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Stanisław Piotr Rękas - Człowiek Roku 2017

	 Wręczenie	nagród	i	wyróżnień	w	dziewiętnastej	edycji	
Konkursu	Człowiek	Roku	odbyło	się	11	lutego	2018	roku	w	
sali	gimnastycznej	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy.

	 Konkurs	 został	 ustanowiony	 przez	 Radę	 Gminy	
Pierzchnica	w	1999r.	Corocznie	nagradzane	 i	wyróżniane	
są	 osoby,	 które	 wykazały	 się	 w	 działalności	 społecznej,	
miały	 istotne	 osiągnięcia	 lub	 też	 przyczyniły	 się	 do	 pro-
mocji	gminy.	W	historii	konkursu	nagradzani	i	wyróżniani	
byli:	działacze	 społeczni,	przedstawiciele	 służby	zdrowia,	
nauczyciele,	przedsiębiorcy,	duchowni,	rolnicy.

	 Wyróżnieni	w	konkursie	otrzymują	upominki	książko-
we	oraz	grawertony,	 laureat	konkursu	otrzymuje	statuetkę	
oraz	tytuł	Człowieka	Roku.

	 Wyboru	dokonuje	7-osobowa	komisja	w	oparciu	o	pi-
semne	zgłoszenia,	które	wpłynęły	w	ustalonym	terminie.

CZŁOWIEK ROKU 2017 -
Stanisław Piotr Rękas

	 Pan	Stanisław	Piotr	Rękas	od	wielu	lat	pracuje	na	rzecz	
gminy	Pierzchnica.	W	 tym	czasie	współpracując	z	Zarzą-

dem	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Zarządem	 Powiatu	
Kieleckiego,	Dyrektorem	Powiatowego	Zarządu	Dróg	oraz	
Wójtem	 Gminy	 Pierzchnica	 przyczynił	 się	 do	 powstania	
wielu	inwestycji	na	terenie	gminy,	które	w	znaczący	sposób	
poprawiły	 bezpieczeństwo	 jej	 mieszkańców.	 Wspólnie	 z	
księdzem	proboszczem	Parafii	Drugnia	Grzegorzem	Olejar-
czykiem	doprowadził	do	złożenia	wniosku	na	dofinansowa-
nie	remontu	dachu	na	kościele	w	Drugni.	Przedsięwzięcie	
to	zakończyło	się	podpisaniem	umowy	dzięki	której	nowy	
dach	na	koście	powstanie	w	duże	mierze	dzięki	funduszom	
unijnym	z	Urzędu	Marszałkowskiego.

	 Dzięki	staraniu	Pana	Rękasa	pozyskano	500m2		kostki	
brukowej,	która	zostanie	spożytkowana	na	wyłożenie	alejek	
na	cmentarzu	w	Drugni.

	 Pan	Stanisław	Rękas	 to	 również	 czuły	 na	 los	 innych	
społecznik.	Pomógł	mieszkańcowi	 gminy,	 któremu	grozi-
ła	amputacja	kończyny	z	powodu	niedrożności	tętnic.	Pan	
Stanisław	swoim	działaniem	doprowadził	do	umieszczenia	
go	w	szpitalu	gdzie	udrożniono	 tętnicę	 i	uchroniono	koń-
czynę	przed	amputacją.

	 Pan	Stanisław	Piotr	Rękas	jest	 jednym	ze	współorga-
nizatorów	lokalnego	festynu	„Wianki”	w	Drugni,	który	co-
rocznie	gromadzi	i	integruje	lokalną	społeczność.

	 W	 roku	2014	Pan	Stanisław	otrzymał	 za	 swoją	dzia-
łalność	wyróżnienie	w	Konkursie	Człowiek	Roku	Gminy	
Pierzchnica.	Pokazuje	to	że	była	to	właściwa	decyzja,	która	
zmotywowała	Pana	Stanisława	do	jeszcze	bardziej	wytężo-
nej	pracy

WYRÓŻNIENIA

Zespół „GÓRECKI”

	 Zespół	 Górecki	 prowadzony	 przez	 Stowarzyszenie	
Rozwoju	Wsi	Górki	przyjął	oficjalną	nazwę	niedawno,	ale	
Panie	z	tego	zespołu	pracują	na	rzecz	swojej	miejscowości,	
gminy	i	parafii	już	od	kilkunastu	lat.	Wspólnie	organizują	
różne	 spotkania,	 festyny	 rodzinne,	 wspólne	 kolędowania,	
spotkania	seniorów.

	 Same	własnymi	 rękami	wiją	wieńce	dożynkowe,	aby	
podtrzymać	tradycję	i	przekazać	ją	młodszemu	pokoleniu.	
W	ostatnim	roku	Panie	z	zespołu	mocno	zaangażowały	się	
w	organizację	Dożynek	Gminnych.	Zespół	swym	śpiewem	
umila	czas	podczas	wszelkiego	rodzaju	spotkań.

	 Zdaniem	komisji	konkursowej	Zespół	Górecki	w	pełni	
zasłużył	na	wyróżnienie.
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Piotr Dąbrowski 
– Wyróżnienie specjalne

	 Pan	Piotr	jest	Prezesem	Gminnej	Mleczarni	w	Pierzch-
nicy,	zakładu,	który	jest	wizytówką	Naszej	Małej	Ojczyzny	
jaką	z	pewnością	jest	Gmina	Pierzchnica.

	 Pan	Piotr	Dąbrowski	w	Gminnej	Mleczarni	pracuje	od	
początku	 istnienia	 zakładu.	 Pierwsze	 lata	 jako	 pracownik	

produkcji	Pan	Piotr	uczył	się	jak	w	sposób	idealny	tworzyć	
produkty	z	mleka	tak	by	były	zdrowe,	smaczne,	bezpieczne	
i	trafiały	w	gust	klienta.

	 W	 roku	 2004	 Pan	 Piotr	 Dąbrowski	 został	 wybrany	
na	stanowisko	prezesa	Gminnej	Mleczarni	w	Pierzchnicy.	
Wyzwanie	jakie	na	siebie	przyjął	zmotywowało	go	do	dal-
szej	wytężonej	pracy	by	jeszcze	lepiej	służyć	zakładowi.	I	
sprawdza	się	w	tym	aspekcie	wzorowo.	Posiada	wiele	cech	
charakteru	niezbędnych	na	 tym	stanowisku,	dzięki	czemu	
prowadzona	 działalność	 przynosi	 korzyści	 finansowe,	 ale	
przede	 wszystkim	 rozsławia	 Pierzchnicę	 w	 całym	 woje-
wództwie	świętokrzyskim.

	 Pan	Piotr	to	człowiek,	który	aktywnie	jako	prezes	bie-
rze	 udział	 w	 pomocy	 i	 wspiera	 finansowo	 lokalny	 sport.	
Mleczarnia	aktywnie	uczestniczy	w	działalności	społecznej	
na	rzecz	lokalnych	inicjatyw	wspierając	finansowo	placów-
ki	oświatowe,	stowarzyszenia	i	organizacje	pozarządowe.

Marek Kułan

	 Pan	Marek	Kułan	od	20	lat	pełni	funkcję	prezesa	Spo-
łecznego	Ruchu	Trzeźwości.	W	rok	2002	za	swoją	działal-
ność	został	uhonorowany	tytułem	Człowiek	Roku.

	 Od	tamtej	pory	cały	czas	nadal	jest	niezwykle	zaanga-
żowany	w	kierowanie	stowarzyszeniem.	Organizuje	zajęcia	
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z	dziećmi	i	młodzieżą	na	tematy	związane	z	profilaktyką	i	
przeciwdziałaniem	alkoholizmowi	 i	 narkomanii.	Każdego	
roku	organizuje	kolonie	letnie	dla	dzieci.	Od	wielu	lat	or-
ganizuje	żywność	dla	osób	potrzebujących	współpracując	
z	Kieleckim	Bankiem	Żywności	oraz	lokalnym	Ośrodkiem	
Pomocy	Społecznej.

	 Jest	przykładem	człowieka,	który	zawsze	znajdzie	po-
wód,	aby	coś	dobrego	dla	innych	zrobić.	Zawsze	życzliwy	
i	otwarty	na	innych.	W	pełni	zasługuje	na	to	aby	wyróżnić	
jego	działalność.	Nie	wiele	jest	osób,	które	z	takim	zaanga-
żowaniem	przez	wiele	lat	działają	społecznie.

Stanisław Sabat

	 Pan	Stanisław	to	społecznik	pracujący	na	rzecz	swojej	
miejscowości	i	gminy.	Chętnie	służy	pomocą,	czynnie	uczest-
niczy	w	przygotowaniu	różnego	rodzaju	spotkań	mieszkań-
ców	Górek	takich	jak:	spotkania	seniorów,	spotkania	z	okazji	
Dnia	Kobiet.	W	2017	roku	pełnił	funkcję	Starosty	Dożynek	
Gminnych.	Włożył	wiele	trudu	i	zaangażowania	w	organiza-
cję	tych	dożynek.	Na	co	dzień	pracuje	jako	listonosz	i	znany	
jest	ze	swej	życzliwości	i	uprzejmości.

Renata Rajca

	 Pani	 Renata	 jest	 mieszkanką	 Drugni	 gdzie	 z	 mężem	
prowadzi	gospodarstwo	rolne.	Jest	osobą	bardzo	aktywną,	
otwartą	na	ludzi	zaangażowaną	społecznie.	Jako	matka	trój-
ki	dzieci	aktywnie	pracuje	w	Radzie	Rodziców	w	Społecz-
nej	Szkole	Podstawowej	w	Drugni	oraz	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Pierzchnicy.	Od	 roku	2012	 jest	członkiem	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	„Drugnianki”,	a	od	dwóch	lat	preze-
sem	koła.	Swój	wolny	czas,	a	ma	go	niewiele	poświęca	na	

prowadzenie	koła	 i	działalność	społeczną.	 Jest	 inicjatorką	
wielu	występów	i	konkursów	kulinarnych,	w	których	koło	
brało	udział.	Jest	też	autorką	tekstów	wielu	piosenek	wyko-
nywanych	przez	Zespół	Drugnianki.

	 Pani	 Renata	 jest	 osobą	 pogodną	 i	 życzliwą.	 Chętnie	
pomaga	tym,	którzy	tej	pomocy	potrzebują,	wspiera	dobrą	
radą.	Pracując	społecznie	dąży	do	 integracji	 lokalnej	spo-
łeczności.

Andrzej Łopatowski

	 Pan	Andrzej	 Łopatowski	 od	 kilku	 lat	 jest	 członkiem	
Rady	Sołeckiej	w	Pierzchnicy.	Z	wielkim	zaangażowaniem	
poświęca	swój	czas	dbając	o	rozwój	i	wygląd	Pierzchnicy,	
która	jest	wizytówką	całej	gminy.	Szczególnie	dużo	pracy	
i	zaangażowania	poświęcił	zagospodarowaniu	„Błonia”	w	
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Pierzchnicy	To	pracowity	i	pomocny	człowiek,	który	nigdy	
nie	odmawia	innym	pomocy.	Pan	Andrzej	to	również	odda-
ny	strażak,	który	z	wielkim		poświęceniem	rusza	na	każdą	
akcję	ratując	niejednokrotnie	ludzie	życie.	Potrafi	z	zaanga-
żowaniem	rozmawiać	i	współpracować	z	młodzieżą.

	 Na	uroczystej	gali	obecni	byli:	Adam	Jarubas	Marsza-
łek	Województwa	Świętokrzyskiego,	 Piotr	 Żołądek	Czło-
nek	 Zarządu	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Jan	 Cedro	
Przewodniczący	Rady	Powiatu,	Paweł	Gratka	Dyrektor	Po-
wiatowego	Zarządu	Dróg,	Stanisław	Piotr	Rękas	Radny	Po-
wiatu	Kieleckiego,	przedstawiciele	władz	samorządowych	
naszej	gminy	na	czele	z	Wójtem	Gminy	Pierzchnica	Stani-
sławem	Strąkiem	oraz	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Marią	
Łopatowską,		a	także	Radni,	Sołtysi,	Kierownicy	i	Dyrek-
torzy	jednostek	z	terenu	Gminy	oraz	duchowni	w	osobach	
Proboszcza	Parafii	Pierzchnica	Ks.	Mariana	Gawinka	i	Pro-
boszcza	Parafii	Drugnia	Grzegorza	Olejarczyka.
	 Galę	 uświetnił	 występ	 Anny	 Kostyry	 i	 Moniki	 Ga-
wrońskiej.

Klaudia Pawlik

Zbiórka folii po sianokiszonce

	 Informujemy	o	bezpłatnej	zbiórce	odpadów	foliowych	produkowanych	w	gospodarstwach	rolnych.	Odpady	będą	zbie-
rane	bezpośrednio	z	gospodarstw	w	ustalonym	telefonicznie	terminie.		Chętnych	prosimy	o	zgłaszanie	się	do	udziału	w	
zbiórce	pod	nr	tel.	41/3538046	wew.	25
	 Potrzebne	są	tylko	Państwa	chęci	oraz	motywacja	do	zbiórki	i	segregacji,	a	wiele	odpadów	takich	jak	folia	
z	sianokiszonek	nie	trafi	do	przydrożnych	rowów	i	lasów	oraz	nie	będzie	spalanych.

Karolina	Chmiel
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Wigilia w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

	 Dnia	 19	 grudnia	 w	Domu	 Seniora	 im.	 Sue	 Ryder	 w	
Pierzchnicy	 odbyła	 się	 uroczysta	 wieczerza	 wigilijna	 dla	
jego	Mieszkańców.	

	 Spotkanie	 rozpoczęła	 Dyrektor	 Domu	 Seniora,	 Pani	
Lidia	 Dudkiewicz,	 która	 przywitała	 zaproszonych	 gości	
i	 podopiecznych	 Domu	 Seniora.	 Następnie	 Mieszkańcy	
i	 zgromadzeni	 goście	 wysłuchali	 kolęd,	 deklamacji	 oraz	
utworów	 bożonarodzeniowych	wykonywanych	 na	 gitarze	
przez	wolontariuszy	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy.
	 Po	 zakończeniu	 części	 artystycznej	 wikariusz	 parafii	
Pierzchnica,	 ks.	 Robert	 Teter,	 odmówił	 modlitwę	 bożo-
narodzeniową,	po	czym	wszyscy	połamali	się	opłatkiem	i	
zasiedli	do	wspólnego	posiłku	przeplatanego	rozmowami	i	
śpiewaniem	kolęd	w	ciepłej,	rodzinnej	atmosferze.	
	 Na	 zakończenie	 Wigilii	 przybył	 Św.	 Mikołaj,	 który	
obdarował	Mieszkańców	prezentami.	W	ten	sposób	Miesz-
kańcy	wraz	z	personelem	wspólnie	 rozpoczęli	 tegoroczny	
okres	Świąt	Bożego	Narodzenia.

Grzegorz	Różalski

Podsumowanie akcji zbierania nakrętek dla „Fundacji Miśka Zdziśka”
22.01.2018 r.

	 Dzisiejszego	dnia	w	 siedzibie	Fundacji	Miśka	Zdziś-
ka	w	Jędrzejowie	odbyło	się	podsumowanie	akcji	„Misiek	
Zdzisiek	zbiera	nakrętki”.	W	sumie	fundacja	zebrała	ponad	
18	 ton	 nakrętek,	 a	 nasza	 szkoła	miała	w	 tej	 zbiórce	 zna-
czący	udział.	Dostarczyliśmy	szlachetnemu	Miśkowi	Zdzi-
śkowi	1300	kg	nakrętek,	co	było	drugim	wynikiem	wśród	
wszystkich	zbierających,	zaraz	po	Szkole	Podstawowej	nr	
34	w	Kielcach.

	 Prezes	 Fundacji	 Pan	 Dariusz	 Lisowski	 podziękował	
wszystkim	za	udział	w	akcji	i	zachęcił	do	dalszego	wspie-
rania	 podopiecznych	 Miśka	 Zdziśka	 w	 kolejnych	 latach.	
Obiecujemy,	że	dołożymy	wszelkich	starań,	by	za	rok	prze-
kazać	jeszcze	więcej	nakrętek!

Tomasz	Stolarczyk
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SENIORZY MAJĄ NOWY SAMOCHÓD

	 W	dniu	11	stycznia	2018r.	odbyło	się	uroczyste	poświę-
cenie	 samochodu,	 który	 Fundacja	 Dom	 Seniora	 im.	 Sue	
Ryder	 w	 Pierzchnicy	 zakupiła	 dzięki	 uzyskaniu	 środków	
finansowych	 z	 Państwowego	 Funduszu	 Osób	 Niepełno-
sprawnych	w	kwocie	80	000,00	zł.	Brakujący	wkład	własny	
w	wysokości	40	000,00	zł	Fundacja	pozyskała	od	sponso-
rów.	Na	uroczystość	przybyli	Senator	 	RP		Pan	Krzysztof	
Słoń,	 Dyrektor	 Świętokrzyskiego	 Oddziału	 PFRON	 Pan	
Andrzej	Michalski,	Wójt	Gminy	Pan	Stanisław	Strąk,	Pro-
boszcz	ks.	Marian	Gawinek,	przedstawiciele	jednostek	or-
ganizacyjnych	działających	na	terenie	gminy.

	 Mieszkańcami	Domu	są	osoby	starsze	i	niepełnospraw-
ne,	które	bardzo	często	potrzebują	transportu	do	placówek	
służby	zdrowia	na	konsultacje,	badania,	wyjazdy	do	szpi-

tala.	 Samochód	 dostosowany	 jest	
do	 przewozu	 osób	 niepełnospraw-
nych	(na	wózkach),	którzy	stanowią	
większość		naszych	Podopiecznych.	
Będzie	 wykorzystywany	 również	
przy	 organizacji	 wyjazdów	 na	 róż-
nego	 rodzaju	 spotkania	 kulturalne,	
do	zaprzyjaźnionych	domów	opieki,	
na	rozgrywki	sportowe.

	 Spotkanie	było	okazją	do	 inaugu-
racji	projektu	pn.	KLUB	SENIORA	
-	 AKTYWNA	 JESIEŃ	 ŻYCIA	 ze	
środków	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Świę-
tokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020	 w	
ramach	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego,	Osi	9	Włączenie	spo-

łeczne	 i	 walka	 z	 ubóstwem	 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych. Zainteresowanie	
projektem	było	 bardzo	 duże	 ,	 po	 przeprowadzonej	 rekru-
tacji	okazało	się,	że	liczba	osób	spełniających	kryteria	była	
większa	niż	zakładał	projekt.	Zarząd	Fundacji	zdecydował	
o	 przyjęciu	większej	 liczby	 osób	 do	 projektu,	 które	 będą	
finansowane	ze	środków	własnych	Fundacji.	

 Klub umożliwi  stworzenie miejsca spotkań, zmoty-
wowanie Seniorów do aktywności, likwidacji nudy dnia 
codziennego, nabywanie nowych umiejętności poprzez 
udział w różnorodnych zajęciach.

Ilona Hendzel

Koncert charytatywny Zaśpiewajmy Jezusowi 14 stycznia 2018 r.

	 „Zaśpiewajmy	 Jezusowi”	 -	 pod	 takim	hasłem	odbyła	
się	w	naszej	szkole	niezwykła	impreza,	podczas	której	wy-
słuchaliśmy	 najpiękniejszych	 polskich	 (i	 nie	 tylko)	 kolęd	
i	pastorałek.	Rolę	wykonawców	przyjęli	na	siebie	ucznio-
wie	wszystkich	klas,	ale	również	emerytowani	pracownicy	
szkoły,	absolwenci	szkoły,	zespół	ludowy	Pierzchniczanki,	
sami	nauczyciele,	a	także	rodzina	państwa	Moskwów.

	 W	 pięknie	 przystrojonej	 sali	 gimnastycznej	 zebrało	
się	 kilkaset	 osób	 chcących	 jeszcze	 przez	 chwile	 poczuć	
magiczną	 atmosferę	 świąt	Bożego	Narodzenia.	Dla	wielu	
zabrakło	miejsc	siedzących,	ale	bynajmniej	nie	zniechęci-
ła	ta	niedogodność	nikogo.	Każdy	chciał	wysłuchać	kolęd,	
szczególnie	tych	śpiewanych	przez	dzieci.	A	te	stanęły	na	

wysokości	 zadania	 i	 wspaniale	 zaśpiewały	 swoje	 kolędy	
i	inne	bożonarodzeniowe	pieśni.

	 Celem	naszego	niedzielnego	spotkania	była	nie	 tylko	
chęć	pokazania	się	z	występem	na	scenie.	Podczas	koncer-
tu	zbierane	były	dobrowolne	datki	na	zakup	sztandaru	dla	
zreformowanej		Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy,	która	
już	za	kilka	miesięcy	nosić	będzie	imię	Stefana	Kardynała	
Wyszyńskiego.	Wielu	naszych	gości	chętnie	wsparło	szla-
chetną	inicjatywę	hojnie	wrzucając	banknoty	do	przygoto-
wanych	puszek.	Wszystkim	bardzo	za	to	dziękujemy!

Tomasz	Stolarczyk
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Opozycja w radzie gminy topnieje

	 W	 wyniku	 wyborów,	 które	 odbyły	 się	 w	 listopadzie	
2014	roku	do	rady	gminy	zostało	wybranych	11	radnych	z	
komitetu	Stanisława	Strąka	i	4	radnych	z	komitetu	Andrzeja	
Łopacińskiego.	
	 Od	dłuższego	czasu	dwóch	radnych	z	komitetu	opozy-
cyjnego	współpracowało	merytorycznie	i	wspierało	działa-
nia	wójta	Stanisława	Strąka.	Pod	koniec	roku	2017	radni:	
Stanisław	Kwapisz	 z	Drugni	Rządowej	 i	Marek	Wąsik	 z	

Drugni	podjęli	decyzję	o	przyłączeniu	się	do	komitetu	Sta-
nisława	Strąka	i	zadeklarowali,	że	w	najbliższych	wyborach	
będą	startować	jako	 jego	kandydaci	na	radnych	w	okręgu	
Drugnia	Rządowa	oraz	Drugnia.	Obecnie	więc	 radnymi	z	
komitetu	opozycyjnego	pozostali:	Małgorzata	Wojciechow-
ska	z	Podlesia	oraz	Anna	Topolska	z	Wierzbia.

Maria	Łopatowska
Przewodnicząca	Rady	Gminy

Strażackie Spotkanie Opłatkowe

	 Stało	 się	 już	 tradycją,	 że	 co	 roku	 	 strażacy	 ochotni-
cy	spotykają	się	aby	złożyć	sobie	wzajemnie	życzenia.	W	
niedzielę	14	stycznia	2018r.	w	remizie	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	 w	 Pierzchnicy	 odbyło	 się	 Strażackie	 Spotkanie	
Opłatkowe	zorganizowane	przez	Wójta	Gminy	Pierzchnica	
Pana	Stanisława	Strąka	przy	współpracy	z	Prezesem	ZOG	
ZOSP	 RP	 w	 Pierzchnicy	 Panem	 Zdzisławem	 Ryśkiewi-
czem.	

	 Swoją	 obecnością	 zaszczycili	 nas	 druhowie	 z	 OSP	
Pierzchnica,	 Gumienice,	 Skrzelczyce,	 Maleszowa,	 Osiny	
oraz	Drugnia,	a	także	członkowie	Zarządu	Oddziału	Gmin-
nego	 Związku	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 Rzeczpo-
spolitej	Polskiej	w	Pierzchnicy	na	czele	z	Prezesem	Panem	
Zdzisławem	Ryśkiewiczem	oraz	Komendantem	Gminnym	

Panem	 Andrzejem	 Dudkiewiczem.	 Obecni	 byli	 również	
Wójt	 Gminy	 Pierzchnica	 Pan	 Stanisław	 Strąk,	 Członek	
Zarządu	Województwa	 Świętokrzyskiego	 Pan	 Piotr	 Żołą-
dek,	Dyrektor	Powiatowego	Zarządu	Dróg	w	Kielcach	Pan	
Paweł Gratka,	Radny	Powiatu	Kieleckiego	Pan	Stanisław	
Piotr	Rękas,	Proboszcz	Parafii	 pw.	Świętej	Małgorzaty	w	
Pierzchnicy	ks.	Marian	Gawinek	oraz	Prezes	Fundacji	Roz-
woju	Regionu	Pierzchnica	Pan	Dariusz	Michalski.	
	 Po	oficjalnym	powitaniu	zgromadzonych	uczestników	
głos	zabrali	 zaproszeni	goście,	 składając	najlepsze	życze-
nia	dla	wszystkich	druhów.	Następnie	w	nastrój	Spotkania	
Opłatkowego	wprowadził		uczestników	Ks.	Proboszcz	Ma-
rian	Gawinek,	który	odczytał	fragment	Pisma	Świętego,	po-
błogosławił	opłatki	oraz	odmówił	modlitwę.
	 Po	 czym	 odbyło	 się	 łamanie	 opłatkiem	 i	 wzajemne	
składanie	 życzeń.	 Obok	 tradycyjnych	 życzeń	 zdrowia	 i	
szczęścia	wypowiedziane	zostały	 również	 te	 typowo	stra-
żackie:	„jak	najmniej	wyjazdów	do	pożarów	i	akcji	ratow-
niczych	oraz	tyle	samo	powrotów	co	wyjazdów	do	każdej	
akcji”.
	 Po	złożeniu	sobie	życzeń,	uczestnicy	spotkania	w	przy-
jaznej	atmosferze	zasiedli	przy	stołach	i	ugoszczeni	zostali	
ciepłym	posiłkiem.
 

Ewelina	Kwiecień
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Pomoc dla szpitala w Chmielniku

	 Szpital	w	Chmielniku	pełni	niezwykle	ważną	funkcję	
w	systemie	opieki	zdrowotnej	dla	naszych	mieszkańców.
	 Dlatego	też	zależy	nam	na	jak	najlepszym	funkcjono-
waniu	 tej	placówki	gdyż,	przekłada	się	 to	na	pomoc	oso-
bom	potrzebującym	leczenia	szpitalnego.	Szpital	przeszedł	
poważną	 modernizację	 połączoną	 z	 rozbudową.	 Urucho-
mione	zostały	nowe	oddziały	w	tym	oddział	alergologiczny.
	 Szpital	cały	czas	się	doposaża	w	nowy	sprzęt	w	miarę	
możliwości	 finansowych,	 a	wiemy	 że	 środków	 na	 służbę	
zdrowia	jest	wciąż	za	mało	w	stosunku	do	potrzeb.	
	 Dlatego	też	Rada	Gminy	w	Pierzchnicy	podjęła	decy-
zję	o	przyznaniu	dotacji	w	kwocie	8	tys.	zł		na	zakup	sprzętu	
medycznego.	Za	przyznaną	dotację	zakupione	zostały	dwa	
kardiomonitory	 (niezbędne	 przy	 leczeniu	 chorób	 układu	
krążenia).

Stanisław	Strąk
Wójt	Gminy

Ciekawe spotkanie w Drugni

	 21	grudnia	2017	roku	w	Społecznej	Szkole	Podstawo-
wej	 im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Drugni	 gościliśmy	 absolwentkę	
szkoły	Paulinę	Basa	oraz	native	speakera	języka	angielskie-
go	Wayne	Heslot.	Native	 speaker	 to	 rodzimy	użytkownik	
danego	języka.	Wayne	urodził	się	i	wychował	w	Anglii,	a	
jego	rodzinnym	miastem	jest	Leeds.	Uczniowie	klas	IV	–	
VII	mieli	możliwość	posłuchania	prawdziwego	angielskie-
go	akcentu.	Wayne	opowiedział	o	sobie,	Anglii,	Londynie,	
Świętach	Bożego	Narodzenia	oraz	odpowiedział	na	wszyst-
kie	pytania	naszych	dzieci.	Spotkanie	było	bardzo	ciekawe,	
a	uczniowie	aktywni	i	zaangażowani.	Wizyta	native	speake-
ra	 stworzyła	warunki	 zbliżone	 do	 przebywania	w	 obcym	
kraju,	które	są	niepowtarzalną	motywacją	do	nauki	języka.
Na	zakończenie	zaśpiewaliśmy	znaną	piosenkę	świąteczną	

„We	wish	you	 a	Merry	Christmas”	oraz	wręczyliśmy	na-
szym	gościom	stroik	świąteczny.	

Katarzyna	Ściana

Thank	you	for	coming	Paulina	and	Wayne,	we	hope	to	see	
you	again.
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VII TURNIEJ SYLWESTROWY

	 W	dniu	 30	 grudnia	 2017r.	 na	 obiekcie	 „Moje	 boisko	
Orlik	2012”	odbył	się	VII	Turniej	Sylwestrowy	im.	Wójta	
Gminy	Pierzchnica	Pana	Stanisława	Strąka.	Udział	w	im-
prezie	 sportowej	wzięło	 7	 drużyn,	 które	 rywalizowały	 ze	
sobą	w	systemie	Każdy	z	Każdym.	Mecze	rozgrywane	były	
w	czasie	25	minut	 (2x!2	minuta	przerwy).	Drużyny	 jakie	
brały	 udział: Młodzi Gniewni, 4 Fun, Sami Swoi, WM 
Team , Adrenalina, Zryw Betlejem, Orion 
	 Turniej	został	zorganizowany	dzięki	współpracy	z	Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy Panią Bożeną 
Petrus, Wójtem Gminy Pierzchnica Panem Stanisła-
wem Strąkiem,	który	objął	patronat	nad	turniejem.	Gorące	
podziękowania	należą	się	Panu	Maćkowi	Poczętemu	oraz	
Michałowi	 Stawiakowi	 właścicielom	 Sklepu	 sportowemu	
Soccer	City	z	Kielc,		którzy	bardzo	chętnie	wsparli	finan-
sowo	budżet	 turnieju	oraz	ufundowali	nagrody	 indywidu-
alne	dla	wyróżnionych	zawodników.	Nad	sprawnym	prze-
biegiem	turnieju	oraz	sędziowaniem	meczy	czuwali	Paweł	
Ślusarczyk	i	Przemysław	Paluch	-	nasi	animatorzy	sportu,	
którym	pomimo	siarczystego	mrozu	nie	brakowało	chęci	do	
prowadzenia	arbitrażu.

Tabela	i	zestawienie	drużyn
po	fazie	grupowej.
1.	Młodzi	Gniewni
2.	Sami	Swoi
3.	4	Fun	
4.	Orion
5.	WM	Team
6.	Zryw	Betlejem
7.	Adrenalina

Zostali	wybrani	również	wyróżniający	się	zawodnicy:
Najlepszy	zawodnik:	Gilewski Karol -	Młodzi	Gniewni.
Najlepszy	bramkarz	Wojciech Strójwąs- Zryw	Betlejem.
Najlepszy	strzelec	Majewski Jakub- Młodzi	Gniewni.
	 Rozegrany	po	raz	siódmy	Turniej	Sylwestrowy	cieszył	
się	dużym	zainteresowaniem	.	Zgłaszające	się	drużyny	dzię-
ki	swoim	ambicjom	i	zaangażowaniu	w	mecze	postawiły	go	
na	wysokim	poziomie	 i	 coraz	mniej	widoczne	 są	 różnice	
miedzy	drużynami.	Większość	meczy	kończyło	się	różnicą	
jednej	bramki.	Cieszy	fakt	mieszania	się	zawodników	mie-
dzy	drużynami	i	pojawiające	się	nowe	drużyny	i	twarze.	To	
bardzo	cieszy,	że	można	skupić	w	jednym	czasie	tyle	osób,	
które	chcą	spędzić	aktywnie	koniec	roku	i	pożegnać	go	na	
sportowo.
	 Już	czekamy	na	wakacje	by	znów	można	było	w	 tak	
zacnym	gronie	spędzić	wakacje	i	cieszyć	się	letnią	rywali-
zacją	sportową.	

Jakub	Majewski
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WIGILIA W DRUGNI

	 Boże	Narodzenie	to	wspaniały	czas,	który	spędzamy	w	
gronie	 rodzinnym.	 Uczniowie,	 Rodzice	 i	 Pracownicy	 Spo-
łecznej	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	to	także	jedna	
wielka	rodzina.		Tegoroczne	spotkanie	Wigilijne	rozpoczęło	
się	Jasełkami	przygotowanymi		przez	uczniów	klas:	V,	VI	i	
VII.	Atrakcją	występów	był	świąteczny	taniec	pomocników	
świętego	Mikołaja,	 zakończony	 przepięknym	 bożonarodze-
niowym	przesłaniem.	W	role	pomocników	wcieliły	się	uczen-
nice	klasy	IV.	Na	apelu	ogłoszono	wyniki	Szkolnego	Konkur-
su	na	Stroik	Bożonarodzeniowy.	W	bieżącym	roku	Komisja	
Konkursowa	miała	niełatwe	zadanie.	25	uczniów	wykazało	
się	niesamowitą	pomysłowością	i	kreatywnością,	dlatego	też	
każde	dziecko,	które	wykonało	pracę	otrzymało	nagrodę.	
	 W	 atmosferę	 typowo	 świąteczną	wprowadziło	wszyst-
kich	wspólne	kolędowanie,	 a	 świąteczne	życzenia	 składane	
podczas	łamania	się	opłatkiem	zbudowały	nastrój	wzruszenia	
i	miłości.	

Elżbieta	Stemplewska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Pierzchnica!

 „Więcej szczęścia jest 
w dawaniu aniżeli w bra-
niu” dlatego	 już	 po	 raz	 piąty	
14 stycznia 2018	r.	uczniowie		
i	 nauczyciele	 włączyli	 	 się	 w	
zbiórkę	 pieniędzy	 na	 rzecz	
Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecz-
nej	 Pomocy.	 Tym	 razem	 Or-
kiestra	 zbierała	 środki	 ,,Dla 
wyrównania szans w lecze-
niu noworodków’’.
	 Zaszczytną	 rolę	Wolonta-
riuszy	wypełniało	16	uczniów		
i	 13	 nauczycieli,	 którzy	 kwe-
stowali	 w	 Pierzchnicy,	 Dru-
gni	 i	 Skrzelczycach.	 W	 akcji	
czynnie	 uczestniczyły	 dzieci	
z	 przedszkola,	 uczniowie	 naszej	 szkoły,	 nauczyciele	 oraz	
mieszkańcy	naszej	gminy.	Zebraliśmy	kwotę	6583,57 zł.	i	
jest	to	o	1036,89	zł	więcej	niż		w	roku	ubiegłym!	Serdecz-
ne	podziękowania	należą	się	Wolontariuszom.	To		Oni	nie	
zważając	na	zimno,	poświęcili	swój	własny	czas,	aby	w	ten	
sposób	pomagać	innym.	Wymieńmy	głównych	bohaterów		
26	finału	WOŚP,	uczniów:	Aleksandra	Wacek,	Kinga	Ogło-
za,	 Stępień	 Karolina,	 Gabriel	 Witkowski,	 Sara	 Partyka,		
Natalia	 Dziedzic,	 Stanisław	 Kamiński,	 Natalia	 Dziedzic,	
Luiza	 Głąb,	 Julia	 Makuch,	 Weronika	 Makuch,	 Martyna	
Ogłoza,	Jowita	Piwowar,	Anna	Majkowska,	Wiktoria	Wy-
socka,	Natalia	 Piwońska.	Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	

zbiórki	 czuwali	 	 nauczyciele:	 Paulina	 Kalatura,	 Gertruda	
Majewska-Kapusta,	 Anna	 Makuch,	 Barbara	 Miszczyk,	
Edyta	Wójcik-Nosol,	 Renata	 Piątek,	 Katarzyna	 Powałka,	
Danuta	Wacek,	Agnieszka	Wójcik,	Anna	 Skuza,	 Jadwiga	
Janus,	Barbara	Walkowicz	-	Sikora.	Zawartości	puszek	do-
starczanych	do	sztabu	WOŚP		w	Chmielniku	liczyła	Pani:	
Katarzyna	Powałka	i	Agnieszka	Wójcik.
	 Każdemu,	 kto	 dołożył	 do	 całej	 akcji	 nawet	 symbo-
liczny	grosik,	czy	pomógł	w	dowolny	sposób		-	składamy	
WIELKIE DZIĘKI.   

Koordynator	Barbara	Miszczyk
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Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Delegacji Dożynkowych

	 W	 sobotę	 06.01.2018r.	w	Restauracji	 Finezja	 odbyło	
się	 spotkanie	 noworoczno	 –	 opłatkowe	 Zespołów	 Ludo-
wych,	Kół	Gospodyń	Wiejskich	oraz	Delegacji	Dożynko-
wych.	 Spotkanie	 to	 zorganizowane	 zostało	 w	 podzięko-
waniu	dla	wszystkich	zaangażowanych	w	życie	kulturalne	
Gminy	 Pierzchnica.	 Uroczystość	 rozpoczął	 Wójt	 Gminy	
Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk,	 powitał	 wszystkich	 przyby-
łych	gości	podziękował	za	przybycie	oraz	złożył	życzenia	
noworoczne.	 Następnie	 rozpoczęła	 się	 część	 artystyczna	
przygotowana	przez	Radosława	Srokę	oraz	Marcina	Urba-
niaka,	którzy	wspólnie	z	uzdolnioną	muzycznie	młodzieżą	
z	terenu	gminy	Pierzchnica	zaśpiewali	polskie	kolędy	i	pa-
storałki,	a	ostatni	przygotowany	utwór	wykonali	wspólnie	
z	zaproszonymi	przedstawicielami	władz	samorządowych.	
Po	 część	 artystycznej	 Proboszcz	 Parafii	 Pierzchnica	 Ks.	
Marian	 Gawinek	 odmówił	 modlitwę	 oraz	 pobłogosławił	
opłatek,	którym	wszyscy	zgromadzeni	łamali	się	i	składali	
sobie	świąteczno-noworoczne	życzenia.

W	wydarzeniu	udział	wzięli:
1.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	Drugnianki	oraz	sołtys	Drugni	
Jolanta	Bracichowicz
Koło	Gospodyń	Wiejskich	Gumieniczanki	oraz	sołtys	Gu-
mienic	Henryk	Zgórski
2.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	 Pierzchniczanki	 oraz	 sołtys	
Pierzchnicy	Monika	Pawlik	i	Radny	Wiesław	Kwaśniewski

3.	Zespół	Pierzchniczanie
4.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Brody	oraz	sołtys	Bro-
dów	Jarosław	Lulkowski
5.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Maleszowa	oraz	sołtys	
Maleszowej	Małgorzata	Pietrzyk
6.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Skrzelczyce
7.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Górki	oraz	sołtys	Górek	
Kazimierz	Miszczyk		
i	Radna	Renata	Błaszczyk
8.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Podstoła
9.	Delegacja	Dożynkowa	sołectwa	Pierzchnianka	oraz	soł-
tys	Pierzchnianki	Grzegorz	Wąś	i	Radna	Jadwiga	Łopatow-
ska
10.	 Delegacja	 Dożynkowa	 sołectwa	 Podlesie	 oraz	 sołtys	
Podlesia	Michał	Stępień

	 Wśród	przybyłych	gości	znaleźli	się		Członek	Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 Piotr	 Żołądek,	 Członek	
Zarządu	 Powiatu	Kieleckiego	Marek	Kwiecień,	 Dyrektor	
Powiatowego	Zarządu	Dróg	Paweł	Gratka,	Radny	Powia-
tu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas	oraz	Przewodnicząca	
Rady	Gminy	Maria	Łopatowska.
	 Wydarzenie	 uświetnił	występ	 naszych	 rodzimych	 ze-
społów:	Pierzchniczanek	i	Pierzchniczan.	

Klaudia Pawlik
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Z sesji Rady Gminy

	 Dwie	ostatnie	sesje	Rady	Gminy	Pierzchnica	odbyły	
się	15	listopada	i	28	grudnia	2017r.	

	 Podczas	tycz	sesji	podjęto	następujące	uchwał:

1.	W	sprawie	wystąpienia	z	wnioskiem	o	nadanie	statu-
su	 miasta	 miejscowości	 Pierzchnica.W	 marcu	 2017	
roku	do	Urzędu	Gminy	Pierzchnica	wpłynął	wniosek	
podpisany	przez	komitat	inicjatywy	o	podjęcie	działań	
w	celu	przywrócenia	praw	miejskich	dla	Pierzchnicy.	
Przeprowadzone	konsultacje	wskazują	na	pozytywną	
opinie	mieszkańców	gminy	w	tej	kwestii.	Obecny	na	
sesji	Pan	Poseł	Bogdan	Latosiński	 stwierdził,	 że	bę-
dzie	wspierał	działania	Wójta,	Rady	Gminy	i	Miesz-
kańców	mające	przywrócić	miejscowości	Pierzchnica	
status	miasta.

2.	Nowelizacja	budżetu	Gminy	na	2017	rok.

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

4.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	określenia	wysokości	sta-
wek	podatku	od	nieruchomości	na	rok	2018.

5.	W	sprawie	obniżenia	 ceny	 skupu	żyta	do	 celów	wy-
miaru	podatku	rolnego.	Wysokości	stawki	podatku	od	
nieruchomości	na	2018	rok	oraz	podatek	rolny	zostały	
uchwalone	na	poziomie	stawek	roku	2017.

6.	 W	 sprawie	 określenia	 wzorów	 formularzy	 podatko-
wych.

7.	W	sprawie	zatwierdzenia	taryf	dla	zbiorowego	zaopa-
trzenia	w	wadę	i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków.	
Obecny	 na	 sesji	 Prezes	 Zakładu	 Komunalnego	 w	
Pierzchnicy	 Pan	 Artur	 Garycki	 stwierdził,	 że	 przy	
opracowanych	 taryf	 przyjęto	 zasadę	ustalania	 ich	na	
optymalnie	 niskim	 poziomie	 dla	 odbiorców	 usług	 i	
równocześnie	 bezpiecznym	 dla	 prawidłowej	 działal-
ności	 zakładu.	 Cena	 wody	 za	 1m3	 dla	 gospodarstw	
domowych	wzrośnie	o	0,05	zł	a	cena	ścieków	za	1m3	

wzrośnie	o	0,10zł.

8.	W	sprawie	określenia	stawki	jednostkowej	dofinanso-
wania	 kosztów	 zbiorowego	 odprowadzania	 ścieków	
na	 rok	2018	uchwalono	dopłatę	 do	kosztów	oczysz-
czania	ścieków	dla	taryfowej	grupy	odbiorców	gospo-
darstw	domowych	w	wysokości	5,40	zł	do	każdego	m3 
odprowadzanych	ścieków.	Z	budżetu	gminy	zostanie	
wypłacone	na	ten	cel	ponad	190	000	zł.

9.	W	sprawie	uchwalenia	rocznego	programu	współpracy	
z	organizacjami	pozarządowymi	na	rok	2018.

10.	W	sprawie	zasad	udzielania	i	rozmiaru	zniżek	tygo-
dniowego	obowiązkowego	wymiaru	godzin	zajęć	na-
uczycielom,	którym	powierzono	stanowiska	kierowni-
cze.

11.	W	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	nieruchomo-
ści	zabudowanej	w	Drugni.

12.	W	sprawie	wyrażenia	zgody	na	nieodpłatne	przeka-
zanie	na	rzecz	Gminy	Pierzchnica	nieruchomości	po-
łożonej	 w	miejscowości	 Skrzelczyce	 oraz	 odcinków	
sieci	wodociągowej	 i	kanalizacyjnej	przebiegających	
przez	tą	działkę.

13.	W	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	części	
miejscowości	Pierzchnica.

14.	Rozpatrzono	wniosek	 i	 podjęto	 uchwałę	w	 sprawie	
nadania	 imienia	dla	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzch-
nicy.	Rada	Pedagogiczna,	Rada	Rodziców	i	Samorząd	
Uczniowski	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy	wy-
stąpili	z	wnioskiem	o	nadanie	szkole	imienia	Kardy-
nała	 Stefana	 Wyszyńskiego.	 Uchwałą	 Rady	 Gminy	
wniosek	 został	 zaopiniowany	 pozytywnie	 i	 Szkoła	
Podstawowa	w	Pierzchnicy		nosi	będzie	imię	Kardy-
nała	Stefana	Wyszyńskiego.

15.	Określenia	obowiązkowego	 tygodniowego	wymiaru	
zajęć	logopedy.	Od	drugiego	semestru	szkolnego	pla-
nowane	 jest	 zatrudnienie	 w	 Szkole	 Podstawowej	 w	
Pierzchnicy	logopedy	na	część	etatu,	dlatego	należało	
ustalić	obowiązkowy	tygodniowy	wymiar	godzin.

16.	Po	zapoznaniu	się	z	projektem	WPF	Gminy	Pierzch-
nica	na	 lata	2018-2033	oraz	projektu	budżetu	gminy	
na	rok	2018	a	także	opinią	RIO	w	Kielcach	w	sprawie	
opinii	o	projekcie	budżetu	Gminy	Pierzchnica	na	rok	
2018,	projekcie	uchwały	WPF	na	lata	2018-2033	Rada	
Gminy	Pierzchnica	uchwaliła	budżet	Gminy	Pierzch-
nica	na	2018	rok.

17.	 Podjęto	 uchwałę	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 Nr	
XXII/35/2017	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zamianę	
gruntów	w	Pierzchnicy.

18.	 Podczas	 ostatniej	 sesji	 zostały	 przedstawione	 plany	
pracy	komisji	 i	 dokonano	zatwierdzenia	planu	pracy	
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komisji	rewizyjnej,	budżetowej	i	samorządowej	na	rok	
2018.

19.	Radni	 głosowali	 także	 nad	 przyjęciem	projektu	 ob-
wieszczenia	Rady	gminy	w	sprawie	głosowania	jedno-
litego	tekstu	uchwały	w	sprawie	ustalenia	wysokości	
opłaty	 za	 świadczenia	 udzielane	 przez	 przedszko-
la,	 dla	 których	 organem	 prowadzącym	 jest	 Gmina	
Pierzchnica	 oraz	 w	 sprawie	 ogłoszenia	 jednolitego	
tekstu	uchwały	w	sprawie	określenia	zasad	zbywania,	
oddania	w	 dzierżawę,	 najem	 użytkowania	 oraz	 uży-
czenie	aktywów	trwałych	SZOZ	w	Pierzchnicy.

20.	Rada	Gminy	wyraziła	zgodę	na	zawarcie	porozumie-
nia	międzygminnego	w	zakresie	objęcia	mieszkańców	
Gminy	 Pierzchnica	 usługami	 świadczonymi	 przez	
Środowiskowy	 dom	 Samopomocy	 funkcjonujący	 na	
terenie	gminy	Kielce.	

Radni	zgłaszali	interpelacje	dotyczące	głównie:

a)	Oświetlenia	ulicznego;

b)	Stanu	dróg	oraz	wykaszania	poboczy;

c)	Odbioru	śmieci	oraz	foli	z	sianokiszonek;

d)	Montażu	lustra	w	miejscowości	Ujny;

e)	Naprawy	tablic	ogłoszeniowych	w	Ujnach	i	Pierzchniance;

f)	Problemów	z	drzewami	rosnącymi	przy	drogach;

g)	Szkód	w	uprawach	rolnych	wyrządzonych	przez	dziki;

h)	Zniszczonego	ogrodzenia	placu	zabaw	
w	Pierzchnicy;	

i)	Problemów	związanych	z	budową	oczyszczalni	przy-
domowych;

j)	Naprawy	chodnika	w	Wierzbiu;

k)	Dodatkowego	oznakowania	drogi	w	Pierzchniance;

l)	 Uporządkowania	 i	 dbania	 o	 obelisk	 w	miejscowości	
Podstoła	Żabieniec.

	 Radny	 Stanisław	 Kwapisz	 podziękował	 wszystkim	
sołectwom,	które	przekazały	środki	z	funduszu	sołeckie-
go	na	budowę	sali	gimnastycznej	przy	Szkole	Podstawo-
wej	w	Drugni.	 Sołtysom	 tych	 sołectw	wręczył	 specjal-
ne	podziękowania	przygotowane	przez	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Drugni.

Maria	Łopatowska
Przewodnicząca	Rady	Gminy

Spotkanie ze stomatologiem

	 30	stycznia	2018r.	w	Społecznej	Szkole	Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	odbyło	się	spotkanie	uczniów	z	

doktor	stomatolog	panią	Anetą	Słopiecką	oraz	jej	asystent-
ką	panią	Anetą	Marczakowską.	Podczas	spotkania	ucznio-
wie	dowiedzieli	się,	jak	ważna	jest	codzienna	higiena	jamy	
ustnej,	 regularne	 wizyty	 u	 stomatologa	 oraz	 prawidłowe	
dbanie	o	zęby.	Pani	doktor	omówiła	 techniki	poprawnego	
szczotkowania	 zębów,	 które	 zademonstrowała	 na	 specjal-
nym	modelu	szczęki	 i	na	filmie.	Zwróciła	uwagę	na	wła-
ściwą	dietę,	zaproponowała	uczniom	ograniczenie	spożycia	
słodyczy	na	 rzecz	owoców	 i	warzyw	oraz	 słodkich	napoi	
na	rzecz	wody.	Pani	stomatolog	cierpliwie	odpowiadała	na	
wszystkie	pytania	zadawane	przez	uczniów.	Dzieciom	bar-
dzo	podobały	się	warsztaty.	Na	koniec	pani	doktor	zaprosi-
ła	wszystkich	na	wizyty	kontrolne	do	swojego	gabinetu	w	
Pierzchnicy.

	 Serdecznie	dziękujemy	za	poświęcony	czas	i	pouczają-
ce	wskazówki.

Katarzyna	Ściana
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Dzień Babci i Dziadka

	 26	 stycznia	 2018r.	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawo-
wej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	uczciliśmy	Dzień	Babci	i	
Dziadka.	
	 Mimo,	iż	za	oknem	zima	był	to	jeden	z	najcieplejszych	
i	najmilszych	dni	w	roku	szkolnym.	

	 W	 pięknie	 udekorowanej	 sali	 dziadkowie	 obejrzeli	
spektakularne	 	widowisko,	w	którym	najmłodsi	zaprezen-
towali	wiersze,	piosenki,	skecze,	 tańce	 i	 inscenizacje.	Po-
przez	przygotowany	program	dzieci	wyraziły	swą	miłość	i	
wdzięczność.	Zaproszeni	dziadkowie	przybyli	bardzo	licz-
nie,	 sala	wypełniła	 się	 po	 brzegi.	Uroczystość	 uświetnili:	
Wójt	Gminy	Pierzchnica	Pan	Stanisław	Strąk,	Radny	Rady	
Powiatu	Kieleckiego	Pan	Stanisław	Rękas,	ksiądz	Grzegorz	
Olejarczyk,	Zarząd	Stowarzyszenia	Sportowo	-	Kulturalne-
go	w	Drugni	oraz	Rodzice.	Wszyscy	ze	wzruszeniem	oglą-
dali	przygotowany	program.	Spotkanie	upłynęło	w	miłej	i	
serdecznej	atmosferze.	Po	zakończonych	występach	dzieci	
obdarowały	 swoich	 ukochanych	 dziadków	 upominkami.	
Uroczystość	zwieńczył	słodki	poczęstunek,	przygotowany	
przez	rodziców,	podczas	którego	nie	zabrakło	okazji	do	roz-
mów	i	wspomnień.
	 Kochanym	Babciom	i	drogim	Dziadkom	życzymy	sa-
mych	pięknych	chwil	w	życiu	i	tego,	aby	zawsze	byli	dumni	
ze	swych		wspaniałych	wnuków.

Wioleta	Bryk

,,WPADNIJ DO NAS  - DUŻO SIĘ DZIEJE’’

Świetlica Aktywator 
w Gumienicach
	 W	świetlicy	w	Gumienicach	nie	
możemy	narzekać	na	nudę.	Zimowa	
pogoda	 nie	 przeszkodziła	 nam	 ak-
tywnie	spędzać	każdą	wolną	chwilę.	
Gramy	 w	 ping	 ponga,	 piłkę	 nożną	
oraz	 gry	 zespołowe.	 Cały	 czas	 do-
skonalimy	 nasze	 umiejętności	 kuli-
narne	przyrządzając	rozmaite	potra-
wy.	 Do	 świetlicy	 przybył	 również	
Mikołaj	 który	 rozdawał	 dzieciom	
prezenty.	 Zorganizowaliśmy	 wiel-
kie	sprzątanie.	Na	początku	stycznia	
przygotowywaliśmy	się	do	występu	
jasełek	 który	 odbył	 się	 w	 kościele	
św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy.

Świetlica Aktywator w Pierzchnicy
	 Miesiąc	grudzień	obfitował	w	różnego	typu	przedsię-
wzięcia.	 1	 grudnia	 staliśmy	 na	 zbiórce	 żywności	w	Deli-
katesach	 Centrum.	 6	 grudnia	 zorganizowaliśmy	 zabawy	
Mikołajkowe,	 każde	 dziecko	 obecne	 tego	 dnia	w	 świetli-
cy	otrzymało	paczkę.	20	grudnia	usiedliśmy	wszyscy	przy	
ogromnym	stole,	aby	świętować	Wigilię	narodzenia	Jezusa	
i	połamać	się	opłatkiem.	Zespół	gitarowy	zagrał,	a	wszyscy	
zaśpiewali	 kolędy.	 Systematycznie	w	 każdą	 środę	 dziew-

częta	i	chłopcy	ćwiczyli	umiejętności	gry	w	piłkę	nożna	na	
hali	w	Szkole	Podstawowej.	Zajęcia	 gitarowe	 i	warsztaty	
gry	na	DJEMBE,	cieszą	się	dużym	zainteresowaniem.	Zgła-
szają	kolejne	chętne	osoby	do	nauki	gry	na	tych	instrumen-
tach.	Stały	skład	zespołu	potrafi	 już	zagrać	kilka	 rytmów,		
dlatego	prowadzący	zdecydowali	się	połączyć	siły	dwóch	
zespołów.	Zespół	gitarowy	i	djembe	zagrali	dwie	kolędy	na	
koncercie	Kolęd	i	Pastorałek	w	Pierzchnicy.
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Świetlica Aktywator Maleszowa i Podlesie
	 W	dniach	7.12.2017	i	8.12.2017		w	świetlicach	Akty-
wator	w	Maleszowej	i	Podlesiu	odbyły	się	Dni	Mikołajko-
we.	Na	wychowanków	czekało	mnóstwo	atrakcji	w	postaci	
drobnych	upominków,	ciekawych	zabaw	i	słodkiego	poczę-
stunku.
	 W	miesiącu	styczniu	intensywnie	przygotowywaliśmy	
się	do	Koncertu	Kolęd,	który	odbył	się	21.01.2018	w	ko-
ściele	w	Pierzchnicy.	Nasze	dziewczęta	zaprezentowały	się	
wspaniale. Często	odbywały	się	zajęcia	plastyczne,	na	któ-
rych	każdy	mógł	wykonać	własnoręcznie	swoją	przytulan-
kę	lub	ciekawie	ozdobić	papierową	choinkę.	Ten	miesiąc	to	
szaleństwo	w	kuchni,	potrawy	z	przepisów	wychowanków. 
Naszą	 tradycją	 stało	 się	 także	 obchodzenie	 urodzin	 przez	
wychowanków	w	świetlicy,	nie	brakuje	wówczas	drobnego	
upominku	i	dużego	uśmiechu	na	naszych	twarzach.	

Świetlica Aktywator Ujny
	 Co	prawda,	pogoda	za	oknem	nas	nie	rozpieszcza,	jed-
nak	w	 świetlicy	nigdy	 się	nie	nudzimy.	W	 trakcie	warsz-
tatów	kulinarnych	dziewczyny	z	nową	panią	Adą	przygo-
towują	coś	smacznego.	Można	śmiało	stwierdzić,	że	mają	
do	tego	talent.	Docenia	to	zawsze	męska	część	wychowan-
ków!	Oczywiście,	jest	również	wygospodarowany	czas	na	
sumienne	 odrabianie	 lekcji.	 Dodatkowo	 wychowankowie	
chętnie	grają	w	gry	planszowe.	Z	niecierpliwością	wycze-
kujemy	pierwszych	oznak	wiosny	i	ładniejszej	pogody,	aby	
zwiększyć	naszą	aktywność	na	świeżym	powietrzu.

Świetlica Aktywator Górki i Wierzbie
„Trzeba	błaznować,
bo	ludzie	nie	lubią	ponurych	twarzy”	Janusz	Korczak

	 W	świetlicach	AKTYWATOR	w	Wierzbiu	i	w	Górkach	
nieustannie	 dobrze	 się	 bawimy,	 spędzamy	wspólnie	 wol-
ne	chwile,	 	krótko	mówiąc,	odkrywamy	siebie	nawzajem.		
Uczymy	się	szacunku,	tolerancji	i	wrażliwości	na	drugiego	
człowieka.	A	przy	tym,	nie	zapominamy	o	szczerym	uśmie-
chu,	okazywaniu	radości	i	szczęścia.	Oczywiście,	w	zależ-
ności	 od	 potrzeb	 zgłaszanych	 przez	 naszych	 	 podopiecz-
nych,	 w	 świetlicach	 odbywają	 się	 warsztaty	 kulinarne,	
plastyczne,	 fotograficzno	 –	 dziennikarskie	 czy	 sportowe.	
Nasi	wychowankowie	 rozwijają	 	 pasje	 i	 zainteresowania,	
jak	również	odkrywają	w	sobie	nowe	zdolności	i	umiejęt-
ności.	Aby	nie	popaść	w	rutynę	dajemy	naszym	podopiecz-
nym	szeroki	wachlarz	możliwości	do	wspólnego	spędzenia	
wolnego	 czasu.	 Stąd,	 zdarzają	 się	 również	 nieplanowane	
spacery,	 rozmowy,	spotkania,	dyskusje	czyli	 to	co	najbar-
dziej	sprzyja	lepszemu	poznaniu	się.	
	 Warto	zauważyć,	że	w	świetlicach	AKTYWATOR	każ-
da	wspólnie	spędzona	chwila,	każde	spotkanie	jest	ważne,	
niepowtarzalne	i		jest	po	COŚ.
Spotkajmy	się	w	AKTYWATORZE!!!

	Renata	Żyła

„Koperty życia”

	 Wychodząc	 naprzeciw	 potrzebom	 mieszkańców	 na-
szej	 gminy,	Gmina	Pierzchnica	 przystąpiła	 do	 akcji	 „Ko-
perta	życia”.	Akcja	ta	skierowana	jest	do	osób	przewlekle	
chorych,	 starszych,	 samotnych	 i	 polega	 na	 umieszczeniu	
w	 specjalnie	 przygotowanych	 kopertach	 najważniejszych	
informacji	 o	 stanie	 swojego	 zdrowia,	 przyjmowanych	 le-
kach,	alergiach	na	leki,	kontaktach	do	najbliższych,	a	tak-
że	 danych	 osobowych,	 w	 tym	 numer	 pesel	 wypełniając	
specjalnie	 opracowany	 formularz.	 Pakiet	 z	 takimi	 infor-
macjami	powinien	być	przechowywany	w	lodówce	 lub	w	
szafce,	 czyli	 miejscu,	 które	 jest	 łatwo	 dostępne.	 Miejsce	
przechowywania	„Koperty	życia”	należy	oznaczyć	naklej-
ką,	aby	służby	medyczne	mogły	ją	łatwo	odnaleźć.		Celem	
akcji	„Koperta	życia”	jest	udzielenie	sprawniejszej	pomo-
cy	w	przypadku	zasłabnięcia	osoby	starszej,	schorowanej,	
niepełnosprawnej	czy	samotnej.	Akcja	 rozpowszechniania	
„Kopert	życia”	wśród	seniorów,	osób	samotnych	i	chorych	
zyskała	poparcie	lekarzy	i	ratowniczych	służb	medycznych,	
ponieważ	przyspiesza	 ratownikom	medycznym	dostęp	do	
ważnych	 informacji	medycznych	mogących	uratować	 ży-
cie,	ułatwia	pracę	innym	służbom	oraz	zwiększa	poczucie	

bezpieczeństwa	 osób	 starszych.	 Zachęcamy	 więc	 osoby	
starsze,	 samotne,	przewlekle	chore	do	bezpłatnego	odbie-
rania	„Kopert	 życia”	w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Spo-
łecznej	(pok.	nr	2).	W	skład	zestawu	wchodzi	koperta	wy-
konana	z	 tworzywa,	 chroniąca	przed	wilgocią,	 formularz,	
który	należy	wypełnić	oraz	naklejka	informująca	o	miejscu	
przechowywania	koperty.	

Kamila	Jurek	
Kierownik	GOPS
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Ruch ludności w gminie Pierzchnica - w 2017r.

L.p. Sołectwo Stan	na	
31.12.2016	r.

Ruch	ludności	w	2017	r.
Stan	na	

31.12.2017	r.
Zmiany

Urodzenia Zgony Zameld. Wymeld.

1. Brody 138 2 1 1 - 140 +2

2. Drugnia	 284 - - 4 6 282 -2

3. Drugnia	Rzą-
dowa 146 - 3 1 2 142 -4

4. Górki 212 - 1 - 2 209 -3

5. Gumienice 302 1 1 2 3 301 -1

6. Holendry 51 2 2 - - 51 -

7. Maleszowa 261 2 8 3 - 258 -3

8. Osiny 242 3 2 6 3 246 +4

9. Pierzchnianka 249 3 3 1 6 244 -5

10 Pierzchnica 1059 7 13 34 24 1063 +4

11. Podlesie 303 3 6 15 9 306 +3

12. Podstoła 105 1 2 - - 104 -1

13. Skrzelczyce 646 7 10 4 3 644 -2

14. Straszniów	
Gumienicki 152 5 1 3 - 159 +7

15. Strojnów 153 3 5 - - 151 -2

16. Ujny 176 3 3 4 4 176 -

17. Wierzbie 177 - 1 - - 176 -1

Razem 4656 42 62 78 62 4652 -4
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Przekaż 1% swojego podatku
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Kolędowanie bez barier

	 Wieczór	 21.01.2018	 roku	 w	 Kościele	 parafialnym	w	
Pierzchnicy	zapisał	się	w	pamięci	wszystkich,	którzy	w	róż-
ny	sposób	współtworzyli	wspaniałe	przedsięwzięcie	„Kolę-
dowanie	bez	barier”.	Koncert	kolęd	i	pastorałek	miał	cha-
rakter	międzypokoleniowy-	na	jednej	scenie	spotkało	wielu	

artystów	 z	 naszej	 gminy	 m.in.	 Podopieczni	WTZ	 Osiny,	
Zespół	Gumieniczanki,	Pensjonariusze	Domu	Seniora	 im.	
Sue	Ryder;	Zespół	Profesjonaliści	oraz	wychowankowie	 i	
wychowawcy	Świetlic	Aktywator.
	 Wsłuchując	 się	 w	 prezentowane	 wykonania	 i	 inter-
pretacje	mieliśmy	możliwość	poczuć	klimat	 i	spokój,	 jaki	
towarzyszy	Bożemu	Narodzeniu.	Z	wielką	pokorą,	wrażli-
wością	i	zaangażowaniem	rozważaliśmy	nad	wartościami,	
jakie	przekazywaliśmy	wszystkim	zgromadzonych	podczas	
występu.	Warto	dodać,	że	tego	rodzaju	inicjatywy	niosą	za	
sobą	 bardzo	 dużo	 pozytywnych	walorów	 takich	 jak:	 spo-
tkanie,	integracja,	czy	poczucie	wspólnoty,	o	które	każdy	z	
Nas	zabiega.	Dbajmy	o	to	co	ważne,	troszczmy	się	o	to,	co	
potrzebne,	żeby	budować	RAZEM.
	 Dziękujemy	 wszystkim	 za	 udział	 i	 współtworzenie	
oraz	siłę	wsparcia	jaka	towarzyszy	nam	przy	każdorazowej	
aktywności.	Szczególne	podziękowania	należą	 się	Nasze-
mu	Proboszczowi	ks.	Marianowi	Gawinkowi,	który	otwarty	
na	pomysł	kolędowania-	zaufał	 i	podtrzymał	tego	rodzaju	
intencję.

Kacper	Idzik

Karnawał w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

Tradycją	stało	się	już,	że	co	roku	na	zakończenie	karnawa-
łu,	Dom	Opieki	Rodzinnej	w	Pierzchnicy	 organizuje	 bal.	
Na	tegoroczne	spotkanie,	które	odbyło	się	w	ubiegłą	sobotę	
(3-go	lutego)	Pensjonariusze	DOR	zaprosili	swoich	rówie-
śników	z	Klubu	Seniora	„Zawsze	Młodzi”	w	Morawicy.	To	
doskonała	okazja	nie	tylko	do	zabawy,	ale	także	zawarcia	
nowych,	 interesujących	 znajomości,	 tym	 bardziej,	 że	 w	
balu	uczestniczyło	kilkadziesiąt	osób.
	 Seniorzy	 po	 raz	 kolejny	 udowodnili,	 że	 mają	 w	 so-
bie	mnóstwo	energii	i	radości.	Bawili	się	znakomicie	przy	

hitach	 z	 lat	 młodości	 serwowanych	 przez	 DJ-a	 Konrada,	
który	w	przerwach	umilał	 gościom	czas	 przygrywając	 na	
akordeonie	do	późnych	godzin	wieczornych.	Dodatkowymi	
atrakcjami	 były	 konkursy	 z	 nagrodami	 oraz	 zabawy	 („je-
dzie	pociąg”,	„kaczuszki”)	i	tradycyjne	tańce	takie	jak:	po-
lonez,	walc	czy	polka.
	 Wśród	 uczestników	 balu	 znaleźli	 się	 śmiałkowie,	
którzy	wykazali	się	pomysłowością	i	poczuciem	humoru	
przygotowując	 niecodzienne	 stroje	 karnawałowe.	 DOR	
odwiedzili	Genowefa	Pigwa,	Lord	Wader,	Rycerz	Zawi-
sza,	ksiądz,	a	nawet	prawdziwi	cyganie,	których	podobno	
już	nie	ma.	Personel	Domu	Opieki	również	żywo	poparł	
ideę	karnawału	i	zaskoczył	kolorowymi	strojami.	Pan	An-
drzej	Borowiecki	świetnie	odnalazł	się	w	roli	kibica	i	tak	
jak	piłkarzy	do	gry	na	meczu,	tak	i	na	balu	skutecznie	za-
grzewał	seniorów	do	zabawy.	„Pamiętajmy,	że	najlepszym	
przebraniem	na	dzisiejszy	wieczór	jest	nieschodzący	z	ust	
uśmiech”	-	przypominał	Dyrektor	obiektu	witając	Gości	i	
Pensjonariuszy	Domu	Opieki	na	balu.	Zaznaczył	również,	
że	w	 naszym	Domu	oprócz	 sfery	 duchowej	 	 podopiecz-
nych	dbamy	 również	o	 ich	 zdrowie	 i	 dobrą	kondycję	fi-
zyczną.
	 Zebrani	goście	bawili	się	wyśmienicie,	a	wielu	z	nich	
zapowiedziało	swoją	obecność	na	przyszłorocznym	balu.

Karolina Pietrusik
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Święty Mikołaj w Gumienicach

	 Dnia	 10.12.2017	 roku	 świetlicy	 AKTYWATOR	 w	
Gumienicach	 odbyło	 się	 spotkania	 dzieci	 z	 Gumienic	 z	
Świętym	Mikołajem.	Wśród	zaproszonych	gości	był	Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk	 oraz	 Pani	Małgorza-
ta	Sroka,	która	przygotowała	pyszne	ciasto	dla	dzieci.	W	
spotkaniu	wzięło	udział	50	dzieci	i	młodzieży.	Zostało	ono	
zorganizowane	przez	Radnego	Wsi	Gumienice	 Jarosława	
Stawiarza	 oraz	 Sołtysa	 Henryka	 Zgórskiego	 	 we	 współ-
pracy	 z	 wychowawcą	 świetlicy	 Radosławem	 Sroką	 oraz	
Panią	Karoliną	Bulanowską	i	Moniką	Sobierajską	(Stowa-

rzyszenie	Edukacji	Pozaformalnej	KALEJDOSKOP).	Pa-
nie	przygotowały	gry	i	zabawy	dla	uczestników	spotkania.	
Dzieci	 były	 bardzo	 zadowolone	 i	 chętnie	 brały	 udział	w	
konkursach.	Na	liczne	przybyłe	dzieci	i	gości	czekał	słodki	
poczęstunek.	Wszystkie	 dzieci	wraz	 z	 gośćmi	 otrzymały	
prezenty	 od	 Świętego	Mikołaja,	 ufundowane	 przez	 Fun-
dusz	 Sołecki.	 Dzieci	 podziękowały	 Mikołajowi	 za	 pre-
zenty	 i	zaprosiły	go	za	rok.	Spotkaniu	 towarzyszyła	miła	
atmosfera	i	doskonała	zabawa.

Irena	Stawiarz

Ogłoszenie

„Europejski	Fundusz	Rolny	na	Rzecz	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	w	obszary	wiejskie”.
Operacja	pn.	„Razem	w	dobrą	stronę!”	mająca	na	celu	Zagospodarowanie	czasu	wolnego	mieszkańcom,		współfinansowana	jest

ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	działania
„Wsparcie	na	wdrożenie	operacji	w	ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	kierowanego	przez	społeczność”

Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.

	 W	dniu	15	stycznia	2018	roku	Stowarzyszenie	Oświatowo-Wychowawcze	w	Pierzchnicy	podpisało	umowę	z	Lokalną	
Grupą	Działania	Białe	Ługi	na	przyznanie	grantu	na	realizację	zadania	„Razem	w	dobrą	stronę!”	realizowanego	w	ramach	
projektu	grantowego	–	przedsięwzięcie	nr	1.3.5	„Zagospodarowanie	czasu	wolnego	mieszkańcom”	w	ramach	poddziałania	
„Wsparcie	na	wdrażanie	operacji	w	ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	kierowanego	przez	społeczność”	objętego	Progra-
mem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	Wartość	zadania	wynosi	25	300	zł.	Powyższe	zadanie	obejmuje	
organizację	warsztatów	tradycji	i	kultury,	sportowo-zdrowotnych,	liderskich,	kulinarnych	i	międzykulturowych	oraz	wyda-
rzeń	takich	jak	:	spotkanie	inauguracyjne	projekt,	Dzień	Kobiet	2018,	bieg	„Z	nami	na	sportowo”	oraz	spotkanie	autorskie.
	 Warsztaty	realizowane	będą	od	miesiąca	lutego	do	czerwca	2018	roku	w	świetlicach		AKTYWATOR	
w	różnych	miejscowościach	naszej	gminy.
	 Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	warsztatach.

Magdalena	Ogłoza
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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, 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: 29.05.2018.

Informacja

	 Przypominamy,	że	odpadów	takich	jak:	popiół,	zużyte	baterie,	żarówki,	odpady	budowlane,	gruz,	chemikalia	(lakiery,	
farby,	rozpuszczalniki),	zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	nie należy wrzucać	do	pojemnika	na	odpady	mieszane.	

	 Wyżej	wymienione	rodzaje	odpadów	należy	oddać	do	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	
w	Pierzchnicy	przy	ul.	Kieleckiej	20.		Punkt	jest	czynny	we	wtorki	w	godz.	12.00	–	19.00	i	w	soboty	w	godz.	8.00	–	15.00.

Karolina	Chmiel
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