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„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, 
byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy 

 bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd  
i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.”

Julian Ejsmond



fot. Marek Kułan, Tomasz Stolarczyk

Dzień Dziecka w zespole szkół w pierzchnicy
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Wielkie czytanie w Zespole Szkół w Pierzchnicy – ogólnopolska akcja
 ,,JAK NIE CZYTAM,  JAK CZYTAM’’

	 Świadomi,	że	głośne czytanie dzieciom wspiera edu-
kacyjną i wychowawczą funkcje szkoły włączyliśmy	
się	 w	 ogólnopolską	 akcję	 ,,Jak	 nie	 czytam,	 jak	 czytam”.	
1	 czerwca	 2017r.	 dzieci	 ze	 szkoły	 podstawowej	 i	 gimna-
zjum		-	razem	397		uczniów	zgromadziło	się		na	sali	gim-
nastycznej,	by		punktualnie	o	godzinie	10.00	rozpoczęło	się	
czytanie		książki	pt.	,,Brzechwa	dzieciom’’	.	Czytanie	roz-
począł	p.	Piotr	Makuch,	a	po	nim	kolejno	czytały	uczennice	
gimnazjum:	Sylwia	Dziedzic	i	Iwona	Gałka.	Wszystko	od-
bywało	się	przy	wyeksponowanym		przez	nauczycieli	haśle		
,,CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM’’.	

	 Wszyscy	 uczniowie	 od	 najmłodszych	 pierwszoklasi-
stów	 po	 najstarszych	 gimnazjalistów	 kończących	 wkrót-
ce	szkołę	 	w	ciszy	 	 i	z	uwagą	słuchali	głośnego	czytania,	

a	chwilami	włączali	się	do	głośnego	recytowania	doskona-
le	znanych	większości	uczniów	fragmentów	wierszy	Jana	
Brzechwy

	 W	 ten	 sposób,	 my	 nauczyciele	 chcieliśmy	 również	
podkreślić,	że	głośne	czytanie	dzieciom	w	czasie,	gdy		kon-
takt		z	żywym	słowem	wypiera	telewizja	i	internet	jest	bar-
dzo	ważnym	zadaniem	dla	nas	dorosłych.	Codzienne	choć-
by	20	minutowe	czytanie	jest	mądrym	sposobem	spędzania	
czasu	z	dzieckiem	i	najlepszą	inwestycją	w	jego	przyszłość.

Barbara Miszczyk

	 Urząd	Gminy	Pierzchnica	informuje,	że	w	dniu	17	maja	
2017r.	 została	 podpisana	 umowa	 z	Wojewódzkim	Fundu-
szem	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Kiel-
cach,	Al.	 Ks.	 Jerzego	 Popiełuszki	 41,	 na	 dofinansowanie	
zadania	pn.	Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodni-
czej  w szkole podstawowej w Gminie Pierzchnica
	 Koszt	całkowity	zadania	wynosi	25 300,00 zł,	w	tym	
dotacja	 ze	 środków	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej	 w	 Kielcach	 w	 kwocie	
20 000,00 zł		–	stanowiąca	79,98	%	%	kosztów	kwalifiko-
wanych.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy

INFORMACJA
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	 „	Gdzie	są	autorytety,	na	które	można	się	powoływać?		
Gdzie	 są	 ludzie	o	 takiej	 charyzmie	 jak	on?”-	 	 pytała	 jed-
na	 z	 recytatorek	 podczas	 akademii	 z	 okazji	Dnia	Patrona	
gimnazjum		–	Stefana	Kardynała	Wyszyńskiego,	która	od-
była	się	dnia	26	maja	br.	w	Zespole	Szkół		w	Pierzchnicy.	
Na	uroczystość	 	przybyli	zaproszeni	ze	współpracujących	
ze	szkołą	instytucji	goście	na	czele	z	gospodarzem	gminy	
Pierzchnica–	wójtem	panem	Stanisławem	Strąkiem,	a	także	
księża	z	naszej	parafii.

	 Po	 uroczystej	mszy	 świętej,	 poczet	 sztandarowy,	 na-
uczyciele	 oraz	 uczniowie	 przeszli	 pod	 pomnik	 Prymasa	
Wyszyńskiego,	 gdzie	 złożone	 zostały	 wiązanki	 kwiatów.	
Następnie	wszyscy	udali	się	do	budynku	szkolnego	na	uro-
czystą	akademię,	którą	otworzyła	pani	dyrektor	Bożena	Pe-
trus.	Powitała	przybyłych	gości,	nauczycieli	oraz	uczniów.	
W	 swoim	 przemówieniu	 pani	 dyrektor	 przypomniała	 kil-
ka	 faktów	związanych	 z	 historią	 naszego	gimnazjum,	 jak	
też	 przybliżyła	 okoliczności	 towarzyszące	 podjęciu	 decy-
zji	o	wyborze	Prymasa	Tysiąclecia	na	patrona	gimnazjum.	
Wspomniała	 również	 o	 licznych	 sukcesach	 absolwentów	
naszego	 gimnazjum.	 Podkreśliła	 też,	 że	 uczniowie	 znają	
postać	kardynała	Wyszyńskiego,	co	potwierdzają	coroczne	
konkursy	 związane	 z	 	 osobą	patrona	 szkoły.	W	 tym	 roku	
laur	 zwycięstwa	 przypadł	 uczennicom:	 Paulinie	 Stęplew-
skiej,	 Natalii	 Rusieckiej	 oraz	 Weronice	 Makuch.	 Część	
oficjalną	pani	dyrektor	zakończyła	zaproszeniem	do	wysłu-
chania	 części	 artystycznej	 przygotowanej	 przez	młodzież	
gimnazjum	 pod	 kierunkiem	 pań:	 Teresy	 Rokickiej,	Anny	
Szrek,	Marzeny	Wojtkowicz	–	oprawa	muzyczna,	Marzeny	
Domżał	–	dekoracja.

	 Hasłem	przewodnim,		stanowiącym	centralny	element	
dekoracji	scenicznej,	był	cytat	z	wiersza	Wisławy	Szymbor-
skiej:	„Jesteś	piękne,	mówię	życiu”.	Prawe	skrzydło	wypeł-
niał	 	duży	portret	Kardynała	Wyszyńskiego	z	kwiatowym	
ażurem,	 zaś	 lewe	 zilustrowane	wartości	 będące	ważnymi	
drogowskazami	 w	 życiu	 każdego	 człowieka	 niezależnie	
od	wieku,	rasy	i	pełnionych	funkcji.	Na	tym	tle	recytująca	
i	śpiewająca	młodzież	ubrana	w	czarno	–	białe	galowe	stro-
je	 prezentowała	 się	 pięknie.	Montaż	 słowno	 –	muzyczny	

„JESTEŚ PIĘKNE, MÓWIĘ ŻYCIU”

rozpoczął	hymn	Światowych	Dni	Młodzieży	pt.	„Błogosła-
wieni	miłosierni”.	W	 scenariuszu	 akademii	wiele	miejsca	
poświęcono	matce	 i	macierzyństwu.	 	Wynikało	 to	 jednak	
nie	tylko	z	faktu,	że	w	tym	dniu	obchodziliśmy	Dzień	Mat-
ki,	ale	także	i	z	tego,	iż	kardynał	Wyszyński	w	swojej	nauce	
i	 kazaniach	 zawsze	 podkreślał	 niezwykłą	 siłę	macierzyń-
skiej	miłości	i	dobroci.		

	 Pomimo	upływu	 lat	 życie	 i	 postawa	naszego	Patrona	
wciąż	inspiruje,	skłania	do	refleksji	nad	tym,	jakie	miejsce	
w	życiu	każdego	z	nas	zajmują	takie	wartości	jak:	człowiek,	
rodzina,	 Kościół,	 Ojczyzna,	 patriotyzm,	 miłość,	 kariera,	
sprawiedliwość.	Zarówno	ludzie	żyjący	w	czasach	Nasze-
go	Patrona,	jak	i	ludzie	współcześni	nieustannie	poszukują	
drogowskazów,	właściwych	ścieżek,	dobrych	„przewodni-
ków”.	Warto	więc	mieć	w	pamięci	słowa	wiersza:	 	„Ktoś	
cię	dzisiaj	woła,	ktoś	cię	dzisiaj	szuka,	ktoś	wyciąga	dzisiaj	
swoją	dłoń	(…)woła	cię,	woła	cię,	szuka	cię,	szuka	(...)	Aby	
tobie	 podać	 swoją	 dłoń.”	Młodzi	 ludzie	 pragną	wciąż	 na	
nowo	odkrywać	świat,	prawd	rządzących	życiem,	poszuku-
ją	dróg	bo,	jak	recytowała	kolejna	gimnazjalistka:	„Każdy	
z	nas	jakąś	drogę	przed	sobą	ma	i	każdy	dokądś	zmierza.	
Ważne,	by	wzrok	utkwiony	w	cel	–	umiał	dostrzec	człowie-
ka.	Więc	otwórz	oczy,	serce	też	i	kochaj	jak	najwięcej.”

	 W	 słowach	 kierowanych	 do	 wiernych,	 Prymas	 Ty-
siąclecia	nawoływał	do	walki	ze	słabościami,	do	codzien-
nego	trudu,	wysiłku,	do	walki	o	dobry	obyczaj	towarzyski	
w	 domu,	 	we	współżyciu	 koleżeńskim,	w	 szkole,	 na	 uli-
cy.	 Jakże	 te	 nawoływania	 są	 bliskie	 i	 spójne	 z	 instytucją	
szkoły	i	rodziny.	Nadal	pozostają	aktualne,	ponadczasowe.	
Dla	 ucznia	 gimnazjum	 postać	 tak	 niezwykłego	 Patrona	
jest	wzorem.	Jak	trafnie	zauważyła	narratorka	prowadząca	
naszą	 akademię:	 „Dzięki	 dążeniu	 do	wzniosłych	 ideałów	
osiągnął	w	życiu	wiele,	że	jest	przykładem	na	to,	iż	dzięki	
wytrwałości	 i	 uporowi	w	 dążeniu	 do	 celu,	można	 zreali-
zować	marzenia	i	osiągnąć	więcej.”	W	słowie	kończącym	
część	artystyczną	wyrażone	zaś	zostało	przesłanie,	że	Stefan	
Kardynał	Wyszyński	pozostawił	po	sobie	wielkie	dziedzic-
two,	oby	trwało	ono	w	nas	i	zaowocowało	pięknym	życiem.	
Aby	można	było	jak	najczęściej	powiedzieć:	„	Jesteś	piękne	
mówię	życiu-		(…)	Nie	znajduję	(…)	z	czym	mogłabym	cię	
porównać”.	Na	finał	akademii	solista	w	towarzystwie	chóru	
odśpiewał	utwór	pt.	„	Ty	tylko	mnie	poprowadź”.	

	 Gdy	 akademia	 dobiegła	 końca,	 głos	 zabrała	 pani	 dy-
rektor,	która	podziękowała	za	występ.	Następnie	pan	wójt	
oraz	ksiądz	proboszcz	wyrazili	słowa	uznania	dla	występu-
jących	uczniów	i	nauczycieli	przygotowujących	akademię.	
Podkreślili,	że	słowa	wypowiedziane	przez	recytatorów	są	
jak	najbardziej	prawdziwe	i	aktualne,	jak	też	stanowić	mogą	
piękne	drogowskazy	w	życiu	każdego	młodego	człowieka.

Teresa Rokicka
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Wyjazd do teatru

	 Dnia	28	kwietnia	2017r.	uczniowie	Społecznej	Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Jana	Pawła	 II	w	Drugni	wraz	z	wycho-
wawczyniami	udali	 się	 do	Teatru	 im.	Stefana	Żeromskie-

go	 w	 Kielcach	 na	 sztukę	 „Cyrograf”	 na	 kanwie	 Legend	
Świętokrzyskich	 w	 reżyserii	 Marii	 Wójcikowskiej.	 Dla	
wielu	uczniów	było	to	pierwsze	spotkanie	z	teatrem	o	tyle	
ciekawsze,	 że	 mogliśmy	 oglądać	 sztukę	 ze	 specjalnych	
miejsc	na	widowni,	a	mianowicie	z	loży.	Zarówno	młodsi	
jak	i	starsi	uczestnicy	wyjazdu	mogli	podziwiać	magiczne	
przedstawienie	 prezentujące	 legendy	 i	 baśnie	 świętokrzy-
skie.	Uczniowie	dowiedzieli	się	co	to	była	noc	świętojań-
ska	i	zobaczyli	jak	wyglądała.	Poznali	losy	zbója	Madeja,	
Emeryka	oraz	legendę	miasta	Kielce	i	klasztoru	na	Świętym	
Krzyżu.	Sztuka	była	świetną	okazją	do	zapoznania	uczniów	
z	historią	naszej	ziemi.	Gra	aktorska	i	scenografia	wszyst-
kim	bardzo	się	podobały.

	 Do	szkoły	wracaliśmy	zadowoleni	i	pełni	nowych	do-
świadczeń.

M. Radomska

Spotkanie z leśnikiem

	 7	marca	2017	r.	z	inicjatywy	pani	Pauliny	Kwaśniew-
skiej-Świercz	do	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	
Pawła	II	w	Drugni	przybyła	pani	 leśnik	Barbara	Jarzębak		
z	Nadleśnictwa	Chmielnik.

	 Celem	spotkania,	w	którym	uczestniczyły	obydwa	od-
działy	przedszkolne	było:	zapoznanie	dzieci	z	pracą	leśni-
ka,	zachęcenie	do	opiekowania	się	i	dokarmiania	zwierząt	
leśnych	i	ptaków	w	okresie	zimy,	kształtowanie	podstawo-
wych	zasad	ochrony	przyrody,	pogłębienie	wiadomości	na	
temat	 środowiska	 leśnego	 oraz	 uświadomienie	 niebezpie-

czeństw,	jakie	mogą	zagrażać	środowisku	przyrodniczemu	
ze	strony	człowieka.

	 Pani	 leśnik	 opowiedziała	 o	 swoim	 podstawowym	
obowiązku	 jakim	 jest	 troska	o	 las.	Mówiła	o	 zwierzętach	
i	 ptakach	 zamieszkujących	 to	 miejsce,	 o	 ich	 zwyczajach	
i	potrzebach.	Dzieci	dowiedziały	się,	że	człowiek	jest	tam	
gościem	i	musi	szanować	zwyczaje	jego	gospodarzy,	czyli	
zwierząt	w	nim	mieszkających.	Przedszkolaki	przypomnia-
ły	sobie	zasady	zachowania	się	w	lesie	(m.in.	zachowanie	
ciszy,	porządku,	unikanie	kontaktu	z	dzikimi	zwierzętami).	
Dowiedziały	się	także,	w	jaki	sposób	pomagać	zwierzętom	
i	ptakom	przetrwać	zimę.	

	 Na	koniec	spotkania	dzieci	miały	możliwość	zadawa-
nia	 pytań	 i	 ochoczo	 z	 tej	możliwości	 korzystały.	 Pytania	
były	przeróżne,	ale	nasz	gość	na	wszystkie	bardzo	cierpli-
wie	i	wyczerpująco	odpowiedział.	

	 Dzięki	 tym	 zajęciom	 dzieci	 poszerzyły	 wiadomości	
o	lesie	i	jego	mieszkańcach.	Lepiej	poznały	zasady	ochrony	
przyrody	i	opieki	nad	zwierzętami	i	ptakami	w	okresie	zi-
mowym.	

	 Otrzymane	 kolorowanki	 przyrodnicze	 przypominać	
będą	o	ochronie	lasu	i	zwierząt.

Paulina Kwaśniewska-Świercz



GAZETA PIERZCHNICKA - CZERWIEC 2017Strona 4

Gmina Pierzchnica na Jarmarku Świętokrzyskim

	 W	niedzielę,	 28	maja,	 na	 Świętym	Krzyżu	 odbył	 się	
XII	Jarmark	Świętokrzyski.	Tegoroczna	edycja	pod	nazwą	
„Powiat	Kielecki	pomostem	do	Europy”,	pełna	była	wra-
żeń	.	Pogoda	była	piękna,	słoneczna,	a	więc	każdy	mógł	do	

woli	korzystać	z	przygotowanych	atrakcji,	a	naprawdę	było	
w	czym	wybierać.	Imprezę	rozpoczął	uroczysty	przemarsz	
procesji	z	relikwiami	Krzyża	Świętego	do	ołtarza	polowe-
go.	O	godzinie	11.30	rozpoczęła	się	uroczysta	msza	święta	
na	błoniach.	Następnie	swój	artystyczny	dorobek	na	scenie	
przedstawili	lokalni	artyści	oraz	zespoły	z	Niemiec,	Węgier	
a	także	Ukrainy.

	 Dużym	zainteresowaniem	cieszyły	się	stoiska,	na	któ-
rych	Koła	Gospodyń	Wiejskich	z	gmin	powiatu	kieleckie-
go,	oferowały	tradycyjne,	a	jednocześnie	przepyszne	potra-
wy	i	napoje.	

	 Gminę	Pierzchnica	w	 tym	 roku	 reprezentowało	Koło	
Gospodyń	Wiejskich	 z	Maleszowej.	 Panie	 na	 tę	 okolicz-
ność,	 ubrane	 w	 piękne	 ludowe	 stroje,	 przyrządziły	 wiele	
smakowitych	potraw	i	ciast.	

Klaudia Pawlik

Pracownia edukacji ekologiczno
 - przyrodniczej  w szkole podstawowejw Gminie Pierzchnica

	 W	dniu	17	maja	2017r.	została	pod-
pisana	 umowa	 z	Wojewódzkim	 Fundu-
szem	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	w	Kielcach,	Al.	Ks.	Jerzego	Po-
piełuszki	41,	na	dofinansowanie	zadania	
pn.	 Pracownia edukacji ekologiczno - 

przyrodniczej  w szkole podstawowej w Gminie Pierzch-
nica. Koszt	całkowity	zadania	wynosi	25 300,00 zł,	w	tym	
dotacja	 ze	 środków	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej	 w	 Kielcach	 w	 kwocie	
20 000,00 zł		–	stanowiąca	79,98	%	kosztów	kwalifikowa-
nych.	Pozostała	kwota	zostanie	pokryta	ze	środków	budżetu	
Gminy	Pierzchnica.

	 W	zakres	zadania	wchodzi	zakup	sprzętu,	pomocy	dy-
daktycznych	 oraz	mebli	 szkolnych	 do	 pracowni	 edukacji	
ekologiczno-przyrodniczej,	 a	 także	 przeszkolenie	 dwóch	
nauczycieli	w	zakresie	wykorzystania	zakupionego	sprzętu.	
Efektem	ekologicznym	zadania	będzie:

-	 polepszenie	warunków	nauczania	przedmiotów	przyrod-
niczo-środowiskowych	w	szkole	podstawowej,

-	 podniesienie	 jakości	 edukacji	 ekologicznej	 w	 szkole	
podstawowej,	 kształtowanie	 zainteresowań	 uczniów	

ekologią,	ochroną	przyrody	i	środowiska	poprez	organi-
zację	 zajęć	 lekcyjnych	 dla	 dzieci	w	 pracowni	 edukacji	
ekologiczno-przyrodniczej,	wykorzystanie	 pracowni	 do	
przeprowadzenia	zajęć	pozalekcyjnych	dla	dzieci	o	cha-
rakterze	przyrodniczym,

-	 poszerzenie	kwalifikacji	nauczycieli	przedmiotów	przy-
rodniczych/środowiskowych,

-	 integracja,	 komplementarność	 działań	 w	 zakresie	 edu-
kacji	 ekologicznej	 na	 terenie	 gminy	 przez	 współpracę	
szkoły,	urzędu	gminy,	społeczności	lokalnej	i	innych	jed-
nostek	poprzez	organizację	spotkań	lub	innych	form	edu-
kacyjnych	w	oparciu	o	pracownię	edukacji	ekologiczno-
-przyrodniczej.

	 Do	 30.09.2018r.	 z	 pracowni	 na	 zajęciach	 lekcyjnych	
skorzysta	ok.	162	dzieci,	na	zajęciach	pozalekcyjnych	sko-
rzysta	ok.	30	dzieci,	zostanie	przeszkolonych	2	nauczycieli	
i	80	osób	ze	społeczności	lokalnej	zostanie	objętych	eduka-
cją	ekologiczną.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica
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	 17	 maja	 2017r.	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	
im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Drugni	 został	 zorganizowany	Dzień	
Norwegii	połączony	z	upamiętnieniem	osoby	gen.	Aleksan-
dra	Waligórskiego.

	 Szkolną	 uroczystość	 uświetnili	 goście:	 Pani	 Halina	
Ryśkiewicz	–	sekretarz	Gminy	Pierzchnica,	Pani	Marzena	
Grosicka	–	pracownik	Biura	Badań	Historycznych	Delega-
tury	IPN	w	Kielcach,	Pan	Piotr	Rękas	–	Radny	Powiatowy,	
Pan	Romuald	Sadowski,	Pan	Ireneusz	Lasak,	Pan	Zbigniew	
Długosz,	Pan	Stanisław	Kwapisz	-	prezes	Stowarzyszenia	
Sportowo-Kulturalnego	i	Pani	Adela	Pałyga	–	skarbnik	Sto-
warzyszenia	oraz	Rodzice.

Dzień Norwegii

	 Część	główna	uroczystości	rozpoczęła	się	prezentacją	
o	Norwegii	i		występami	artystycznymi	uczniów.	Imponu-
jące	wrażenie	na	wszystkich	widzach	zrobił	śpiew	w	języku	
norweskim	uczennicy	klasy	III	Roksany	Adamczyk.		

	 Uczniowie	wszystkich	klas,	w	tym	dniu	mogli	wyka-
zać	się	wszechstronną	wiedzą	o	Norwegii	i	zdobyć	nagrody	
uczestnicząc	w	konkursach	kulinarno-plastycznych.	W	pro-
gramie	nie	zabrakło	Wikingów	i	Trolli.	To	ci	bohaterowie	
przedstawiani	byli	w	różnego	typu	pracach	plastycznych.

	 Akademię	zakończył	przemarsz	na	pobliski	cmentarz,	
gdzie	 na	 symbolicznym	 grobie	 gen.	Aleksandra	Waligór-
skiego	złożono	kwiaty		i	zapalono	znicze.

 Patronat	 Honorowy	 nad	 naszą	 imprezą	 objął	 Wójt	
Gminy	Pierzchnica	–	Stanisław	Strąk	oraz	Instytut	Pamięci	
Narodowej	Delegatura	w	Kielcach	-	Naczelnik dr	Dorota	
Koczwańska-Kalita.	Radio	Kielce	otoczyło	nas	Patronatem	
Medialnym,	zaś	opieką	medialną	TVP3	Kielce.	Sponsorami	
Dnia	Norwegii	było	Stowarzyszenie	Sportowo-Kulturalne	
w	Drugni	i	Społeczna	Szkoła	Podstawowa	im.	Jana	Pawła	
II	w	Drugni.			

	 Obszerniejsze	informacje	na	temat	uroczystości	w	po-
staci	 fotografii	 i	 filmików	na	 stronie	 internetowej	 szkoły:	
http://spdrugnia.edupage.org/text/?text=text/text3&subpa-
ge=61  

Elżbieta Stemplewska

	 W	dniu	2	czerwca	2017	r.	w	szkołach	na	terenie	gmi-
ny	Pierzchnica	zostały	przeprowadzone	warsztaty	profilak-
tyczne	na	temat	uzależnienia	od	środków	psychoaktywnych.	

Dzień profilaktyki w szkole

W	programie	„Alkomatrix”	uczestniczyli	uczniowie	klas	V	
–	VI	SP	w	Pierzchnicy	i	uczniowie	klas	IV	–	VI	Społecznej	
SP	w	Drugni.	Uczestnicy	zajęć	profilaktycznych	poszerzyli	

swoją	 wiedzę	 na	 temat	
uzależnienia	od	alkoho-
lu,	zdrowego	stylu	życia	
i	 bezpiecznego	 spędza-
nia	 czasu	 wolnego	 od	
nauki.	 Poznali	 sposoby	
skutecznego	 odmawia-
nia.	 Warsztaty	 przepro-
wadziło	 Centrum	Dzia-
łań	 Profilaktycznych	
w	Gdowie.

Prezes SRT
w Pierzchnicy
Marek Kułan
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	 W	 ubiegłym	 roku	 prowadzone	 były	 intensywne	 pra-
ce	 nad	 przygotowaniem	 dokumentacji	 technicznej	 budo-
wy	 przydomowych	 oczyszczalni	 ścieków	 dla	 osób,	 które	
zgłosiły	 się	 do	 programu.	Ostatecznie	 po	weryfikacji	 for-
malno-prawnej	oraz	analizie	gruntu	przeprowadzonej	przez	
projektanta	zgłoszono	do	dofinansowania	255	sztuk	oczysz-
czalni.	 Z	właścicielami	 nieruchomości	 podpisano	 umowy	
na	wniesienie	wkładu	własnego	w	kwocie	2000zł		i	złożono	
stosowny	wniosek	o	dotację	do	Urzędu	Marszałkowskiego.

	 W	wyniku	oceny	formalnej	i	merytorycznej	–	wniosek	
Gminy	Pierzchnica	znalazł	się	na	wysokim	miejscu	na	 li-
ście	rankingowej.	Konkurencja	była	bardzo	duża	bo	środ-
ków	na	 to	 działanie	 było	 znacznie	mniej	 niż	 potrzeb.	Na	
19	gmin	powiatu	kieleckiego	 tylko	dla	4	gmin	przyznano	
dofinansowanie	–	w	tym	dla	Pierzchnicy.		Całość	projektu	

Dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych

kosztorysowo	zamyka	się	kwotą	prawie	4	mln	zł	–	a	przy-
znana	dotacja	wynosi	2	mln	(taka	jest	maksymalna	kwota	
dotacji	jaką	gmina	może	uzyskać).	

	 Dotacja	jest	przyznana	przez	Marszałka	Województwa.

	 Zgodnie	 z	 harmonogramem	 działań	 budowa	 wszyst-
kich	oczyszczalni	ma	się	zakończyć	do	30	listopada	2018	
roku.	Ze	względu	na	opóźnienia	w	rozstrzygnięciu	konkursu	
przewidujemy,	że	w	2017	roku	uda	się	wykonać	ok.	70	szt.	
oczyszczalni,	a	pozostałe	185	będą	wykonane	w	2018	roku.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica

	 Realizowane	 są	 prace	 przy	 modernizacji	 dróg	 gmin-
nych:

1/	Górki	 Podgrzywie	 –	 990	mb	 -	wykonanie	 podbudowy	
z	kruszywa	i	nowej	nawierzchni	asfaltowej,

2/	Skrzelczyce	Dąbrowa	–	600mb	–	wykonanie	podbudowy	
z	kruszywa	i	nowej	nawierzchni	asfaltowej,

3/	Pierzchnianka	–	455	mb	–	korytowanie,	wykonanie	pod-
budowy	z	kruszywa	i	nowej	nawierzchni	asfaltowej.

Modernizacja dróg gminnych

Wartość	 robót	 to	 kwota	 ponad	 300	 tys.	 zł.	 Zadania	 te	 są	
realizowane	w	ramach	projektu	objętego	dotacją	z	Urzędu	
Marszałkowskiego	–	kwota	dotacji	wynosi:	135	tys.	zł.	Ter-
min	zakończenia	prac	upływa	31	lipca	2017r.
Jednocześnie	 został	 ogłoszony	 przetarg	 na	 modernizację	
ulic	w	Pierzchnicy:

1/	ul.	Polna	–	220mb	-	wykonanie	podbudowy	
z	kruszywa	i	nowej	nawierzchni	asfaltowej,

2/	ul.	13	Stycznia	–	150	mb	(od	Rynku	do	urzędu	gminy)-	
wykonanie	 nowej	 nawierzchni	 asfaltowej	 oraz	 nowych	
chodników,

3/	ul.	A.	Mickiewicza	–	140	mb	(od	ul.	Szkolnej	do	boiska)	
–	wykonanie	nowej	nawierzchni	asfaltowej	i	wymiana	kra-
wężników.
Termin	wykonania	upływa	31	sierpnia	2017r.

	 Na	modernizację	ul.	Polnej	złożyliśmy	wniosek	o	dofi-
nansowanie	do	Marszałka	Województwa.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica
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	 Urząd	Gminy	Pierzchnica	informuje,	że	w	dniu	4	maja	
2017r.	 została	 podpisana	 umowa	 z	Wojewódzkim	Fundu-
szem	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Kiel-
cach,			Al.	Ks.	Jerzego	Popiełuszki	41,	na	dofinansowanie	
zadania	pn.	Realizacja „Programu usuwania i unieszko-
dliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Pierzchnica na lata 2007 – 2032”  w 2017r. 

Koszt	całkowity	zadania	wynosi	31 320,00 zł,	
w	tym	dotacja	w	kwocie	26 622,00 zł		–	stanowiąca	85	%	
kosztów	kwalifikowanych.
Na	kwotę	dotacji	składają	się	:

1)	środki	WFOŚiGW	w	Kielcach	–	10 962,00 zł,	tj.	35,00	%	
kosztów	kwalifikowanych	zadania,

INFORMACJA

2)	środki	NFOŚiGW	w	Warszawie	–	15 660,00 zł,	tj.50,00	%	
kosztów	kwalifikowanych	zadania

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica

	 Pod	koniec	maja	ogłoszono	wyniki	konkursu	progra-
mu	„Zachowanie	dziedzictwa	kulturowego	i	naturalnego”.	
W	 ramach	 tego	 konkursu	 –	 Gmina	 Pierzchnica	 złożyła	
w	 styczniu	 br.	wniosek	 o	 dotację	 na	modernizację	 dachu	
zabytkowego	kościoła	w	Drugni	oraz	modernizację	dachu	
świetlicy	w	remizie	OSP	w	Skrzelczycach.	Wartość	wnio-
sku	to	kwota	687	tys.	zł	w	tym	dotacja	500	tys.	zł.	

	 W	 wyniku	 oceny	 formalnej	 i	 merytorycznej	 dofinan-
sowaniem	objęto	23	wnioski	z	całego	województwa	w	tym	
3	wnioski	z	powiatu	kieleckiego.	Wśród	pozytywnie	ocenio-
nych	wniosków	znalazł	się	wniosek	z	Gminy	Pierzchnica.	

	 Dotacje	 były	 przeznaczone	 na	 remont	 obiektów	 kul-
turalnych	 i	 zabytkowych	 przy	 czym	 zabytki	 były	 wyżej	
punktowane.	Dlatego	też	gdybyśmy	zgłosili	samą	świetlice	
w	 Skrzelczycach	 to	 nie	 uzyskalibyśmy	wymaganej	 ilości	
punktów.	Z	kolei	gdyby	Parafia	Drugnia	samodzielnie	zło-
żyła	wniosek	 o	 dotację	 to	 też	 nie	 uzyskałaby	wymaganej	

Pół miliona dotacji dla Gminy Pierzchnica

liczby	 punktów	 ze	względu	 na	 brak	 doświadczenia	w	 re-
alizacji	 projektów	unijnych,	 a	 gmina	 takie	doświadczenie	
posiada.	Połączenie	tych	dwóch	zadań	było	bardzo	korzyst-
ne	zarówno	dla	gminy	Pierzchnica	jak	i	dla	parafii	Drugnia	
bo	wniosek	otrzymał	dodatkowe	punkty	za	zabytki	oraz	za	
doświadczenie.

	 Dlatego	 też	 dzięki	 bardzo	 dobrej	 współpracy	w	 pro-
boszczem	z	Drugni	ks.	Grzegorzem	Olejarczykiem	będzie	
można	zrealizować	oczekiwane	od	wielu	lat	zadania	w	po-
staci	wymiany	 dachu	 na	 zabytkowym	 kościele	w	Drugni	
i	wymiany	dachu	na	remizie	w	Skrzelczycach.	Nie	od	dziś	
wiadomo,	że	„współpraca	wszystkim	się	opłaca”.

	 Dotacja	przyznana	jest	przez	Marszałka	Województwa.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica
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W	miesiącu	czerwcu	Gmina	Pierzchnica	ogłosiła	przetarg	na	sprzedaż	działek	budowlanych	po	obniżonych	cenach.

Przetarg	odbędzie	się	6	lipca	2017r.	

Więcej	informacji	na	stronie	internetowej:	http://www.pierzchnica.bip.jur.pl/	
oraz	w	pokoju	nr	25	w	Urzędzie	Gminy	w	Pierzchnicy,	

tel.	41	353	80	46	wew.	29
Stanisław Strąk

Wójt Gminy Pierzchnica

Ogłoszenie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Operacja  pt. „Pierzchnica – kraina sera i kultury.”  realizowana w ramach Projektu Grantowego
„Cykl imprez i wydarzeń kulturalnych wykorzystujących zasoby obszaru LGD „Białe Ługi”

	 W	dniu	31	maja	2017	roku	Stowarzyszenie	Oświatowo-
-Wychowawcze	w	Pierzchnicy	podpisało	umowę	z	Lokalną	
Grupą	Działania	Białe	Ługi	na	przyznanie	grantu	na	reali-
zację	zadania	„Pierzchnica	–	kraina	sera	i	kultury”	realizo-
wanego	w	ramach	projektu	grantowego	–	przedsięwzięcie	
nr	 1.1.4	 „Organizacja	wydarzeń	kulturalnych	na	obszarze	
LGD	z	wykorzystaniem	zasobów	obszaru”	w	ramach	pod-

działania	„Wsparcie	na	wdrażanie	operacji	w	ramach	stra-
tegii	 rozwoju	 lokalnego	 kierowanego	 przez	 społeczność”	
objętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2014-2020.	Wartość	zadania	wynosi	50	000,00	zł	w	tym	do-
tacja	40	000,00	zł.

	 Powyższe	 zadanie	 obejmuje	 organizację	 3	 wydarzeń	
kulturalno-promocyjnych,	 zrealizowanych	 w	 miesiącach	
czerwcu,	lipcu	i	sierpniu	2017	roku	w	różnych	miejscowo-
ściach	naszej	gminy	z	wykorzystaniem	lokalnych	zasobów	
kulturalnych	 (występy	 lokalnych	 zespołów	 muzycznych,	
obrzędy	 ludowe)	 i	 produktu	 lokalnego	 –	 serów	 twarogo-
wych	z	Gminnej	Mleczarni	w	Pierzchnicy.	Integralnym	ele-
mentem	wydarzeń	kulturalnych	będzie	 konkurs	 kulinarny	
oraz	konkurs	wiedzy	o	Gminnej	Mleczarni	i	metodach	pro-
dukcji	serów	oraz	promocja	serów	twarogowych	połączona	
z	degustacją.	Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	w	wyda-
rzeniach	kulturalnych	oraz	konkursie.

Magdalena Ogłoza 
Prezes Stowarzyszenia  

Oświatowo-Wychowawczego w Pierzchnicy

Ogłoszenie
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	 Jeśli	 ktoś	 myśli,	 że	 międzypokoleniowość	 to	 fikcja		
jest	w	olbrzymim	błędzie.	Mieszkańcy	gminy	Pierzchnica,	
a	w	szczególności	ze	Skrzelczyc	są	idealnym	przykładem,	
że	wiek	nie	ma	znaczenia,	aby	efektywnie	spędzić	wspólnie	
dzień.
	 Otóż	 13.05.2017	 grupa	 zapaleńców	 z	 różnych	 grup	
wiekowych,	wybrała	się	na	podbój	miasta,		słynnego	Ojca	
Mateusza	czyli	do	Sandomierza.	
	 Cały	 wyjazd	 okazał	 się	 bardzo	 dobrze	 spędzonym	
czasem.	Był	również	rewelacyjną	okazją	do	wspólnej	inte-
gracji	członków	Klubu	Seniora	oraz	Centrum	Aktywności	

Gminna międzypokoleniowość... czyli wspólny wyjazd do Sandomierza.

Lokalnej	 ze	 Skrzelczyc,	 podopiecznych	 świetlic	 z	 gminy	
Pierzchnica	oraz	klubu	Wolna	Strefa	w	Skrzelczycach.	
	 Warto	 zwrócić	 uwagę	 na	miejsca,	 które	 dzięki	 prze-
wodnikowi	mogliśmy	zobaczyć	oraz	podziwiać.	W	progra-
mie	było	zwiedzanie	m.in.:	podziemnej	 trasy	 turystycznej	
czyli	 słynnych	 sandomierskich	 lochów,	 Bramy	 Opatow-
skiej	wraz	z	tarasem	widokowym,	bazyliki	katedralnej	oraz	
oglądanie:	Starego	Miasta,	dziedzińca	zamkowego,	zabyt-
kowych	kamieniczek,	Collegium	Gostomianum.	Dodatko-
wo	chętni	odwiedzili	wystawę	Świat	Ojca	Mateusza,	gdzie	
mogli	 „spotkać”	Natalię	oraz	„skosztować”	przepysznych	
pierogów	(co	odważniejsi	 skorzystali	 z	 takiej	okazji),	po-
czuć	klimat	sandomierskiego	komisariatu,	którym	dowodzi	
Możejko	oraz	wierny	 aspirant	Nocul.	Była	 również	moż-
liwość	 zrobienia	 sobie	 selfie	 z	Ojcem	Mateuszem	 (wyka-
zywał	się	anielską	cierpliwością	w	pozowaniu	do	licznych	
zdjęć).	
	 W	 drodze	 powrotnej	 zatrzymaliśmy	 się	 w	 Ujeździe,	
gdzie	podziwialiśmy	zamek	w	Krzyżtoporze.
	 Wszyscy,	zarówno	seniorzy,	dorośli	oraz	dzieci	bardzo	
owocnie	spędzili	wspólnie	dzień.
	 Zapraszamy	i	zachęcamy	do	wspólnego	uczestniczenia	
w	kolejnych	organizowanych	przedsięwzięciach.	

Martyna Jamrożek
Centrum Aktywności Lokalnej w Skrzelczycach

	 W	Pierzchnicy	 przy	 ul.	Błońskiej,	 obok	placu	 zabaw	
powstała	nowa	siłownia	zewnętrzna.	Zadanie	pn.	„Zainsta-
lowanie	urządzeń	napowietrznej	siłowni”	zostało	zrealizo-
wane	z	funduszu	sołeckiego	oraz	budżetu	Gminy	Pierzch-
nica.

Nowa siłownia zewnętrzna już działa

	 Zamontowano	 następujące	 urządzenia:	 biegacz,	 nar-
ciarz,	wioślarz,	wahadło,	twister	i	jeździec.	
Łączny	 koszt	 utworzenia	 nowej	 siłowni	 zewnętrznej	 wy-
niósł	ponad	22	000	zł.

Klaudia Pawlik
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Informacja dla rolników

Informujemy,	iż	jest	możliwość	bezpłatnego	oddania	wszelkiej	folii	porolniczej,
np.	folii	po	sianokiszonce,	worków	foliowych	oraz	opakowań	po	nawozach	sztucznych

z	terenu	Gminy	Pierzchnica.

Wszelkie	informacje	i	zgłoszenia	o	posiadaniu	w/w	odpadów
dostępne	w	Urzędzie	Gminy	pokój	24	oraz	pod	nr	telefonu:	041 35 38 046	wew.	25.

Osoba	do	kontaktu	-	Kamila	Wicha.

	 Informujemy,	że	Gmina	Pierzchnica	realizuje	Gminny	
Program	dla	 rodzin	wielodzietnych	Karta	Dużej	Rodziny,	
który	ma	na	celu	promowanie	modelu	rodziny	wielodziet-
nej,	 promowanie	 pozytywnego	wizerunku	 rodziny	wielo-
dzietnej,	umacnianie	oraz	wspieranie	rodziny	wielodzietnej,	
a	także	zwiększenie	szans	rozwojowych	i	życiowych	dzieci	
i	młodzieży	z	 rodzin	wielodzietnych.	Osobami	uprawnio-
nymi	do	korzystania	 z	Programu	 są	osoby	 zamieszkujące	
na	 terenie	Gminy	 Pierzchnica,	 które	 posiadają	Kartę	Du-
żej	Rodziny	na	podstawie	ustawy	z	dnia	5	grudnia	2014	r.	
o	Karcie	Dużej	Rodziny.	W ramach Programu rodziny 
wielodzietne mogą korzystać bezpłatnie z pływalni „Ko-
ral” Sport i Rekreacja Sp. z o.o. w Morawicy jedną go-
dzinę w tygodniu.

Gminny Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

	 Ponadto	Karta	Dużej	Rodziny,	przyznana	na	podstawie	
ustawy	o	Karcie	Dużej	Rodziny	to	system	zniżek	i	dodatko-
wych	uprawnień	dla	rodzin	3+	zarówno	w	instytucjach	pu-
blicznych,	jak	i	w	firmach	prywatnych.	Jej	posiadacze	mają	
możliwość	 tańszego	 korzystania	 z	 oferty	 m.in.	 instytucji	
kultury	i	ośrodków	rekreacyjnych	na	terenie	całego	kraju.	
Posiadanie	 Karty	 ułatwia	 więc	 dużym	 rodzinom	 dostęp	
do	 rekreacji	 oraz	obniża	koszty	 codziennego	życia.	Karta	
Dużej	Rodziny	zapewnia	 również	zniżki	przy	zakupie	 je-
dzenia,	 kosmetyków,	 odzieży,	 obuwia,	 książek,	 zabawek,	
paliwa.	Obniża	 także	koszty	 rachunków	za	usługi	 teleko-
munikacyjne	czy	bankowe	oraz	pozwala	na	tańsze	przejaz-
dy	 pociągami.	 Karta	 jest	 wydawana	 bezpłatnie	 każdemu	
członkowi	rodziny.	Karta	Dużej	Rodziny	przysługuje	nie-
zależnie	 od	 uzyskiwanych	 dochodów	 rodzinom	mającym	
na	utrzymaniu	co	najmniej	3	dzieci	w	wieku	do	ukończenia	
18	 roku	życia	 lub	w	wieku	do	ukończenia	25	 roku	życia,	
w	przypadku	gdy	dziecko	uczy	się	w	szkole	czy	też	w	szko-
le	 wyższej	 lub	 bez	 ograniczeń	 wiekowych	 w	 przypadku	
dzieci	 legitymujących	 się	 orzeczeniem	 o	 umiarkowanym	
albo	znacznym	stopniu	niepełnosprawności.	Rodzice	mogą	
korzystać	z	Karty	dożywotnio.		

	 Aby	 otrzymać	 Kartę	 Dużej	 Rodziny	 należy	 złożyć	
wniosek	w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej.	Zachę-
camy więc do skorzystania z ulg proponowanych przez 
partnerów programu Karta Dużej Rodziny.	Wykaz	zni-
żek	 oferowanych	 w	 ramach	 ogólnopolskiej	 Karty	 Dużej	
Rodziny	 znajduje	 się	 na	 stronie	www.mpips.gov.pl	w	 za-
kładce	Karta	Dużej	Rodziny.	

Kamila Jurek
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	 Dnia	26	kwietnia	2017	 r.	 o	godz.	 15:00	 z	 inicjatywy		
wychowawców	 świetlicy	 w	 Skrzelczycach,	 w	 Gminnej	
Bibliotece	Publicznej	w	Pierzchnicy	odbyło	 się	 spotkanie	
autorskie	z	panem	Romualdem	Sadowskim,	autorem	książ-
ki	 o	 Powstaniu	 Styczniowym	 na	 ziemi	 pierzchnickiej	 pt.	
„In memoria posteri”. Celem	spotkania	była	prezentacja	
książki	oraz	popularyzacja	wiedzy	o	Powstaniu	Stycznio-
wym	i	związku	tych	wydarzeń	z	ziemią	pierzchnicką.	Autor	
książki	 	opowiadał	o	sposobie	realizacji	swych	zamierzeń	
i	niesamowitych	odkryciach	historycznych	jakich	dokonał	
podczas	zbierania	materiałów.	Zaprezentował	również	pra-

„IN MEMORIA POSTERI”
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ROMUALDEM SADOWSKIM

ce	 plastyczne,	 które	 zostały	 wykorzystane	 jako	 ilustracje	
książki.	Po	prezentacji	nastąpił	czas	ożywionej	dyskusji	nad	
faktami	historycznymi.	Kilka	anegdot	o	czasie	zbierania	in-
formacji	do	książki	jak	i	sposobie	pisania	przez	pana	Romu-
alda	opowiedział	znany	historyk	Dariusz	Kalina,	z	którym	
autor	konsultował	swoją	pracę.	W	spotkaniu	wzięło	udział	
ok.60	osób,	a	swoim	patronatem	objęło	go	TVP		3	Kielce.

Danuta Sojda
Kierownik  GBP 

w Pierzchnicy

	 W	 czwartek	 18	 maja	 2017r.	 pensjonariusze	 Domu	
Opieki	 Rodzinnej	 w	 Pierzchnicy	 uczestniczyli	 w	 nieco-
dziennym	wydarzeniu.	Odwiedzili	ich	słuchacze	Uniwersy-
tetu	Trzeciego	Wieku	w	Kielcach,	których	pasją	stała	się	fo-
tografia,	aby	zrealizować	plener	fotograficzny	w	tematach:	
„Pierzchnica	w	migawce”	oraz	„Obraz	mijającego	czasu	na	
twarzy	ludzkiej”.	
	 Podczas	 pieszej	wędrówki	 po	Pierzchnicy	 studenci	 –	
seniorzy	 fotografowali	 najciekawsze	 miejsca	 w	 okolicy.	
„Urzekła	nas	kameralna	atmosfera	miejscowości,	odmien-
na	 od	 znanego	 nam	miejskiego	 zgiełku.	 Zadbane	 uliczki	
i	obejścia,	zapach	świeżo	skoszonej	trawy	i	wszechobecny	
śpiew	ptaków	na	długo	zapadną	nam	w	pamięć.	Mieszkań-
cy	Pierzchnicy	przyjęli	nas	bardzo	życzliwie	i	serdecznie”	
–	wspominają	słuchacze	UTW	w	Kielcach.
	 Drugi	 	 z	 tematów	 realizowany	 był	 na	 terenie	 Domu	
Opieki	 Rodzinnej.	W	 rolę	 modelek	 i	 modeli	 wcielili	 się	

SENIORZY W OBIEKTYWIE

sami	 pensjonariusze,	 którzy	 chętnie	 słuchali	 wskazówek	
fotografów.	W	ruch	poszły	eleganckie	okrycia	i	niecodzien-
ne	rekwizyty.	Panie	w	pięknych	kapeluszach,	z	kolorowy-
mi	wachlarzami	kierowały	uśmiechnięte	twarze	ku	słońcu	
i	obiektywom.	Panowie	dzielnie	towarzyszyli	swoim	kole-
żankom	podając	im	pomocną	dłoń.	„Będę	miała	miłe	wspo-
mnienia	z	tego	dnia.	Wzruszył		mnie	fakt,	że	są	jeszcze	oso-
by,	które	dostrzegają	piękno	w	każdym	człowieku	–	nawet	
tym	starszym.	W	przyszłości	chętnie	wezmę	udział	w	po-
dobnym	wydarzeniu.”		-	przyznaje	jedna	z	pensjonariuszek	
domu	opieki.
	 „Najpiękniejsze	fotografie	zostaną	wywołane	 i	zapre-
zentowane	 pensjonariuszom	 	 i	 ich	 rodzinom	 w	 naszym	
obiekcie.	Niektóre	z	tych	prac	staną	się	tematem	wystawy,	
którą	zamierzamy	zorganizować	wspólnie	z	UTW.”	–	doda-
je	terapeutka	zajęciowa	Karolina	Pietrusik.

 Tomasz Borowiecki
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	 Stowarzyszenia	 Nadzieja	 Rodzinie	 w	 partnerstwie	
z	Gminą	Pierzchnica	realizuje	projekt	Pewny	Start	z	Wol-
ną	Strefą.	Projekt	realizowany	jest	w	ramach	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskiego	
2014-2020	 ze	 środków	Europejskiego	Funduszu	Społecz-
nego.	Swoim	obszarem	projekt	obejmuje:	gminę	Pierzch-
nica,	 gminę	 Chmielnik,	 gminę	 Miedziana	 Góra,	 gminę	
Mniów,	gminę	Busko-Zdrój,	gminę	Pińczów,	gminę	Kielce.	
Zajęcia,	spotkania	i	warsztaty	będą	odbywały	się	na	terenie	
Klubów	Młodzieżowych	Wolna	Strefa	mieszczących	się	na	
terenie	w/w	gmin.	W	gminie	Pierzchnica	zajęcia	prowadzo-
ne	będą	w	Wolnej	Strefie	w	Skrzelczycach.

	 Celem	projektu	jest	podniesienie	poziomu	aktywności	
społecznej	 poprzez	 działania	 profilaktyczno-socjoterapeu-
tyczne	oraz	usługi	wsparcia	 rodziny	dla	240	osób	w	wie-
ku	 7-17	 lat,	 w	 tym	 28	 niepełnosprawnych	 zagrożonych	
wykluczeniem	 społecznym	oraz	poprawa	 funkcjonowania	
ich	otoczenia	tj.	96	osób	w	wieku	18-60	lat,	w	tym	10	nie-
pełnosprawnych.	W	ramach	projektu	zostaną	zrealizowane	
warsztaty	 profilaktyki	 społecznej,	 podczas	 których	 dzieci	
i	 młodzież	 będą	 mogli	 trenować	 zachowania	 psychospo-
łeczne	 oraz	 swoją	 asertywność	 wobec	 uzależnień.	 Chce-
my,	aby	młodzi	 ludzie	zdobywali	umiejętność	współżycia	
w	 grupie	 rówieśniczej	 i	 przezwyciężali	 bariery	 niedosko-
nałości.	Dlatego	ważne	jest	dla	nas,	aby			w	projekcie	brały	
udział	 także	osoby	niepełnosprawne.	W	zakresie	warszta-
tów	 odbędą	 się	 	 spotkania	 z	 doradcą	 zawodowym,	 który	
przygotuje	młodzież	 do	 trafnego	 wyboru	 zwodu	 	 i	 drogi	
dalszego	kształcenia.

Pewny Start z Wolną Strefą

	 W	projekcie	pojawi	się	blok	kompetencji	kluczowych	
zawierający	zajęcia	z	języka	obcego,	matematyki	i	informa-
tyki.	Spotkania	te	pomogą	młodzieży	w	rozwoju	umiejętno-
ści	komunikacji,	myślenia	analitycznego	i	wskażą	potencjał	
w	innowacyjnym	rozwoju	osobistym.

	 W	ramach	zajęć	socjoterapeutycznych,	które	wypełnią	
czas	 wolny	 dzieci	 i	 młodzieży	 zorganizujemy	 atrakcyjne	
wycieczki	 i	wyjazdy	edukacyjne.	W	obszarze	socjoterapii	
pojawią	się	wyjścia	na	basen,	ergoterapia	(zajęcia	plastycz-
ne	i	 techniczne	rozwijające	motorykę	i	zdolności	manual-
ne),	choreoterapia	(taniec),	hipoterapia	(jazda	konna).

	 W	każdej	gminie	przy	Klubie	Wolna	Strefa	powstanie	
Punkt	Wsparcia	Rodziny,	który	będzie	oferował		wsparcie	
osobom	 i	 rodzinom	 dotkniętym	 problemami	 i	 sytuacjami	
kryzysowymi.	Do		Punktu	Wsparcia	Rodziny,	gdzie	zatrud-
niony	zostanie	pedagog,	psycholog	i	prawnik,	zapraszamy	
osoby	 z	 otoczenia	 dzieci	 i	 młodzieży,	 które	 przeżywają	
trudności	w	 relacjach	 społecznych	oraz	 trudności	wycho-
wawcze.	Prawnik,	pedagog	i	psycholog	pomogą	w	rozwią-
zywaniu	problemów	związanych	z:	zachowaniami	ryzykow-
nymi,	komunikacją,	organizacją	życia	rodzinnego	i	procesu	
wychowawczego,	 diagnozowaniu	 sytuacji	 kryzysowych		
oraz	organizacji	kompleksowej	pomocy.	W	Punkcie	Wspar-
cia	Rodziny	będzie	istniała	możliwość	skorzystania		z	porad	
z	zakresu	prawa	rodzinnego,	opiekuńczego,	zabezpieczenia	
społecznego,	prawa	spadkowego	i	lokalowego.

Małgorzata Garlicka

Z sesji Rady Gminy

	 Trzy	ostatnie	sesje	Rady	Gminy	Pierzchnica	odbyły	
się	13	lutego,	27	marca	i	12	maja	2017r.	

	 Podczas	 tycz	 sesji	 podjęto	 szereg	 uchwał	 dotyczą-
cych:

1.	Dostosowania	sieci	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	
do	 nowego	 ustroju	 szkolnego.	 Z	 dniem	 1	 września	
2017r.	dotychczasowa	sześcioletnia	szkoła	podstawo-
wa	staje	się	ośmioletnią	szkołą	podstawową.	Nie	bę-

dzie	gimnazjum	o	jedynie	klasy	gimnazjalne	w	Szko-
le	Podstawowej	w	Pierzchnicy.

2.	Zmian	w	budżecie	Gminy	na	2017	rok.

3.	 Zmian	w	 uchwale	 w	 sprawie	 przyjęcia	Wieloletniej	
Prognozy	 Finansowej	 Gminy	 Pierzchnica	 na	 lata	
2017-2033.

4.	Zaciągnięcia	kredytu.
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5.	Określenia	zasad	udzielenia	dotacji	na	prace	konser-
watorskie,	restauratorskie	lub	roboty	budowlane	przy	
zabytku	wpisanym	do	rejestru	zabytków.

6.	Wyrażenia	 zgody	na	użyczenie	nieruchomości	 grun-
towej	stanowiącej	mienie	gminy.	Gmina	Pierzchnica	
jest	właścicielem	nieruchomości	położonej	w	obrębie	
geodezyjnym	Pierzchnianka,	na	której	uzyskano	po-
zwolenie	na	budowę	świetlicy	wiejskiej.

7.	Ustalenia	kosztu	za	jedną	godzinę	usług	opiekuńczych.

8.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	sposobu	poboru	podatków,	
określenia	inkasentów	i	wysokości	wynagrodzenia	za	
inkaso	 w	 gminie	 Pierzchnica	 oraz	 zmiany	 uchwały	 
w	sprawie	zarządzenia	poboru	opłaty	za	gospodaro-
wanie	odpadami	komunalnymi	w	drodze	inkasa	oraz	
wyznaczenia	inkasentów	i	określenia	wynagrodzenia	
za	inkaso.	Zmiany	wprowadzono	w	związku	z	utwo-
rzeniem	 nowego	 sołectwa	 Straszniów	 Gumienicki	 i	
wyboru	na	sołtysa	Tomasza	Stępnia	oraz	wyboru	na	
sołtysa	sołectwa	Maleszowa	Małgorzaty	Pietrzyk.

9.	 Określenia	 kryteriów	 naboru	 do	 oddziałów	 przed-
szkolnych	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Pierzchnicy	
na	drugim	etapie	postępowania	rekrutacyjnego,	usta-
lenia	liczby	punktów	za	każde	z	tych	kryteriów	oraz	
dokumentów	niezbędnych	do	ich	potwierdzenia	a	tak-
że	zasad	 i	kryteriów	 rekrutacji	do	publicznej	 szkoły	
podstawowej,	 dla	 której	 organem	prowadzącym	 jest	
Gmina	Pierzchnica.

10.	Udzielenia	pomocy	finansowej	dla	Powiatu	Kielec-
kiego	 na	 realizację	 zadań	 z	 zakresu	 działalności	 na	
rzecz	osób	niepełnosprawnych	oraz	na	realizację	za-
dania	pn.	„Powiat	Kielecki	przyjazny	dla	mieszkań-
ców	 w	 ograniczaniu	 skutków	 niepełnosprawności”.	
Każda	z	gmin,	której	niepełnosprawni	są	uczestnika-
mi	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	 zade-
klarowała	pomoc	po	5000	zł	na	zakup	nowego	pod-
nośnika,	 brakującą	 kwotę	 dołoży	 powiat.	 Od	 kilku	
lat	Powiat	Kielecki	organizuje	rehabilitacje	dla	osób	
niepełnosprawnych	dla	poszczególnych	gmin.	Orga-
nizacją	tego	zadania	zajmuje	się	GOSP.	Osoby,	które	
zostały	zakwalifikowane,	dowożone	są	na	zabiegi	re-
habilitacyjne	do	Kielc,	 a	po	 zajęciach	odwożone	do	
domu.

11.	Udzielenia	pomocy	finansowej	dla	Powiatu	Kielec-
kiego	 na	 dofinansowanie	 budowy	 chodnika	w	miej-
scowości	Drugnia.

12.	 Uchwalenia	 statutów	 dla	 poszczególnych	 sołectw:	
Brody,	Drugnia,	Drugnia	Rządowa,	Górki,	Holendry,	
Maleszowa,	Osiny,	Pierzchnianka,	Pierzchnica,	Pod-
lesie,	Podstoła,	Skrzelczyce,	Strojnów,	Ujny,	Wierz-
bie,	Straszniów	Gumienicki.

13.	Przyjęcia	„Programu	opieki	nad	bezdomnymi	zwie-
rzętami	oraz	 zapobiegania	bezdomności	 zwierząt	na	
terenie	Gminy	Pierzchnica	w	2017r”.

14.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	uchwalenia	Regulaminu	
czystości	i	porządku	na	terenie	Gminy	Pierzchnica.

15.	Wyrażenia	zgody	na	zamianę	gruntów	w	Pierzchnicy.

16.	 Podjęcia	 procedury	 związanej	 z	 nadaniem	 miej-
scowości	 Pierzchnica	 statusu	 miasta	 oraz	 podjęcia	
uchwały	w	sprawie	przeprowadzenia	z	mieszkańcami	
Gminy	Pierzchnica	konsultacji	dotyczących	wniosku	
o	nadanie	statusu	miasta	miejscowości	Pierzchnica.

17.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	Programu	Re-
witalizacji	Gminy	Pierzchnica	na	lata	2016-2023.

	 Pani	 Kierownik	 GOPS	 w	 Pierzchnicy	 Kamila	 Ju-
rek	 przedstawiła	 sprawozdania	 z	 realizacji	 Gminnego	
Programu	Wspierania	Rodziny	za	 rok	2016,	Gminnego	
Programu	 Przeciwdziałania	 Przemocy	 w	 rodzinie	 oraz	
Ochrony	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie	za	rok	2016,	Stra-
tegii	Rozwiązywania	Problemów	Społecznych	 za	 2016	
rok.

	 Radni	zapoznali	się	również	z	informacją	z	realizacji	
Gminnego	 Programu	 dla	 rodzin	wielodzietnych	 „Karta	
Dużej	Rodziny	za	rok	2016”	oraz	„Oceny	zasobów	po-
mocy	społecznej”.

	 Sprawozdanie	z	działalności	Gminnej	Biblioteki	Pu-
blicznej	w	Pierzchnicy	w	2016	 roku	 przedstawiła	 Pani	
Danuta	 Sojda	 Kierownik	 tej	 placówki	 natomiast	Wójt	
Pan	Stanisław	Strąk	przedstawił	sprawozdanie	z	realiza-
cji	Programu	Współpracy	Gminy	Pierzchnica	z	organiza-
cjami	pozarządowymi	za	rok	2016.

Maria Łopatowska
Przewodnicząca Rady Gminy
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	 W	dniu	1	czerwca	2017	r.	w	Zespole	Szkół	w	Pierzch-
nicy	odbył	 się	 festyn	 z	 okazji	Dnia	Dziecka.	W	 imprezie	
uczestniczyli	uczniowie	SP	i	Gimnazjum	oraz	dzieci	z	od-
działów	 przedszkolnych.	 Uczestnicy	 festynu	 mieli	 wiele	
atrakcji:	 mogli	 bezpłatnie	 korzystać	 z	 licznych	 urządzeń	
dmuchanych,	 mogli	 korzystać	 z	 usług	 animatorek,	 które	
malowały	 twarze,	 organizowały	 zabawy,	mogli	 też	 otrzy-
mać	bezpłatnie	popcorn,	cukrową	watę	i	napoje	chłodzące.	
Dzieci	 przedszkolne	 uczestniczyły	 w	 warsztatach	 teatral-
nych	 przeprowadzonych	 przez	 teatr	 „Bajdurka”	 z	 Rab-

Festyn z okazji Dnia Dziecka

ki	 oraz	 obejrzały	 przedstawienie	 „Czerwony	 Kapturek”	
w	wersji	angielskiej,	przygotowany	przez		uczniów	klasy	II	
Gimnazjum	 w	 Pierzchnicy	 pod	 kierunkiem	 nauczyciel-
ki	 języka	angielskiego.	Liczna	grupa	uczniów	gimnazjum	
(42	 osoby)	 wzięła	 udział	 w	 konkursie	 profilaktycznym.	
Za	zajęcie	miejsc	od	I	–	V	uczestnicy	konkursu	otrzymali	
dyplomy	i	nagrody	rzeczowe.	Na	boiskach	sportowych	na-
uczyciele	wychowania	fizycznego	organizowali	rozgrywki	
w	 piłkę	 nożną	 i	 siatkową.	 Na	 specjalnie	 przygotowanym	
stoisku	można	było	otrzymać	ulotki	i	broszury	o	tematyce	

uzależnień	 i	 bezpieczeństwa	 dzieci	 oraz	
gadżety	 przekazane	 przez	 firmę	 „MO-
TOZBYCH”	w	Pierzchnicy.	Dla	wszyst-
kich	 uczestników	 festynu	 przygotowano	
słodki	 poczęstunek.	 Pogoda	 dopisała,	
wszyscy	 świetnie	 się	 bawili.	Koszty	 im-
prezy	 sfinansowane	 zostały	 przez	 Rady	
Rodziców	 SP	 i	 Gimnazjum,	 Społeczny	
Ruch	 Trzeźwości	 w	 Pierzchnicy	 oraz	
sponsorów:	 Gminę	 Pierzchnica	 i	 Zakład	
Przetwórstwa	Spożywczego	Sp.	z	o.o.	w	
Pierzchnicy

Prezes SRT w Pierzchnicy
Marek Kułan

	 Tradycją	lat	ubiegłych	Święto	Strażaka	w	naszej	gminie	
zostało	uczczone	3	maja	i	rozpoczęło	się	zbiórką	pocztów	
sztandarowych	oraz	druhów	z	jednostek	OSP		Pierzchnica,	
OSP	Gumienice,	OSP	Skrzelczyce,	OSP	Maleszowa,	OSP	
Osiny,	OSP	Drugnia	przed	remizą	strażacką	w	Pierzchnicy.	
Druhowie	zostali	 serdecznie	powitani	przez	prezesa	ZOG	
ZOSP	RP	druha	Zdzisława	Ryśkiewicza,	po	czym	wszyscy	
maszerując	ulicami	Pierzchnicy	udali	się	do	Kościoła	para-
fialnego,	gdzie	została	odprawiona	uroczysta	msza	święta	
pod	przewodnictwem	Proboszcza	parafii	–Mariana	Gawin-
ka.
	 W	uroczystościach	uczestniczyli	Wójt	Gminy	Pierzch-
nica	 -	Pan	Stanisław	Strąk,	Przewodnicząca	Rady	Gminy	

Dzień Strażaka w Gminie Pierzchnica

-	Pani	Maria	Łopatowska	oraz	strażacy	z	6	jednostek	OSP	
należących	do	gminy	Pierzchnica.
	 Po	zakończeniu	mszy	i	udzieleniu	szczególnego	błogo-
sławieństwa	wszystkim	strażakom	druhowie	przemaszero-
wali	na	plac	przy	remizie	strażackiej	w	Pierzchnicy,	gdzie	
prezes	 ZOG	ZOSP	RP	 złożył	meldunek	Wójtowi	Gminy	
Pierzchnica.
	 Wójt	 podziękował	 wszystkim	 przybyłym	 druhom	 za	
swą	obecność,	złożył	serdeczne	życzenia	z	okazji	ich	święta	
oraz	podziękował	za	wykonywaną	pracę.
	 Na	zakończenie	obchodów	święta	druhowie	udali	 się	
na	ciepły	posiłek.

Izabela Korczak
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Gmina pierzchnica na Jarmarku Świętokrzyskim

fot. Klaudia Pawlik



Dzień strażaka w Gminie pierzchnica

fot. Izabela Korczak


