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Człowiek Roku 2016

	 Tradycyjnie,	 jak	 co	 roku	 mieszkańcy	 Gminy	
Pierzchnica	oraz	zaproszeni	Goście	spotkali	się	na	gali	
wręczenia	nagród	i	wyróżnień	w	Konkursie	Człowiek	
Roku.	W	tym	roku	była	to	już	jego	osiemnasta	edycja.

	 Konkurs	 został	 ustanowiony	 przez	 Radę	 Gminy	
Pierzchnica	w	1999r.	Corocznie	nagradzane	i	wyróżnia-
ne	są	osoby,	które	wykazały	się	w	działalności	społecz-
nej,	miały	istotne	osiągnięcia	lub	też	przyczyniły	się	do	
promocji	gminy.	W	historii	 konkursu	nagradzani	 i	wy-
różniani	byli:	działacze	społeczni,	przedstawiciele	służby	
zdrowia,	nauczyciele,	przedsiębiorcy,	duchowni,	rolnicy.

	 Wyróżnieni	 w	 konkursie	 otrzymują	 upominki	
książkowe	 oraz	 grawertony,	 laureat	 konkursu	 otrzy-
muje	 statuetkę	 oraz	 tytuł	 Człowieka	 Roku.	Wyboru	
dokonuje	 7-osobowa	 komisja	 w	 oparciu	 o	 pisemne	
zgłoszenia,	które	wpłynęły	w	ustalonym	terminie.

	 Zgodnie	z	ustalonymi	zasadami	regulaminu	kon-
kursu:	 Tytuł	 Człowieka	 Roku	 może	 otrzymać	 tylko	
mieszkaniec	Gminy	Pierzchnica	i	nie	może	nim	zostać	
osoba	pełniąca	aktualnie	funkcję	radnego	lub	wójta.

CZŁOWIEK ROKU 2016

Jakub Majewski
	 Jakub	Majewski	jest	osobą,	która	promuje	sport	nie	
tylko	na	terenie	naszej	gminy,	ale	także	na	skalę	woje-
wództwa.	Jest	kapitanem	drużyny	seniorów	„Polanie”	
Pierzchnica,	z	którą	w	sezonie	2014/2015	wywalczył	

awans	 do	 Klasy	 Okrę-
gowej.	 W	 tym	 samym	
sezonie	zdobył	również	
tytuł	króla	strzelców	tej	
klasy	 rozgrywkowej.	
Dodatkowo	 przez	 trzy	
wcześniejsze	lata	by	vi-
celiderem	tej	klasyfika-
cji.	W	obecnym	sezonie	
2016/2017,	 strzelając	
do	tej	pory	19	bramek,	
(na	 37	 strzelonych	
przez	całą	drużynę	PO-
LANIE),	 jest	 liderem	 i	

głównym	kandydatem	do	zdobycia	ponownie	trofeum	
króla	strzelców	klasy	okręgowej.	Jest	to	bez	wątpienia	
nasz	pierzchnicki	„Lewandowski”.
	 Przygoda		Pana	Jakub	z	piłką	nie	kończy	się	tyl-

ko	na	grze	w	naszym	klubie.	Podnosząc	swoje	umie-
jętności	niejednokrotnie	był	wypożyczany	do	 innych	
klubów,	występując	w	wyższych	klasach	rozgrywko-
wych.	Przez	3	lata	brał	udział	w	rozgrywkach	III	ligi	
grupy	świętokrzysko	–	małopolskiej,	grając	w	druży-
nach Naprzodu	Jędrzejów	i	Neptuna	Końskie.	Od	6	lat	
jest	na	stałe	związany	z	klubem	Polanie	Pierzchnica,	
którego	barwy	godnie	reprezentuje.

	 Praca	na	rzecz	klubu	Polanie	Pierzchnica	to	nie	tyl-
ko	występowanie	w	drużynie.	Jest	członkiem	zarządu	
klubu.	Bierze	aktywny	udział	w	pracach	związanych	
z	 utrzymaniem	 obiektu	 oraz	 zakupem	 sprzętu	 spor-
towego.	 Jest	 również	 trenerem	 grup	młodzieżowych	
w	klubie	Polanie.	Prowadzi	obecnie	3	drużyny	chłop-
ców,	które	biorą	udział	w	rozgrywkach.	Promowanie	
sportu	nie	kończy	się	na	drużynie	Polanie	Pierzchnica.	
Pan	 	 Jakub	od	6	 lat	 jest	Animatorem	Sportu	na	 tere-
nie	Gminy	 Pierzchnica.	Organizuje	 zajęcia	 sportowe	
dla	lokalnej	społeczności.	Propaguje	sport	wśród	mło-
dzieży,	 a	 stworzone	 przez	 niego	 3	 grupy	młodzieżo-
we	wypełniają	 obiekt	 sportowy	 każdego	 dnia.	 Jakub	
Majewski	od	6	lat	jest	organizatorem	rozgrywek	piłki	
nożnej	w	dwóch	corocznych	turniejach:	Turnieju	Syl-
westrowym	i	Turnieju	o	Puchar	Wójta	Gminy	organi-
zowanego	w	ramach	obchodów	Dni	Pierzchnicy.

	 Aktywność	Jakuba	na	rzecz	społeczności	to	także	
działalność	w	OSP	Pierzchnica.	Reprezentuje	 tą	 jed-
nostkę	 za	 zawodach	 sportowo-pożarniczych.	 Przez	
4	lat	pełnił	funkcję	Prezesa	zarządu	OSP	Pierzchnica.

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
CZŁOWIEK ROKU 2016

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Maleszowej
	 Panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Maleszowej	
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działają	społecznie	od	wielu	lat,	angażując	się	w	róż-
nego	rodzaju	przedsięwzięcia	związane	z	życiem	kul-
turalnym	 Gminy	 Pierzchnica.	 Czynnie	 uczestniczą	
w	 imprezach	 gminnych	 typu	 Dożynki	 reprezentując	
z	wieńcem	sołectwo	Maleszowa.	Przez	kilka	ostatnich	
lat	 uświetniają	 również	 tę	 imprezę	 występami	 arty-
stycznymi.	Od	2016	 roku	Koło	Gospodyń	Wiejskich	
funkcjonuje	jako	Stowarzyszenie	dzięki	czemu	możli-
we	było	uzyskanie	dotacji	na	piękne,	ludowe	stroje	dla	
pań.	Przewodniczącą	koła	jest	Pani	Zofia	Stępień.

2. Eugeniusz Michalczyk
	 Jest	wieloletnim	działaczem	„Żółto	–	Zielonych”,	
bardzo	zaangażowanym	w	życie	klubu	„Polanie”.	Bie-
rze	czynny	udział	w	pracach	na	stadionie,	w	pielęgnacji	

murawy	 i	 utrzymy-
waniu	 należytego	
stanu	 obiektu	 klu-
bowego.	 Przez	 cały	
rok	 pomaga	w	 przy-
gotowaniu	boiska	do	
treningów	 i	meczów.	
Wszystkie	 wymie-
nione prace wy-
konuje	 społecznie,	
z	 dużym	 zaangażo-
waniem.	 Entuzjazm	
Pana	 Eugeniusz	
udziela	 się	 innym	

i	ma	on	bardzo	duży	wpływ	na	kształtowanie	właści-
wej	atmosfery	w	klubie.	Pan	Eugeniusz	to	człowiek	od	
kilkudziesięciu	 lat	związany	z	Klubem	Polanie.	 Jego	
wieloletnia	praca	społeczna	zasługuje	na	wyróżnienie.

3. Jarosław Marcjan
	 Pan	Jarosław	od	30	lat	służy	w	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Gumienicach	obecnie	pełniąc	funkcję		jej	
prezesa.	Z	wielkim	zaangażowaniem	i	oddaniem	uczest-

niczy w akcjach ra-
tunkowych	 jednostki	
nie	 szczędząc	 czasu,	
sił	 ani	 zdrowia,	 aby	
nieść	 pomoc	 innym.	
Od	 wielu	 lat	 wraz	
z	 innymi	 członkami	
tej	 jednostki	 czynił	
starania	 o	 wejście		
jednostki	 do	 Kra-
jowego	 Systemu	
Ratowniczo-Gaśni-
czego	 co	 w	 2016r.	

uwieńczone	 zostało	 sukcesem.	 Jest	 organizatorem	
wielu	 akcji	 społecznych	 z	 mieszkańcami	 Gumienic.	
Bierze	jako	strażak	czynny	udział		w	uroczystościach	
gminnych	i	kościelnych.

4. Martyna Błaszczyk i Kacper Idzik
	 Martyna	Błaszczyk	i	Kacper	Idzik	to	dwoje	mło-
dych	 ludzi,	mieszkańców	Gminy	Pierzchnica,	którzy	
w	bardzo	nietypowy	sposób	utożsamiają	się	z	własną	
Małą	 Ojczyzną	 jaką	 jest	 Gmina	 Pierzchnica.	 Tutaj	
mieszkają,	pracują,	 rozwijają	swoje	pasje	oraz	wpły-
wają	na	pozytywny	wizerunek	swojej	Małej	Ojczyzny.	
Od	 początku	 2016	 r.	 są	 aktywnymi	 organizatorami	
świetlic	AKTYWATOR,	które	prężnie	działają	na	tere-
nie	Gminy	Pierzchnica.	Prowadzą	warsztaty,	 zajęcia,	
sekcje,	dzięki	którym	dzieci,	młodzież	i	dorośli	mogą	
w	 nietypowy	 i	 ciekawy	 sposób	 spędzić	 swój	 wolny	
czas.	W	swojej	pracy	ci	młodzi	ludzie	wychodzą	poza	
schematy.	Dostrzegają	potencjał	oraz	kapitał	 jaki	po-
siada	ich	gmina	oraz	wykorzystują	go	do	angażowania	
lokalnej	społeczności	do	uczestnictwa	w	organizowa-
nych	przedsięwzięciach.
Martyna Błaszczyk

	 W	 roku	 2016	 była	 koordynatorem	 realizowane-
go	 na	 terenie	 gminy	 projektu	 „Młodzi	 –	Aktywni”.	
Jednym	 z	 efektów	 tego	 projektu	 było	 zorganizowa-
nie	 Pierwszego	 Przeglądu	 Inicjatyw	Młodzieżowych	
Młodzieży	 Świętokrzyskiej.	 Przedsięwzięcie	 to	 od-
było	się	na	terenie	Gminy	Pierzchnica.	Pani	Martyna	
brała	czynny	i	aktywny	udział	w	zorganizowaniu	oraz	
przebiegu	 corocznego	 festynu	 w	 miejscowości	 Gór-
ki.	Ponadto	ta	młoda,	aktywna	osoba	została	wybrana	
Prezesem	Stowarzyszenia	Rozwoju	Wsi	Górki	„	Gó-
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recki”	oraz	prężnie	współpracuje	z	Centrum	Aktywno-
ści	Lokalnej	w	Skrzelczycach.

	 Pani	Martyna	stale	dba	o	to,	aby	prowadzone	przez	
nią	 zajęcia	 w	 świetlicach	miały	 odpowiednią	 jakość	
i	poziom.	Nie	bez	znaczenia	jest	fakt,	że	systematycz-
nie	 podnosi	 swoje	 kwalifikacje	 i	 umiejętności.	 Aby	
urozmaicić	 i	 podnieść	 poziom	 prowadzonych	 przez	
siebie	 zajęć,	 ukończyła	 liczne	 kursy	 np.	 „Wstęp	 do	
sensoplastyki”	czy	„Kurs	animatora		zabaw	dla	dzie-
ci”.	W	 ten	sposób	pokazuje	podopiecznym,	że	warto	
się	 rozwijać,	 warto	 inwestować	 w	 siebie,	 warto	 być	
otwartym	na	potrzeby	innych.

	 Pani	Martyna	bez	wątpienia	daje	pozytywny	przy-
kład	swoim	wychowankom	i	podopiecznym,	a	tym	sa-
mym	wpływa	na	sposób	postrzegania	świata	przez	te	
młode	osoby.

Kacper Idzik
	 Każdego	 dnia	 pokazuje	 wszystkim	 swoim	 pod-
opiecznym,	 że	 warto	 rozwijać	 swoje	 pasje	 i	 zainte-
resowania.	W	 Klubie	Wolna	 Strefa	 oraz	 świetlicach	
AKTYWATOR	zaraża	swoją	pasją	do	 teatru,	gry	ak-
torskiej,	 wartości	 i	 walorów	 artystycznych.	 W	 roku	
2016	Pan	Kacper	reprezentował	Gminę	Pierzchnica	na	
Przeglądzie	Młodzieżowych	 Inicjatyw	w	Warszawie.	
Był	 głównym	 prowadzącym	 	 Pierwszego	 Przeglądu	
Inicjatyw	 Młodzieżowych	 Młodzieży	 Świętokrzy-
skiej,	 który	 odbył	 się	 na	 terenie	Gminy	 Pierzchnica.	
Należy	również	docenić,	że	Pan	Kacper	jest	pomysło-
dawcą	oraz	współorganizatorem	Gminnego	Konkursu	
Patriotycznego.

Wyróżnienia specjalne:  PRZYJACIEL  
GMINY PIERZCHNICA

1. Michał Godowski – Starosta Kielecki
	 Pan	Michał	Godowski	 również	od	wielu	 lat	 sku-
tecznie	wspiera	inwestycje	na	terenie	gminy	Pierzch-
nica. 
	 W	roku	2016	z	inicjatywy	Pana	Starosty	pozyska-
ne	zostały	znaczące	środki	finansowe	na	modernizację	
7	km	dróg	powiatowych	na	terenie	naszej	gminy.	Dzię-
ki	osobistej	decyzji	Pana	Starosty	zgłoszone	zostały	do	
dofinansowania	kolejne	4	km	dróg,	 które	będą	 reali-
zowane	 w	 2017roku.	 Zaangażowanie	 osobiste	 Pana	
Starosty	 spowodowało,	że	udało	się	pozyskać	nieod-
płatnie	od	Powiatu	Kieleckiego	grunty	pod	plac	zabaw	
w	Gumienicach	oraz	na	potrzeby	OSP	Gumienice.	Pan	
Starosta	 również	 chętnie	 uczestniczy	 we	 wszystkich	

ważniejszych	wydarzeniach	i	spotkaniach	naszej	gmi-
ny,	nie	szczędząc	przy	tym	swojego	prywatnego	czasu.	
Jest	człowiekiem	do	którego	zawsze	można	się	zwró-
cić	o	pomoc	i	wsparcie.

2. Piotr Żołądek – Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego
Pan	Piotr	Żołądek	od	wielu	lat	wspiera	Gminę	Pierzch-
nica	w	staraniach	o	różnego	rodzaju	środki	finansowe.	
Wielokrotnie	pomagał	w	znalezieniu	rozwiązania	trud-
nych	 spraw.	W	2016	 roku	Gmina	Pierzchnica	 otrzy-
mała	dotacje	na	remonty	dróg	gminnych	z	Programu	
Rozwoju	 Obszarów	Wiejskich,	 który	 nadzoruje	 Pan	
Marszałek.	Równie	bardzo	aktywnie	zabiega	o	środki	
finansowe	na	modernizację	dróg	powiatowych	na	tere-
nie	Gminy	Pierzchnica.	Dzięki	jego	osobistemu	zaan-
gażowaniu	i	wsparciu	udało	się	w	2016	roku	wprowa-
dzić	jednostkę	OSP	Gumienice	do	Krajowego	Systemu	
Ratowniczo-Gaśniczego	jako	jedną	z	czterech	w	woje-
wództwie.	 Ponadto	 uczestniczy	 we	 wszystkich	 waż-
niejszych	imprezach	i	spotkaniach	będąc	do	dyspozy-
cji	mieszkańców	 nie	 szczędząc	 swojego	 prywatnego	
czasu.	Zawsze	można	liczyć	na	jego	wsparcie	i	pomoc.

Halina Ryśkiewicz
Sekretarz Gminy
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Z sesji Rady Gminy

	 XIX	 Sesja	 Rady	 Gminy	 Pierzchnica	 odbyła	 się		
28	grudnia	2016r.
 
Podczas	tej	sesji	Radni	podjęli	uchwały,	które	dotyczyły:

1.	Wystąpienia	 do	Ministra	Spraw	wewnętrznych	 i	 admi-
nistracji	 z	 wnioskiem	 o	 zniesienie	 nazw	 miejscowości	
w	 Gminie	 Pierzchnica.	 Dotyczy	 nazw	 miejscowości	
Nowe	Gumienice	–	część	wsi	Gumienice,	Nowa	Droga	
–	część	wsi	Podlesie,	Towarzystwo	–	część	wsi	Podlesie,	
Zagrodzie	–	część	wsi	Podlesie.	Mieszkańcy	tych	miej-
scowości	w	dokumentach	mają	wpisany	adres	Podlesie	
i	przy	takiej	nazwie	chcą	pozostać.

2.	 Nadania	 statutu	 dla	 sołectwa	 Gumienice.	Wydzielenia	
z	sołectwa	Gumienice	nowego	sołectwa	Straszniów	Gu-
mienicki	 spowodowało	 konieczność	 dokonania	 zmian	
statutu	dla	dotychczasowego	sołectwa	Gumienice.

3.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	Planu	Gospodarki	
Niskoemisyjnej	dla	Gminy	Pierzchnica.

4.	 Przyjęcia	 „Programu	 Rewitalizacji	 Gminy	 Pierzchnica	
na	lata	2016-2023”.

			Program	Rewitalizacji	umożliwił	władzom	samorządo-
wym	 oraz	 innym	 uprawnionym	 beneficjentom	 pozy-
skać	 środki	 z	 Europejskiego	 Funduszu	Rozwoju	Re-
gionalnego.

			Obecna	na	sesji	przedstawicielka	firmy	Graczkowski	Do-
tacji	Sp.	z	o.o.	Pani	Monika	Goliat	poinformowała	o	Pro-
gramie	Rewitalizacji	 oraz	udzielała	 szczegółowych	od-
powiedzi	na	pytania	dotyczące	tego	Programu.

5.	 Nowelizacji	 budżetu	 gminy	 na	 2016	 rok,	 oraz	 zmian	
w	uchwale	w	sprawie	przyjęcia	WPF	Gminy	Pierzchnica	
na	lata	2016-2031.

6.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finanso-
wej	dla	Powiatu	Kieleckiego.	Powiat	kielecki	wyremon-
tował	ponad	7	km	dróg	powiatowych	położonych	na	te-
renie	Gminy	Pierzchnica,	całkowity	koszt	realizowanego	
zadania	wyniósł	prawie	1	900	000	zł,	a	wkład	gminy	to	
niecałe	10%.

7.	 Udzielenia	 pomocy	 rzeczowej	 Powiatowi	 kieleckiemu	
na	realizację	zadań:	przebudowa	drogi	powiatowej	Wola	
Morawicka	–	Radomice	–	Skrzelczyce	–	Pierzchnica	–	
Osiny	–	Drugnia	–	Łagiewniki	oraz	odwodnienia	drogi	
powiatowej	w	Podlesiu.

8.	 Przyjęcia	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	 Gminy	
Pierzchnica	na	lata	2017-2033	oraz	uchwalenia	budżetu	
Gminy	Pierzchnica	na	rok	2017.	Regionalna	Izba	Obra-
chunkowa	w	Kielcach	wydała	pozytywną	opinię	o	pro-

jekcie	budżetu	Gminy	Pierzchnica	na	rok	2017,	o	projek-
cie	uchwały	WPF	Gminy	Pierzchnica	na	lata	2017-2033	
oraz	w	 sprawie	możliwości	 sfinansowania	 deficytu	 bu-
dżetu	 planowanego	 w	 projekcie	 uchwały	 budżetowej	
Gminy	Pierzchnica	na	 rok	2017.	Pozytywnie	 zaopinio-
wały	również	komisje:	samorządowa	i	budżetowa.

9.	Zmian	w	uchwale	w	sprawie	określenia	zasad	zbywania,	
oddania	w	dzierżawę,	najem,	użytkowanie	oraz	użycze-
nie	aktywów	trwałości	SZOZ	w	Pierzchnicy.

10.	Trybu	udzielania	 i	 rozliczania	dotacji	dla	publicznych	
jednostek	oświatowych	oraz	zakresu	i	trybu	kontroli	pra-
widłowości	ich	pobrania	i	wykorzystania.	

	 	 	Zmiana	ustawy	o	 systemie	oświaty	wprowadziła	 nowe	
zasady	udzielania	dotacji	dla	placówek	publicznych	pro-
wadzonych	przez	podmioty	inne	niż	jednostki	samorzą-
du	terytorialnego.

11.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	ustalenia	wysokości	opła-
ty	za	 świadczenia	udzielane	przez	przedszkola	dla	któ-
rych	organem	prowadzącym	jest	Gmina	Pierzchnica.	Od	
1	stycznia	2017	roku	nie	będzie	można	pobierać	opłat	za	
dzieci	6	letnie	w	przedszkolach.

12.	Przyjęcia	planu	pracy	komisji	rewizyjnej	na	2017	rok.

13.	Przyjęcia	planu	pracy	Rady	Gminy	Pierzchnica	na	2017	
rok.

14.	Zmian	w	uchwale	w	sprawie	wysokości	diet	 i	zwrotu	
kosztów	podróży.

	 Radna	 Anna	 Topolska	 zgłaszała	 potrzebę	 uporząd-
kowania	 drzewa	 leżącego	 przy	 ogrodzeniu	 placu	 zabaw	
w	Wierzbiu.	Sołtys	z	tej	miejscowości	zadeklarował,	że	ten	
problem	rozwiąże.

Maria Łopatowska  
Przewodnicząca Rady Gminy
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Spotkania przy wigilijnym stole

	 Okres	 przedświąteczny	 to	 wspaniały	 czas,	 kiedy	 lu-
dzie	składają	sobie	życzenia,	spotykają	się	i	wierzą	w	to,	co	
ma	nadejść.	Każdego	roku	jest	inaczej,	ale	Święta	Bożego	

Narodzenia	2016	były	na	pewno	szczególne	w	Świetlicach	
Aktywator	 i	miejscach	Centrum	Aktywności	Lokalnej	na-
szej	gminy.	
	 Współorganizacja,	 chęć	 spotkania	 i	 podzielenia	 się	
czasem,	dawały	siłę	na	pokonywanie	przeszkód	jakie	przy-
nosi	nam	życie	każdego	dnia.	Nieraz	obserwowaliśmy,	jak	
te	wszystkie	wigilijne	stoły,	w	każdej	miejscowości	i	każdej	
społeczności	łączyły	to	co	najpiękniejsze.	Te	wzorowe	po-
stawy	u	dzieci	i	młodzieży,	ale	także	u	dorosłych	pokazują,	
że	można	wiele.	Trzeba	tylko	chcieć	i	dążyć	do	tego,	żeby	
zmieniać	świat	na	lepszy-	zaczynając	od	swojego	podwór-
ka,	swojej	okolicy.	Ważne,	żebyśmy	pokazywali	sobie	wza-
jemnie:	dorośli	dzieciom,	a	dzieci	dorosłym	co	jest	w	ży-
ciu	ważne.	Wychowujmy	się	wzajemnie,	uczmy	wspólnoty	 
i	dawajmy	sobie	szansę.	Nie	bójmy	się	tego,	co	może	wy-
dawać	się	obce.

Kacper Idzik 

Podpisanie umowy w sprawie dalszego wykorzystania środków finansowych
dofinansowania projektu: „Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie 

inansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

	 W	 dniu	 29	 grudnia	 2016	 roku	 	 pomiędzy	 Zarządem	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 a	 Zarządem	 Fundacji	
Rozwoju	Regionu	Pierzchnica	 	 podpisana	 została	 umowa	
w	 sprawie	 dalszego	 wykorzystania	 środków	 finansowych	
dofinansowania	 projektu:	 „Lokalny	 Fundusz	 Pożyczkowy	
jako	zwrotne	wsparcie	finansowe	dla	MIKROPRZEDSIĘ-
BIORSTW”	zrealizowanego	w	ramach	Regionanlego	Pro-
gramu	 Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	
lata	 2007	 -	 2013,	 Działania	 1.3	 „Tworzenie	 i	 rozbudowa	
funduszy	pożyczkowych	i	gwarancyjnych”,	Osi	prioryteto-
wej	1.	Rozwój	przedsiębiorczości.	

	 Zgodnie	 z	 umową	 kwota	 11.373.803,70	 złotych,	
pozostała	 w	 zarządzaniu	 naszej	 Fundacji	 na	 okres	 	 od	
01.01.2017	 r.	 do	 31.12.2026	 r.	 i	 będzie	 przeznaczona	
na	udzielanie	pożyczek	dla	mikro,	małych	i	średnich	przed-
siębiorstw	 mających	 siedzibę	 na	 terenie	 województwa	
świętokrzyskiego.	Pożyczki	są	przeznaczone	na	wszelkie-
go	 rodzaju	wydatki	 związane	 z	prowadzoną	działalnością	
gospodarczą,	a	w	szczególności	związane	rozwojem	firmy	
i	tworzeniem	nowych	miejsc	pracy.

Dariusz Michalski
Prezes Zarządu
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OGŁOSZENIE

	 WÓJT	 GMINY	 PIERZCHNICA	 INFORMUJE,	 ŻE	 W	 TERMINIE	 OD	 01.02.2017r.	 DO	 28.02.2017r. 
PRZYJMOWANE	 BĘDĄ	WNIOSKI	 O	 ZWROT	 PODATKU	AKCYZOWEGO	 	 ZAWARTEGO	W	 CENIE		
OLEJU	NAPĘDOWEGO		WYKORZYSTYWANEGO		DO		PRODUKCJI	ROLNEJ.

	 WNIOSKI		NALEŻY		SKŁADAĆ	W	GODZ.	730-1530	W	URZĘDZIE		GMINY	PIERZCHNICA	W		POKO-
JU	NR	14.

	 Do	wniosku	należy	dołączyć	faktury	dokumentujące	zakup	oleju	napędowego	za	okres	od	01.08.2016r.	do	
31.01.2017r.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica

	 W	niedzielę	15	 stycznia	br.,	w	kościele	pod	we-
zwaniem	 św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy	po	wieczor-
nej	 Mszy	 św.	 grupa	 teatralno-muzyczna	 dzieci	 ze	
świetlicy	 w	 Pierzchnicy	 wystawiła	 JASEŁKA	 BO-
ŻONARODZENIOWE, według	 scenariusza	 kate-
chetki	z	Chmielnika	Marzeny	Kaszy,	w	opracowaniu	
muzycznym	 i	 reżyserii	 organizatora	 -	 wychowawcy	
świetlicy	Agnieszki	 Głuszek.	 O	 nagłośnienie	 zadbał	
dorosły	 już	 wychowanek	 świetlicy	 Krystian	 Paw-
lik.	 Pomocą	w	 przygotowaniu	 przedstawienia	 służy-
ła	 także	 Edyta	 Majewska	 organizator	 -	 wychowaw-
ca	 świetlicy.	 W	 jasełkach	 teksty	 przeplatały	 się	 ze	
słowami	 piosenek	 i	 radosnymi	 tańcami	 aniołów.	W	
sztuce	 dzieci	 przedstawiły	 walkę	 aniołów	 z	 diabel-
skimi	 mocami.	 Jednak	 na	 koniec	 dobro	 zatriumfo-
wało	nad	złem,	a	upokorzone	moce	piekielne	musia-
ły	 ustąpić	 przed	 anielskimi	 zastępami	 i	 mocą	 Boga.	
Nie	 zabrakło	 w	 przedstawieniu	 pastuszków	 i	 trzech	

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

królów.	 	 Również	 młodzież	 gimnazjalna	 zaangażo-
wała	 się	 w	 sztukę	 i	 wcieliła	 się	 w	 role	 gospodarza 
	 i	 narratora.	Występujące	 dzieci	 nagrodzono	 długimi	
oklaskami.	Zgromadzeni	w	 kościele	widzowie	 doce-
nili	talent	aktorski	młodziutkich	pierzchniczan.	Ksiądz	
kanonik	Marian	Gawinek	 -	proboszcz	 tej	parafii,	po-
dziękował	dzieciom	za	zobrazowanie	tego	przepiękne-
go	wydarzenia.	Każdego	młodego	aktora	przedstawił	
publiczności.	Rodzice	i	dziadkowie	byli	bardzo	zado-
woleni	z	odniesionego	przez	dzieci	sukcesu	sceniczne-
go.	Na	zakończenie	nie	zabrakło	słodyczy.

	 Sztukę	dzieci	w	dniach	24	i	25	stycznia	br.	wystawiły 
w	trzech	Domach	Opieki	na	terenie	gminy	Pierzchni-
ca,	urozmaicając	pensjonariuszom	czas	i	jednocześnie	
przybliżając	tajemnicę	narodzenia	Jezusa.

	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 się	
do	 realizacji	 tego	przedstawienia,	 za	 zaangażowanie,	
życzliwość	i	pomoc.

Agnieszka Głuszek
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	 Projekt	 „Razem	 po	 sukces”(nr	 RPSW.08.03.02-
26-0011/16)	 realizowany	 jest	 przez	 Stowarzyszenie	
Sportowo-Kulturalne	w	Drugni.	Odbiorcami	ostatecz-
nymi	 projektu	 są	 uczniowie	 klas	 I-VI	 i	 nauczyciele	
Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II		
w	Drugni.	

	 Celem	projektu	jest	podniesienie	kompetencji	klu-
czowych	 	 uczniów	 Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II		w	Drugni	poprzez:
•	realizację	dodatkowych	zajęć	dla	68	uczniów	(zaję-
cia	 dydaktyczno-wyrównawcze,	 zajęcia	 logopedycz-
ne,	zajęcia	dla	uzdolnionych-koła,	kluby);
•	wsparcie	dla	8	nauczycieli;
•	doposażenie	placówki;

 Dla uczniów zaplanowano następujące formy 
wsparcia:

a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III:
•	 z	 edukacji	 matematyczno-przyrodniczej	 „Główka	
pracuje”
•	z	języka	angielskiego
•	zajęcia	logopedyczne

b) Zajęcia wyrównawcze dla kl. IV-VI:
•	z	matematyki	
•	z	języka	angielskiego	
• z przyrody 
•	zajęcia	logopedyczne	

c) Koła /Kluby rozwijające uzdolnienia i zaintere-
sowania dla kl. I-III:
•	Koło	„Mały	przyrodnik”
•	Koło	„Mały	aktor”
•	Koło	„Mały	informatyk”	
•	Koło	„Mały	anglista”
•	Koło	„Mały	matematyk”

d) Koła /Kluby rozwijające uzdolnienia i zaintere-
sowania dla kl. IV-VI:
•	Klub	„Młody	matematyk”	
•	Klub	„Młody	przyrodnik”	

Realizacja projektu „RAZEM PO SUKCES”

•	Klub	„Młody	anglista”		
•	Klub	„Młody	dziennikarz”	
•	Klub	„Młody	fotograf”

Ze wsparcia skorzystają także nauczyciele bio-
rąc	 udział	w	2	 formach	doskonalenia.	Szkolenia	 będą	 się	
odbywać	w	 szkole	przez	6	dni	po	8	godzin	dziennie	w	
czasie	 ferii	 zimowych.	Udział	w	nich	ma	 się	 przyczy-
nić	do	wzrostu	kompetencji		metodycznych	i	meryto-
rycznych	w	zakresie	wykorzystywania	w	swojej	pracy	
technologii	 informacyjno	 –komunikacyjnych	 (TIK),	
które	pozwolą	na	zmianę	roli	nauczyciela	w	procesie	
dydaktycznym.	Ma	on	być	już	nie	tylko	mistrzem-	ale	
też	mentorem,	już	nie	 tylko	encyklopedystą	 i	wykła-
dowcą,	ale	także	przewodnikiem	po	sieciowych	zaso-
bach	 informacji	 oraz	 inspiratorem	 kreacyjnych	 działań	
uczniów.	Ma	być	nauczycielem	XXI	wieku.

Szkoła została doposażona w	sprzęt,	programy	mul-
timedialne	i	pomoce	dydaktyczne	niezbędne	do	prowadze-
nia	zaplanowanych	zajęć.

	 Zajęcia	odbywają	się	w	poniedziałek,	środę	i	pią-
tek	 –	 po	 południu.	Każdy	 uczestnik	ma	 zapewniony	
ciepły	posiłek-II	danie.	Poza	tym	uczniowie	oczekują-
cy	na	zajęcia	i	powrót	do	domu	mają	zapewnioną	opie-
kę	 nauczyciela	 na	 świetlicy	 szkolnej.	 Mają	 również	
zagwarantowany	odwóz	i	opiekę	podczas	powrotu	do	
domu.  Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych 
kosztów.
Całkowity	koszt	projektu	-	258 483,81zł.
Kwota	dofinansowania - 229 787,04zł (90%		ze	środ-
ków	Unii	Europejskiej	w	ramach	EFS)	
Wkład	własny	-	28 696,77zł (10%	kosztów	kwalifiko-
walnych	projektu)	

Koordynator projektu
Adela Pałyga
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	 W	 dniach	 27-29	 grudnia	 2016r.	 na	 obiekcie	 „Moje	
boisko	Orlik	2012”	odbył	 się	 turniej	 sylwestrowy.	Udział	
w	imprezie	sportowej	wzięło	udział	12	drużyn,	które	zosta-
ły	podzielone	na	dwie	grupy.	W	grupach	drużyny	rywalizo-
wały	w	systemie	każdy	z	każdym.	Następnie	z	dwóch	grup	
awansowały	po	4	najlepsze	zespoły	grały	w	systemie	pu-
charowym	miedzy	sobą	aż	do		finału.		Drużyna	jakie	brały	
udział: Unia,  Rurki, ,MKS Osiny, Leśna Ferajna, Młodzi 
Gniewni, Kolorowi Pierzchnica, Drewnochron, Adrena-
lina Squad, 4 FUN, Buka Luka, ŁKS Ługi, Czarni Bez. 
Turniej	został	zorganizowany	dzięki	współpracy	z	Dyrektor	
Zespołu		Szkół	w	Pierzchnicy	Panią	Bożeną Petrus,	Wój-
tem	 Gminy	 Pierzchnica	 Panem	 Stanisławem Strąkiem, 
który	objął	patronat	nad	turniejem,	oraz	Hurtownią	sprzętu	
sportowego	Soccer City Maćka Poczętego,	 który	wsparł	
organizację	tej	imprezy	sportowej.	

Tabela	i	zestawienie	drużyn	po	fazie	grupowej:

Grupa	A
1.	Młodzi	Gniewni
2.	Leśna	Ferajna
3. Drewnochron
4.	Rurki	Team
5.	MKS	Osiny
6.	Adrenalin	SQuad

Grupa	B
1.	Kolorowi	
2. 4 Fun TV
3. Czarni Bez
4. Unia Borków
5. Buka Luka
6.	ŁKS	Ługi

W	finałach	oglądaliśmy		:	
Kolorowi	-Rurki	3-0
Czarni	-Leśna	1-0

VI Turniej Sylwestrowy 

Unia	-Młodzi	0-3
4	Fun-	Drewno	2-2(2-3)
Kolorowi	-Czarni	1-1(0-1)
Młodzi	-Drewno	1-0
Młodzi-	Kolorowi	1-1(1-0)
Czarni	-Drewno	0-3

Tabela finałowa:
1. Drewnochron
2.	Czarni	Bez
3.	Młodzi	Gniewni
4.	Kolorowi	

Zwycięzcami	Pucharu KUBY	została	drużyna	MKS Osi-
ny	nie	dając	szans	pewnie	ogrywając	pozostałe	drużyny	.
Zostali	wybrani	również	wyróżniający	się	zawodnicy:
Najlepszy	zawodnik:	Cielibała Karol 
Najlepszy	bramkarz	Tyrała Bartek
Najlepszy	strzelec	Pietrzyk Piotr

	 Chciałbym	podziękować	wszystkim	uczestnikom	 tur-
nieju	za	udział	i	cieszę	się,	że	wszyscy	którzy	go	rozpoczę-
li	cali	i	zdrowi	ukończyli	te	zmagania	na	boisku.	Dziękuję	
także	Panu	Wójtowi	Stanisławowi	Strąkowi	za	patronat	nad	
turniejem	oraz	Maćkowi	Poczętemu	i	jego	Soccer	City	za	
ufundowanie	 nagród	 indywidualnych	 dla	 wyróżnionych	
zawodników,	oraz	Mateuszowi	Sołtysowi	za	pomoc	w	or-
ganizacji,	przeprowadzeniu	i	sędziowaniu	spotkań.	Wszyst-
kie	drużyny	biorące	udział	w	turnieju	otrzymały	z	rąk	Pana	
Wójta	Stanisława	Strąka	oraz	Radnego	Powiatu	Kieleckie-
go	Pana	Stanisława	Rękasa	nagrody	i	upominki.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Animator Sportu
Jakub Majewski
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Przekaż nam

1%
podatku

Stowarzyszenie

Oświatowo – Kulturalne

w Skrzelczycach

Nr K R S

0000 155 263

	 Zarząd	Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego w Skrzelczycach zwraca	się	z	prośbą	o	wpłacanie	1% podatku 
na	rzecz	naszej	organizacji.

	 Stowarzyszenie	działa	już	od	15	lat	i	cieszy	się	pozytywną	opinię	w	naszym	środowisku.	Pozyskane	fundusze	przezna-
czamy	na	coroczne	wyjazdy	do	teatru,	FESTYNY	ŚWIĘTOJAŃSKIE	(co	dwa	lata),	wycieczki	dla	dzieci	i	młodzieży	oraz	
wyjazdy	dla	osób	dorosłych,	wczasy	rodzinne…	

	 Obecnie	stowarzyszenie	objęło	również	działalność	na	rzecz	dzieci		niepełnosprawnych.	

	 W	niedzielę	22	stycznia	2017	roku	o	godzinie	16	w	re-
mizie	Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	w	 Pierzchnicy	 odbyło	
się	 „Strażackie	 Spotkanie	 Opłatkowe”	 Druhów	 z	 terenu	
Gminy	Pierzchnica.	Spotkanie	to	stało	się	tradycją	Straża-
ków	Ochotników	z	naszej	gminy,	gdyż	 jest	 to	wyjątkowy	
czas	 na	 integrację	 Druhów	 w	 niepowtarzalnym	 klimacie	
Świąt	Bożego	Narodzenia.
	 W	 spotkaniu	 wzięli	 udział	 Wójt	 Gminy	 Pierzchnica	
Stanisław	Strąk,	Starosta	Kielecki	Michał	Godowski,	Rad-
ny	Powiatowy	Stanisław	Piotr	Rękas,	członkowie	Zarządu	
Gminnego	Związku	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	Rze-
czypospolitej	 Polskiej	 na	 czele	 z	 Prezesem	 Zdzisławem	
Ryśkiewiczem,	Ksiądz	Wikariusz	Robert	Teter,	Ksiądz	Pro-
boszcz	Marian	 Gawinek	 oraz	 druhowie	 z	 jednostek	 OSP	
Pierzchnica,	OSP	Gumienice,	OSP	Osiny,	OSP	Skrzelczy-
ce,	OSP	Drugnia	i	OSP	Maleszowa.
	 Spotkanie	to	zostało	zorganizowane	przez	Wójta	Gmi-
ny	Pierzchnica	Stanisława	Strąka	w	współpracy	z	Prezesem	
ZG	ZOSP	RP	Zdzisławem	Ryśkiewiczem.

Strażackie Spotkanie Opłatkowe

	 Uroczystość	rozpoczęła	się	od	oficjalnego	przywitania	
gości,	 po	 czym	 Ksiądz	Wikariusz	 Robert	 Teter	 odmówił	
modlitwę	 wprowadzając	 wszystkich	 Druhów	 w	 wyjątko-
wy	nastrój	oraz	złożył	życzenia	wszystkim	zgromadzonym	
Strażakom.	Następnie	głos	zabrali	Wójt	Gminy	Pierzchnica	
Stanisław	Strąk,	Radny	Powiatowy	Stanisław	Piotr	Rękas	
oraz	Starosta	Kielecki	Michał	Godowski.	Oprócz	tradycyj-
nych	 życzeń:	 zdrowia,	 wszelkiej	 pomyślności,	 sukcesów	
w	życiu	zawodowym	i	prywatnym	zostały	wypowiedziane	
słowa	podziękowania	za	dotychczas	niesioną	pomoc	i	zaan-
gażowanie	strażaków,	którzy	często	narażając	własne	zdro-
wie	spieszą	z	pomocą	potrzebującym.	
	 Następnie	 odbyło	 się	 łamanie	 opłatkiem	 i	 wzajemne	
składanie	życzeń,	po	czym	Druhowie	zasiedli	przy	stołach	
i	zostali	ugoszczeni	ciepłym	posiłkiem.

Izabela Korczak
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ZABAWA KARNAWAŁOWA W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

	 Dnia	18.01.2017r.	w	naszej	placówce	odbyła	się	zaba-
wa	 karnawałowa,	 na	 którą	 zostały	 zaproszone	 zaprzyjaź-
nione	placówki:	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	ze	Zgórska,	
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	z	Gnojna	oraz	Dom	Pomocy	
Społecznej	z	Łagiewnik.	
	 Wszyscy	uczestnicy	zabawy	mieli	wspaniałe	przebra-
nia	i	maski	karnawałowe.	Dzięki	miłej	atmosferze	zabawa	
była	przednia.	Uczestnicy	balu	biesiadowali	przy	gorącym	
posiłku,	 kawie,	 herbacie	 oraz	 słodkościach.	 Pod	 koniec	
imprezy	 zostali	 wybrani	 król	 i	 królowa	 balu.	 Zaproszeni	
goście	 i	 nasi	 podopieczni	wyjeżdżając	 z	Warsztatów	 byli	
zmęczeni	i	zadowoleni	z	udanej	zabawy.	

Barbara Szczukiewicz

	 W	 dniu	 20	 grudnia	 2016	 r.	 w	 restauracji	 Finezja	
w	 Pierzchnicy	 odbyło	 się	 spotkanie	 wigilijne,	 w	 którym	
uczestniczyli	 podopieczni	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	
w	 Osinach	 i	 grupa	 uczennic	 –	 wolontariuszek	 z	 Gimna-
zjum	 w	 Pierzchnicy.	 Spotkanie	 zaszczycili	 swoją	 obec-
nością:	Proboszcz	Parafii	p.w.	Św.	Małgorzaty	ks.	Marian	
Gawinek,	Wójt	Gminy	Pierzchnica	 	 Pan	Stanisław	Strąk,	
Radny	Powiatowy	Pan	Stanisław	Rękas,	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	w	 Pierzchnicy	 Pani	Bożena	 Petrus,	V	 –	 ce	Dyrek-
tor	Zespołu	Szkól	Pani	Teresa	Gwadowska,	Prezes	Funda-
cji	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica	Pan	Dariusz	Michalski,	
Prezes	Zakładu	Przetwórstwa	Spożywczego	Pan	Rafał	Gar-
licki.	Impreza	rozpoczęła	się	od	występu	przygotowanego	
przez	podopiecznych	WTZ	w	Osinach.	Było	to	wzruszające	
przedstawienie,	tematycznie	związane	ze	Świętami	Bożego	
Narodzenia.	W	odpowiedni	nastrój	wprowadził	nas	ks.	Pro-
boszcz		Marian	Gawinek,	który	odczytał	Ewangelię	i	złożył	
wszystkim	obecnym	życzenia	świąteczne.	Do	życzeń	dołą-
czyli	się	organizatorzy	Wigilii:	Kierownik	WTZ	w	Osinach	
Pani	 Paulina	 Maciąg,	 opiekunka	 grupy	 wolontariackiej	
w	Gimnazjum	w	Pierzchnicy	Pani	Martyna	Gaworek,	Pre-
zes	Społecznego	Ruchu	Trzeźwości	w	Pierzchnicy	Pan	Ma-
rek	Kułan.	Wszyscy	uczestnicy	spotkania	otrzymali	świą-
teczne	stroiki	wykonane	przez	WTZ	w	Osinach.	Po	części		

Integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole

oficjalnej	wszyscy	zasiedli	przy	stołach,	aby	poczęstować	
się	tradycyjnymi,	wigilijnymi	potrawami	przygotowanymi	
przez	 restaurację	Finezja.	Były	 tam	 smażone	 ryby,	 piero-
gi,	barszcz	czerwony	z	uszkami,	sałatka	 jarzynowa,	kom-
pot,	ciasta	upieczone	przez	WTZ	i	owoce	zakupione	przez	
wolontariuszki.	 Wszystko	 bardzo	 smakowało.	 Uczennice	
Gimnazjum	w	Pierzchnicy	przygotowały	koncert	kolęd.	Do	
śpiewania	przyłączyli	się	wszyscy	uczestnicy	Wigilii.	Spo-
tkanie	 wigilijne	 przebiegało	 w	 bardzo	 miłej,	 świątecznej	
atmosferze.	 Organizatorzy	 imprezy	 serdecznie	 dziękują;	
Gminnej	Mleczarni	w	Pierzchnicy,	 	 Zakładowi	 Przetwór-
stwa	 Spożywczego	 w	 Pierzchnicy,	 Radnemu	 Powiatowe-
mu	Panu	Stanisławowi	Rękasowi,	Firmie	MOTOZBYCH	
w	 Pierzchnicy	 za	 wsparcie	 finansowe.	 Na	 ręce	 Prezesa		
Pana	Rafała	Garlickiego	organizatorzy	składają	gorące	po-
dziękowania	 pracownikom	 restauracji	 Finezja	 za	 piękne	
przygotowanie	lokalu,	bardzo	gościnne	przyjęcie	i	przygo-
towanie	smacznych	wigilijnych	potraw.

Prezes Społecznego 
Ruchu Trzeźwości

Marek Kułan
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	 15	stycznia	2017	r.	po	raz	czwarty	uczniowie	i	nauczy-
ciele	Zespołu	Szkół		w	Pierzchnicy	włączyli		się	w	zbiórkę	
pieniędzy	na	rzecz	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.		
Tym	 razem	Orkiestra	 grała	w	myśl	 hasła	 ,,Dla	 ratowania	
życia	i	zdrowia	dzieci	na	oddziałach	ogólnopediatrycznych	
oraz	dla	zapewnienia	godnej	opieki	medycznej	seniorom’’.
W	naszej	Gminie	zaszczytną	rolę	Wolontariuszy	wypełnia-
ło	16	uczniów	i	8	nauczycieli,	którzy	przez	całą	niedzielę		
przed	i	po	każdej	Mszy	Świętej	kwestowało	w	Pierzchnicy,	
Drugni	i	Skrzelczycach.
	 W	 tym	 roku	 z	 inicjatywy	 samorządu	 uczniowskiego	
w	 akację	 włączyły	 się	 wszystkie	 klasy	 szkoły	 podstawo-
wej	wraz	z	wychowawcami.	Po	raz	drugi	natomiast	nasze	
szeregi	 zasiliły	 dzieci	 z	 oddziałów	 przedszkolnych	 wraz	
z	opiekunami.		Mieszkańcy	naszej	gminy	do	zbiórki	pode-
szli	bardzo	życzliwie.	Dzięki	ich	hojności	udało	nam	się	ze-
brać	kwotę	5546,68	zł.	To	aż	o		2168,98zł	więcej	niż	w	roku	
poprzednim!
	 Serdeczne	podziękowania	należą	się	Wolontariuszom.	
To	 Oni	 nie	 zważając	 na	 mróz,	 poświęcając	 swój	 własny	

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz czwarty w gminie Pierzchnica

czas	 pokazali	 co	 to	 poświęcenie,	 ale	 i	 dobra	 zabawa.	 Ich	
uśmiechnięte	buzie	i	energia	były	najlepszą	zachętą	dla	hoj-
ności	Darczyńców.	Wymieńmy	głównych	bohaterów		25	fi-
nału	WOŚP	 uczniów:	Aleksandra	Wacek,	 Kinga	 Ogłoza,	
Gabriel	Witkowski,	Sara	Partyka,		Natalia	Dziedzic,	Stani-
sław	Kamiński,	Daniel	Kamiński,		Małgorzata	Stępień,	Lu-
iza	Głąb,	Julia	Makuch,	Weronika	Makuch,	Martyna	Ogło-
za,	Jowita	Piwowar,	Anna	Majkowska,	Wiktoria	Wysocka,	
Natalia	Piwońska.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	zbiórki	
czuwali	 	 nauczyciele:	Paulina	Kalatura,	Gertruda	Majew-
ska-Kapusta,	Anna	Makuch,	Barbara	Miszczyk,	Edyta	No-
sol,	 Renata	 Piątek,	 	 Katarzyna	 Powałka,	 Danuta	Wacek,	
Agnieszka	Wójcik.
	 Dziękujemy	wszystkim,	którzy	wrzucali	do	puszek	na-
wet	 najmniejsze	 kwoty.	A	 szczególne	 podziękowania	 dla	
Wolontariuszy.	 Swoje	 zadanie	 wykonaliście	 znakomicie.	
Do	zobaczenia	za	rok.

Koordynator
Barbara Miszczyk
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	 W	 niedzielę	 08.01.2017r.	 w	 Restauracji	 Finezja	
odbyło	się	spotkanie	noworoczno	–	opłatkowe	Zespo-
łów	Ludowych,	Kół	Gospodyń	Wiejskich	oraz	Delega-
cji	Dożynkowych.	Spotkanie	to	zorganizowane	zostało	
w	podzięce	dla	wszystkich	zaangażowanych	w	życie	
kulturalne	Gminy	Pierzchnica.	Uroczystość	rozpoczęła	
się	od	wspólnego	odśpiewania	kolędy	„Wśród	nocnej	
ciszy”,	 następnie	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	
Strąk	powitał	wszystkich	zebranych,	podziękował	za	
przybycie	oraz	złożył	życzenia	noworoczne.

W	wydarzeniu	udział	wzięli:
1.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	Drugnianki
2.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	Gumieniczanki	oraz	soł-
tys	Gumienic	Henryk	Zgórski

3.	 Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 Pierzchniczanki	 oraz	
sołtys	Pierzchnicy	Monika	Pawlik	i	Radny	Wiesław	
Kwaśniewski

4.	Zespół	Pierzchniczanie
5.		Zespół	Trio	Country
6.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Brody	oraz	sołtys	
Brodów	Jarosław	Lulkowski

7.	 Delegacja	 Dożynkowa	 sołectwa	 Maleszowa	 oraz	
sołtys	Maleszowej	Mieczysław	Stępień

8.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Skrzelczyce
9.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Górki	oraz	sołtys	Gó-
rek	Kazimierz	Miszczyk		i	Radna	Renata	Błaszczyk

Spotkanie noworoczno – opłatkowe Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Delegacji Dożynkowych

10.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Osiny	oraz	sołtys	
Osin	Roman	Poniewierka	i	Radny	Jerzy		Kwiecień

11.	 Delegacja	 Dożynkowa	 sołectwa	 Pierzchnianka	
oraz	sołtys	Pierzchnianki	Grzegorz	Wąś	i	Radna	Ja-
dwiga	Łopatowska

12.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Podlesie	oraz	soł-
tys	Podlesia	Michał	Stępień

13.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Wierzbie.

	 Wśród	przybyłych	gości	znaleźli	się	Starosta	Po-
wiatu	Kieleckiego	Michał	Godowski,	Członek	Zarzą-
du	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 Piotr	 Żołądek,	
Dyrektor	 Powiatowego	Zarządu	Dróg	Paweł	Gratka,	
Radny	 Powiatu	 Kieleckiego	 Stanisław	 Piotr	 Rękas	
oraz	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Maria	Łopatowska.
	 Do	wspólnego	kolędowania	zachęcała	Pani	Moni-
ka	Pawlik,	która	razem	ze	swoją	córką,		przedstawicie-
lami	władz	 samorządowych	oraz	Radosławem	Sroką	
-	gitarzystą,	wykonali	kilka	pastorałek.

	 Wszyscy	 uczestnicy	 spotkania,	 po	 skosztowaniu	
przygotowanego	 poczęstunku,	 śpiewali	 znane	 ludo-
we	piosenki	 i	przyśpiewki,	a	przygrywała	 im	Kapela	
Pierzchniczanie.

Klaudia Pawlik

Warsztaty jakich mało 

	 W	klubie	Wolna	Stefa	Skrzelczyce	raz	w	miesią-
cu	odbywają	się	warsztaty	motywacyjne.	Są	to	zajęcia	
prowadzone	przez	naszych	wychowawców	.	Polegają	
one	na	spotkaniu	się	grupy	zainteresowanych	w	klu-
bie.	Przeprowadzane	są	różne,	niesamowicie	ciekawe	
zadania	 i	 ćwiczenia.	Myślę,	 że	 dzięki	 tym	zajęciom,	
nie	tylko	ja,	ale	większość	nas	motywuje	się	,	ma	inne	
podejście	do	 życia	 .	To	nie	 tylko	motywacja,	 ale	 też	
poznawanie	 siebie	 nawzajem.	Każdy	ma	 okazję	wy-
powiedzieć	 się	 na	 dany	 temat	 ,	 jest	 po	 prostu	 niesa-
mowicie	inna	atmosfera	niż	zazwyczaj.	Jeśli	ktoś	ma	
ochotę	uczęszczać	na	takie	zajęcia,	to	oczywiście	ZA-
PRASZAMY.

Anastazja Idzik
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	 W	 dniach	 14.12.2016	 –	 20.12.2016	 r.	 w	 GBP	
w	Pierzchnicy	odbyły	się	zajęcia,	których	celem	było	
promowanie	 oraz	 zachęcanie	 dzieci	 i	 młodzieży	 do-
czytania	książek.

	 Akcja	 zaplanowana	 została	głównie	dla	uczniów	
gimnazjum,	gdzie	czytelnictwo	jest	o	wiele	niższe	niż	
w	szkole	podstawowej.

	 Na	 zajęcia	 odbywające	 się	 w	 czytelni	 biblioteki	
przybyli	uczniowie	kl.	I	A,	II	B	i	I	C	gimnazjum	z	pa-
nią	S.	Bochenek	i	panią	A.	Szrek.	Udział	w	nich	wzię-
ło	ogółem	65	uczniów.	Spotkania	miały	luźną	formę,	
gdzie	 głównie	 rozmawiano	o	 tym,	 czy	warto	 czytać,	
co	daje	czytanie,	jakie	są	pozytywne	aspekty	czytania.	
Mówiono	 również	o	 tym	dlaczego	młodzież	nie	 lubi	
czytać,	 jakie	 książki	 powinny	 zostać	 napisane,	 aby	
były	ciekawe	dla	młodych	ludzi.

	 Miłym	akcentem	był	udział	uczniów	kl.	IV	B	SP,	
którzy	uczestniczyli	w	zajęciach	z	panią	S.	Bochenek.	
Dzieci	były	bardzo	aktywne	i	z	dużym	zainteresowa-
niem	opowiadały	o	 czytanych	książkach.	Z	głowami	
pełnymi	pomysłów,	chętnie	wypowiadali	swoje	argu-
menty	na	temat	plusów	czytania,	jak	również	mówili	
o	tym,	dlaczego	czytanie	jest	nudne	i	dlaczego	czytać	
nie	lubią.	Czwartoklasiści	byli	bardzo	otwarci,	chętni	
do	współpracy,	chłonni	wiedzy	i	aktywni.	Praca	z	tymi	
młodymi	czytelnikami	to	duża	przyjemność.

„Czy warto czytać?”

	 Na	dzień	16	grudnia	2016	 r.	 zaplanowane	zosta-
ły	 zajęcia	 z	 kl.	 I	A	 gimnazjum.	Miały	 one	 zaskaku-
jący	 i	 niepowtarzalny	 charakter,	 gdyż	 dołączyły	 do	
gimnazjalistów	 przedszkolaczki	 –	 grupa	 „0”	 z	 panią	
A.	 Kmiecik.	 	 Konfrontacja	 pierwszaków	 i	 zerówko-
wiczów	była	 bardzo	 ciekawa.	Głos	 zabierały	 zarów-
no	dzieci	jaki	i	gimnazjaliści.	Młode,	otwarte	umysły	
zerówkowiczów	 w	 niczym	 nie	 ustępowały	 wiedzy	
gimnazjalistów.	W	niektórych	momentach	 to	 te	małe	
dzieciaczki	miały	nawet	więcej	do	powiedzenia	niż	ich	
starsi	koledzy.	Grupa	„0”	przyjęta	została	bardzo	miło	
i	 ciepło.	Ta	 całkiem	 inna	 forma	 spotkania	w	niczym	
nie	zakłóciła	ich	przebiegu.

	 Nowy	 Rok	 kalendarzowy	 2017	 to	 kontynuacja	
spotkań	z	młodzieżą	gimnazjalną.	Tym	razem	w	spo-
tkaniach	wzięli	udział	uczniowie	klas	I	B,	II	A,	III	B	
i	III	A	wraz	z	panią	T.	Rokicką.	Łącznie	70	osób.	Te-
matyka	spotkań	dotyczyła	wartości	jakie	daje	czytanie	
różnych	publikacji	i	materiałów.

	 Wszyscy	uczniowie	na	zakończenie	zajęć	(oprócz	
dzieci	z	grupy	„0”)	otrzymali	kartę	z	12	pkt.,	w	których	
usiłowano	przekonać	dzieci	i	młodzież,	że	jednak	war-
to	czytać.

Małgorzata Markiewicz
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Pierzchnica

	 Informuję,	że	Gmina	Pierzchnica		rozpoczyna	przygo-
towania	do	pozyskania	środków	unijnych	na	instalacje	wy-
korzystujące	Odnawialne	Źródła	Energii	(OZE)	dla	miesz-
kańców	gminy	Pierzchnica.

	 W	 związku	 z	 powyższym,	 do dnia 10 marca 2017 
roku	przyjmowane	będą	w	formie	ankiet	–	zgłoszenia	do	
udziału	w	projekcie	od	osób	zainteresowanych	montażem	
we	własnych	budynkach	mieszkalnych	instalacji	Odnawial-
nych	Źródeł	Energii.

	 Należy	zaznaczyć,	że	realizacja	inwestycji	będzie	moż-
liwa	tylko	wtedy,	gdy	będzie	odpowiednio	duża	liczba	chęt-
nych	i	Gmina	Pierzchnica	otrzyma	dofinansowanie	z	RPO	
WŚ	2014-2020.

	 Zebrane	zgłoszenia	i	dane	z	ankiet	będą	podstawą	do	
opracowania	zbiorczego	wniosku	o	dofinansowanie.

	 Urządzenia	jakie	będzie	można	potencjalnie	zainstalo-
wać	w	obiektach	to:

• KOLEKTORY SŁONECZNE (do	 uzyskania	 ciepłej	
wody	użytkowej)
• POMPY CIEPŁA (do	uzyskania	ciepłej	wody	użytkowej	
i	do	centralnego	ogrzewania)
• PANELE FOTOWOLTAICZNE (do	produkcji	 energii	
elektrycznej)

Na	dzień	dzisiejszy	poziom	dofinansowania	dla	mieszkań-
ców	 może	 wynieść	 od	 60	 %	 do	 85%	 wartości	 instalacji 
w	zależności	 od	warunków	naboru	wniosków	 i	 konkursu	
o	dofinansowanie,	który	ogłoszony	będzie	prawdopodobnie	
w	 II	kwartale	2017	 roku.	Mogą	pojawić	 się	 również	 inne	
informacje,	których	na	dzień	dzisiejszy	nie	jesteśmy	w	sta-
nie	przewidzieć,	a	które	będą	miały	wpływ			na	ostateczny	
kształt	projektu.

Przykładowy szacunkowy koszt	 wykonania	 instalacji	
OZE	dla	4	osób	w	gospodarstwie	domowym		przy najniż-
szym dofinansowaniu  w wysokości 60%:

- kolektory słoneczne:	 ok.	 10.000	 zł	 (szacowany	 wkład	
własny	mieszkańca	-	to		ok.	4000	zł),
- pompa ciepła:	w	zależności	od	typu:
a)	powietrzna	CWU	–	ok.	10.000	zł	(szacowany		wkład		wła-
sny	mieszkańca	to	ok.	4000	zł),
b)	 powietrze/woda	 –	 13	 kW	 –	 ok.	 30.000	 zł	 (szacowany	
wkład	własny	mieszkańca	to	ok.	12.000	zł),
c)	gruntowa	z	odwiertem	17	kW	–	ok.	60.000	zł	(szacowany	
wkład	własny	mieszkańca	to	ok.	24.000	zł),
- instalacja fotowoltaiczna	 –	moc	4	kW	–	ok.	22.000	zł	
(szacowany	wkład	własny	mieszkańca	to	ok.	8800	zł).

Są	 to	 koszty	 podane	 jedynie	 	 szacunkowo,	 przy	 najniż-
szym	 dofinansowaniu	w	wysokości	 60%,	mające	 na	 celu	
określenie	wysokości	kosztów	wykonania	poszczególnych	
typów		instalacji	przez	każdego		mieszkańca,	jednakże	nie	
są	one	wiążące	i	w	zależności	od	poziomu	dofinansowania	
i	późniejszych	procedur	przetargowych		mogą	ulec	zmianie.

	 U	osób,	które	zadeklarują	swój	udział		w	projekcie	po-
przez	złożenie	ankiety,	konieczne	będzie	przeprowadzenie	
wizji	lokalnych,	podczas	których	specjaliści	z	zakresu	po-
zyskiwania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	zbadają	możli-
wość	instalacji	OZE	w	budynku	oraz	pomogą	dobrać	moc	
i	 rodzaj	 instalacji	w	 zależności	 od	potrzeb	 zgłaszającego.	
Koszt	wykonania	takiej	wizji	lokalnej		wynosi	około:
-	200	zł	–	w	przypadku	ogniw	fotowoltaicznych	lub	kolek-
torów	słonecznych,
-	300	zł	–	w	przypadku	pompy	ciepła.

	 Koszty	wizji	lokalnej	pokrywają	osoby,	które	złożą	de-
klarację	i	u	których	w	trakcie	wizji	lokalnej	potwierdzi	się	
możliwość	instalacji	OZE.
Na	wykonanie	wizji	lokalnej	będzie	zawierana	indywidual-
na	umowa	na	powyższe	kwoty	pomiędzy	firmą	wykonującą	
wizję	lokalną	–	a	mieszkańcem.

	 W	 trakcie	 wizji	 lokalnej	 będzie	 można	 odstąpić	 od	
podpisania	umowy	bez	ponoszenia	kosztów.

	 Ankiety	można	pobrać	ze	strony	 internetowej	Gminy	
Pierzchnica:	www.pierzchnica.pl	w	 zakładce	Urząd	Gmi-
ny	→Odnawialne	Źródła	Energii	lub	osobiście	w	Urzędzie	
Gminy	w	Pierzchnicy	–	pokój	nr.	24

	 Zarówno	 ankiety	 jak	 i	 ewentualne	 pytania	 dotyczące	
projektu	 należy	 składać	 drogą	 pocztową	na	 adres	Urzędu	
Gminy	w	Pierzchnicy,	ul.	13	Stycznia	6,	26-015	Pierzch-
nica,	drogą	elektroniczną:	urzad.gminy@pierzchnica.pl	lub	
złożyć	osobiście	w	siedzibie	Urzędu	(sekretariat	lub	pokój	
24,	tel.	413538046	w.	25).

Wstępny	harmonogram	działań	przedstawia	się	następują-
co:
1.	Składanie	ankiet	przez	mieszkańców	–	do	10.03.2017	r.
2.	Wykonanie	 wizji	 lokalnych	 u	mieszkańców	 –	marzec/
kwiecień	2017	r.
3.	Złożenie	przez	Gminę	wniosku	o	dofinansowanie	zada-
nia	–	II	kwartał	2017	r.
4.	Informacja	o	uzyskaniu/	nie	uzyskaniu	dofinansowania	–	
koniec	2017	r.	lub	początek	2018	r.
5.	Ewentualna	realizacja	zadania	–	2018	r.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pierzchnica
w pierwszej połowie 2017 r.

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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Ruch ludności w gminie Pierzchnica - w 2016r.

L.p Sołectwo
Stan na 

31.12.2015r.
Ruch ludności w 2016r. Stan na 

31.12.2016r. ZmianyUrodzenia Zgony Zameld. Wymeld.

1. Brody 139 - 2 2 1 138 -1

2. Drugnia	 280 7 1 6 8 284 +4

3. Drugnia	 Rządo-
wa 148 1 3 1 1 146 -2

4. Górki 212 1 5 5 1 212 -

5. Gumienice 305 1 2 - 2 302 -3

6. Holendry 49 - 1 3 - 51 +2

7. Maleszowa 261 5 5 1 1 261 -

8. Osiny 234 9 3 7 5 242 +8

9. Pierzchnianka 243 3 5 9 1 249 +6

10 Pierzchnica 1069 10 17 15 18 1059 -10

11. Podlesie 305 4 8 9 7 303 -2

12. Podstoła 109 - 3 1 2 105 -4

13. Skrzelczyce 650 11 8 11 18 646 -4

14. Straszniów	
Gumienicki 155 2 - 3 8 152 -3

15. Strojnów 153 2 1 - 1 153 -

16. Ujny 178 1 1 - 2 176 -2

17. Wierzbie 178 2 3 4 4 177 -1

Razem 4668 59 68 77 80 4656 -12
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Spotkanie noworoczno - opłatkowe zeSpołów Ludowych,
kół GoSpodyń wiejSkich oraz deLeGacji dożynkowych

fot. Klaudia Pawlik



StRażaCkie Spotkanie opłatkowe

fot. Izabela Korczak


