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Uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

	 Tegoroczne,	uroczyste	obchody	Święta	Niepodległości	
w	Gminie	Pierzchnica	rozpoczęła	Msza	Święta	w	intencji	
niepodległej	 Rzeczypospolitej	 Polskiej.	 	 W	 uroczystości	
uczestniczył	 Stanisław	 Strąk	 –	Wójt	 Gminy	 Pierzchnica,	
przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Maria	 Łopatowska,	 Rad-
ny	 Powiatu	Kieleckiego	 Stanisław	 Piotr	 Rękas,	Dyrekcja	
Szkół	 z	 Pierzchnicy	 i	 Drugni,	 przedstawiciele	 gminnych	
jednostek	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 –	 Pierzchnica,	
Gumienice,	 Maleszowa,	 Skrzelczyce	 oraz	 Osiny,	 przed-
stawiciele	 jednostek	 organizacyjnych	Gminy	 Pierzchnica,	
a	także	licznie	przybyli	mieszkańcy	naszej	Gminy.
	 Uroczystą	 Liturgię	 Eucharystyczną	 uświetniła	 obec-
ność	delegacji	 z	pocztami	 sztandarowymi.	Mszę	koncele-
browali	Proboszcz	Parafii	Pierzchnica	Ks.	Marian	Gawinek	
oraz	Proboszcz	Parafii	Drugnia	Ks.	Grzegorz	Olejarczyk.	

Po	jej	zakończeniu	wszyscy	uczestnicy	udali	się	w	uroczy-
stym	 przemarszu	 na	 cmentarz	 pod	 Pomnik	 Powstańców.	
Tam,	po	odmówionej	modlitwie,	nastąpiło	uroczyste	złoże-
nie	wieńcy	oraz	zapalenie	zniczy.
	 Kolejna	część	obchodów	99	rocznicy	Odzyskania	przez	
Polskę	Niepodległości		miała	miejsce	w	Szkole	Podstawo-
wej	 w	 Pierzchnicy,	 gdzie	 uczniowie	 pod	 czujnym	 okiem	
nauczycieli,	zaprezentowali	specjalnie	przygotowaną	na	tę	
okazję	akademię.
	 Przed	rozpoczęciem	występów	głos	zabrał	Wójt	Gmi-
ny	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	oraz	gość	specjalny	Starosta	
Powiatu	Kieleckiego	Michał	Godowski.	
	 Po	uroczystej	akademii	na	wszystkich	zebranych	cze-
kał	słodki	poczęstunek.

Klaudia Pawlik

Dzień Edukacji Narodowej

	 Przesądni	zapewne	obawiali	się	tej	daty.	W	piątek	trzy-
nastego	 odbyła	 się	w	 naszej	 szkole	 uroczystość	 upamięt-
niającą	 rocznicę	 powstania	Komisji	 Edukacji	Narodowej,	
która	 została	 utworzona	 z	 inicjatywy	 króla	 Stanisława	
Augusta	Poniatowskiego	 i	 zrealizowana	przez	Sejm	Roz-
biorowy	 w	 dniu	 14	 października	 1773	 roku.	 Szczęśliwie	
jednak	dzień	ten	przebiegł	w	naszej	placówce	w	bardzo	mi-
łej	 i	 sympatycznej	 atmosferze.	Wszyscy	uczniowie	mogli	
obejrzeć	 pouczające	 i	 dowcipne	 zarazem	 przedstawienie	
przygotowane	przez	panie	Sylwię	Bochenek,	Monikę	Dud-
kiewicz,	Marzenę	Wojtkowicz	i	Marzenę	Domżał.	Historia	
edukacji	 w	 pigułce	 odkryła	 przed	 nami	 dzieje	 nauczania	
od	 czasów	 starożytnych	 do	 współczesnych.	 Przeplatany	
piosenkami	występ	bardzo	się	wszystkim	podobał.	Kolej-
ny	raz	nasi	uczniowie	pokazali	swój	aktorski	oraz	wokalny	
talent	 i	 z	 przyjemnością	 się	 ich	 słuchało.	Szczególne	 sło-
wa	uznania	należą	się	szkolnemu	chórowi,	który	wspaniale	
śpiewał	pieśni	towarzyszące	poszczególnym	epokom	histo-
rycznym.14	 października	 każdego	 roku	 uczniowie	 mogą	

wyrazić	 swoją	wdzięczność	 i	 sympatię	 nauczycielom,	 ale	
Dzień	Edukacji	Narodowej	to	nie	tylko	święto	nauczycieli.	
To	święto	wszystkich	pracowników	szkoły,	a	także	samych	
uczniów.	 To	 właśnie	 uczniowie	 są	 najważniejszym	 ele-
mentem	szkolnictwa,	 zatem	najlepsze	życzenia	należą	 się	
wszystkim!

Tomasz Stolarczyk
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„Nitką malowane - gobeliny Pani Marii”

„Kropelka światła, drzewo, dom-
Zamarłych kształtów dziwowisko,
Lecz spoza sztywnych, tkackich ram-
Coś wciąż żywego- dusza artysty......”

Pani	Maria	cały	aktywnie	wyplata	gobeliny.	Jest	to	dla	niej	
forma	terapii	oraz	prawdziwa	przyjemność	z	robienia	tego	
co	kocha	mimo	sędziwego	wieku.	Twórcza	aktywność	Pani	
Marii	 pomaga	 zachować	 dobrą	 kondycję	 psychofizycz-
ną,	 wpływa	 na	 poprawę	 funkcji	 poznawczych,	 pozwala	
się	 samorealizować	artystce.	Dom	Seniora	 im.	Sue	Ryder 
w	 Pierzchnicy	 miał	 przyjemność	 zorganizować	 wystawę	
gobelinów	 autorstwa	 Pani	 Marii.	 Wystawa	 wzbogacona	
była	o	pokaz	instruktażowy	wykonywania	gobelinów		po-
prowadzony	przez	naszą	artystkę,		a	spotkanie	cieszyło	się	
dużym	zainteresowaniem	ze	strony	zaproszonych	gości.
 Pani	Maria	mówi:	„Chciałabym	aby	moje	gobeliny	bu-
dziły	w	oglądających	choć	cień	odczucia	duchowego,	przy-
pominały	o	sprawach	pozamaterialnych.	Nie	mogę	odejść	
z	tego	świata	jak	zwykła	cząstka	przyrody.	Pan	Bóg	dał	mi	
tyle	swobody,	że	mogę	kierować	swym	losem.	Chciałabym	
o	 swojej	postawie	 zdecydować,	 coś	pozostawić,	wybudo-
wać,	aby	służyło	następnym	pokoleniom.	Twórczość	to	tyl-
ko	ludzkie	dzieło!”
	 Dyrekcja,	pracownicy	i	Mieszkańcy	Domu	Seniora	im.	
Sue	Ryder		mają	nadzieję,	że	Pani	Maria	jeszcze	przez	dłu-
gie	lata	będzie	cieszyć	wszystkich	swoją	twórczością	arty-
styczną.

Małgorzata Hołody
Ilona Hendzel

	 W	 Domu	 Seniora	 im.	 Sue	 Ryder	 w	 Pierzchnicy	 od	
kwietnia	2016r.	naszą	Mieszkanką	jest	Pani	Maria	Sajdak.	
Uprawia	tkactwo	artystyczne	od	ponad	30	lat.	To	chodząca	
pracowitość,	cierpliwość	 i	 spokój,	a	nade	wszystko	pasja.		
Od	1983r.	należy	do	Stowarzyszenia		Artystów	Plastyków	
Amatorów	a	następnie	Towarzystwa	Przyjaciół	Sztuk	Pięk-
nych	i	Sekcji	Plastycznej	w	Klubie	Nauczyciela	w	Kielcach.	
Pani	Maria	tkactwem	zainteresowała	się	w	latach	70-tych,	
gdy	na	jednej	z	wystaw	absolwentów	kieleckiego	„	Plasty-
ka”	 zobaczyła	 gobeliny.	 	 Zafascynowana	 tkaninami	 arty-
stycznymi	ukończyła	kurs	w	ośrodku	„Praktycznej	Pani”.	
Swoją	wiedzą,	doświadczeniem	i	umiejętnościami	chętnie	
dzieliła	się	z	innymi	prowadząc	warsztaty	tkackie	w	Klubie	
„Słoneczko”.
	 Po	 raz	 pierwszy	 pokazała	 swoje	 prace	 na	 wystawie	
pracowniczej	„Polmo-SHL”	w	1980	roku.	W	1986r.	miała	
swoja	 indywidualną	wystawę	 swoich	gobelinów	w	Erfur-
cie.	W	swoim	dorobku	ma	300	gobelinów,	które	prezento-
wała	na	licznych	wystawach	zbiorowych	i	indywidualnych	
w	Kielcach	 na	 terenie	 kraju	 i	 za	 granicą.	Za	 swoją	 pracę	
twórczą		była	wielokrotnie	nagradzana	m.in.:	Odznaką	Mi-
nistra	Kultury	i	Sztuki	„Zasłużony	Działacz	Kultury”,	Sta-
tuetką	„Nike	Świętokrzyska”.
  Wciąż	doskonali	swój		warsztat,	szuka	nowych	splo-
tów,	 form	a	 także	surowców	do	 tkania	prac.	Ta	żmudna	 i		
pracochłonna	 dziedzina	 sztuki	 stała	 się	 pasją,	 której	 po-
święca	swój	wolny	czas.	Źródłem	natchnienia	jest	dla	Niej	
przede	 wszystkim	 natura,	 której	 uroki	 pokazuje	 w	 tkani-
nach	m.in.:	”Rezerwat	Przyrody	Jaskinia	Raj”,	”Szał”	(na	
podstawie	obrazu	W.	Podkowińskiego),	„Kwitnąca	Jabłoń”,	
”Motyl	–Pawik”.	W	jej	zbiorach	pojawia	się	często	tematy-
ka	sakralna	”Chrystus	w	koronie”	,	”Zesłanie	Ducha	Św.”,	
jak	również	patriotyczna	„Godła	Polskie”.
		 Największym	fanem	twórczości	Pani	Marii,	jest	jej	mąż	
Pan	Leonard,	który	prowadzi	„Złotą	Księgę”	dokumentując	
w	niej	wszystkie	wydarzenia	związane	z	twórczością	żony.	
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Ślubowanie Pierwszoklasistów

	 Dnia	24	października	uczniowie	klas	pierwszych	zło-
żyli	 uroczyste	 ślubowanie	 na	 flagę	 narodową	 wobec	 ro-
dziców,	nauczycieli	i	zaproszonych	gości.	To	jedna	z	pięk-
niejszych	uroczystości	 odbywających	 się	w	naszej	 szkole	
–	przyjęcie	najmłodszych	w	poczet	uczniów	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Pierzchnicy.	Pierwszoklasiści	umilili	uroczystość	
prezentując	swoje	aktorskie	i	wokalne	umiejętności.	Dzieci	

pięknie	recytowały	wiersze,	przedstawiły	inscenizację	oraz	
śpiewały	piosenki.
	 Ze	 szczególnym	wzruszeniem	 	 podziwiali	 swoje	 po-
ciechy	rodzice.	Moc	życzeń,	osiągania	szkolnych	sukcesów	
złożyła	uczniom	P.	Dyrektor	oraz	 zaproszeni	goście	wraz	
z	błogosławieństwem	księdza	proboszcza.
	 Po	uroczystości	dzieci	wraz	z	rodzicami	i	gośćmi	udali	
się	do	pięknie	przystrojonych	sal	na	słodki	poczęstunek.

Wychowawczynie klas pierwszych

Historyczna uchwała Rady Gminy

	 Na	sesji	w	dniu	15	listopada	br.	rozpatrywany	był	pro-
jekt	uchwały	w	sprawie	wystąpienia	z	wnioskiem	do	Mini-
stra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	o	nadanie	praw	
miejskich	dla	Pierzchnicy.

	 Urząd	 gminy	 zgromadził	 wszystkie	 wymagane	 prze-
pisami	 dokumenty	 i	 opinie.	Mieszkańcy	w	 konsultacjach	
w	zdecydowanej	większości	poparli	inicjatywę	ponownego	
nadania	statusu	miasta	dla	Pierzchnicy.	

	 Na	 posiedzeniu	 rady	 gminy	 obecny	 był	 poseł	 z	 tere-
nu	naszej	gminy	–	Bogdan	Latosiński,	który	jednoznacznie	
zapewnił	o	swoim	poparciu	tego	wniosku	w	ministerstwie.	
Potwierdził	również	o	pozytywnym	podejściu	do	tej	spra-
wy	przez	panią	Wojewodę	Agatę	Wojtyszek,	której	opinia	
w	całym	procesie	jest	bardzo	ważna.	

	 Historyczną	uchwałę	dla	Pierzchnicy	radni	podjęli	jed-
nogłośnie.	Wniosek	 jeszcze	 w	 listopadzie	 został	 złożony	
u	pani	Wojewody,	która	po	analizie	dokumentów	i	wydaniu	
opinii	przesyła	wniosek	do	ministerstwa.	

	 Ostateczna	decyzja	będzie	podjęta	w	lipcu	przyszłego	
roku	przez	Radę	Ministrów.	Jeśli	będzie	to	pozytywna	de-
cyzja	 (a	wierzymy,	 że	 taka	będzie)	 to	Pierzchnica	byłaby	
na	nowo	miastem	od	1	stycznia	2019r.	–	równo	150	lat	od	
dekretu	carskiego	pozbawiającego	praw	miejskich.

	 W	 dążeniach	 mieszkańców	 Pierzchnicy	 oraz	 władz	
gminy	dodatkowego	wsparcia	oprócz	posła	Bogdana	Lato-
sińskiego	udzielił	jeszcze	jeden	parlamentarzysta	-	senator	
Krzysztof	Słoń.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 2017Strona 4

Warsztaty profilaktyczne
W	dniach	26	 i	 27	października	2017r.	 	w	Szkole	Podsta-
wowej	 	w	Pierzchnicy	 realizowany	był	 program	profilak-
tyczny	„Archipelag	skarbów”	skierowany	do	uczniów	klas	
II	 –	 III	 gimnazjum,	 nauczycieli	 i	 rodziców.	 Program	 jest	
rekomendowany	przez	Krajowe	Biuro	ds.	Przeciwdziałania	
Narkomanii,	 Państwową	Agencję	Rozwiązywania	Proble-
mów	Alkoholowych	i	Ośrodek	Rozwoju	Edukacji.	„Archi-
pelag	 skarbów”	 to	 żywy	 i	 dynamiczny	 program	 profilak-
tyczny	prowadzony	przez	czteroosobową	ekipę	specjalnie	
przygotowanych	trenerów.	Zajęcia	odbywają	się	w	formie	
dwóch	czterogodzinnych	mitingów,	co	skutecznie	angażuje	

uczestników	i	umożliwia	przekazanie	im	w	ciekawy	sposób	
treści	profilaktycznych.	Młodzież	otrzymała	wskazówki	jak	
trenować	siłę	charakteru.	Ważnym	aspektem	programu	był	
trening	 asertywności,	 uczestnicy	 zajęć	 ćwiczyli	 umiejęt-
ność	przeciwstawiania	się	negatywnej	presji	rówieśników.	
Omówione	zostały	takie	zagadnienia,	jak:	uzależnienie	od	
seksu	i	pornografii,	mechanizmy	związane	z	uzależnieniem	
od	alkoholu	i	narkotyków.	Tematy	te	były	poruszane	z	dużą	
delikatnością	 i	 powagą.	W	 czasie	 prowadzenia	 zajęć	wy-
korzystany	został	cały	wachlarz	różnorodnych	metod	pracy	
z	grupą:	prezentacje	multimedialne,	konkursy	z	nagrodami,	
krótkie	 filmiki,	 muzyka,	 dynamiczne	 ćwiczenia.	 Młodzi	
trenerzy	potrafili	nawiązać	bardzo	dobry	kontakt	z	młodzie-

żą.	Humor	przeplatał	się	z	poważnymi	treściami	w	sposób	
dający	 uczestnikom	 chwile	 wytchnienia	 i	 odreagowania.	
Ważnym	 elementem	 programu	 był	 festiwal	 twórczości.	
Uczniowie	z	dnia	na	dzień	przygotowali	liczne	prezentacje:	
wiersze,	plakaty,	hasła	związane	tematycznie	z	omawiany-
mi	problemami.	Uczestnicy	warsztatów	bardzo	dobrze	oce-
nili	program,	chętnie	brali	udział	w	scenkach,	ćwiczeniach	
i	konkursach.	W	ramach	programu	„Archipelag	skarbów”	
odbyły	się	także	szkolenia	dla	nauczycieli	i	rodziców.	Pod-
czas	 tych	zajęć	prowadzący	zaprezentowali	wyniki	badań	
nad	młodzieżą,	 przekazane	 zostały	 wskazówki	 dotyczące	
szkolnej	pracy	profilaktycznej	oraz	wybrane	aspekty	wie-
dzy	dotyczącej	skuteczności	w	profilaktyce	młodzieżowej.	
Szczególny	akcent	położono	na	umiejętności	dobrej	komu-
nikacji	między	rodzicami	 i	dziećmi.	Jest	 to	bardzo	ważne	
w	 wychowaniu	 nastolatka	 w	 okresie	 dorastania.	 Rodzice	
otrzymali	ulotki	profilaktyczne	oraz	wypełnili	anonimowe	
ankiety.	„Dni	profilaktyki	w	szkole”	zostały	zorganizowa-
ne	 przez	 Społeczny	 Ruch	 Trzeźwości	 w	 Pierzchnicy	 we	
współpracy	z	Dyrekcją	SP	w	Pierzchnicy.	Środki	finansowe	
na	realizację	zadania	pochodziły	z	dotacji	Gminy	Pierzch-
nica	–	projekt;	„Młodość	bez	uzależnień

Prezes SRT w Pierzchnicy 
Marek Kułan

Warsztaty w OMPiO w Kielcach

	 8	 listopada	 uczniowie	 klasy	 IIIa	 odwiedzili	 Ośrodek	
Myśli	 Patriotycznej	 i	 Obywatelskiej	 w	 Kielcach.	Aktyw-
nie	 uczestnicząc	 w	 zajęciach	 „Wielcy	 Polacy:	 Tadeusz	
Kościuszko	i	Józef	Piłsudski”	poznawali		Polską	drogę	do	
odzyskania	niepodległości.	Była	to	kolejna	lekcja	historii,	
której	celem	było		poznawanie	historii	Polski		i	kształtowa-
nie		postaw	patriotycznych.

Barbara Miszczyk
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  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie  
 „ KLUB SENIORA - AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA”  

  realizowanym przez
FUNDACJĘ DOM SENIORA IM. SUE RYDER W PIERZCHNICY

współfinansowanym	ze	środków	Regionalnego		Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014-
2020	w	ramach		Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Osi	9.	Włączenie	społeczne	i	walka	z	ubóstwem	Poddziałanie	

9.2.1	Rozwój	wysokiej	jakości	usług	społecznych.

Do	Klubu	Seniora	mogą	zgłaszać	się	osoby	w	wieku	po	zakończeniu		aktywności	zawodowej:
•		zamieszkujące	teren	gminy	Pierzchnica
•		niesamodzielne,	zagrożone	ubóstwem	lub	wykluczeniem	społecznym		(osoby	z	niepełnosprawnościami.	osoby	korzysta-
jące	ze	świadczeń	z	pomocy	społecznej,	korzystające	z	Programu	Operacyjnego	Pomoc	Żywnościowa	2014-2020	)

W	ramach	projektu	oferujemy:
•	indywidualne	spotkania	z	psychologiem
•	warsztaty	komputerowe
•	kinezyterapię	–	terapię	ruchem	
•	hortiterapię	–	zielony	ogród	
•	arteterapię	–	terapia	poprzez	sztukę

•	warsztaty	psychologiczne
•	treningi	kulinarno-dietetyczne
•	warsztaty	kulturalno-oświatowe
•	zajęcia	aktywizujące	społecznie
•	wyjazdy	do	kina,	teatru	
•	wycieczkę	do	Warszawy

Projekt	realizowany	będzie	w	terminie	od	01.01.2018	do	dnia	31.12.2018	r.
Termin	zgłaszania	się	do	udziału	w	projekcie	do:	05.01.2018r.

w	Biurze	Projektu	Fundacji	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy
przy	ul.	Szkolnej	36	w	Pierzchnicy	(	pok.	38).

Szczegółowe	informacje		pod	numerem	tel.	(041)	370-92-98
Dokumentacja	rekrutacyjna		dostępna	jest	w	Biurze	Projektu	oraz	na	stronie	internetowej	Fundacji	:	 

sueryder-pierzchnica.pl.

Życzenia Świąteczne

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	 
życzą:

Radny Powiatu Kieleckiego
Stanisław Piotr Rękas

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Piotr Żołądek
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99 Rocznica Odzyskania Niepodległości

	 11	 listopada	 to	wyjątkowa	data	w	najnowszej	historii	
naszego	 kraju.	 Tego	 dnia	 obchodzimy	 Narodowe	 Święto	
Niepodległości,	 święto	 państwowe	 upamiętniające	 odzy-
skanie	przez	Polskę	niepodległości	w	1918	roku.	W	całym	
kraju	odbywają	się	uroczystości,	koncerty,	parady	i	marsze.	
Jest	to	dzień,	w	którym	manifestujemy	nasz	patriotyzm.
	 W	 naszej	 szkole	 również	 organizujemy	 coroczne	
występy,	 których	 celem	 jest	 pokazanie	 zarówno	 naszym	
uczniom,	jak	i	społeczności	lokalnej,	jak	ważny	dla	Polski	
był	dzień	11	listopada	1918	r.	Wysiłkiem	ówcześnie	żyją-
cych,	dziś	cieszymy	się	wolnością	w	swoim	własnym	kraju.	
	 Wydarzenia	 sprzed	 99	 lat	 upamiętniliśmy	 poruszają-
cym	montażem	słowno	muzycznym,	na	który	składały	się	
deklamowane	 przez	 młodzież	 wiersze	 oraz	 piosenki.	 Na	
szczególną	uwagę	 zasłużył	 szkolny	 chór,	 który	wspaniale	
wykonał	 patriotyczne	 pieśni.	 Zgromadzeni	 na	 sali	 gim-
nastycznej	 uczniowie,	 zarówno	 ci	 starsi,	 jak	 i	 najmłodsi,	
z	wielkim	zaangażowaniem	słuchali	swoich	kolegów.

	 Celem	 uroczystości	 takich	 jak	 dzisiejsza	 jest	 kształ-
towanie	 patriotycznych	 postaw	wśród	 dzieci	 i	młodzieży.	
Wszyscy	pamiętamy,	że	wolność	nie	jest	nam	dana	na	za-
wsze.	Dbajmy	o	nią	i	pielęgnujmy	pamięć	o	przeszłych	wy-
darzeniach,	które	są	istotnym	składnikiem	naszej	tożsamo-
ści	narodowej.

Tomasz Stolarczyk

Pasowanie na ucznia

Stając się uczniem Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Drugni, 
ślubuję:
Być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej 
pracować kiedy urosnę!
Będę się starać swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

	 26	października	2017	roku	uczniowie	klasy	pierwszej	
podczas	Uroczystości	Pasowania	na	Ucznia	złożyli	ślubo-

wanie	i	zostali	z	rąk	pani	dyrektor	Elżbiety	Stemplewskiej	
pasowani	 na	 Uczniów	 Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni.
 
	 Pierwszoklasiści	w	czasie	występu	wykazali	się	zdol-
nościami	 recytatorskimi,	 wokalnymi	 i	 odpowiednią	 po-
stawą	 społeczną.	 Nagrodzeni	 zostali	 gromkimi	 brawami	
i	 licznymi	 prezentami.	 	 Po	 części	 artystycznej	 uczniowie	
wraz	 z	 zaproszonymi	 gośćmi	 udali	 się	 do	 sali	 na	 pyszny	
poczęstunek,	przygotowany	przez	rodziców.	Czekał	tam	na	
nich	również	wspaniały	tort	oraz	niespodzianka	-	Fotobud-
ka,	 dzięki	 której	można	 było	wykonać	 pamiątkowe	 zdję-
cie	z	użyciem	śmiesznych	rekwizytów.	Do	zabawy	chętnie	
włączyli	się	rodzice	oraz	goście.

	 Do	 grona	 szkolnej	 społeczności	 wstąpili:	Adamczyk	
Patryk,	Bęben	Michał,	 Borek	 Sebastian,	 Idzik	 Iwo,	 Idzik	
Szymon,	 Juszczakiewicz	Mateusz,	Madej	Krzysztof,	Ozi-
mina	Nikola,	Pawłowska	Olga,	Rajca	Paulina,	Stępień	To-
masz,	Wojnowska	Natalia.	

	 Naszym	najmłodszym	uczniom	życzymy	samych	mi-
łych	i	pogodnych	chwil.	Uczcie	się	pilnie	i	zawsze	godnie	
reprezentujcie	naszą	szkołę.

Paulina Kwaśniewska-Świercz
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Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

	 Fundusz	 Pożyczkowy	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego	Sp.	z	o.o.	został	powołany	w	2010	roku	przez	Sa-
morząd	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 i	 działa	 jako	
alternatywa	 instytucji	 finansowych.	 Przedmiotem	 naszej	
działalności	 jest	 udzielanie	 pożyczek	 dla	 mikro,	 małych 
	 i	 średnich	 przedsiębiorców	 posiadających	 siedzibę	 bądź	
koncentrujących	 swoją	 działalność	 na	 terenie	Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego.	 Fundusz	 wpisał	 się	 w	 przestrzeń	
świętokrzyskiego	biznesu	jako	stabilny	partner	i	doskonała	
alternatywa	w	pozyskiwaniu	finansowania	na	cele	inwesty-
cyjne	i	obrotowe.	Ważne	jest,	że	aż	66%	pożyczkobiorców	
to	firmy	z	sektora	mikro,	mających	największe	trudności	w	
zdobyciu	finansowania	komercyjnego	np.	z	powodu	braku	
wymaganych	zabezpieczeń	czy	historii	kredytowej.	Posia-
damy	doświadczenie	w	doradztwie	przy	 tworzeniu	przed-
siębiorstw	 –	 startupów	 oraz	 pomocy	 finansowej	 nowo-
powstałych	 przedsiębiorstw.	 Blisko	 13%	 sfinansowanych	
i	wspartych	firm	w	ramach	przyznanych	pożyczek	stanowią	
firmy	 prowadzące	 swoją	 działalność	 poniżej	 12	miesięcy	
(start-up).	
	 Z	usług	FPWŚ	można	korzystać	odwiedzając	siedzibę	
osobiście	lub	umawiając	się	na	spotkanie	z	Doradcą	telefo-
nicznie	lub	e-mailowo.	W	ten	sposób	będzie	można	uzyskać	
informację	na	temat	możliwości	uzyskania	pożyczki	przez	
przedsiębiorcę.	

Dane teleadresowe:
Fundusz Pożyczkowy Województwa 

Świętokrzyskiego	Sp.	z	o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Tel. 41 360 02 80
e-mail: sekretariat@fpws.eu

www.fpws.eu
	 Aktualnie	 na	 mocy	 nowej	 umowy	 z	 grudnia	 2016r.	
z	Województwem	 Świętokrzyskim	 środki	 z	 perspektywy	
RPO	2007	–	2013	są	dostępne	dla	świętokrzyskich	przed-

siębiorców	do	 końca	 2026r.	 Ponadto	 dla	 przedsiębiorców	
otwierają	się	nowe	możliwości	finansowania	-	zostają	uru-
chomione	środki	z	perspektywy	RPO	na	lata	2014	–	2020,	
o	 które	 Fundusz	 Pożyczkowy	Województwa	 Świętokrzy-
skiego	Sp.	z	o.o.	będzie	aplikował.
Obecnie	FPWŚ	oferuje	dwa	produkty	pożyczkowe:
Pożyczka inwestycyjna:przeznaczenie:	 finansowanie	 na-
kładów	inwestycyjnych	np.	na	zakup/adaptację/moderniza-
cję		nieruchomości,	zakup	środka	trwałego	itp.
zabezpieczenie:	 130%	 wartości	 udzielanej	 pożyczki	
oprocentowanie:	 oparte	 na	 stopie	 bazowej	 Komisji	 Eu-
ropejskiej	 i	marży	 Funduszu	 uzależnione	 od	 oceny	 ratin-
gowej	przedsiębiorstwa	 i	prawnego	 	zabezpieczenia	–	ak-
tualnie	 dla	 podmiotów	działających	powyżej	 roku	 od	 4%	
w	 skali	 roku,	 dla	 podmiotów	 działających	 do	 12	 m-cy	
od	 5,83%	 w	 skali	 roku;	 okres:	 do	 60	 m-cy;	 karencja	 
w	spłacie:	do	6	m-cy	w	uzasadnionych	przypadkach;	kwota:	
uzależniona	od	wielkości	przedsięwzięcia	inwestycyjnego	/	
wielkości	przedsiębiorstwa;	prowizja:	aktualnie	nie	pobie-
rane.
Pożyczka obrotowa:
przeznaczenie:	finansowanie	wydatków	na	zakup	środków	
obrotowych	w	 związku	 z	 rozszerzeniem	 działalności;	 za-
bezpieczenie:	130%	wartości	udzielanej	pożyczki
oprocentowanie:	 oparte	 na	 stopie	 bazowej	Komisji	 Euro-
pejskiej	i	marży	Funduszu	uzależnione	od	oceny	ratingowej	
przedsiębiorstwa	i	prawnego	zabezpieczenia	–	aktualnie	dla	
podmiotów	działających	powyżej	roku	od	4%	w	skali	roku,	
dla	podmiotów	działających	do	12	m-cy	od	5,83%	w	skali	
roku;	okres:	do	36	m-cy;	kwota:	uzależniona	od	wielkości	
obrotu/zawartych	kontraktów/	wielkości	przedsiębiorstwa;	
prowizja:	aktualnie	nie	pobierane.
	 Pożyczki	mają	charakter	celowy	i	muszą	się	wpisywać	 
w	uzasadnione	potrzeby	rozwoju	podmiotu.

Podziękowania

	 Serdeczne	 podziękowania	 za	 włożony	 trud	 i	 wspar-
cie	 materialne	 w	 przygotowanie	 tegorocznych	 Dożynek	
Gminnych	składamy	MIESZKAŃCOM	GÓREK	I	KALI-
NY	GÓRECKIEJ	PANU	WÓJTOWI	I	PRACOWNIKOM	
URZĘDU	GMINY	oraz	hojnym	sponsorom:
•	Karwat	Iwona	i	Mariusz	
•	Bandura	Rafał
•	Brych	Dariusz
•	Brych	Mariusz
•	Polewczak	Łukasz
•	Błaszczyk	Bolesław	
•	Usługi	Budowlane	Sieczkowski	Ireneusz	i	Tomasz
•	P.H.U	MotoZbych	Beata	Osman

•	H.H.E.	ELHYDRO	G.	Zawierucha	A.Ogłoza
•	Sklep	Spożywczo-Przemysłowy	Banasik	Małgorzata
•	Gminna	Mleczarnia	w	Pierzchnicy
•	Miszczyk	Kazimierz
•	Pokrzywa	Krzysztof
•	Misztal	Kazimierz
•	Pasek	Robert
•	Pasek	Mateusz
•	Piwowar	Krystyna	i	Piotr
•	Stowarzyszenie	Oświatowo-Kulturalne	w	Skrzelczycach
•	KGW	Maleszowianki

Komitet Organizacyjny
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„Krówka Opatowska”

	 W	 miesiącu	 wrześniu	 uczniowie	 klas	 trzecich	 wraz	
z	 wychowawcami	 	 i	 przy	 wsparciu	 rodziców	 odwiedzili		
Zakład	 Cukierniczy	 w	 Opatowie.	 „Krówkarenka”-	 to	 fir-
mowa	 kawiarenka,	 w	 której	 odbyły	 się	 warsztat	 związa-
ne		z	tradycyjnym		procesem	robienia	cukierków	-	krówek	
produkowanych	ręcznie	od	ponad	30	 lat.	 	Dzieci	obejrza-
ły	 prezentację	 dotyczącą	 produkcji	 krówek,	 obserwowały	
pokaz	 ręcznego	 ich	 krojenia	 i	 pakowania.	Uczyły	 się	 za-
wijania	w	koszulki	cukierków	i	przygotowania	etykiet.	Na	
pamiątkę	pobytu	w	zakładzie		każdy	uczestnik	otrzymał	ku-
ferek	z		własnoręcznie	zapakowanymi	i	bardzo	smacznymi	
krówkami.

Barbara Miszczyk

Narodowe Święto Niepodległości

	 W	 dniu	 10.11.2017r.	 społeczność	 Społecznej	 Szko-
ły	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Drugni	 obchodziła	
99	rocznicę	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	W	tym	
roku	uroczystość	miała	wyjątkowy	charakter,	gdyż	połączona	
była	z	upamiętnieniem	bohaterów	powstania	styczniowego	
na	naszej	ziemi.	Grupa	lokalnych	miłośników	historii	ufun-
dowała	i	postawiła	przed	wejściem	do	naszej	szkoły	kamień	
z	tablicą	informującą	o	potyczce	wojsk	powstańczych	z	od-
działami	kozaków,	która	miała	miejsce	4	listopada	1863	roku	 
w	Drugni.

	 Uroczystości	Narodowego	Święta	Niepodległości	roz-
poczęła	msza	święta	w	miejscowym	kościele	parafialnym.	
Po	mszy	uczniowie,	nauczyciele,	pracownicy	i	zaproszeni	
goście	udali	się	pod	nowy	obelisk,	który	poświęcił	ksiądz	
proboszcz	Grzegorz	Olejarczyk.	Następnie	wszyscy	skiero-
wali	się	do	szkoły,	gdzie	odbyła	się	uroczysta	akademia.

	 Całość	 obchodów	 swoja	 obecnością	 uświetnili	 przy-
byli	goście:	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Pan	Stanisław	Strąk,	
pasjonat	historii	Pan	Romuald	Sadowski,	ksiądz	proboszcz	
Grzegorz	Olejarczyk	 i	prezes	Stowarzyszenia	Sportowo	–	
Kulturalnego	Pan	Stanisław	Kwapisz.		

	 W	tracie	przedstawienia	uczniowie	klasy	IV	i	VII	przy-
pomnieli	wszystkim	obecnym	historyczne	okoliczności	od-
zyskania	przez	Polskę	niepodległości	w	1918	roku.	W	przy-
stępny	sposób	przybliżyli	publiczności	najważniejsze	cechy	
patriotyzmu	i	umiłowania	Ojczyzny.	Według	młodych	arty-
stów	są	to:	przywiązanie,	odwaga,	poświęcenie	oraz	znajo-
mość	historii	polskich	zrywów	narodowowyzwoleńczych.	
Nie	 zabrakło	 również	 patriotycznych	wierszy	 oraz	 pieśni	
i	piosenek.	Akademia	była	ciekawą	i	wzruszającą	lekcją	hi-
storii,	i	obywatelskich	postaw,	dlatego	nagrodzona	została	
gromkimi	brawami.		

Paweł Kuliński
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Milion róż w podzięce za trud i serce

	 16	 października	 2017r.	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podsta-
wowej	 im.	 Jana	Pawła	 II	 odbył	 się	uroczysty	 apel	 z	oka-
zji	Dnia	 Edukacji	Narodowej.	Uroczystość	 uświetnili	 za-
proszeni	 goście:	 	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Pan	Stanisław	
Strąk,		Ks.	Proboszcz	Grzegorz	Olejarczyk,	Zarząd	Stowa-
rzyszenia	 Sportowo	 -	Kulturalnego	w	Drugni:	 Pan	Stani-
sław	Kwapisz	 i	Pani	Adela	Pałyga,	Przewodnicząca	Rady	
Rodziców	Pani	Magdalena	Sikora	oraz	emerytowani	-	na-
uczyciele	i	pracownicy	szkoły.	Cieszymy	się	bardzo,	że	w	
bieżącym	 roku	 tak	wielu	 emerytów,	 byłych	pracowników	
szkoły	przyjęło	nasze	zaproszenie	i	zdecydowało	się	wspól-
nie	z	nami	przeżywać	to	piękne	święto.
	 Akademię	rozpoczął	nowoczesny	taniec	w	wykonaniu	
dziewczynek	z	klas	 III	 i	 IV.	Kolejnym	punktem	akademii	
był	 humorystyczny	 program,	 który	 przygotowali	 najstar-
si	 uczniowie.	Ukryte	 talenty	 aktorskie	ujawniły	 się	 już	w	
jego	w	pierwszej	części.	W	rolę	dwóch	woźnych	wcieliły	
się	 Patrycja	 Dzierżak	 i	 Dominika	 Sajkiewicz,	 pozostali	
uczniowie	odegrali	rolę	niesfornych	uczniów.	Dziewczynki		
znakomicie	zaprezentowały	swoje	trudne	role	i	z	humorem	

przedstawiły	problemy	z	 jakimi	borykają	 	 się	pracownicy	
szkoły	i	emeryci.	Niecodzienne	przedstawienie	wzbudziło	
duży	aplauz	wśród	publiczności.	Młodzi	aktorzy	usłyszeli	
wiele	 słów	uznania	 i	gratulacji.	W	drugiej	części	przesta-
wienia	 uczniowie	 klasy	VI	 poprzez	 recytację	 zabawnych	
wierszy	dokonali	krótkiej	charakterystyki	pracowników	na-
szej	szkoły.
	 Miłą	 niespodzianką	 dla	 przybyłych	 gości	 okazała	 się		
prezentacja	 multimedialna	 poświęcona	 50-leciu	 istnienia	
budynku	szkoły	i	5-leciu	istnienia	Społecznej	Szkoły	Pod-
stawowej	im.	Jana	Pawła	II.	Dla	oglądających	była	to	swo-
istego	 rodzaju	chwila	wspomnień	 i	 zadumy.	Nie	 jednemu	
łza	zakręciła	się	w	oku.	
	 W	części	oficjalnej	uroczystości	głos	zabrała	Pani	Dy-
rektor	Elżbieta	Stemplewska,	 która	mówiła	 o	 trudnej,	 ale	
jakże	pięknej	pracy	nauczyciela.	Swoistego	rodzaju	trady-
cją	stało	w	naszej	szkole	wyrażenie	wdzięczności	poprzez	
przyznawanie	zaszczytnych	wyróżnień.	
	 W	 bieżącym	 roku	 przyznane	 zostały	 dwie	 nagrody.	
Nagrodę	Prezesa	z	rąk	Pana	Stanisława	Kwapisza	otrzyma-
ła	Pani	Barbara	Szlompek.	Nagrodę	Dyrektora	z	 rąk	Pani	
Elżbiety	Stemplewskiej	otrzymała	Pani	Agnieszka	Safian.	
Nagrodzonym	Paniom	–	serdecznie	gratulujemy!	
	 Na	 zakończenie	Wójt	 Gminy	 Pierzchnica	 Pan	 Stani-
sław	Strąk		wyraził	swoje	uznanie	dla	aktorów	i	podzięko-
wał	wszystkim	pracownikom	szkoły	za	trud	i	poświęcenie,	
życząc	im	wszystkiego	najlepszego.	Do	życzeń	dołączył	się	
Prezes	Stowarzyszenia	Sportowo	–	Kulturalnego	Pan	Sta-
nisław	Kwapisz,	który	wręczył	każdemu	różę	i	słodki	upo-
minek.	 Przewodnicząca	 Rady	 Rodziców	 Pani	Magdalena	
Sikora	przekazała	życzenia	od	wszystkich	rodziców	i	wrę-
czyła	obecnym		i	emerytowanym		pracownikom	szkoły	po		
pięknej		róży.	

Gabriela Sajkiewicz

Śniadanie Daje Moc

	 W	 środę	 8	 listopada	 2017r.	 oddziały	 przedszkolne	
wraz	 z	 uczniami	 	 klas	 I-III	Społecznej	Szkoły	Podstawo-
wej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	po	raz	drugi	wzięły	udział	
w	ogólnopolskiej	akcji	edukacyjnej	„Śniadanie	daje	moc”	
zorganizowanej	 w	 ramach	 Europejskiego	 Dnia	 Zdrowe-
go	 Jedzenia	 i	 Gotowania.	Akcja	 miała	 na	 celu	 uświado-
mienie	 uczniom,	 iż	 śniadanie	 to	 najważniejszy	 posiłek	
w	 ciągu	 dnia.	 Ważny,	 gdyż	 daje	 nam	 energię	 potrzebną	
do	 nauki	 i	 zabawy.	Do	 tego	wydarzenia	 dzieci	 przygoto-
wywały	 się	 kilka	 dni.	 Wspólnie	 z	 nauczycielami	 zrobi-
ły	 czepki	 kucharskie,	 tak	 jak	 na	 prawdziwych	 kucharzy	
przystało.	 Śniadanie	 poprzedziła	 krótka	 pogadanka	 na	 te-

mat	najważniejszych	zasad	zdrowego	odżywiania.	Następ-
nie	 uczniowie	 zostali	 podzieleni	 na	 grupy:	 jedni	 specjali-
zowali	 się	w	 robieniu	 kanapek,	 inni	 sałatek	 i	 twarożków,	 
a	 jeszcze	 inni	 zajęli	 się	 dekorowaniem.	 Wszystko	 było	
smaczne	i	swoim	wyglądem	zachęcało	do	jedzenia.	Śniada-
niowe	przysmaki	cieszyły	się	dużym	powodzeniem.	Wspól-
na	akcja	„Śniadanie	Daje	Moc”	była	nie	tylko	świetną	za-
bawą,	ale	również	czasem	owocnej	integracji	najmłodszej	
społeczności	naszej	szkoły.

Gabriela Sajkiewicz
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ŚLADAMI JANA PAWŁA II

	 23	października	2017	roku	uczniowie	naszej	szkoły	pod	
opieką	 swoich	 wychowawców	 uczestniczyli	 w	 wycieczce	
szkolnej	do	Wadowic	i	Kalwarii	Zebrzydowskiej.	Wyciecz-
ka,	 a	 w	 zasadzie	 pielgrzymka,	 miała	 na	 celu	 przybliżenie	
dzieciom	postaci	Patrona	naszej	szkoły	–	Jana	Pawła	II.	Swo-
ją	obecnością	na	tej	wycieczce	zaszczycili	nas	-	Wójt	Gminy	
Pierzchnica	pan	Stanisław	Strąk,	Proboszcz	Parafii	w	Drugni	
ks.	Grzegorz	Olejarczyk	oraz	Prezes	Stowarzyszenia	Sporto-
wo-Kulturalnego	w	Drugni	pan	Stanisław	Kwapisz.	
	 Nasze	pielgrzymowanie	zaczęliśmy	od	Domu	Rodzin-
nego	 Papieża	 Polaka,	 w	 którym	 obecnie	 mieści	 się	 mu-
zeum.	Tam	mogliśmy	na	własne	oczy	zobaczyć	miejsce,	w	
którym	się	urodził,	uczył	się	i	dorastał,	a	także	gdzie	–	jak	
sam	powiedział	–	zaczęła	się	jego	kapłańska	droga,	której	
zwieńczeniem	 był	 papieski	 pontyfikat.	 Mogliśmy	 odczuć	
atmosferę	 panującą	 w	 rodzinnym	 domu	Wojtyłów.	 Spoj-
rzeć	na	zegar	słoneczny	ze	słynnym	napisem	„	Czas	ucieka,	

wieczność	czeka”,	na	który	spoglądał	mały	Karol	w	drodze	
do	kościoła.	
	 Po	 ponad	 godzinnej,	 muzealnej	 podróży	 w	 czasie	
zwiedziliśmy	następnie	kościół	pw.	Ofiarowania	Najświęt-
szej	Maryi	Panny	(obecnie	nosi	tytuł	Bazyliki	Mniejszej),	
gdzie	mały	Karol	był	ochrzczony	i	gdzie	był	ministrantem.	
Wszyscy	 uklękliśmy	 przed	 chrzcielnicą	 oraz	 w	 kaplicy	
z	relikwiami	świętego	JP2,	aby	przez	chwilę	podziękować	
i	 prosić	 naszego	Świętego	 o	 różne	 łaski.	Na	 zakończenie	
pobytu	 w	 Wadowicach	 	 mogliśmy	 skosztować	 słynnych	
wadowickich	kremówek.
	 Kolejnym	miejscem	 związanym	 z	 naszym	 szkolnym	
Patronem	 była	 Kalwaria	 Zebrzydowska	 z	 sanktuarium	
pasyjno-maryjnym	oo.	Bernardynów.	Właśnie	w	Kalwarii	
Karol	Wojtyła	bywał	bardzo	często	–	jako	dziecko,	student,	
kapłan	 czy	 biskup.	 Tam	 też	 wspólnie	 modliliśmy	 się	 na	
Mszy	 świętej	 przed	 obrazem	Matki	 Bożej	Kalwaryjskiej,	
prosząc	 o	 błogosławieństwo	 dla	 naszej	 szkoły,	 stowarzy-
szenia,	 parafii	 i	 gminy.	 Polecaliśmy	 naszych	 wychowan-
ków,	 ich	 rodziców	 i	 dziadków.	 Dziękowaliśmy	 za	 udaną	
podróż,	za	wspólnotę	szkolną	i	za	świętego	naszych	czasów	
–	papieża	Jana	Pawła	II.
	 W	 drodze	 powrotnej,	 pomimo	 zmęczenia,	 odmówili-
śmy	różaniec,	wplatając	w	jego	koraliki	proste	podziękowa-
nie	za	uczestnictwo	w	tej		niezwykłej,	duchowej	pielgrzym-
ce-wycieczce.	
	 Serdecznie	 dziękujemy	 Wójtowi	 Gminy	 Pierzchnica	
panu	Stanisławowi	Strąkowi	za	finansowe	wsparcie	nasze-
go	wyjazdu	oraz	ks.	Proboszczowi	Grzegorzowi	Olejarczy-
kowi	za	duchową	opiekę	w	czasie	naszej	pielgrzymki.	

Tomasz Górka

CZWARTKI LEKKOATLETYCZE

	 Od	 kilku	 lat	 uczestniczymy	 razem	 z	 uczniami	 Szko-
ły	Podstawowej	w	Pierzchnicy	w	„Czwartkach	 lekkoatle-
tycznych”	zorganizowanych	przez	Miejski	Ośrodek	Sportu	
i	 Rekreacji	 (MOSiR)	w	Kielcach.	 Zasadą	 rozgrywek	 jest	
to,	że	każdy	z	zawodników	pracuje	na	własne	konto,	mając	
do	wyboru	dwie	konkurencje.	Ukończenie	zawodów	z	jak	
najlepszym	 wynikiem	 wymaga	 odpowiedniej	 koncentra-
cji	 i	powoduje	duże	emocje.	 Jednak	nasi,	nawet	najmłod-

si	sportowcy,	bardzo	szybko	oswajają	z	konkurencjami	na	
bieżni	i	skoczni.Wyniki,	które	gwarantują	wysokie	lokaty:
-	bieg		na	60	m			-			9.20	sek.,
-	bieg	na	300	m			-			53	sek.,
-	skok	w	dal			-		3.50	m,
-	rzut	piłeczka	palantową	–	40	m
W	bieżącym	roku	szkolnym	wyróżnili	się:

Mirosław Wójcik

Rok	ur.	2005 Rok	ur.	2006 Rok	ur.	2007
Michał	Stępień	–	kl.	VII
Kinga	Bryk	–	kl.	VI
Kamila	Wiewióra	-		kl.	VI
Pasternak	Paweł	–	kl.	VII	b
Pasternak	Jerzy	–	kl.	VI
Pasternak	Dominik	-	kl.	VI

Dziarmaga	Gabriela	kl.	-VI
Woźniak	Kacper	kl.	–	V	a
Majkowski	Klaudiusz	kl.	V	b

Niedziela	Michał	–	kl.	IV	a
Nowak	Maksymilian	–	kl.	IV	c
Moskwa	Kacper	–	kl.	IV	a
Harabin	Michał	kl.	–	IV	b
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I Międzypokoleniowy Turniej Szachowy

	 W	 dniu	 21.10.	 2017r.	 z	 okazji	 Europejskiego	 Dnia	
Osób	 Starszych	 zorganizowaliśmy	 I	Międzypokoleniowy	
Turniej	Szachowy,	który	odbył	się	w	Domu	Opieki	Rodzin-
nej	w	Pierzchnicy.

	 Kilka	 tygodni	 temu	 jako	 LUKKS	 Kielce	 z	 główną	
siedzibą	w	Kielcach	wyszliśmy	z	inicjatywą	zorganizowa-
nia	międzypokoleniowego	turnieju,	w	którym	przy	jednej	
szachownicy	zagrałoby	najstarsze	 i	najmłodsze	pokolenie	
szachistów.	Okazało	się,	że	idea	ta	spodobała	się		Panu	An-
drzejowi	 Borowieckiemu	 –	 	 właścicielowi	 Domu	Opieki	
Rodzinnej	w	Pierzchnicy	oraz	Panu	Stanisławowi	Strąko-
wi	–	Wójtowi	Gminy	Pierzchnica,	którzy	okazali	zarówno	
wsparcie	finansowe	ale	również	obiecali,	że	turniej	odby-
wać	się	będzie	cyklicznie.

	 Podczas	 szachowej	 rywalizacji	 gościliśmy	 zawod-
ników	 z	 całego	 województwa	 świętokrzyskiego	 (m.in.:	
Kielce,	 Pierzchnica,	 Tokarnia,	 Ostrowiec	 Świętokrzyski,	
Nietulisko	Duże,	Kunów,	Chęciny,	Radkowice,	Jędrzejów,	
Wodzisław,	Połaniec,	Staszów,	Busko-Zdrój)	oraz	Armenii.

	 Udało	 nam	 się	 zrealizować	 założenia	 dzięki	 czemu	
przy	 jednej	 szachownicy	mogli	 spotkać	się	najmłodsi	za-

wodnicy	–	 niespełna	5	 letni:	Aleksander	Kot,	Małgorzata	
Karyś,	 Wojciech	 Bem,	 Lilla	 Czobanian,	 którzy	 w	 przy-
szłości	mają	zamiar	stać	się	wybitnymi	specjalistami	w	tej	
dziedzinie	oraz	 	 najstarsi	 szachiści	 –	 	Stanisław	Bartczak	
urodzony	w		1928	roku	oraz	Stanisław	Kędzierski	z	1935	r.
W	czasie	zawodów	dla	wszystkich	chętnych	przeprowadzi-
liśmy	konkurs	BINGO,	którego	zwyciężczynią	okazała	się	
p.	Agnieszka	Kulpińska	(Busko-Zdrój),	oraz	turniej	warca-
bowy	–	 	miejsca	na	podium	wywalczyli:	 I	m-ce	Jarosław	
Choina	(Ostrowiec	Św.),	II	m-ce	Ewa	Gibalska	(Tokarnia),	
III	Warużan	Czobanian	(Armenia).

	 Dzięki	wsparciu	ze	strony	UG	Pierzchnica	oraz	p.	An-
drzejowi	Borowieckiemu,	zakupiliśmy	liczne	nagrody	rze-
czowe,	puchary,	dyplomy,	a		najlepsi	zawodnicy	otrzymali	
nagrody	finansowe.	Każdy	z	uczestników	otrzymał	drobny	
upominek,	a	najmłodsi	i	najstarszy	pamiątkowe	statuetki.
Patronat	medialny	nad	wydarzeniem	objęło	Radio	Kielce,	
Radio	eM	oraz	TVP	3	Kielce.

Klubu LUKKS Kielce

PODZIĘKOWANIE

	 Pragniemy	 z	 całego	 serca	 podziękować	 sołectwom	
z	 obwodu	 szkoły	w	Drugni:	Drugnia,	Drugnia	 Rządowa,	
Podlesie,	 Podstoła,	 Strojnów,	Wierzbie,	 	 które	 z	 dobroci	
swojego	 serca	 zechciały	 przekazać	 część	 funduszu	 sołec-
kiego	na	budowę	sali	gimnastycznej	przy	Społecznej	Szko-
le	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni.	Ten	szlachetny	
gest	musi	się	odbić	szerokim	echem	i	zostać	utrwalony	na	
zawsze	w	historii	 gminy,	 dlatego	 każde	 sołectwo	 na	 ręce	
Sołtysa	otrzymało	Podziękowanie	od	Prezesa	Stowarzysze-

nia	Sportowo-Kulturalnego	w	Drugni		p.	Stanisława	Kwa-
pisza		podczas	sesji	Rady	Gminy	w	dniu	15.11.2017r.
	 Przekonaliśmy	się,	że	zawsze	możemy	liczyć	na	osoby	
o	wielkim	sercu,	które	chętnie	pomagają	innym.

Zarząd 
Stowarzyszenia Sportowo - Kulturalnego

 w Drugni
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Uroczysty Dzień Seniora w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

	 W	listopadzie	obchodzony	jest	Ogólnopolski	Dzień	Se-
niora.	To	szczególne	święto		ludzi	starszych,	którym	należy	
się	szacunek	i	uznanie	za	bezinteresowną	miłość	i	mądrość,	
jaką	przez	całe	życie	przekazują	całemu	swojemu	otocze-
niu.
	 W	 dniu	 20	 listopada	 Dom	 Seniora	 im.	 Sue	 Ryder		
w	 Pierzchnicy	 zorganizował	 uroczyste	 obchody	Dnia	 Se-
niora.	 Na	 licznie	 przybyłych	Mieszkańców	 czekał	 słodki	
poczęstunek	i	jak	co	roku	-		okolicznościowy	tort.	Spotka-
niu		towarzyszyła	miła	atmosfera	i	doskonała	zabawa	zor-
ganizowana	przez	pracowników	Domu	i	samych	Seniorów.	
Zespół	aktywnych	Seniorów	przygotował	dla	zgromadzo-
nych	 uczestników	 imprezy	 część	 artystyczną.	 Nasi	 Pod-
opieczni	zaprezentowali	skecz	pt.	„	Najpiękniejsze	kobiety	
to	Kielczanki”,	występy	wokalne	i	recytatorsko	-	poetyckie.	
Na	zakończenie	uroczystości	odbyły	się	tańce,	podczas	któ-
rych	organizowane	były	zabawy	integracyjne.	Dzięki	spo-
tkaniu	Mieszkańcy	miło	spędzili	czas	w	atmosferze	dobrej	
zabawy.
	 Z	okazji	Dnia	Seniora	 składamy	wszystkim	 	osobom	
w	podeszłym	wieku		serdeczne	życzenia	zdrowia,	długich	

lat	życia		w	gronie	najbliższych,	pogody	ducha,	satysfakcji	
oraz	spełnienia	wszystkich	marzeń	.
	 Życzymy	 wszystkim	 osobom	 starszym,	 aby	 pamięć	
o	nich	nie	kończyła	się	na	tym	jednym	dniu.		Żywimy	rów-
nież	nadzieję,	że	ta	pamięć	będzie	niosła	ze	sobą	nowe	ini-
cjatywy,	które	zaowocują	poprawą	jakości	życia	Seniorów	
oraz	pomogą	lepiej	wykorzystywać	ich	ogromny	potencjał.

Małgorzata Hołody

Chodniki w najbardziej niebezpiecznych miejscach
	 Droga	 powiatowa	 Kielce-Borków-Pierzchnica-
-Chmielnik	 jest	 drogą	 o	 największym	nasileniu	 ruchu	 sa-
mochodowego	 w	 naszej	 gminie.	 Osoby	 poruszające	 się	
pieszo	wzdłuż	tej	drogi	są	narażone	na	niebezpieczeństwo	
wypadków.	Dlatego	 też	 sukcesywnie	wykonywane	 są	ko-
lejne	odcinki	chodników	przy	zabudowaniach.	
	 W	miesiącu	 listopadzie	 staraniem	 władz	 gminy	 oraz	
radnego	powiatowego	wykonano	dwa	odcinki:	w	Gumie-
nicach	 i	Straszniowie	Gumienickim,	o	które	wnioskowali	
mieszkańcy.	Jeden	to	odcinek	w	części	sołectwa	Gumieni-

ce	od	domów	do	skrzyżowania	z	drogą	w	kierunku	Male-
szowej,	a	drugi		w	Straszniowie	Gumienickim	od	drogi	na	
Słońca	Górę	do	przystanku.	
	 Wartość	 inwestycji	 po	 przetargu	 to	 kwota	 blisko	
90	tys.	zł.,	z	tego	połowa	to	środki	z	budżetu	gminy.	Warto	
podkreślić,	że	Wspólnota	Wsi	Gumienice	dofinansowała	to	
zadanie	kwotą	20	 tys.	 zł	 (po	10	 tys.	 zł	 na	każdy	odcinek	
chodnika).	
	 Inwestycja	została	zrealizowana	przez	Powiat	Kielecki	
w	ramach	umowy	z	Gminą	Pierzchnica	o	wspólnym	finan-
sowaniu	inwestycji	drogowych.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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Dwie kategorie i dwa WIELKIE ZWYCIĘSTWA

	 Zwycięstwo,	sukces	czy	triumf	to	dokonania,	o	których	
warto	mówić,	ale	niestety	nie	da	się	dokładnie	opisać	tego,	
co	 czuje	 prawdziwy	 champion.	 	Takie	 emocje	 potrafi	 za-
pewne	wymienić	każdy,	kto	tworzył	dwie	wspaniałe	druży-
ny	ze	Skrzelczyc.	Chłopcy	w	kategorii	11-13	lat	oraz	14-16	
lat	walczyli	w	pełni	poświęcenia,	siły	walki	i	niesamowitej	
organizacji,	by	stoczyć	ostateczną	walkę	o	puchar.
	 Dnia	21.10.2017r.	o	godzinie	11.00	przy	jednym	z	kie-
leckich	klubów,	dokładnie	na	ulicy	Oboźnej	odbył	się	finał	
Ligi	Wolnych	Stref,	który	co	roku	przysparza	wielu	emocji	
wychowankom,	wychowawcom	i	wszystkim	fanom	przed-

sięwzięcia.	 Choć	 pierwsze	 kroki	 na	 finałowej	 murawie	
okazały	się	być	trudne	i	nie	takie,		jakie	oczekiwaliśmy,	to	
później	szło	już	coraz	lepiej-	zbliżaliśmy	się	do	upragnione-
go	zwycięstwa.	Młodsza,	jak	i	starsza	drużyna	widząc	cel,	
o	nazwie	MISTRZOWIE,	pokonali	rywali	w	pięknej	walce	
fair	play,	nie	dając	złudzeń	o	niesłuszności	wyniku.	
	 Dzieląc	z	Wami	sukces,	jesteśmy	dumni	i	cieszymy	się,	
że	mamy	podwójnych	MISTRZÓW	w	naszych	zastępach.	
Wiedzcie,	że	dla	Nas	byliście	najlepsi	już	na	początku	dro-
gi,	kiedy	obserwowaliśmy	Waszą	organizację,	pasję,	zaan-
gażowanie	i	siłę	w	to,	co	wierzycie.	Wiemy,	że	dla	Was	to	
„norma”,	ale	dla	nas,	to	potwierdzenie,	że	praca	z	wami	to	
przyjemność.	
	 Skład	starszy:	Dawid	Tarka,	Adam	Zychowicz,	Kamil	
Miszczyk,	Filip	Idzik,	Jakub	Krawiec,	Oskar	Moskwa,	Ja-
kub	Pasternak,	Przemek	Fejdasz.
	 Skład	młodszy:	Dawid	Bednarski,	Adrian	Markiewicz,	
Wiktor	Harabin,	Dominik	Pasternak,	Kacper	Moskwa,	Ad-
rian	Moskwa.	
	 Dziękujemy	i	gratulujemy,

Wychowawcy ze Skrzelczyc

PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICACH AKTYWATOR

ŚWIETLICA	AKTYWATOR	PIERZCHNICA
	 Działania	 w	 naszej	 świetlicy	 nastawione	 są	 przede	
wszystkim	na	twórczy	rozwój	dzieci	i	młodzieży.	Od	paź-
dziernika	działa	w	naszej	świetlicy	nowa	grupa	muzyczna.	
W	każdy	czwartek	dziewczęta	pod	 	czujnym	okiem	i	słu-
chem	 pana	 Radka	 Sroki	 uczą	 się	 gry	 na	 DJEMBE	 czy-
li	 afrykańskich	 bębnach.	Dnia	 16	 listopada	 grupa	 sześciu	
dziewczyn	grających	 na	 gitarach	wraz	 z	 panią	Agnieszką	
Głuszek,	wystąpiła	w	Domu	Opieki	im.	Sue	Ryder.	Wspól-
ne	śpiewanie	piosenek	m.in.	Maryli	Rodowicz,	to	ogromna	
radość	nie	tylko	dla	występujących,	ale	przede	wszystkim	

dla	pensjonariuszy.	Cztery	dziewczynki	z	grających,	w	ra-
mach	 wolontariatu	 co	 tydzień	 odwiedzają	 tych	 starszych	
ludzi	dzieląc	się	z	nimi	swoim	czasem,	młodością	i	zainte-
resowaniami.	W	każdą	środę	nasi	podopieczni	przez	dwie	
godziny	 ćwiczą	 na	 hali	 w	 Szkole	 Podstawowej.	 Dzieci	
i	młodzież	mimo	dużej	różnicy	wieku	i	umiejętności	spor-
towych,	wspaniale	współgrają	na	boisku.	Wiele	czasu	w	na-
szej	świetlicy	poświęcamy	na	odrabianie	zadań	domowych	
z	 naszymi	 wychowankami	 oraz	 na	 prace	 plastyczne.	 Po-
wstają	nowe	kwiaty,	serca	i	koszyki	z	wikliny	papierowej	
a	także	ozdoby	ze	styropianu.
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ŚWIETLICA	AKTYWATOR	PODLESIE	I	MALESZOWA
	 Przez	cały	miesiąc	październik	w	świetlicach	w	Podlesiu	 
i	Maleszowej	nuda	nas	nie	dopadała,	było	mnóstwo	dobrej	
zabawy,	a	także	czas	na	odrabianie	prac	domowych.	Fajną	
ekipą	udaliśmy	się	nad	staw,	gdzie	 jedni	 łowili	 rybki	 inni	
łapali	ostatnie		promyczki	słońca.	Z	tego	co	udało	nam	się	
zebrać	na	spacerach		wykonywaliśmy	jesienne	bukiety.	Na	
zajęciach	plastycznych	zajmowaliśmy	się	również	szyciem	
portfelików	z	materiału	i	wykonywaniem	kwiatków	z	papie-
ru.	Nie	mogło	zabraknąć	gier	zręcznościowych,	gry	w	Ka-
lambury	 i	 słodkich	 posiłków	 przygotowanych	 na	 sekcji	
kulinarnej.	Jednego	dnia	zafundowaliśmy	sobie	prawdziwą	
ucztę	zamówiliśmy	pizzę	uwielbianą	przez	wszystkich.	Ka-
rolinka	to	nasza	świetlicowa	kosmetyczka	ozdabiała	nasze	
twarze	w	sposób	bajkowy.	Wszystkie	dziewczyny	z	ochotą	

sadziły	roślinki	doniczkowe,	aby	nasze	świetlice	wyglądały	
jeszcze	piękniej. Zorganizowane zabawy	w	podchody	da-
wały	 	mnóstwo	 radości,	 a	 pomysłów	 na	miejsc	 do	 odga-
dywania	nam	nie	brakowało. Praca	z	 takimi	dziećmi	daje	
wiele	satysfakcji	i	sprawia	ogromną	radość.	Zapraszamy	do	
nas!

ŚWIETLICA	AKTYWATOR	UJNY
	 Jesienna	 pogoda	 nie	 przeszkodziła	 w	 naszych	 świe-
tlicowych	 aktywnościach.	 Skutecznie	 wykorzystaliśmy	
słoneczne	dni	na	gry	oraz	zabawy	na	 świeżym	powietrzu	
oraz	spacery	po	okolicy.	Udział	w	sekcjach	oraz	sumienne	
odrabianie	prac	domowych	zawsze	zwieńczone	było	pysz-
nym	posiłkiem	przygotowanym	przez	wychowanków	w	ra-
mach	 warsztatów	 kulinarnych.	W	 ostatni	 dzień	 paździer-
nika,	 zmieniliśmy	 swój	 image	 i	wybraliśmy	 się	wspólnie	
na	wieczorny	halloweenowy	spacer.	Słodycze	okazały	się	
najlepszą	nagrodą.

ŚWIETLICA	GUMIENICE
Od	października	w	świetlicy	Aktywator	Gumienice	nowym	
wychowawcą	został	Radosław	Sroka.	Każdą	wolną	chwilę	
staraliśmy	się	spędzać	na	świeżym	powietrzu	grając	w:	pił-
kę	nożną,	piłkę	siatkową	oraz	organizując	piesze	wycieczki	
jak	i	biegi.	Największym	zainteresowaniem	cieszy	się	sek-
cja	 kulinarna	 na	 której	możemy	 nauczyć	 się	 przyrządzać	
nowe	potrawy.	Została	również	wprowadzona	sekcja	gita-
rowa	na	której	uczymy	się	podstaw	gry	na	tym	instrumen-
cie.

Wychowawcy świetlic Aktywator

Złoty Krzyż Zasługi dla Jana Jaronia

	 W	dniu	16	listopada	br	odbyła	się	niezwykła	uroczy-
stość.	 Prezydent	 Andrzej	 Duda	 odznaczył	 Jana	 Jaronia	
z	Brodów	Złotym	Krzyżem	Zasługi.	
	 Pan	Jan	jest	najstarszym	mieszkańcem	naszej	gminy	-	
ma	101	lat	 i	brał	czynny	udział	 jako	żołnierz	w	kampanii	
wrześniowej	w	1939r.

	 Uroczystego	 wręczenia	 odznaczenia	 dokonała	Woje-
woda	Agata	Wojtyszek	w	asyście	senatora	Krzysztofa	Sło-
nia,	 posła	 Bogdana	 Latosińskiego	 oraz	Wójta	 Stanisława	
Strąka.	Panu	Jaroniowi	życzymy	dużo	zdrowia	oraz	jeszcze	
wielu	lat	życia.

Klaudia Pawlik
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Uroczyste obchody Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w Gminie Pierzchnica

	 04.11.2017r.,	w	sobotę	w	Restauracji	Finezja	w	Pierzch-
nicy	odbyła	się	uroczystość	jubileuszowa	z	okazji	Długolet-
niego	Pożycia	Małżeńskiego.	Tego	dnia	7 par	małżeńskich	
świętowało	swoją	50	rocznicę	ślubu,	czyli	Złote	Gody.	Z	tej	
okazji	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	wręczył	Ju-
bilatom	Medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie,	które	
zostały	nadane	przez	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Tego	dnia	swój	jubileusz	obchodziło	również	6	małżeństw	
z	55-letnim	stażem,	4	par	z	60-letnim	stażem	małżeńskim,	
a	także	1	para	z	65-letnim	stażem	małżeństwa.	Swój	jubi-
leusz	tego	dnia	świętowało	również	16	par	z	25-letnim	sta-
żem	pożycia	małżeńskiego,	które	ślubowały	sobie	miłość,	
wierność	oraz	uczciwość	małżeńską	w	1992	roku.	Z	okazji	
tak	zacnych	rocznic	zawarcia	związku	małżeńskiego	Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk,	 Kierownik	 Urzędu	
Stanu	Cywilnego	Mieczysława	Pietrzyk,	a	także	zaprosze-
ni	 goście:	Michał	 Godowski	 Starosta	 Powiatu	 Kieleckie-
go,	 Paweł	 Gratka	 Dyrektor	 Powiatowego	 Zarządu	 Dróg,	
Grzegorz	Gałuszka	Radny	Sejmiku	Województwa	Święto-
krzyskiego	oraz	Stanisław	Piotr	Rękas	Radny	Powiatu	Kie-
leckiego	złożyli	dostojnym	Jubilatom	serdeczne	życzenia,	
pomyślności,	szczęścia,	a	przede	wszystkim	dużo	zdrowia	
oraz	doczekania	kolejnych	okrągłych	rocznic.

	 Każda	 z	 zaproszonych	 na	 uroczyste	 świętowanie	 par	
otrzymała	dyplomy	gratulacyjne,		pamiątkę,	słodki	upomi-
nek	oraz	piękną	różę	od	Starosty	Powiatu	Kieleckiego.

	 Uroczystość	uświetnił	występ	Zespół	Pierzchniczanki.	

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Złote Gody
Halina	i	Stanisław	Biernaccy
Janina	i	Stanisław	Korcipa
Marianna	i	Józef	Kozioł
Marianna	i	Henryk	Łączkowscy
Zofia	i	Zdzisław	Rękas
Ewa	i	Stanisław	Rudnik
Cecylia	i	Henryk	Sikorscy

Jubileusz 55 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Szmaragdowe Gody
Zofia	i	Bogusław	Andrejas
Józefa	i	Ryszard	Baran
Wanda	i	Zenon	Barchan
Krystyna	i	Stanisław	Bieleccy
Zenona	i	Stanisław	Pasternak
Krystyna	i	Stanisław	Stęplewscy

Jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Diamentowe Gody
Adolfa	i	Stanisław	Duda
Irena	i	Tadeusz	Kielesińscy
Helena	i	Henryk	Korzeniak
Janina	i	Zdzisław	Pawłowscy

Jubileusz 65  lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Żelazne Gody
Stanisława	i	Józef	Bieleccy

Jubileusz 25  lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Srebrne Gody
Irena	i	Robert	Barchan
Barbara	i	Piotr	Borowieccy
Dorota	i	Jarosław	Foltyn
Renata	i	Marek	Foltyn
Marta	i	Mariusz	Karpik
Jadwiga	i	Jarosław	Kielesińscy
Alicja	i	Marek	Kułan
Barbara	i	Sylwester	Kuzia
Joanna	i	Marek	Malinowscy
Monika	i	Maciej	Mazurczak
Anna	i	Zbigniew	Pałyga
Teresa	i	Marek	Pietrzyk
Dorota	i	Romuald	Sadowscy
Anna	i	Arkadiusz	Wawszczyk
Dorota	i	Ryszard	Wójcik
Małgorzata	i	Waldemar	Zychowicz

Klaudia Pawlik
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Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy świętowała swoje 60 – lecie

	 Jak	 przystało	 na	 urodziny	 –	 był	 tort	 i	 były	 życzenia.	
Główne	obchody	odbyły	się	w	czytelni	biblioteki	20	paź-
dziernika	2017	r.	Na	jubileusz	przybyli:	pan	Stanisław	Strąk	
–	Wójt	 	Gminy	Pierzchnica	wraz	z	Przewodniczącą	Rady	
Gminy	panią	Marią	Łopatowską	i	radnymi.	Swoją	obecno-
ścią	zaszczycili:	proboszcz	Parafii	Pierzchnica,	dyrektorzy	
i	pracownicy	biblioteki	wojewódzkiej	oraz		ościennych	bi-
bliotek,	kierownicy	jednostek	z	terenu	naszej	gminy,		a	tak-
że	czytelnicy.	
	 Przed	 uroczystością	 pracownice	 biblioteki	 	 rozda-
wały	 naszym	 gościom	 wydany	 na	 tę	 okazję	 folder	 pod	
tytułem	 ”Blaski	 i	 cienie	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej 
	w	Pierzchnicy	w	latach	1957	-	2017”.
		 Na		początku	spotkania	w	skrócie		została	przedstawio-
na	historia	 biblioteki.	W	okresie	 60-	 ciu	 lat	 istnienia	 pla-
cówka	wniosła	 istotny	wkład	w	 upowszechnienie	wiedzy	
i	rozwój	kultury.	
	 Biblioteka	z	okazji	jubileuszu	wyróżniła		najaktywniej-
szych	czytelników:
Panią		Grażynę	Kmiecik

Aleksandrę	 Barańską	 uczennicę	 kl.	 III	 A	 Gimnazjum	
w	Pierzchnicy
Magdalenę		Bandurę	uczennicę	kl.	III	B		Szkoły	Podstawo-
wej	w	Pierzchnicy.
	 Na	 zakończenie	 części	 oficjalnej	 zaproszeni	 goście		
złożyli		życzenia	i	wręczyli	upominki.
Kolejnym	 punktem	 programu	 było	 spotkanie	 autor-
skie	 z	 panią	 Karoliną	 Wilczyńską,	 autorką	 15	 książek, 
	w	których	pisze	o	życiu,	o	uczuciach	–	nie	bojąc	się	nawet	
tych	najskrytszych	i	najtrudniejszych	problemów.
	 Imprezę	jubileuszową	uświetniły	występy	artystyczne:	
koło	 teatralne	 ze	Świetlicy	w	Skrzelczycach	przedstawiło	
spektakl	pt.	„Gwiazda”,	zespół	folklorystyczny	Pierzchni-
czanie	wykonał	kilka	piosenek	ze	swego	repertuaru.
	 Jubileusz	60-	lecia	biblioteki	zakończył	się	poczęstun-
kiem	dla	wszystkich	uczestników.

Kierownik GBP 
Danuta Sojda
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Seniorzy posadzili drzewa

	 Pensjonariusze	Domu	Opieki	Rodzinnej	w	Pierzchnicy	
postanowili	poprzeć	inicjatywę	podjętą	przez	Juliusa	Ster-
linga	Mortona,	sekretarza	rolnictwa	Stanów	Zjednoczonych	
i	zagorzałego	miłośnika	przyrody,	który	apelował	do	roda-
ków,	by	sadzili	drzewa.	Arbor	Day	to	święto	znane	na	ca-
łym	świecie,	w	Polsce	jest	obchodzony	oficjalnie	od	2002	
roku.	Mieszkańcy	domu	opieki	 świętowali	Dzień	Drzewa	
24	 października	 2017r.	 po	 raz	 pierwszy.	 Termin	 ten	 jest	
świetnym	 początkiem	 corocznych	 obchodów	 tego	 święta	 
w	związku	z	 trwającą	obecnie	ogólnopolską	akcją	Lasów	
Państwowych	„1000	drzew	na	minutę”.
	 Z	okazji	 tego	dnia	Pensjonariuszy	Domu	Opieki	Ro-
dzinnej	odwiedziła	Pani	Barbara	Jarzębak	-		pracownik	La-
sów	Państwowych	z	Nadleśnictwa	Chmielnik	–	która	przed-
stawiła	wiele	cennych	faktów	dotyczących	m.in.:	lesistości	
Polski	i	Europy,	funkcji	lasów	w	naszym	życiu	oraz	przy-
bliżyła	warunki	pracy	i	zadania	współczesnego	leśnika.	Nie	
zabrakło	pytań	oraz	żywiołowych	dyskusji,	jakie	wywołały	
różnice	 pomiędzy	wizerunkiem	 leśniczego	 zapamiętanym	
z	lat	młodości	uczestników	zajęć,	a	obecnymi	realiami.
	 Wiele	 uśmiechu	 wywołało	 Przyrodniczo-Leśne	 Koło	
Fortuny.	Trafnie	odpowiadając	na	padające	w	tym	konkur-
sie	pytania	seniorzy	udowodnili,	że	posiadają	bogatą	wiedzę	
o	ochronie	przyrody	i	lasach.	Za	czynny	udział	w	zajęciach	

edukacyjnych	 Pensjonariusze	 DOR	 otrzymali	 upominki	
z	logo	Lasów	Państwowych	oraz	dodatkowe	materiały	edu-
kacyjne.
	 Druga	 część	 obchodów	 Dnia	 Drzewa	 obejmowała	
dołączenie	 do	 ogólnopolskiej	 akcji	 Lasów	 Państwowych	
„1000	 drzew	 na	minutę”.	 Seniorzy	 zasadzili	 brzozy	 oraz	
jarzębiny,	które	będą	ozdobą	i	przystanią	na	trasie	mającej	
powstać	w	niedalekiej	przyszłości	edukacyjno-rekreacyjnej	
ścieżki.

Karolina Pietrusik

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

 19 października 2017 roku	na	zaproszenie	Stowarzy-
szenia	 Przyjaciół	DPS	w	Gnojnie	 nasza	 placówka	wzięła	
udział	 w	 XV	 Wojewódzkim	 Przeglądzie	 Artystycznym	
Osób	 Niepełnosprawnych	 –	 Chmielnik	 2017.	 Motywem	
przewodnim	 tegorocznego	 spotkania	 było	 „Niech	 żyje	
bal”	 –	 piosenki	Agnieszki	Osieckiej.	 Dziewięcioosobowa	
reprezentacja	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	 w	 	 Osinach	
przedstawiła	 na	 deskach	Chmielnickiego	Centrum	Kultu-
ry	4	utwory	słynnej	autorki:	„Nim	wstanie	świt”,	„Ballada	
wagonowa”,	„Od	nocy	do	nocy”	oraz	„Wielka	woda”.	Po	
obejrzeniu	wszystkich,	bardzo	dobrze	przygotowanych	pre-
zentacji	wokalnych,	zebrani	artyści	otrzymali	pamiątkowe	
upominki	i	atrakcyjne	nagrody	rzeczowe.

 8 listopada 2017 roku	na	obiektach	sportowych	Domu	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Zgórsku	 odbył	 się	 II	Wojewódzki	
Letni	Turniej	Bocce	 dla	Osób	Niepełnosprawnych.	Orga-
nizatorem	spotkania	było	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Osób	
Niepełnosprawnych	 „Amabilis”	 oraz	 Dom	 Pomocy	 Spo-
łecznej	w	Zgórsku.	Na	turnieju	naszą	placówkę	reprezento-
wała	5-cio	osobowa	grupa	uczestników.	Cztery	osoby	brały	
udział	w	grze	drużynowej,	a	jedna	osoba	w	grze	indywidu-
alnej,	w	której	I	miejsce	zajął	reprezentant	naszej	placówki	
Damian	Łukawski.	Nasi	podopieczni	z	Turnieju	przywieźli	
nagrody	rzeczowe,	puchary	oraz	medale.

	 W	dniu	17 listopada 2017 roku	na	terenie	Domu	Po-
mocy	Społecznej	w	Gnojnie	odbyły	się	V	Mistrzostwa	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego	 Osób	 Niepełnosprawnych	
w	piłce	stołowej	–	piłkarzyki.	W	zawodach	wzięły	udział	
ośrodki	pomocy	 społecznej	naszego	województwa,	 repre-
zentujących	 DPS,	WTZ,	 ŚDS,	 placówki	 opiekuńczo-wy-
chowawcze	 i	 Szkolne	 Ośrodki	 Wychowawcze.	 Czworo	
zawodników	z	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	
rywalizowało	 w	 dwuosobowych	 drużynach,	 w	 kategorii	
kobiet	i	mężczyzn.	Zawody	rozgrywane	zostały	systemem	
olimpijskim	(przegrani	odpadają).	Dla	wszystkich	biorących	
udział	w	zawodach	zostały	wręczone	pamiątkowe	dyplomy	 
i	medale.

	 Obecnie	nasi	podopieczni	przygotowują	 się	do	Świąt	
Bożego	 Narodzenia,	 wykonując	 kartki	 świąteczne	 oraz	
stroiki.	Nasze	dzieła	można	obejrzeć	i	zakupić	na	kierma-
szach	oraz	w	naszej	placówce	w	Osinach.	Najbliższy	kier-
masz	 zorganizowany	 przez	Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	
w	Osinach	odbędzie	się	05.12.2017r.	(wtorek)	w	Starostwie	
Powiatowym	 w	 Kielcach,	 kolejny	 08.12.2017r.	 (piątek)	
w	Urzędzie	Gminy	w	Pierzchnicy.	Serdecznie	zapraszamy.

Barbara Szczukiewicz
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WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GÓRKACH

	 W	ramach	projektu	„Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej	
w	Górkach”	Gmina	Pierzchnica	doposażyła	świetlice	w	sto-
liki,	krzesła,	stół	do	tenisa,	telewizor	oraz	mi-
niwieżę.	Zadanie	udało	się	zrealizować	dzięki	
dofinansowaniu	 ze	 środków	 Samorządu	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego	w	 ramach	 kon-
kursu		„Odnowa	Wsi	świętokrzyskiej	na	2017	
rok”.
	 Całość	 zadania	 zamknęła	 się	 kwotą	
12126,99zł.	
	 Na	 realizacje	 zadania	 pn.	 „Wyposaże-
nie	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Górkach”	 Gmina	

Pierzchnica	otrzymała	dotację	z	Województwa	Świętokrzy-
skiego	w	wysokości	5	927,67zł.	

Celem	 projektu	 było	 tworzenie	
warunków	 rozwoju	 i	 poprawy	
infrastruktury	 sprzyjającej	 ży-
ciu	 społeczno-kulturalnemu	 wsi.	
Realizacja	 projektu	 pozytywnie	
wpłynie	 na	 wzmocinienie	 więzi	
społecznych	 oraz	 zwiększy	 ak-
tywność	społeczności	lokalnej.

Małgorzata Garlicka

Festyny rodzinne 2017 w gminie Pierzchnica

	 W	miesiącu	sierpniu	2017	roku	zakończyła	się	realizacja	
projektu	pt.	 „Pierzchnica	–	kraina	 sera	 i	 kultury”	w	 ramach	
projektu	 grantowego	 –	 przedsięwzięcie	 nr	 1.1.4	 „Organiza-
cja	wydarzeń	 kulturalnych	na	 obszarze	LGD	z	wykorzysta-
niem	zasobów	obszaru”	w	ramach	poddziałania	„Wsparcie	na	
wdrażanie	operacji	w	ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	kie-
rowanego	przez	społeczność”	objętego	Programem	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	
	 Powyższe	zadanie	obejmowało	organizację	3	wydarzeń	
kulturalno-promocyjnych	 tj.;	 «Festyn	 rodzinny	 w	 Drugni”	
w	miesiącu	czerwcu,	„Festyn	rodzinny	w	Pierzchnicy”	w	mie-
siącu	 lipcu	 oraz	 „Festyn	 rodzinny	w	Górkach”	w	miesiącu	

sierpniu.	 Podczas	 wydarzeń	 wykorzystano	 lokalne	 zasoby	
kulturalne	(występy	lokalnych	zespołów	muzycznych,	obrzę-
dy	ludowe)	oraz	produkt	lokalny	–	ser	twarogowy	z	Gminnej	
Mleczarni	w	Pierzchnicy.	Integralnym	elementem	wydarzeń	
kulturalnych	był	konkurs	kulinarny	i	konkurs	wiedzy	o	Gmin-
nej	Mleczarni	w	Pierzchnicy,	metodach	produkcji	serów	po-
łączony	 z	 promocją	 i	 degustacją.Wartość	 zadania	 wynosi-
ła	50	000,00	zł	w	tym	dotacja	40	000,00	zł.	Wkład	własny	
w	wysokości	 10	000	 zł	Zarząd	Stowarzyszenia	Oświatowo	
Wychowawczego	w	Pierzchnicy	pozyskał	z	dotacji	sponso-
rów.	Za	uzyskane	wsparcie Zarząd Stowarzyszenia składa 
podziękowanie dla: Fundacji Rozwoju Regionu Pierzch-
nica, Lokalnej Grupa Działania „Białe Ługi”, Zakładu 
Ogólnobudowlanego Usługi Handel Michał Koszka z Bu-
ska Zdroju, Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy, Zakła-
du Instalacji Elektrycznych Stanisław Jamioł ze Szczecna, 
Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy oraz  PE-W Grysol 
P. Swatek, R. Zawarski S.C. z Solca Zdroju. 

Magdalena Ogłoza
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Oświatowo-Wychowawczego w Pierzchnicy

PODZIĘKOWANIE

Zarząd	Społecznego	Ruchu	Trzeźwości	w	Pierzchnicy	składa	serdeczne	podziękowania	wszystkim	darczyńcom,
którzy	przekazali	1%	podatku	za	rok	2016	na	działalność	SRT.

Przekazane	środki	finansowe	zostały		przeznaczone		na	realizację	zadań	podejmowanych	przez		Stowarzyszenie	:
-	profilaktyka	uzależnień	(	szkolenia,	warsztaty,		imprezy	profilaktyczne).

-	letni	wypoczynek	(kolonie)

Prezes Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy   
Marek Kułan



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 2017 Strona 19

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
NA OKRES DO 3 LAT

	 Wójt	Gminy	Pierzchnica	na	podstawie	art.	35	ust.	1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomo-
ściami	(Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	2147	z	późn.	zm.)	przeznacza	do	dzierżawy	następujące	nieruchomości	stanowiące	własność	
Gminy	Pierzchnica.	Wykaz	podano	do	publicznej	wiadomości	w	prasie	lokalnej,	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	
Pierzchnica	http://www.pierzchnica.bip.jur.pl	oraz	na	tablicy	ogłoszeń	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	na	okres	21	dni.

L.p.
Położenie
nierucho-

mości
Nr działki i KW Powierzchnia 

w ha
Użytki
w ha

Przeznaczenie, 
sposób

zagospodarowania

Wysokość
rocznego czynszu

dzierżawnego
(w zł)

Okres
dzierżawy

1. Górki Działka	nr	26
KW	41770 0,50 N Brak	MPZP

Uprawy	rolne 20,00 do	3	lat

2. Górki Działka	nr	27/2
D	IN.IV.7532.112.2014 0,20 N Brak	MPZP

Uprawy	rolne 10,00 do	3	lat

3. Drugnia Działka	nr	481/2
KW	43574 1,67

PsIV-0,28
RIIIa-0,04
RIIIb-0,65
RIVb-0,70

Brak	MPZP
Uprawy	rolne 150,00 do	3	lat

4. Pierzchnica Działka	nr	844
KW	66731 0,50

ŁIV-0,10
RIIIb-0,11
RIVa-0,29

Brak	MPZP
Uprawy	rolne 100,00 do	3	lat

Wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Gminy	w	Pierzchnicy	w	dniach	15.12.2017r.	–	05.01.2018r.

	 Dzierżawca	z	 tytułu	dzierżawy	gruntu	opłacać	będzie	czynsz	dzierżawny	i	podatek	rolny.	Czynsz	dzierżawny	płat-
ny	 do	 dnia	 31	 marca	 każdego	 roku	 na	 konto	 Gminy	 Pierzchnica	 lub	 w	 kasie	 urzędu.	Aktualizacja	 opłaty	 –	 zgodnie	 
z	uchwałą	Rady	Gminy	Pierzchnica.

Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk

100 urodziny Pani Janiny Kmiecik

	 Pani	 Janina	 Kmiecik,	 mieszkanka	 Drugni	 Rządo-
wej,	przebywająca	ze	względu	na	swój	zacny	wiek	u	syna	
w	Kielcach,	dołączyła	do	grona	najstarszych	mieszkańców	
naszej	gminy.	Swoje	 setne	urodziny	Nasza	dostojna	 Jubi-
latka	 obchodziła	 24.11.2017r.	 	 Tę	 zacną	 rocznicę,	 razem	
z	 Panią	 Janiną	 oraz	 jej	 najbliższymi	 	 świętowali:	 Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk,	 Kierownik	 Urzędu	
Stanu	Cywilnego	Mieczysława	Pietrzyk,	 a	 także	Kierow-
nik	Wydziału	Kasy	Rolniczego	Ubezpieczenia	Społecznego	
w	Kielcach	Dorota	Moralska.		Odczytano	i	wręczono	listy	
gratulacyjne:	 z	Kancelarii	premiera	Beaty	Szydło,	 	Woje-
wody	Świętokrzyskiego	Agaty	Wojtyszek	oraz	Wójta	Gmi-
ny	Pierzchnica.		

	 Pani	 Janina	 ucieszyła	 się	 z	wizyty	 gości,	 na	 jej	 twa-
rzy	 widać	 było	 wzruszenie,	 wdzięczność	 za	 pamięć	 oraz	
przybycie		Po	odśpiewaniu	200-lat	oraz	wzniesienia	toastu	
i	skosztowania	tortu	nadszedł	czas	na	wspomnienia.

Klaudia Pawlik
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CZŁOWIEK ROKU 2017

Samorząd	Gminy	Pierzchnica	ogłasza	dziewiętnastą	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	2018	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	2018r.
 Wójt Gminy Pierzchnica

Stanisław Strąk

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń- czerwiec 2018

Sołectwo odpad styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Drugnia, Drugnia Rządo-
wa, Holendry, Wierzbie, 
Podstoła, Czarna, Ujny, 

Osiny Lizawy (domy 
od nr 13 do 15)

niesegregowane	(zmieszane)
odpady	komunalne 2 5 1 3 7 1

szkło	(worek zielony) 10 9 9 11 14 7
papier	i	tektura	(worek niebieski) 

	i	tworzywa	sztuczne,	metale	i	opakowania	
wielomateriałowe	 
(worek żółty)

8 2 7 9 11 8

Brody, Skrzelczyce, Górki, 
Maleszowa

niesegregowane	(zmieszane)
odpady	komunalne 3 6 2 4 8 4

szkło	(worek zielony) 10 9 9 11 14 7
papier	i	tektura	(worek niebieski) 

	i	tworzywa	sztuczne,	metale	i	opakowania	
wielomateriałowe	 
(worek żółty)

8 2 7 9 11 8

Gumienice, Straszniów 
Gumienicki, Osiny Lizawy 
(domy od nr 3 do 10), Pod-

lesie, Strojnów, Pierzch-
nianka

niesegregowane	(zmieszane)	odpady	ko-
munalne 4 7 5 5 9 5

szkło	(worek zielony) 11 12 12 12 16 13
papier	i	tektura	(worek niebieski)	 

i	tworzywa	sztuczne,	metale	i	opakowania	
wielomateriałowe	 
(worek żółty)

9 8 8 10 11 12

Pierzchnica,  
Kalina Górecka

niesegregowane	(zmieszane)
odpady	komunalne 5 1 6 6 10 6

szkło	(worek zielony) 11 12 12 12 16 13
papier	i	tektura	(worek niebieski) 

	i	tworzywa	sztuczne,	metale	i	opakowania	
wielomateriałowe	 
(worek żółty)

9 8 8 10 11 12

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 30.01.2018, 29.05.2018.
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