	oraz	pracownikom	za	profesjonalizm,	
zaangażowanie		i	owocną	pracę	na	rzecz	rozwoju	regonu.

Dariusz Michalski - Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica
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Szanowni	Państwo!
Uprzejmie	informujemy,	że	31	października	2016r.	w	Cen-
trum	Kultury	 i	Sztuki	 	w	Połańcu	została	zawarta	umowa	
pomiędzy:		
Województwem	 Świętokrzyskim	 reprezentowanym	 przez	
Zarząd Województwa, pełniącym funkcję IZ RPOWŚ 
na lata 2014-2020 w	imieniu	którego	działają:
Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego i 
Pan  Piotr Żołądek -  Członek Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego
a		
Stowarzyszeniem		Sportowo	-	Kulturalnym	w	Drugni		
reprezentowanym	przez:	

Podpisanie umowy na projekt „Razem po sukces”
Pana Stanisława Kwapisza – Prezesa stowarzyszenia 
i Panią Adele  Pałyga – Skarbnika stowarzyszenia
dotycząca	dofinansowania	ze	środków	UE	w	ramach	EFS		
w	ramach	RPOWŚ	2014-2020,	Poddziałania	8.3.2	„Wspar-
cie	 kształcenia	 podstawowego	 w	 zakresie	 kompetencji	
kluczowych”.	Projekt będzie realizowany w Społecznej	
Szkole	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni		w	okresie		
od	17.10.	2016r.	do		29.06.	2018r.
Całkowity	koszt	projektu	-	258 483,81zł.	
Kwota	dofinansowania - 229 787,04zł (90%	 	 ze	 środków	
Unii	Europejskiej	w	ramach	EFS)	
Wkład	własny	-	28 696,77zł (10%	kosztów	kwalifikowal-
nych	projektu)	

Więcej	o	wydarzeniu	pod	adresem:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/52094-na-zajecia-dodat-
kowe-dla-uczniow-i-podniesienie-kompetencji-nauczycie-
li?start=30

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100001619285534&fref=ts
h t tps : / /www.facebook .com/ jacek . ta rnowski .54 /
posts/1233094740046365

Koordynator projektu - Adela Pałyga

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:  wypoczynek, imprezy kulturalne i sportowe, 

konkursy.

 

Z góry serdecznie dziękujemy
Zarząd  Społecznego  Ruchu Trzeźwości

w Pierzchnicy
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OGŁOSZENIE

Gmina	Pierzchnica	posiada	do	sprzedaży	5	działek	budowlanych	przy
	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego	w	Pierzchnicy	(jak	poniżej).

Przetarg	na	sprzedaż	w/w	działek	odbędzie	się	1	lutego	2017	roku.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	pieniądzu	w	wysokości	10%	ceny	wywoławczej

do	dnia	26	stycznia	2017	roku,	na	konto	Gminy	Pierzchnica.
Szczegółowe	informacje	w	tym	zakresie	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy,	pokój	numer	25

lub	telefonicznie	41	353-80-46	wew.	29.
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Ponad milion dwieście tysięcy złotych na modernizację dróg gminnych w latach 2016-2017

	 W	 bieżącym	 roku	 udało	 się	 wykonać	 modernizację	
17	odcinków	dróg	gminnych	o	łącznej	długości	ok.	6	km.	
Modernizacja	 obejmowała	 wykonanie	 podbudowy	 z	 kru-
szywa	 i	 położenie	 	 nawierzchni	 asfaltowych	 na	 następu-
jących	drogach	gminnych:	w	Maleszowej	(4	odcinki	dróg	
o	 łącznej	 długości	 549	 mb),	 w	 Gumienicach	 (200	 mb),	
w	Strojnowie	(2	odcinki	dróg	o	łącznej	długości	325	mb),	
w	Drugni-Zalesie	(o		długości	430	mb),	w	Drugni-Parcela			
(o	długości	560	mb),	w	Drugni-Górki	(o	długości	210	mb),		
w	 Podstole-Żabieniec	 (o	 długości	 690	 mb),	 w	 Czarnej	
(o	 długości	 1200	 mb),	 w	 Osinach-Lizawach	 (o	 długości	
320	mb),	w	Pierzchnicy	(o	długości	65	mb),	w	Holendrach-
-Leonowie	(o	długości	745	mb)	w	Skrzelczycach	(o	długo-
ści	220	mb).	Łączna	wartość	tych	zadań	wraz	z	dokumen-
tacją	techniczną	i	nadzorem	inwestorskim	wyniosła	ponad		
900	000,00	zł.	 	Na	2017	 rok	zawarta	 jest	 jeszcze	umowa	
na	wykonanie	3	odcinków	dróg	gminnych:	w	Górkach	na	
„Podgrzywie”	o	długości	990	mb,	w	Pierzchniance	o	dłu-
gości	455	mb	i	w	Skrzelczycach	o	długości	540	mb.	Termin	
realizacji	to	31	lipca	2017	roku,	a	wartość	tych	zadań	to	pra-

wie	300	000,00	zł.	Ponadto	planujemy	modernizację	ul.	Po-
lnej	 w	 Pierzchnicy.	 Łącznie	 więc	 na	 modernizację	 dróg	
gminnych	na	terenie	Gminy	Pierzchnica	wydamy	w	latach	
2016	-	2017	ponad	1	200	000,00	zł	i	wykonamy	nawierzch-
nię	asfaltową	na	drogach	o	łącznej		długości	ponad	8	km.	
	 Na	odcinkach	dróg,	które	łączyły	się	z	drogami	powia-
towymi	i	posiadały	status	dróg	gminnych	pozyskano	dotację	
unijną	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	–	63,63%	
wydatków	kwalifikowanych	w	kwocie	280	289,00	zł.	Po-
zyskano	 również	 dofinansowanie	w	 kwocie	 25	 000,00	 zł	
z	 Funduszu	Ochrony	Gruntów	Rolnych	Urzędu	Marszał-
kowskiego	 w	 Kielcach.	 Dzięki	 zawartemu	 porozumieniu	
z	 Nadleśnictwem	 Daleszyce	 otrzymamy	 dofinansowanie	
w	wysokości	60	000,00	zł	na	drogę	Ujny-Czarna.	Łącznie	
więc	Gmina	 Pierzchnica	 pozyska	 dofinansowanie	 na	mo-
dernizację	dróg	gminnych	w	latach	2016	–	2017	w	kwocie	
365	289,00	zł.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy 

Maleszowa

Podstoła	-	Żabieniec Pierzchnica

Czarna
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Osiny	-	Lizawy

Drugnia	-	Górki Drugnia	-	Zalesie

Strojnów Drugnia	-	Parcela Holendry	-	Leonów

SkrzelczyceGumienice

Maleszowa StrojnówMaleszowa
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O G Ł O S Z E N I E

	 W	związku	z	 realizacją	 „Programu	usuwania	 	 i	 unieszkodliwiania	wyrobów	zawierających	azbest	 z	 terenu	Gminy	
Pierzchnica	na	lata	2007	–	2032”	informuję,	że	istnieje	możliwość	dofinansowania	usunięcia	i	unieszkodliwiania	odpadów	
zawierających	azbest	(„eternit”)	pochodzących	z	budynków	zlokalizowanych	na	terenie	Gminy	Pierzchnica	w	2017r.	Wła-
ściciel	pokrywa	jedynie	10	%	kosztów	usunięcia	i	utylizacji	„eternitu”.
	 Wnioski		można	otrzymać	u	sołtysa	wsi	i	w	urzędzie	gminy	–	pok.	22	lub	pobrać	ze	strony	internetowej	www.pierzch-
nica.bip.jur.pl,	a	następnie	złożyć		w	Urzędzie	Gminy	Pierzchnica	(sekretariat	lub	pok.22).

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

	 Społeczny	Ruch	Trzeźwości	w	Pierzchnicy	rozpoczyna	
realizację	 kolejnej	 edycji	Programu	Operacyjnego	Pomoc	
Żywnościowa	2014-2020.	Program	jest	współfinansowany	
z	Europejskiego	Funduszu	Pomocy	Najbardziej	Potrzebu-
jącym	(FEAD).	Celem	Podprogramu	2016	jest	zapewnienie	
najuboższym	mieszkańcom	Polski	 pomocy	żywnościowej	
oraz	uczestnictwa	w	działaniach	w	ramach	środków	towa-
rzyszących	w	okresie	sierpień	2016	r.	–	czerwiec	2017	r.
	 Do	skorzystania	ze	wsparcia	w	postaci	żywności	i	re-
alizowanych	 działań	 towarzyszących	 uprawnione	 są	 oso-
by,	które	spełniają	określone	przez	Ministerstwo	Rodziny,	
Pracy	 i	Polityki	Społecznej	kryteria	kwalifikowalności	do	
statusu	osoby	najbardziej	potrzebującej,	tj.:	osoby	i	rodzi-
ny	znajdujące	się	w	trudnej	sytuacji	życiowej,	spełniające	
kryteria	 określone	 	w	 art.	 7	 ustawy	o	 pomocy	 społecznej	
i	których	dochód	nie	przekracza	150%	kryterium	dochodo-
wego	uprawniającego	do	skorzystania	z	pomocy	społecznej	
(951	zł	dla	osoby	samotnie	gospodarującej	i	771	zł	dla	oso-
by	 w	 rodzinie),	 na	 podstawie	 skierowania	 wystawionego	
przez	właściwy	terytorialnie	Ośrodek	Pomocy	Społecznej,	

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

lub	w	przypadku	osoby	bezdomnej	–	oświadczenia	podpi-
sanego	w	organizacji.
	 Artykuły	spożywcze	przekazywane	będą	w	formie	pa-
czek	żywnościowych.	Zestaw	artykułów	na	osobę	na	Pod-
program	2016	wynosi:	makaron	jajeczny	[5	kg],	ryż	biały	
[5	kg],	herbatniki	[2	kg],	mleko	UHT	[9	l],	groszek	z	mar-
chewką	[3,2	kg],	fasola	biała	[3,2],	koncentrat	pomidorowy	
[1,28	 kg],	 powidła	 śliwkowe	 [1,2	 kg],	 gulasz	wieprzowy	
z	warzywami	[4,25	kg],	filet	z	makreli	w	oleju	[1,36	kg],	
szynka	drobiowa	[2,70	kg],	cukier	biały	[4	kg],	olej	rzepa-
kowy	[4	l].
	 Szczegółowe	 informacje	 dotyczące	 PO	PŻ	 i	 Podpro-
gramu	2016	znajdują	się	na	stronie	Ministerstwa	Rodziny,	
Pracy	i	Polityki	Społecznej.
	 Podprogram	2016	jest	kontynuacją	Podprogramu	2015,	
w	ramach	którego	Społeczny	Ruch	Trzeźwości	w	Pierzch-
nicy objął	wsparciem	350	osób.

Marek Kułan 
Prezes SRT
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 „KUBUŚ I PRZYJACIELE – 90 ROCZNICA URODZIN

„Hejże	ha!	Niech	 żyje	Miś!	 (Kto?	Kto	 taki?	Co	za	miś?)	
Miś	Puchatek,	chyba	wiecie	Kubuś	znamy	w	całym	świe-
cie…	A	więc,	panie	i	panowie.	Pijmy	teraz	jego	zdrowie!”

	 Autorem	Kubusia	Puchatka	jest	Aleksander	Alan	Mil-
ne,	który	książkę	o	przygodach	misia	napisał	dla	swojego	
synka	 Krzysia.	 Chłopczyk	 pluszową	 maskotkę	 dostał	 od	
swej	mamy	Daphne.	A.Milne	zabawy	Krzysia	i	jego	fascy-
nację	misiem	przelał	na	karty	papieru,	w	 	 ten	 sposób	po-
wstała	książka,	która	z	czasem	stała	się	klasyczną	pozycją	
wśród	literatury	dziecięcej.
	 Postacie	występujące	na	kartach	książki	 swe	pierwo-
wzory	miały	w	maskotkach	Krzysia.	Kłapouchy	to	prezent	
gwiazdkowy,	Prosiaczek	to	podarunek	od	sąsiadki,	Tygrys	
to	 jeszcze	 późniejsza	 niespodzianka.	 Chłopiec	 nie	 dostał	
Królika	i	Sowy	–	te	postacie	pochodzą	od	zwierzątek,	które	
zamieszkiwały	farmę	państwa	Milne.
	 Oryginalne	imię	misia	Winnie	the	Pooh	–	jest	nieprze-
tłumaczalne.	Polska	wersja	językowa	skrywa	nie	angielski,	
a	kanadyjski	rodowód	misia,	ale	to	już	inna	historia.
W	 roku	 2016	 najbardziej	 znany	miś	 na	 świecie	 obchodzi	
90	 rocznicę	 urodzin.	 Z	 tej	 okazji	Gminna	Biblioteka	 Pu-
bliczna	w	 Pierzchnicy	 zorganizowała	 lekcje	 biblioteczne,	
których	celem	było	przybliżenie	postaci	Kubusia	Puchatka.

	 W	dniach	21-25.11.2016r.		w	swych	progach	placówka	
gościła	najmłodsze	Dzieciaczki	z	pięciu	oddziałów	przed-
szkolnych	wraz	z	wychowawczyniami	p.Anettą	Kułagow-
ską,	p.	Alodną	Borek,	p.	Pauliną	Kalaturą,	p.	Jadwigą	Cze-
chowską	 i	 p.	Agnieszką	Kmiecik.	Ogółem	w	 spotkaniach	
wzięło	udział	98	dzieci.	
	 W	 czasie	 trwania	 zajęć	 Przedszkolaki	 poznały	 kró-
ciutką	 historię	Kubusia,	 odpowiadały	 na	 pytania	 i	 zagad-
ki	związane	z	Puchatkiem	i	jego	Przyjaciółmi.	Elementem	
wspomagającym	 pracę	 było	 czasopismo	 „Kubuś	 i	 Przy-
jaciele”,	które	 stanowiło	podpowiedź	do	pytań	 i	 zagadek.	
Trzeba	przyznać,	że	postacie	ze	Stumilowego	Lasu	są	dzie-
ciom	bardzo	 dobrze	 znane,	 dlatego	 zajęcia	 były	 ciekawe,	
wesołe	i	radosne.
	 Podsumowaniem	 spotkania	 było	 wręczenie	 każdemu	
dziecku	 kolorowej	 karty	 przedstawiającej	 Kubusia.	 Kar-
tę	należało	pokolorować	 i	uzupełnić	zgodnie	z	zawartymi	
w	niej	poleceniami.
	 Na	zakończenie	zajęć	przedszkolaki	obejrzały	bajeczkę	
z	przygodami	najbardziej	znanego	polskiego	misia	–	„Misia	
Uszatka”

Małgorzata Markiewicz

Życzenia Świąteczne

Serdeczne	życzenia,	radosnych	Świąt	Bożego	Narodzenia		spędzonych	w	gronie	rodzinnym,
pięknie	pachnącej	choinki,	zdrowia	i	energii	na	co	dzień

oraz	uśmiechu		i	życzliwości	na	każdy	dzień	Nowego	Roku
wszystkim	Mieszkańcom	Gminy	Pierzchnica	

życzy	
Radny Powiatu Kieleckiego

Stanisław Piotr Rękas



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 2016Strona 12

	 „	Amor	Patriae	 nostra	 lex”	 pod	 takim	hasłem	po	 raz	
kolejny	SEP	Kalejdoskop	przy	współpracy	ze	Świetlicami	
„Aktywator”,	GBP	w	Pierzchnicy	i	szkołami	z	naszej	gmi-
ny	tworzy	GMINNY	KONKURS	PATRIOTYCZNY.	
	 W	 tym	 roku	poszerzony	o	piosenkę	patriotyczną,	 ale	
tak	 jak	w	 ubiegłym	 roku	mogliśmy	 podziwiać	 niezwykle	
dopracowane	występy	recytatorskie.	Jest	nam	niezmiernie	
miło,	że	konkurs	cieszy	się	coraz	większym	zainteresowa-
niem	wśród	dzieci	 i	młodzieży,	którzy	chętnie	 rywalizują	
o	miejsce	w	finale,	 później	 o	 najwyższe	podium.	Cieszy-

ZNAMY LAUREATÓW II GMINNEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO 2016

my	się,	że	przegląd	wspierają	i	patronują	urzędy,	instytucje	
oraz	firmy	z	naszego	regionu,	bo	to	pokazuje,	że	WARTO	
POSTAWIĆ	NA	TALENTY	NASZYCH	DZIECI.	Wśród	
gości	 znaleźli	 się	 Barbara	 Zamożniewicz-	Rzecznik	mło-
dzieży	woj.	świętokrzyskiego;	Jolanta	Białek-	przedstawi-
ciel	OMPiO	w	Kielcach;	Wójt	Gminy	Pierzchnica-	Pan	Sta-
nisław	Strąk;	Prezes	FRRP,	Pan	Dariusz	Michalski;	Prezes	
SRT,	Pan	Marek	Kułan.
*Laureaci	konkursu:
	 KONKURS	RECYTATORSKI:
	 (klasy	I-III	SP)	Dominik Dziedzic
	 (klasy	IV-VI	SP)	Maria Idzik
	 (gimnazjum)	Iwona Gałka

	 KONKURS	WOKALNY:
	 (klasy	I-III	SP)	Emilia Bryk
	 (klasy	IV-VI	SP)	Patrycja Dzierżak
	 (gimnazjum)	Anastazja Idzik

	 Gratulujemy	i	dziękujemy	wszystkim	za	pomoc	w	two-
rzeniu	zamysłu	szerzenia	wartości	patriotycznych.	

Martyna Jamrożek,
Kacper Idzik

	 Pan	Jan	Jaroń	zamieszkały	w	Brodach	dołączył	do	gro-
na	 najstarszych	 mieszkańców	 naszej	 gminy.	 Swoje	 setne	
urodziny	Nasz	dostojny	Jubilat	obchodził	20.11.2016r.	Tę	
zacną	rocznicę,	razem	z	Panem	Janem,	w	dniu	21.11.2016r.		
świętowali	 przedstawicieli	władz	 samorządowych	w	 oso-
bach	Wójta	Gminy	Pierzchnica	Stanisława	Strąka	oraz	Prze-
wodniczącej	 Rady	 Gminy	 Marii	 Łopatowskiej.	 Życzenia	

złożyli	 również	 Kie-
rownik	 Urzędu	 Sta-
nu	 Cywilnego	 Mie-
czysława	 Pietrzyk,	
Kierownik	 Gminne-
go	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	w	Pierzch-
nicy	 Kamila	 Jurek,	
Marcin	Piętak	Dorad-
ca	 Wojewody	 Świę-
tokrzyskiego,	 a	 także	
Jolanta	 Nowakowska	
i	 Dorota	 Moralska	
z	 Kasy	 Rolniczego	
Ubezpieczenia	 Spo-
łecznego	w	Kielcach.	
Odczytano	 i	 wręczo-
no	 listy	 gratulacyjne:	

Setne urodziny Pana Jana Jaronia z Brodów

z	Kancelarii	 premiera	Beaty	 Szydło,	 	Wojewody	 Święto-
krzyskiego	Agaty	Wojtyszek	oraz	Wójta	Gminy	Pierzchni-
ca.		
	 Pan	Jan	bardzo	ucieszył	się	z	wizyty	gości.	Po	odśpie-
waniu	200-lat	oraz	skosztowaniu	szampana	nadszedł	czas	
na	wspomnienia….	
	 Jubilat	 cieszy	 się	 bardzo	 dobrą	 sprawnością	 fizycz-
ną	 i	 intelektualną.	 Z	 zaskakującą	 dokładnością	 opowiada	
i	wspomnienia	wydarzenia	z	minionych	lat.

Klaudia Pawlik
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	 19.11.2016	 r.,	 w	 sobotę	 w	 Restauracji	 Finezja	
w	Pierzchnicy	odbyła	się	uroczystość	jubileuszowa	z	okazji	
Długoletniego	Pożycia	Małżeńskiego.	Tego	dnia	6	par	mał-
żeńskich	świętowało	swoją	50	rocznicę	ślubu,	czyli	Złote	
Gody.	Z	tej	okazji	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	
wręczył	Jubilatom	Medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeń-
skie,	które	zostały	nadane	przez	Prezydenta	Rzeczypospo-
litej	 Polskiej.	 Tego	 dnia	 swój	 jubileusz	 obchodziło	 także	
6	małżeństw	z	55-letnim	stażem,	5	par	z	60-letnim	stażem	
małżeńskim,	a	także	1	para	z	65-letnim	stażem	małżeństwa.	
Swój	jubileusz	tego	dnia	świętowało	również	8	par	z	25-let-
nim	 stażem	pożycia	małżeńskiego,	 które	 ślubowały	 sobie	
miłość,	wierność	oraz	uczciwość	małżeńską	w	1991	roku.

Uroczyste obchody Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w Gminie Pierzchnica

Z	okazji	tak	zacnych	rocznic	zawarcia	związku	małżeńskie-
go	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	oraz	Kierow-
nik	Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	 Pani	Mieczysława	 Pietrzyk	
złożyli	 dostojnym	Jubilatom	serdeczne	 życzenia,	 pomyśl-
ności,	szczęścia,	a	przede	wszystkim	dużo	zdrowia	oraz	do-
czekania	kolejnych	okrągłych	rocznic.
	 Każda	 z	 zaproszonych	 na	 uroczyste	 świętowanie	 par	
otrzymała	dyplom,		pamiątkę	oraz	słodki	upominek.
	 Uroczystość	uświetnił	występ	Zespół	Pierzchniczanki.	

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:
1.	Janina	i	Marian	Garliccy
2.	Janina	i	Władysław	Kielesińscy
3.	Teodozja	i	Marian	Kwaśniewscy
4.	Henryka	Maciągowska
5.	Teresa	i	Julian	Pasek
6.	Władysława	i	Jan	Rajca

Jubileusz 55 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:      
1.	Feliksa	i	Marian	Chrząszcz
2.	Emilia	i	Henryk	Cieśla
3.	Marianna	i	Bronisław	Gubała
4.	Zofia	i	Henryk	Nowak
5.	Maria	i	Edward	Sokołowscy
6.	Ewa	i	Józef	Stępień

Jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:    
1.	Stanisława	i	Jan	Krzemińscy
2.	Danuta	i	Kazimierz	Maszczyk
3.	Irena	i	Wit	Partyka
4.	Cecylia	i	Zbigniew	Pawlik
5.	Katarzyna	i	Julian	Pietrzyk

Jubileusz 65  lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:   
1.	Zofia	i	Andrzej	Sroka	

Jubileusz 25  lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:  
1.	Małgorzata	i	Andrzej	Bieleccy
2.	Katarzyna	i	Ryszard	Garliccy
3.	Teresa	i	Sławomir	Gwadowscy
4.	Mariola	i	Jarosław	Marcjan
5.	Renata	i	Zbigniew	Piotrowscy
6.	Ewa	i	Jerzy	Sajdak
7.	Elżbieta	i	Janusz	Stępień
8.	Dorota	i	Krzysztof	Zychowicz

Klaudia Pawlik

	 Każdego	roku	rada	gminy	podejmuje	stosowne	uchwa-
ły	 dotyczące	wysokości	 podatków:	 od	 nieruchomości,	 od	
środków	 transportu	 oraz	 rolny.	 Zazwyczaj	 następował	
wzrost	stawek	podatkowych	ze	względu	na	realizację	wielu	
inwestycji	służących	mieszkańcom.	
	 W	tym	roku	na	wniosek	Wójta	–	na	sesji	w	dniu	21	li-
stopada	 -	 rada	gminy	uchwaliła	 stawki	podatku	od	nieru-
chomości	 i	 od	 środków	 transportowych	 na	 tym	 samym	
poziomie	 co	 obowiązywały	 w	 bieżącym	 roku.	 Obniżono	
niektóre	stawki	maksymalne	oraz	obniżono	cenę	skupu	żyta	

Podatki nie wzrosną
dla	celów	podatkowych	ogłoszoną	przez	Prezesa	GUS	do	
takiej	samej	wysokości	jak	w	2016	roku.		
	 Dlatego	też	w	przyszłym	roku	nie	będzie	wyższych	po-
datków	dla	mieszkańców	i	przedsiębiorców.	Jedynie	wzro-
śnie	o	0,15%	podatek	od	urządzeń	kanalizacyjnych	płacony	
przez	Zakład	Komunalny,	ale	środki	uzyskane	z	tego	tytułu	
przeznaczone	zostaną	na	pokrycie	zwiększonej	dopłaty	do	
ceny	ścieków	dla	mieszkańców.

Krzysztof Cieślak
Skarbnik Gminy
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	 Zarząd	Społecznego	Ruchu	Trzeźwości	w	Pierzchnicy	składa	serdeczne	podziękowania	wszystkim	darczyńcom,	któ-
rzy	przekazali	1%	podatku	za	rok	2015	na	działalność	SRT.
	 Przekazane	środki	finansowe	zostały	głównie	przeznaczone	na	realizację	zadań	podejmowanych		przez		Stowarzysze-
nie	:
-	profilaktyka	uzależnień	(	szkolenia,	warsztaty,		imprezy	profilaktyczne),	
-	letni	wypoczynek	(kolonie).
 

Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości
w Pierzchnicy

PODZIĘKOWANIE

	 W	miesiącu	 październiku	 2016r.	 dokonano	 gruntow-
nego	 remontu	 pomieszczeń	 świetlicy	 wiejskiej,	 znajdują-
cych	się	w	budynku	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Skrzel-
czycach.	W	celu	polepszenia	komfortu	prowadzenia	zajęć	
w	 świetlicy	 jak	 i	 warunków	 bezpieczeństwa	wymienione	
zostały	między	innymi	drzwi	zewnętrzne	wraz	z	ościeżni-
cą,	pomalowano	wszystkie	sale,	jak	również	zamontowano	
kominek	 wraz	 z	 kompletnym	 systemem	 ogrzewania	 na-
wiewnego	pomieszczeń.	Zamontowano	grzejniki	elektrycz-
ne,	 rozdzielnice	elektryczną	oraz	cały	osprzęt	elektryczny	
potrzebny	do	poprowadzenia	instalacji	grzejnikowej.
	 Całkowity	koszt	przedsięwzięcia	wyniósł	49	428,00	zł.

Klaudia Pawlik

Remont świetlicy wiejskiej w Skrzelczycach

CZŁOWIEK ROKU 2016

Samorząd	Gminy	Pierzchnica	ogłasza	osiemnastą	edycję	konkursu:
Człowiek Roku Gminy Pierzchnica.

Serdecznie	zapraszamy	do	zgłaszania	kandydatów	do	konkursu.
Mogą	to	być	osoby,	które	w	sposób	szczególny	wykazały	się	w	działalności	społecznej,

miały	inne	istotne	osiągnięcia		lub	też	przyczyniły	się	do	promocji	gminy.
Kandydatów	mogą	zgłaszać	pojedyncze	osoby	lub	organizacje.

Pisemne	zgłoszenie	prosimy	składać	w	terminie	do	15	stycznia	2017	roku
w	sekretariacie	Urzędu	Gminy	Pierzchnica.

Kandydatem	nie	może	być	urzędujący	Wójt	ani	radny.
Oceny	kandydatów	dokona	kapituła	powołana	zgodnie	z	uchwała	Rady	Gminy.

Uroczyste	wręczenie	nagrody	głównej	i	wyróżnień	nastąpi
na	uroczystej	gali	na	początku	miesiąca	lutego	2017r.

 Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk
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	 Dnia	 24	 listopada	 2016	 r.	 zorganizowaliśmy	 zabawę	
Andrzejkową.	 Pani	Agnieszka	wcieliła	 się	w	 rolę	wróżki	
i	przy	akompaniamencie	muzyki	przepowiadała	przyszłość	
wszystkim	 chętnym.	 Były	 wróżby	 z	 Koła	 fortuny,	 gdyż	
życie	kołem	się	toczy,	wróżenie	z	patyczków,	odkrywanie	
swej	przyszłości	za	pomocą	kubeczków	oraz	poznanie	imie-

nia	 swojego	 przy-
szłego	 partnera.	
Dzieci	samodzielnie	
przygotowały	 kilka	
wróżb:	 według	 ko-
lorów	 i	 zawodów.	
Nagłośnieniem	 im-
prezy	zajął	 się	Mar-
cin	 Biesiada.	 Tańce	
były	 przeplatane	
zabawami:	 Karetą,	
Zoo,	 Kto	 pierwszy	
zajmie	 miejsce	 gdy	
muzyka	 ucichnie	
oraz	 konkursami	 na	
dmuchanie	 balonów	
i	 tańcem	 z	 nimi.	

Zabawa Andrzejkowa w świetlicy w Pierzchnicy

Każdy	mógł	również	poczęstować	się	cukierkami	i	ciastka-
mi	zrobionymi	przez	dzieci.	
	 Codziennie	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godzinach	
12.30	 –	 18.30	 zapraszamy	 na	 wspólne	 spędzanie	 czasu	
w	 świetlicy.	 Każdy	 znajdzie	 coś	 dla	 siebie.	 Funkcjonują	
sekcje	zainteresowań:	muzyczna,	plastyczna,	sportowa,	ku-
linarna,	Misz-Masz	oraz	profilaktyczna.

Agnieszka Głuszek
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	 W	dniu	 	24.11.	2016	 r.	w	Zespole	Szkół	w	 	Pierzch-
nicy	 przeprowadzone	 zostały	 warsztaty	 profilaktyczne	 na	
temat	 uzależnień	 od	 środków	 psychoaktywnych.	W	 zaję-
ciach	„Potrafię	być	sobą”	wzięli	udział	wszyscy	uczniowie	
gimnazjum	oraz	uczniowie		klas	szóstych	SP	w	Pierzchnicy.	
Program	„Potrafię	 być	 sobą”	 przekazuje	wiedzę	 na	 temat	
uzależnień	 od	 środków	psychoaktywnych,	 ale	 jego	 głów-
nym	 celem	 jest	 nauka	 praktycznego	 stosowania	 różnych	
technik	zachowań	asertywnych.	Młodzi	ludzie	często	sami	
dochodzą	do	wniosku,	że	najlepiej	może	ich	ochronić	przed	
uzależnieniami	umiejętność	skutecznego	odmawiania.	Sy-
tuacje	 takie,	gdy	młody	człowiek	 jest	sam,	poddany	naci-
skowi	grupy	są	bardzo	trudne.
	 W	czasie	realizowanych	zajęć	przeprowadzona	została		
anonimowa	ankieta	na	temat	używania	środków	psychoak-
tywnych.	Wyniki	 badania	 prowadzący	 warsztaty	 	 prześlą		
do	ZS	w	Pierzchnicy.

Dzień profilaktyki w szkole

	 W	ramach	dnia	profilaktyki	odbyło	się	również	szko-
lenie	 dla	 nauczycieli	 i	 rodziców	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	
w	Pierzchnicy.	Wychowanie	dzieci	to	bardzo	trudna	i	odpo-
wiedzialna	praca.	Dzieci	w	różnych	okresach	swojego	życia	
wymagają	wiele	troski,	miłości	i	uwagi.	Często,	w	chwilach	
pojawienia	 się	 	problemów	związanych	z	uzależnieniami,	
rodzice	stają	się	bezradni.			Programy	profilaktyczne,	takie	
jak	np.	„Ustrzec	dziecko	–	alkohol,	narkotyki”	mają	na	celu	
przekazanie	rodzicom	niezbędnej	wiedzy	dotyczącej	szko-
dliwości	oraz	rozpoznawania	i	objawów	zażywania	środków	
psychoaktywnych.	Rodzic	posiadający	taką	wiedzę	będzie	

mógł	podjąć	odpowiednie	działanie	w	przypadku	zaistnie-
nia	problemu.	Animatorzy	prowadzący	szkolenie	przekaza-
li	 wstępne	 wyniki	 anonimowej	 ankiety,	 przeprowadzonej	
w	 czasie	 warsztatów	 dla	 uczniów.	 Stwierdzili,	 że	 szkoła	
w	Pierzchnicy	 jest	wolna	od	narkotyków,	więc	uczniowie	
mogą	czuć	się	bezpieczni.	Realizatorzy	szkolenia	byli	zbu-
dowani	obecnością	tak	licznej	grupy	rodziców.	Powiedzieli,	
że	są	spokojni	o	bezpieczeństwo	uczniów	w	pierzchnickiej	
szkole.	Z	optymizmem	można	patrzeć	w	przyszłość.	Tylko	
przez	wspólne	działanie	szkoły	i	rodziców	można	osiągnąć	
oczekiwany	cel.
	 Drugą	część	spotkania	z	rodzicami	prowadzili	funkcjo-
nariusze	policji	z	Komisariatu	Policji	w	Morawicy.	Mówili	
na	temat	skutków	prawnych	w	odniesieniu	do	osób	przyj-
mujących	i	rozprowadzających	narkotyki.	Uczestnicy	szko-
lenia	mogli	 obejrzeć	próbki	 różnych	narkotyków	w	przy-
wiezionych	przez	policjantów	gablotach.
	 Realizatorami	 szkolenia	 i	 warsztatów	 byli:	 Ośrodek	
Profilaktyki	i	Terapii	Uzależnień	w	Płocku	oraz		funkcjona-
riusze	policji	z	Komisariatu	w	Morawicy.	
	 „Dzień	 profilaktyki	 w	 szkole”	 	 został	 zorganizowa-
ny	 	 przez	 Społeczny	Ruch	Trzeźwości	w	Pierzchnicy	we	
współpracy	z		Dyrekcją		Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy.
	 Koszty	realizacji	warsztatów	i	szkolenia	pokryte	zosta-
ły	z	dotacji	Gminy	Pierzchnica.

Prezes Społecznego Ruchu Trzeźwości  
Marek Kułan

Z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia		wielu	głębokich	i	radosnych	przeżyć,
wewnętrznego	spokoju,	wytrwałości	i	radości	oraz	wszelkiej	pomyślności

w	każdym	dniu		nadchodzącego	Nowego	Roku
wszystkim	Mieszkańcom	Gminy	Pierzchnica

 życzy 
Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości  w Pierzchnicy.

Życzenia Świąteczne
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 1	października	2016	roku	w	Zespole	Szkół	w	Pierzch-
nicy	odbył	 się	 I	Przegląd	 Inicjatyw	Świętokrzyskiej	Mło-
dzieży,	 który	 był	 jednocześnie	 podsumowaniem	 projektu	
„Młodzi-Aktywni”	współfinansowanego	przez	Urząd	Mar-
szałkowski	województwa	 świętokrzyskiego.	Projekt	 reali-
zowany	był	przez	Stowarzyszenie	Edukacji	Pozaformalnej	
Kalejdoskop	 w	 partnerstwie	 ze	 Świetlicami	 Aktywator,	
trwał	 od	 czerwca	 do	 października.	 Liczba	 uczestników	
prawie	dwukrotnie	przekroczyła	tę	początkowo	zakładaną,	
co	bardzo	pozytywnie	nas	zaskoczyło.	Oznacza	to,	że	mło-
dzież	z	naszej	gminy	ma	wiele	pomysłów	i	przede	wszyst-
kim	chęci	do	działania,	które	odpowiednio	wykorzystane,	
mogą	nieść	wiele	dobrego	dla	naszego	otoczenia.	

Finał Projektu Młodzi-Aktywni

	 Na	 spotkaniach	 młodzież	 rozwijała	 swoje	 kompe-
tencje	 społeczne	 przez	 czynny	 udział	 w	 grupie	 liderskiej	
oraz	warsztatach.	Młodzi	również	mogli	współdecydować	
o	 przebiegu	 najważniejszego	momentu	 projektu,	 czyli	 fi-
nale.	Aktywiści	podczas	wielu	dyskusji	wspólnie	tworzyli	
plan,	który	później	wcielili	w	życie.	Każdy	z	uczestników	
miał	 przyporządkowane	 zadania,	 z	 których	 wywiązał	 się	
wzorowo,	bo	jak	się	okazuje	
	 I	 Przegląd	 Inicjatyw	 Świętokrzyskiej	 Młodzieży	 był	
strzałem	 w	 dziesiątkę.	 Rzecznik	 Młodzieży	 Świętokrzy-
skiej	 Barbara	 Zamożniewicz,	 dając	 nam	 ogromny	 kredyt	
zaufania,	powierzyła	nam	organizację	kolejnej	edycji	tegoż	
przeglądu,	tym	razem	z	większym	rozmachem.		Jest	to	dla	
nas	wyzwanie,	ale	jednocześnie	wielkie	wyróżnienie,	dzię-
kujemy.	Mamy	nadzieję,	że	dzięki	takim	działaniom	wiara	
w	młodzież	oraz	świadomość		społeczności	na	temat	warto-
ści	podejmowania	aktywności	młodzieży	znacznie	się	po-
głębi.	
 Osoby,	którym	nie	dane	było	uczestniczyć	w	I	Przeglą-
dzie	 Inicjatyw	Świętokrzyskiej	Młodzieży	 	zachęcamy	do	
obejrzenia	reportażu	w	formie	zdjęć	oraz	krótkiego	filmiku	
na	fanpage’u	SEP	Kalejdoskop	na	facebook’u.

Koordynator projektu „Młodzi-Aktywni”
Martyna Błaszczyk

	 20.X.2016r.	 reprezentacja	 WTZ	 Osiny	 w	 ośmiooso-
bowym	składzie	wyruszyła	na	XIV	Wojewódzki	Przegląd	
Artystyczny	Osób	Niepełnosprawnych	 –	Chmielnik	 2016	
„Świętokrzyski	 Piknik	 Country”	 zorganizowany	 przez	
WTZ,	DPS	i	Stowarzyszenie	Przyjaciół	DPS	w	Gnojnie.
	 Zespół	wykonał	piosenki	„Cały	dzień	na	szlaku”	i	„Ka-
sper”	oraz	taniec	do	utworu	„Cotton	Eye	Joe”.	Prezentacja	
otrzymała	gorące	oklaski.	
	 Festiwalowi	towarzyszył	dodatkowy	konkurs	na	ułoże-
nie	nowego	tekstu	zwrotki	popularnej	piosenki	„Mój	koń”.	

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

Jak	 się	 okazało,	 nasza	 propozycja	 spodobała	 się	 jurorom	
najbardziej.	
	 Tydzień	 później	 –	 28.X.2016r	 	 -	 delegacja	 z	Gnojna	
przyjechała	do	naszej	placówki	i	wręczyła	nam	nagrodę	gi-
tarę	akustyczną		–	ufundowaną	przez	panią	wojewodę	Aga-
tę	Wojtyszek.
	 24.XI.2016r.	 	 13-sto	 osobowa	 grupa	 naszych	 uczest-
ników	 pojechała	 na	 Zabawę	 Andrzejkową	 do	 Łopusz-
na	 zorganizowaną	 przez	 Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	 
w	Fanisławicach.	Impreza	odbyła	się	w	Gminnym	Ośrod-
ku	Sportowo	-	Wypoczynkowym	w	Łopusznie.	Uczestnicy	
imprezy	gościli	się	przy	suto	zastawionym	stole,	a	podczas	
dyskoteki	 brali	 udział	w	 różnych	 konkursach	 i	 zabawach	
andrzejkowych.
	 Obecnie	nasi	podopieczni	przygotowują	 się	do	Świąt	
Bożego	 Narodzenia	 wykonując	 piękne	 stroiki,	 choinki	 
i	świeczki,	które	będzie	można	będzie	zakupić	w	naszej	pla-
cówce	i	na	kiermaszu	organizowanym	w	Urzędzie	Gminy	
w	Pierzchnicy.	Serdecznie	zapraszamy	do	oglądania	 i	ku-
powania.	

Barbara Szczukiewicz
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	 28.11.2016r.	w	Wojewódzkim	Ośrodku	Ruchu	Drogo-
wego	miało	miejsce	podsumowanie		i	wręczenie	nagród	w	
tegorocznej	XIV	edycji	konkursu	pn.	„Pomóżmy	dzieciom	
spędzić	szczęśliwe	wakacje”.	
	 W	 tym	 roku	do	 konkursu	 zgłosiło	 się	 26	 podmiotów	
w	 tym	 Urząd	 Gminy	 Pierzchnica,	 który	 zajął	 zaszczytne	
II	miejsce.	Nagrody	odebrali	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Sta-
nisław	Strąk,	Prezes	SRT	Marek	Kułan,	Martyna	Jamrożek	
oraz	Kacper	 Idzik	–	przedstawiciele	 świetlic	 a	wręczał	 je	
w	imieniu	Wojewody	Świętokrzyskiego	Pan	Marcin	Piętak.	
	 Z	roku	na	rok	konkurs	cieszy	się	coraz	większym	zainte-
resowaniem,	co	bardzo	cieszy	organizatorów.	Młodzież	i	dzie-
ci	przynajmniej	w	części	mają	zapewnione	ciekawe,	a	przede	
wszystkim	bezpieczne	zajęcia	w	okresie	wakacyjnym.

Klaudia Pawlik

Urząd Gminy Pierzchnica zajął II miejsce w konkursie
„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”

	 Rozpoczęto	budowę	świetlicy	wiejskiej	w	miejscowo-
ści	Górki.
Całkowity	koszt	robót	budowlanych	to	309	595,74	zł.
Budowa	składa	się	z	dwóch	etapów:
I	etap	-	30.11.2016r.	(wykonanie	fundamentów)
II	etap	-	20.07.2017r.	(pozostały	zakres	robót)
Wykonawcą	robót	jest	Zakład	Ogólnobudowlany	Usługi	&	
Handel	Michał	Koszka	z	Buska-Zdroju.

Klaudia Pawlik

Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Górkach

	 Dnia	 26	 października	 2016	 roku	 Gmina	 Pierzch-
nica	 wykupiła	 od	 Okręgowej	 Spółdzielni	 Mleczarskiej	
w	 Chmielniku	 nieruchomość	 gruntową	 o	 nr	 ewid.	 467/1	
i	467/2,		położoną	w	miejscowości	Drugnia	oraz	budynek	
po	 byłej	 zlewni	 mleka	 znajdujący	 się	 na	 tym	 gruncie	 za	
cenę	27	000,00	zł.	Planujemy,	że	zakupiony	budynek	zo-
stanie	wykorzystany	po	uprzednim	remoncie	na	mieszkania	
socjalne	dla	mieszkańców	znajdujących	się	w	trudnej	sytu-
acji.

Marta Szaruga

Wykup budynku po byłej zlewni mleka
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	 W	 dniu	 22	 listopada	 2016	 roku,	 podczas	 obchodów	
Wojewódzkiego	Dnia	Pracownika	Socjalnego,	który	odbył	
się	w	Zespole	Szkół	Muzycznych	w	Kielcach,	Wojewoda	
Świętokrzyski	Agata	Wojtyszek	uhonorowała	statuetką	Pa-
nią	 Lidię	 Dudkiewicz	 –	 dyrektor	 Domu	 Seniora	 im.	 Sue	

Nagroda dla Domu Seniora im. Sue Ryder za najlepiej prowadzony
Dom Pomocy w roku 2015  w województwie świętokrzyskim

Ryder	w	Pierzchnicy.	To	wyróżnienie	przyznane	zostało	za	
najlepiej	prowadzony	Dom	Pomocy	w	roku	2015	w	woje-
wództwie	świętokrzyskim.
	 Pracownicy	 i	 mieszkańcy	 Domu	 Seniora	 są	 bardzo	
dumni	 z	 tego	 wyróżnienia.	 Trzeba	 przyznać,	 że	 sposób	
i	 jakość	 usług	 Domu	 Seniora	 jest	 osobistym	 sukcesem	
Pani	Dyrektor,	która	potrafiła	dobrze	zorganizować	pracę,	
dobrać	pracowników	i	stale	doskonalić	działania	na	rzecz	
mieszkańców	domu.	Nagroda	mobilizuje	 także	pracowni-
ków,	 którzy	 zaangażowaniem	 służą	 mieszkańcom	 Domu	
Seniora.
	 Przypomnieć	należy,	że	niedawno	Dom	Seniora	obcho-
dził	swoje	10	lecie.

Marek Zatorski

Przekaż 1% podatku
na Fundację Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy
zwraca się z prośbą

 o wpłacanie 1 % podatku
na nasze konto Nr: 15 8483 0001 2001 0043 1615 0001. 

Wszystkie otrzymane środki od darczyńców
przeznaczamy na potrzeby ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.

„Jakie	życie	jest	piękne,
jaki	piękny	jest	świat.
Trzeba	pokochać	folklor
dużo	uroku	on	ma.”
 

Wspólnota.	Zaangażowanie.	Piękno.
	 Niedzielne	popołudnie	23	października	2016r.	w	Świe-
tlicy	Aktywator	Gumienice	odbyło	się	Spotkanie	Kół	Go-
spodyń	Wiejskich	z	całej	gminy	Pierzchnica,	które	szerzą	
kulturę	 śpiewu	 folklorystycznego.	Na	 spotkaniu	 uczestni-

Udana integracja Kół Gospodyń Wiejskich w Świetlicy Aktywator Gumienice

czyli	gospodarze:	panie	Gumieniczanki	w	asyście	Sołtysa	
i	Radnego	Gumienic,	oraz	przedstawiciele	Koła	Gospodyń	
Wiejskich	z	Drugni	i	Górek.	Oprócz	wspaniałej	integracji,	
niekończących	się	śpiewów	i	wymiany	doświadczeń,	wszy-
scy	odpowiadali	na	wylosowane	pytania	dotyczące	działal-
ności	kół.	
	 Wielokrotnie	wracaliśmy	wspomnieniami	do	tego	jak	
to	się	zaczęło,	kto	propagował	i	kto	wspierał	Nasze	Koła.	
Trafiały	 się	 pytania	 o	 przyszłość	 i	 marzenia,	 których	 nie	
brakuje	 nikomu.	 Zebranie	 ludzi,	 którzy	 mają	 wspólne	
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pierzchnica
w pierwszej połowie 2017 r.

cele	 i	 pasje	 pokazuje,	 że	 warto	 takie	 przedsięwzięcia	
w	naszej		gminie	organizować.	Mamy	nadzieję,	że	kolejne	
spotkanie	odbędzie	się	w	innym	miejscu	i	większym	gronie	
oraz	pokaże	otwartość	na	tego	rodzaju	wydarzenia.
	 Czekamy	na	pomysły	i	propozycje	z	Waszej	strony.	Ci,	
którzy	 nie	 odpowiedzieli	 na	 zaproszenie,	 zapraszamy	 raz	

jeszcze...	Pamiętajmy	słowa	pieśni:	«	Jak	szybko	mijają	lata,	
jak	szybko	przemija	czas	(...)»	i	spróbujmy	się	zatrzymać,	
choć	na	chwilę	:).	Dziękuję	wszystkim	za	uczestnictwo	i	za-
ufanie.

Kacper Idzik
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