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Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń – Zespołu Ludowego PIERZCHNICZANKI

 29 kwietnia 2018 roku w restauracji Finezja w Pierzch-
nicy odbył się Jubileusz 50-lecia istnienia Koła Gospodyń 
– Zespołu Ludowego Pierzchniczanki. Uroczystość rozpo-
czął Wójt Gminy Stanisław Strąk, przywitał zebranych go-
ści,  złożył wszystkim obecnym członkom KGW Pierzch-
niczanki życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia a także 
podziękował za czynne uczestnictwo w życiu gminy oraz 
upowszechnianie kultury i tradycji. 
 Po przemówieniach, przewodnicząca KGW Pani Hen-
ryka Rajek przybliżyła rys historyczny zespołu, po czym 
podziękowała, wspólnie ze swoimi koleżankami z zespo-
łu, władzom samorządowym, obecnemu na spotkaniu pre-
zesowi FRRP Dariuszowi Michalskiemu oraz Pani Sołtys 
Monice Pawlik, za wsparcie finansowe dzięki któremu 
Pierzchniczanki mogą się pięknie prezentować. Nie mogło 

oczywiście zabraknąć występu Pierzchniczanek, które swo-
imi utworami również wyraziły wdzięczność za wszelkie 
wsparcie, pomoc oraz pamięć. Na ręce Pani Henryki Rajek, 
Pan Stanisław Piotr Rękas radny Powiatu Kieleckiego prze-
kazał w imieniu Starosty Kieleckiego prezent. Gratulacje 
i bukiet róż przekazał również Dariusz Michalski Prezes 
FRRP. Każdy członek Koła Gospodyń otrzymał podzięko-
wania i piękną różę od Stanisława Strąka Wójta Gminy oraz 
list gratulacyjny od Piotra Żołądka Członka Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Pamiątkowe upominki wrę-
czyli również Radni z Pierzchnicy na czele z Panią Marią 
Łopatowska Przewodniczącą Rady Gminy.
 Wspólnym śpiewom i rozmowom nie było końca.
 Spotkanie zakończył występ kabaretu „NaŻarty”.

Klaudia Pawlik

Dzień Matematyki

 W marcu 2018 r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Drugni obchodziliśmy Dzień Matematyki 
pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia Doskona-
lenia i Rozwoju 4improve. Celem akcji było zainteresowa-
nie uczniów przedmiotem i pokazanie im, że matematyka 
to podstawa każdej dziedziny życia. Hasłem przewodnim 

tegorocznych warsztatów była „Matematyka od kuchni”. 
Dzieci przygotowując się do obchodów wykonały tema-
tyczne plakaty, którymi udekorowano górny korytarz.   
 W tym dniu uczniowie klas IV-VII rozwiązywali 
w grupach quizy i zagadki matematyczne. Takie działanie 
połączone z treściami udoskonala sprawność rachunkową. 
Dzieci wykorzystywały poznaną wiedzą w robieniu zaku-
pów, przyrządzaniu posiłków i przeliczaniu kalorii w pro-
duktach. Nawet nieśmiali w zabawie byli aktywni i twór-
czy. W czasie matematycznych zajęć wyróżniła się grupa, 
w której skład wchodzili: Radosław Rajca, Antoni Kowal, 
Misztal Krystian, Misztal Norbert, Kwiecień Karol, Bandu-
ra Hubert. Drużyna została nagrodzona. 
 Dzień Matematyki to świetna okazja zarówno do do-
brej zabawy, jak i do utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejęt-
ności. 

Anna Bandura
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Co z prawami miejskimi dla Pierzchnicy?

 Wiele osób zwraca się do mnie z tym pytaniem, więc 
informuję o stanie tej bardzo ważnej sprawy. 
 W ubiegłym roku po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami, w wyniku których zdecydowana więk-
szość biorących udział poparła tą inicjatywę - przystąpiono 
do sporządzenia wymaganej dokumentacji (dwa segregato-
ry dokumentów z załącznikami).
 W listopadzie rada gminy podjęła stosowną uchwałę 
(jednogłośnie). 
 Następnie Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek 
po analizie wniosku wydała pozytywną opinię (co jest bar-
dzo ważne w tej sprawie).
 Do wniosku załączony został list poparcia podpisa-
ny między innymi przez dwóch parlamentarzystów (poseł 

Bogdan Latosiński oraz senator Krzysztof Słoń).
 Całość dokumentacji znajduje się obecnie w Minister-
stwie Administracji. Decyzja zostanie podjęta w miesiącu 
lipcu. 
 Według zapewnień różnych osób wydaje się, że wnio-
sek powinien być jak najbardziej pozytywnie rozpatrzony 
szczególnie, że Pierzchnica była już miastem; mieszkańcy 
tego chcą  i jest pozytywna opinia Wojewody.
  Trzeba mieć nadzieję, że nikt nie zablokuje sprawy 
w ministerstwie i mieszkańcy będą mogli świętować przy-
wrócenie praw miejskich 1 stycznia 2019 r.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy

Dotacja na modernizację budynku urzędu gminy

 Od kilku lat docierały do mnie  głosy mieszkańców 
o potrzebie odnowienia budynku urzędu gminy. Rzeczywi-
ście obiekt lata swojej świetności ma już dawno za sobą. 

 Wybudowany na początku lat 80-tych ubiegłego wieku 
ma już prawie 40 lat. Swoim wyglądem zdecydowanie od-
biega od budynków administracyjnych w sąsiednich gmi-
nach (np. w Morawicy czy w Chmielniku). 

 Razem z Radnymi Gminy zawsze jednak uważaliśmy, 
że pilniejsze jest zrobienie drogi, budowa świetlicy czy 
chodnika dla naszych mieszkańców. Dopiero w ubiegłym 
roku pojawiła się możliwość pozyskania dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego na takie  zadania i złożyliśmy wniosek 
w ramach programu termomodernizacji obiektów użytecz-
ności publicznej. 

 Wniosek został pozytywnie oceniony i Gminie Pierzch-
nica przyznano dotację w kwocie ponad  600 000 zł (85% 
wnioskowanych wydatków kwalifikowalnych). W ramach 
tego projektu przewidziano:

- wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych,

- wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania,

- ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,

- wykonanie nowej elewacji budynku,

- montaż paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej na potrzeby urzędu,

- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zasilanej  z pane-
li fotowoltaicznych,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 Realizację inwestycji  zaplanowano w 2019 roku. 
W dniu 24 stycznia 2018r. została podpisana z Urzędem 
Marszałkowskim Umowa na powyższe zadanie.

 Umowa Nr UDA-RPSW.03.03.00-26-0061/16-00 o 
dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy w Pierzchnicy”,  współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3. 
Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 038 302,44 zł.  
Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 712 485,28 zł.

 Dofinansowanie UE do kwoty 605 612,48 zł  i stano-
wiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydat-
ków kwalifikowalnych.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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Podpisanie umowy operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w ramach Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego.

 W dniu 9 marca 2018 roku w hotelu Bristol Art. Me-
dikal Spa w Busku Zdroju podpisana została umowa ope-
racyjna pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie a Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica na 
wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym Po-
życzka dla MŚP realizowana w ramach Funduszu Funduszy 
Województwa Świętokrzyskiego.

 W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan 
Przemysław Cieszyński - Członek Zarządu Banku Gospo-
darstwa Krajowego, Pan Dariusz Wieloch - Dyrektor Biura 
Programów Operacyjnych Departament Instrumentów Fi-

nansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Marek 
Szczepanik - Członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu 
Polityki Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego, Pan 
Dariusz Michalski - Prezes Zarządu i Pan Sławomir Roż-
kiewicz - Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu 
Pierzchnica.

 Jest to pierwsza umowa podpisana w naszym woje-
wództwie na wdrażanie środków unijnych, które samorząd 
województwa świętokrzyskiego powierzył w zarządzanie 
BGK.  Na podstawie niniejszej umowy Bank Gospodarstwa 
Krajowego wniesie do Instrumentu Finansowego Pożyczka 
dla MŚP w ramach Funduszu Funduszy Województwa Świę-
tokrzyskiego środki finansowe w kwocie 5.000.000,00 zł, 
a Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica powiększy Instru-
ment o wkład własny w wysokości 1.666.666,67 zł.

 Środki te w całości są przeznaczone na preferencyjne 
pożyczki na rozwój przedsiębiorczości w regionie poprzez 
inwestycje w sektorze mikro, małych i średnich firm.

Dariusz Michalski
Prezes FRRP
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Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie
 Gminy Pierzchnica

 Jesienią ubiegłego roku firma „Aquatech” z Warszawy, 
która wygrała przetarg na budowę oczyszczalni przydo-
mowych na terenie Gminy Pierzchnica - rozpoczęła prace. 
Jednak ze względu na różnego rodzaju trudności (głównie 
z pracownikami) nie zrealizowała pierwszego etapu w wy-
znaczonym terminie. 

 Zgodnie z procedurą wystosowane zostały odpowied-
nie wezwania do kontynuowania robót, tym bardziej, że 
była sprzyjająca pogoda do prowadzenia prac ziemnych. 
Firmę  wykonawczą poinformowano także o karach jakie 
będą naliczane z tytułu nieterminowej realizacji umowy. 
Przypomniano również o możliwości dochodzenia odszko-
dowania   w przypadku, gdyby z winy wykonawcy  została 
utracona dotacja unijna. 

 W kwietniu 2018 roku wykonawca ponownie wrócił 
na budowę i przystąpił do realizacji inwestycji (w pierwszej 
kolejności montaż oczyszczalni I-go etapu, a później z II-go 
etapu). Zgodnie z warunkami przetargu oraz zawartej umo-
wy – wykonawca musi zrealizować całe zadanie w terminie 
do 30 listopada 2018 roku. 

 W przypadku niewywiązania się z ustalonego terminu 
końcowego Gmina będzie naliczać kary w wysokości 0,2% 
wartości umowy tj. 6.400 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

Punkty ładowania pojazdów energią elektryczną w Pierzchnicy

 W nawiązaniu do zapisów z Ustawy o elektromobilno-
ści i paliwach alternatywnych w celu zapewnienia funkcjo-

nowania infrastruktury ładowania pojazdów energią elek-
tryczną  - Gmina Pierzchnica wspólnie z PGE Dystrybucja 
S.A oddział Skarżysko -   Kamienna,  planuje zlokalizować 
i uruchomić dwie ogólnodostępne stacje ładowania pojaz-
dów energią elektryczną w Pierzchnicy.

 Pod uwagę brane są  lokalizacje na parkingu w Rynku 
w Pierzchnicy oraz na parkingu przed Urzędem Gminy.

 Takie stacje ładowania działają już m.in. w Kielcach 
przy galeriach handlowych i na parkingu przy Urzędzie 
Miasta Kielce. Na naszych drogach pojawia się coraz wię-
cej pojazdów napędzanych energią elektryczną, które bez 
wątpienia są przyszłością jeśli chodzi o sposób ich zasila-
nia. Mamy nadzieję, że już niebawem w Pierzchnicy będzie 
można naładować  pojazd zasilany energią elektryczną.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta
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Prawie 3 mln zł dotacji na rewitalizację Pierzchnicy

 W 2017 roku Urząd Marszałkowski w Kielcach ogło-
sił konkurs na dofinansowanie programów rewitalizacji dla 
miejscowości będących siedzibami gmin. 

 W związku z tym Gmina Pierzchnica złożyła kom-
pleksowy projekt na rewitalizację Pierzchnicy. Po ocenie 
formalnej i merytorycznej spośród 62 wniosków jedynie 
26 otrzymało dofinansowanie. Wśród tych wysoko ocenio-
nych znalazł się nasz projekt i przyznano nam dofinanso-
wanie  w kwocie 2.875.000 zł, a łączna wartość projektu 
przekracza 4 mln zł.

 W ramach tego projektu przewidziano do realizacji na-
stępujące działania:

1. Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu i zabytko-
wych „piwniczek” na górze piwnicznej, w tym budowa 
placu zabaw.

2. Odnowienie 3 zabytkowych piwnic w celu udostępnienia 
zwiedzającym.

3. Kompleksową termomodernizację budynku Ośrodka 
Zdrowia (m.in. wymiana okien, kotłowni, dodatkowe 
ocieplenie stropodachu i ścian oraz nowa elewacja).

4. Termomodernizację budynku szkoły (m.in. wymiana 
okien, dodatkowe ocieplenie budynku w tym sali gim-
nastycznej).

5. Adaptację części pomieszczeń budynku szkoły na Dom 
Kultury, w tym adaptacja sali gimnastycznej na salę wi-
dowiskową wraz ze sceną i nagłośnieniem.

6. Poprawę funkcjonalności Rynku (modernizację fontanny 
wraz z budową wodotrysków, wymianę drzewostanu-
-wycinka chorych drzew i nasadzenie nowych, zieleń, 
monitoring, modernizację ciągów pieszych, mała archi-
tektura, punkt z darmowym Wi-Fi, infokiosk z fotoba-
terią).

7. Modernizację kanalizacji przy ul. Piłsudskiego.

8. Wymianę starego i budowę nowego chodnika przy 
ul. Szkolnej (wspólnie z powiatem).

9. Modernizację nawierzchni ulic wraz z chodnikami na uli-
cach: Wyszyńskiego, Mickiewicza, Urzędnicza (część 
zadania zrealizowano już w 2017r. i wydatki będą zre-
fundowane).

10. Modernizację ul. Mlecznej.

11. Budowę parkingów przy ul. Urzędniczej, Piłsudskiego 
i Wyszyńskiego.

12. Budowę chodników na osiedlu Kamionki: ul. Mickie-
wicza, Słowackiego, Jana Pawła II, Langiewicza i Że-
romskiego.

13. Budowę nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Jana 
Pawła II, Błońskiej i Łąkowej.

14. Wymianę oświetlenia ulicznego na lampy ledowe.

15. Budowę placu zabaw na osiedlu Leśnictwo (częściowe 
już zrealizowane w 2017r. i wydatki będą zrefundowane).

16. Budowę boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej 
i koszykówki) na terenie rekreacyjnym „Błonie”.

17. Rewitalizację terenów poprzemysłowych – projekt part-
nera biznesowego (partnerem wyłonionym w drodze 
konkursu jest SKŁAD BUDOWLANY MOTOZBYCH 
i rewitalizacja terenów po byłym SKR).

18. Refundację kosztów dokumentacji, inspektora nadzoru 
oraz promocji.

 Niektóre zadania zostały zrealizowane w 2017 roku, 
część będzie zrealizowane w 2018 roku, a pozostałe naj-
później do 2022r. 

Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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Wiele inwestycji na terenie Gminy Pierzchnica w 2018 roku

W pierwszych miesiącach 2018 roku ogłoszono 
i rozstrzygnięto przetargi oraz  zapytania oferto-
we na następujące zadania inwestycyjne przewi-
dziane do realizacji na terenie Gminy Pierzchni-
ca w bieżącym roku:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy 
Pierzchnica.

 Ogłoszono  przetarg nieograniczony na 
wykonanie przebudowy dróg na terenie Gminy 
Pierzchnica. W ramach zadania budżetowego 
„Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Male-
szowej” – zostanie wykonana podbudowa i na-
wierzchnia asfaltowa na drodze do tzw. „źródeł-
ka” na długości 204 mb w Maleszowej.
 Zadanie zostanie wykonane do 15.08.2018 
roku.

2. Budowa chodników i parkingu 
w Pierzchnicy.

 W ramach zadania budżetowego „Przebudo-
wa chodników na osiedlu Kamionki w Pierzchni-
cy” zostanie wykonana przebudowa chodników 
na ulicach: Langiewicza na dł. 268 mb, Słowac-
kiego na dł. 173 mb, Mickiewicza na dł. 135 mb 
oraz Żeromskiego na dł. 51 mb.
 Natomiast w ramach zadania budżetowego 
„Przebudowa parkingu przy Kościele w Pierzchni-
cy” zostanie przebudowany i powiększony parking 
przed Urzędem Gminy o nowe stanowiska postojo-
we dla interesantów. Przebudowy zostaną zrealizo-
wane do 15.08.2018 roku za kwotę 242 715,66 zł, 
a ich wykonawcą wyłonionym w przetargu nieogra-
niczonym została Firma Handlowo – Usługowa Do-
rota Wójcik z Ujen gm. Pierzchnica. Firma na wyko-
nane prace udzieliła 100 miesięcy gwarancji.       

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Brodach.

 Wykonawca świetlicy wiejskiej w Brodach 
już rozpoczął prace związane z jej budową. Do 
30.11.2018 roku  zobowiązany jest do wyko-
nania  wszystkich prac objętych umową – po-
wstanie budynek świetlicy o wymiarach 12 m 
x 9 m wraz ze wszystkimi instalacjami oraz 
przyłączami. Wykonawcą robót, wyłonionym 
w przetargu nieograniczonym zastała firma 
Usługi Budowlane, Handel – Ireneusz Siecz-
kowski z Komórek gm. Daleszyce za kwotę 
384 000,00 zł. udzielając na wykonane prace 
100 miesięcy gwarancji. 

 (wizualizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brodach)

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance.

 W Pierzchniance także rozpoczęły się już prace przy budowie 
świetlicy wiejskiej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieogra-
niczonym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TIS Maciej Ła-
wik ze Szczecna gm. Daleszyce za kwotę 394 500,00 zł udzielając 
na wykonane prace 100 miesięcy gwarancji. Wykonawca wybuduje 
od podstaw budynek świetlicy wiejskiej o wymiarach 12 m x 8 m 
wraz z wszystkimi instalacjami i przyłączami do dnia 31.10.2018 
roku. Na powyższą inwestycję Gmina Pierzchnica pozyskała dotację  
z Unii Europejskiej z programu  PROW na lata 2014-2020 w kwocie 
85 900,00 zł.

5. Kruszywo na drogi gminne,
nowe ogrodzenie świetlicy i remizy OSP w Pierzchnicy 

oraz nowe ogrodzenie stawu wiejskiego
 w Strojnowie.

 Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa ka-
miennego wraz z jego rozgarnięciem na ubytki w drogach gminnych  
i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica. Wykonawca Usługi 
Transportowe i Budowlane, Mirosława Bielecka ze Straszniowa  Gu-
mienickiego  za kwotę 59.242,95 zł  dostarczy i rozgarnie 1235 ton 
kruszywa do poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Pierzch-
nica do 30.06.2018 roku.
 Do 31.10.2018 roku zostanie wykonane nowe ogrodzenie od stro-
ny ulicy Mickiewicza  budynku świetlicy i Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Pierzchnicy. W ramach tego zadania zostanie wykonana także 
nowa przesuwana  brama. Natomiast w  Strojnowie  zostanie wyko-
nane nowe ogrodzenie stawu wiejskiego na długości 80 mb,  a przy 
stawie zostaną zamontowane nowe ławki i kosze na śmieci. 
 Na obie inwestycje Gmina Pierzchnica złożyła wnioski  o dofi-
nansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Odnowy Wsi 
Świętokrzyskiej na 2018 rok”. 
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Informacja o podpisaniu umowy

 W dniu 16 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Stanisław 
Strąk i Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak, w imieniu Gmi-
ny Pierzchnica podpisali z Zarządem Województwa Świę-
tokrzyskiego umowę o przyznanie pomocy ze środków 
Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchnianka w Gminie 
Pierzchnica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie  Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddzia-
łanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 Zawarta Umowa Nr 00554-6935-UM1310905/17 
z dnia 16.04.2018r. obejmuje przyznanie dotacji w kwo-
cie 85 900,00 zł (słownie osiemdziesiąt pięć tysięcy dzie-
więćset złotych), tj. 53,63 % poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych operacji. Pozostałe koszty pokrywa Gmina 
Pierzchnica.

 Celem operacji jest poprawa komfortu życia mieszkań-
ców dzięki wybudowaniu nowej infrastruktury kulturalnej, 
przyczyniającej się do wzrostu aktywności kulturalne  i wy-
korzystującej pasje mieszkańców Gminy Pierzchnica. 

 Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę świetli-
cy wiejskiej w miejscowości Pierzchnianka. 

 Na wykonanie robót budowlanych została już podpisa-
na umowa z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Wielobran-
żowym TIS Maciej Ławik, Szczecno 160, 26-015 Pierzch-
nica. Wartość robót budowlanych wyniesie 394 500,00 zł 
brutto.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

6. Pozostałe zamierzenia.

 W Pierzchnicy zlecono 
wyremontowanie cokołu przy  
przystanku,  dostawę i mon-
taż w Rynku  stylizowanej 
tablicy ogłoszeniowej oraz 
renowację masztów na flagi. 
Dodatkowo Gmina zleciła 
wykonanie 2 nowych wita-
czy, które do 15.06.2018 roku 
zostaną umieszczone w miej-
scach starych, zniszczonych  
przy drodze powiatowej na 
granicy Gminy Pierzchnica 
z Gminą Daleszyce i Gminą 
Chmielnik.  Ponadto zleco-
no montaż na placu zabaw 
w Gumienicach urządzeń si-
łowni zewnętrznej: orbitrek 
i twister. 

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta
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Dotacja unijna na przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w Skrzelczycach
i przebudowę dachu na Kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Drugni 

 W 2017 roku  pozyskano dotację unijną na dofinan-
sowanie, wspólnego z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. 
Wawrzyńca w Drugni, projektu  na przebudowę dachu na 
świetlicy wiejskiej w Skrzelczycach i przebudowę dachu na 
Kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Drugni. 
 W ramach projektu już w 2017r. przebudowano dach 
na budynku gminnym i wyposażono świetlicę w sprzęt 
audio, komputerowy oraz kuchenny. Pozostałe w ramach 
projektu prace przewidziane do wykonania przez Parafię 
w Drugni będą wykonywane w 2018r. Podpisano już umo-
wę z wykonawcą zadania, który planuje rozpocząć roboty 
przy zabytkowym obiekcie w maju br., a zakończyć je do 
30 września 2018 roku.
 W dniu 16 marca 2018r. została podpisana z Urzę-
dem Marszałkowskim na powyższe zadanie Umowa 
Nr RPSW.04.04.00-26-0021/16-00 o dofinansowanie Pro-
jektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturo-

wego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie 
Gminy Pierzchnica”,  współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 
4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalne-
go”, Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kultu-
rowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która obejmuje 
przyznanie dotacji w kwocie 468 655,32 zł. Całkowita war-
tość Projektu wynosi: 765 280,82 zł.  Całkowite wydatki 
kwalifikowalne wynoszą 632 143,41 zł. Dofinansowanie 
UE do kwoty 468 655,32 zł i stanowiącej nie więcej niż 
74,14 %  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 
Dofinansowanie z budżetu państwa do kwoty  31 243,69 zł 
i stanowiącej nie więcej niż 4,94 %  kwoty całkowitych wy-
datków kwalifikowalnych.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

Zwyczaje wielkanocne 27 marca 2018 r.

 Ostatniego dnia przed wiosenną przerwą świąteczną 
obejrzeliśmy przedstawienie okolicznościowe przygotowa-
ne przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem p. Agnieszki 
Figiel i p. Barbary Miszczyk. Bardzo ciekawy montaż słow-
no muzyczny wprowadził wszystkich uczniów, nauczycieli, 
a także specjalnie zaproszonych na tę okoliczność przed-
szkolaków w wielkanocny nastrój. Usłyszeliśmy o różnych, 

często zapomnianych już zwyczajach wielkanocnych, po-
dziwialiśmy piękną scenografię, a na koniec nasi aktorzy 
zaskoczyli nas polewając wszystkich wodą. Dzięki temu 
tradycji stało się zadość i wszyscy możemy udać się na za-
służony wiosenny wypoczynek.

Tomasz Stolarczyk
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Walczymy o pieniądze na salę gimnastyczną w Drugni

 Jak już wcześniej informowałem uchwalona przez 
Rząd w 2017 roku reforma oświaty spowodowała ogromny 
kłopot dla gminy Pierzchnica. Szkoły podstawowe z 6-cio 
klasowych przekształcono w 8-mio klasowe.

 W szkole w Drugni zabraknie dwóch sal lekcyjnych 
(dla VII i VIII klasy). Po naradzie z Dyrekcją i Zarządem 
Stowarzyszenia w Drugni postanowiono, że dotychczaso-
wa sala gimnastyczna będzie zaadoptowana na dwie sale 
lekcyjne, a obok szkoły wybudowana będzie nowa większa 
sala gimnastyczna do ćwiczeń. 

 Urząd gminy opracował stosowną dokumentację pro-
jektową dotyczącą budowy sali jak i również w zakresie 
modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku oraz  uzy-
skał stosowne pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji 
wyniósł ok. 30 tys. zł, a przewidywany całkowity koszt in-
westycji to kwota około  1 mln zł.

 Jest to ogromny wydatek dla naszej gminy, który wcze-
śniej nie był planowany i bez pozyskania dotacji,  gmina 
Pierzchnica nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji .

 Zabezpieczono w budżecie gminy na 2018 rok jako 
wkład własny kwotę 500 tys. zł w tym 50 tys. środki fun-

duszu sołeckiego z sołectw: Drugnia, Drugnia Rządowa, 
Podstoła, Wierzbie, Strojnów i Podlesie.

 W styczniu wystąpiliśmy o dofinansowanie z rezerwy 
rządowej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskie-
go Pani  Agaty Wojtyszek, która pozytywnie zaopiniowa-
ła wniosek. Była też pozytywna opinia Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty. Również poseł z terenu naszej gminy 
Bogdan Latosiński zapewnił o wsparciu tego wniosku i lo-
bbowaniu w ministerstwie. Niestety przyszła decyzja od-
mowna.

 W marcu ponownie złożyliśmy wniosek o dotację, tym 
razem do Ministra Sportu i Turystyki. Do wniosku dołą-
czyliśmy pismo z poparciem podpisanym przez prawie 600 
mieszkańców z miejscowości: Drugnia, Drugnia Rządowa, 
Podstoła, Wierzbie, Strojnów oraz Podlesie. W tym miejscu 
- chcę gorąco podziękować mieszkańcom za podpisanie się 
pod wnioskiem oraz sołtysom za zebranie tych podpisów. 
Kopię wniosku przekazano posłowi Bogdanowi Latosiń-
skiemu z prośbą o pomoc w pozyskaniu dotacji.

 Zwróciliśmy się także o pomoc do poseł Anny Krupki. 
W dniu 4 maja wspólnie z prezesem stowarzyszenia Stani-
sławem Kwapiszem odbyliśmy spotkanie z senatorem RP 
Krzysztofem Słoniem, który zapewnił, że postara się po-
móc i będzie lobbował w ministerstwie. Liczymy, że parla-
mentarzyści z partii rządzącej udzielą skutecznej pomocy.

 Chcę podziękować Zarządowi Stowarzyszenia Sporto-
wo Kulturalnego w Drugni na czele z Prezesem Stanisła-
wem Kwapiszem za zaangażowanie i aktywne wspieranie 
samorządu w staraniach o środki finansowe na budowę sali 
gimnastycznej przy szkole w Drugni.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy

Ogłoszenie o zatrudnieniu opiekunki osoby starszej

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy 
zatrudni opiekunkę środowiskową na umowę zlecenie do 
pracy w terenie, w miejscu zamieszkania osób wymagają-
cych opieki. Miesięczna ilość godzin uzależniona będzie od 
potrzeb osób wymagających opieki. 

 Zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu 
zdrowia podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej, obej-

muje w szczególności pomoc w czynnościach życia dnia 
codziennego. 

 Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Pierzchnicy (pokój nr 2). Zapraszamy osoby chęt-
ne do podjęcia współpracy. 

Kamila Jurek
Kierownik GOPS 
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XXXXI Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’

 W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy odbyły się 
XXXXI Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. 
 W konkursie wzięło udział 33 uczniów, w tym 20 osób 
ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy, 8 osób z oddziału 
Gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy oraz  
5 osób ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni.
 Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe 
zgodnie z regulaminem: 
I grupa – uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych, tj. 
19 osób,
II grupa – uczniowie klas VII Szkół Podstawowych oraz 
klas II i III Oddziału Gimnazjalnego, tj. 14 osób.
 Turniej otworzyli przedstawiciele Komendy Miejskiej 
PSP w Kielcach asp. Marcin Pastuszka oraz sekc. Tomasz 
Zając objaśniając zasady konkursu.
 Uczniowie wypełniali testy wiedzy składające się 
z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Opiekunami uczestni-
ków, którzy w bardzo dobry sposób przygotowali swoich 
podopiecznych do Turnieju byli: Pan Paweł Ślusarczyk, 
Pani Danuta Wacek oraz Pani Małgorzata Radomska.
 Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała ko-
misja sędziowska,  w składzie:
1. asp. Marcin Pastuszka – KM PSP Kielce
2. sekc. Tomasz Zając – KM PSP Kielce
3. Andrzej Łopatowski – OSP Pierzchnica 
 Po zakończeniu eliminacji i podliczeniu wyników jury 
wyłoniło najlepszych uczestników Turnieju.

Listę zwycięzców w I grupie wiekowej otworzyła KIN-
GA BRYK  (Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy) zajmując 
pierwsze miejsce w Turnieju. Poniżej znajduje się pełna li-
sta uczniów z czołowych pozycji:
I. miejsce Kinga Bryk
II. miejsce Nikola Bielawska
III. miejsce Katarzyna Zajączkowska
W II grupie wiekowej wygrał FILIP ŚLUSARCZYK repre-
zentujący Gimnazjum w Pierzchnicy. Poniżej znajduje się 
pełna lista uczestników z czołowych pozycji:
I. miejsce Filip Ślusarczyk
II. miejsce Joanna Strąk
III. miejsce Dominika Dudkiewicz
 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Ponadto 
uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca I, II i III otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Pierzchnica.
 Serdeczne gratulacje za osiągnięty wynik oraz podzię-
kowania za udział w Turnieju wszystkim uczestnikom zło-
żyli: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy Te-
resa Gwadowska, Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, 
przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Kielcach asp. 
Marcin Pastuszka i sekc. Tomasz Zając oraz Naczelnik OSP 
Pierzchnica Andrzej Łopatowski.
 Zwycięzcy pierwszych miejsc z poszczególnych grup 
zakwalifikowali się do eliminacji Powiatowego Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 
w dniu 11 kwietnia br. w Kielcach.

Ewelina Kwiecień
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Spotkania autorskie

 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchni-
cy dla uczestników Klubu Seniora Aktywna Jesień Życia  
w ramach zadania pn. Zajęcia aktywizujące społecznie zor-
ganizowała dwa spotkania autorskie.

 W dniu 11.03.2018r. gościem  Klubu Seniora Aktywna 
Jesień Życia był pisarz Jan Chruśliński.

 Jan Chruśliński ur. 11 marca 1937 r. w Busku- Zdro-
ju  pisarz, publicysta, historyk, emerytowany pułkownik 
Wojska Polskiego. Laureat wielu nagród literackich, m.in. 
nagrody literackiej im. Stefana Żeromskiego 2014 oraz na-
grody literackiej Festiwalu „Orzeł” 2016. Jest członkiem 
Związku Literatów Polskich oraz Warszawskiego Klubu 
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie.

 Seniorzy mieli okazję poznać twórczość Pana Jana, 
który opowiadał  o okolicznościach, jakie skłaniały go do 
napisania poszczególnych powieści. Uczestnicy wysłuchali 
fragmentów książek czytanych przez autora. Pan Jan opo-
wiadał interesujące fakty z życia prywatnego. Na zakończe-
nie spotkania zostały wręczone książki Pana Jana dla zapro-
szonych gości.

 Podczas spotkania odbył się wernisaż prac członków 
Klubu Seniora Aktywna Jesień Życia,  które zostały wyko-
nane na zajęciach w ramach arteterapii –terapia przez sztu-
kę.

 W dniu 13 kwietnia 2018r. Klub Seniora odwiedziła 
Pani Ewy Hołody.  Pasją Pani Ewy jest literatura piękna, 
poezja, jej zamiłowanie do świata przyrody i zwierząt uka-
zane jest w utworach. Autorka tomiku poezji pt. „Wierszy-
ki, wiersze...i coś jeszcze...” czytała wybrane utwory. Pani 
Ewa czytając wiersze przytaczała sytuacje często humo-
rystyczne, które były inspiracją do powstania utworu. Za-
prezentowane wiersze miały charakter lekkich, lirycznych 
utworów z klimatem refleksji i nutką humoru, co wprowa-
dziło uczestników w miły i radosny nastrój.

Ilona Hendzel

Projekt KLUB SENIORA - AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA finansowany 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.



GAZETA PIERZCHNICKA - MAJ 2018Strona 12

Podziękowanie za chusty odblaskowe dla przedszkolaków.

 Rada Rodziców Oddziałów Przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej w Pierzchnicy serdecznie dziękuje 
Panu Radnemu Powiatowemu Stanisławowi Piotrowi 

Rękasowi za pomoc finansową w postaci zakupu chust od-
blaskowych dla wszystkich dzieci przedszkolnych.
 Prawo o ruchu drogowym narzuca rodzicom oraz wy-
chowawcom obowiązek zadbania o bezpieczeństwo dzieci 
poruszających się po drodze i zaopatrzenie ich w elementy 
odblaskowe.
 Zakupione chusty odblaskowe pomogą wychowaw-
com sprawować lepszą opiekę podczas spacerów i wycie-
czek szkolnych. Dzieci z Przedszkola w Pierzchnicy mają 
teraz wspólny, charakterystyczny i wyróżniający ich ele-
ment, dzięki czemu można je lepiej identyfikować.
 W imieniu całej społeczności przedszkolnej dziękuje-
my za pomoc i Pana hojność.

Monika Piras
Przewodnicząca Rady Rodziców

Gminne Obchody Dnia Strażaka 2018

 Święto to jest przede wszystkim okazją do uczczenia 
trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy ryzykują zdrowie 
i życie niosąc pomoc innym. Ich postawa stanowi przykład 
godny naśladowania dla wszystkich. Świadectwem ich 
pracy w systemie ratowniczym i sferze bezpieczeństwa jest 
niesłabnące od lat zaufanie obywateli.
 W Polsce Dzień Strażaka został w ustanowiony oficjal-
nym świętem w 2002 roku i obchodzony jest 4 maja. Dzień 
ten został poświęcony wszystkim Strażakom, w hołdzie za 
ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ra-
tunek oraz tym, co ponieśli śmierć.
 Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka w Pierzch-
nicy odbyły się w czwartek 3 maja. Uroczystość rozpoczęła 
się zbiórką druhów z jednostek z terenu gminy Pierzchni-
ca oraz pocztów sztandarowych, przed remizą strażacką 
w Pierzchnicy. Następnie ulicami Pierzchnicy pododdziały 
w kolumnie marszowej z pocztami sztandarowymi prowa-
dzone przez  Prezesa ZOG ZOSP RP dh Zdzisława Ryśkie-
wicza udały się do kościoła parafialnego pw. Św. Małgorza-
ty w Pierzchnicy. 

 Uroczystą eucharystię w intencji Strażaków odprawił 
Proboszcz Parafii Pierzchnica ks. Marian Gawinek, któ-
ry złożył serdeczne życzenia i przekazał wyrazy swojego 
uznania Strażakom. 
 Po mszy świętej w uroczystej defiladzie druhowie prze-
maszerowali na plac przy remizie strażackiej w Pierzchni-
cy. Tam Prezes ZOG ZOSP RP złożył meldunek Wójtowi 
Gminy Pierzchnica. 
 Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk przekazał 
najlepsze życzenia wszystkim druhom, życząc dalszych 
sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanych obo-
wiązków oraz bezpiecznych powrotów z akcji, aby Straża-
cy wciąż z niesłabnącym oddaniem i poświęceniem służyli 
ludziom i naszej Ojczyźnie, a także podziękował za trudną 
i odpowiedzialną służbę. Do życzeń i podziękowań dołą-
czyli się również zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady 
Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska,  Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz Radny 
Powiatowy Stanisław Piotr Rękas.
 Następnie wszyscy druhowie udali się na poczęstunek.

Ewelina Kwiecień
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Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy podsumował swoją działalność  w roku 2017

 W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgro-
madzenie członków SRT, na którym podsumowano działal-
ność Stowarzyszenia w roku 2017. W okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2017 r. realizowane były następujące pro-
jekty: „Młodość bez uzależnień” ( warsztaty dla uczniów, 
szkolenie dla nauczycieli i rodziców, festyn z okazji DD, 
impreza profilaktyczna „Bezpieczne wakacje”), „Narkotyki 
– najlepsze wyjście nie wchodzić” ( warsztaty dla uczniów, 
apel profilaktyczny), „Szczęśliwe wakacje 2017” (kolonia 
z elementami profilaktyki w Biskupinie dla 50. uczniów SP 
w Pierzchnicy i Społecznej SP w Drugni), „Z pomocą dla 
potrzebujących 2017” (przekazanie 22451 kg artykułów 
spożywczych z Kieleckiego Banku Żywności 380 miesz-
kańcom gminy Pierzchnica potrzebującym wsparcia).

Przychody z działalności statutowej w roku 2017 wynio-
sły 159249,33 zł w tym:
- pozostałość z roku  poprzedniego – 1959,42
- składki członkowskie  - 260,00
- przychody z działalności nieodpłatnej – 126279,91 
świadczenia  pieniężne  - 16079,98 (dotacje Gminy P-ca – 
12685,88, , 1% podatku -3394,10) świadczenia  niepieniężne 
– 110199,93 (produkty żywnościowe z Kieleckiego Banku 
Żywności)

- przychody z działalności statutowej odpłatnej – 30750,00 
(odpłatność uczestników kolonii)

Koszty działalności statutowej  - 155133,03 zł
w tym:
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 124383,03 
środki pieniężne – 15882,04(realizacja projektów) 
środki  niepieniężne –  108500,99 (artykuły żywnościowe 
z Kieleckiego Banku Żywności)
- koszty działalności odpłatnej – 30750,00 (odpłatności 
uczestników kolonii)
- pozostałe koszty – 905,66 (zwrot  nie wykorzystanej dota-
cji, prowizje bankowe)

 Na koniec roku 2017 na koncie pozostało –  2417,36 zł, 
w magazynie artykuły spożywcze o wartości 1698,94.  Przy 
realizacji zadań w roku 2016 członkowie SRT  przepraco-
wali społecznie 662 godziny. Na zebraniu przyjęto plan 
działania na rok 2018. Zarząd SRT dziękuje:  Władzom 
Gminy Pierzchnica, Dyrekcjom szkół z terenu gminy za 
bardzo dobrą współpracę, darczyńcom, którzy wsparli fi-
nansowo Stowarzyszenie. 

Marek Kułan
Prezes Zarządu SRT

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

 Rok 2018 podopieczni  WTZ Osiny rozpoczęli od 
udziału w koncercie 21 stycznia 2018r. zorganizowanym 
przez Świetlice Aktywator w Kościele w Pierzchnicy „Ko-
lędowanie bez barier”. Nasi podopieczni zaprezentowali 
utwory „Znak pokoju” oraz „Kolęda Maryi”. Udział w kli-
matycznym widowisku był dla nas dużym wyróżnieniem 
i niezapomnianym przeżyciem.

 1 lutego 2018r. nasi podopieczni uczestniczyli w Za-
bawie karnawałowej zorganizowanej przez Dom Pomocy 
Społecznej w Gnojnie. Na zabawę zostały zaproszone rów-
nież inne zaprzyjaźnione placówki. Odbyło się losowanie 
pluszaków -  troje  naszych podopiecznych wygrało ma-
skotki. 

 8 lutego 2018r. w naszej placówce  odbyła się Zaba-
wa karnawałowa, na którą zostały zaproszone Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z Fanisławc. Wszyscy uczestnicy mieli 
wspaniałe przebrania. Podczas dyskoteki zostali wybrani 
Królowa i Król balu. Królem balu został nasz uczestnik 
Marcin Hanszke, a Królową podopieczna z WTZ Fanisła-
wic. W czasie zabawy odbył się poczęstunek: gorący posi-
łek, pączek, ciasto oraz kawa i herbata.

 13 lutego 2018r. uczestniczyliśmy w Zabawie walen-
tynkowej zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej 
w Rudkach. W imprezie wzięło udział 13  podopiecznych 
z WTZ z Osin. Były tańce i konkursy z nagrodami.

 Dnia 23 lutego 2018r. grupa uczestników WTZ Osiny 
wzięła udział w kolejnej edycji „Mamy Talenty”, tym ra-
zem w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. Zgro-
madzone „talenty” Gminy Pierzchnica zachwyciły publicz-
ność swoimi prezentacjami.

Nasi podopieczni zaprezentowali piosenki Osieckiej:
1. „Od nocy do nocy”
2. „Wielka Woda”
3. „Ballada wagonowa”.
Zatańczyła jak zwykle Irmina Pindral.

 Dnia 20 marca 2018 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Osinach zorganizowały „Spotkanie Wielkanocne” 
dla rodziców, opiekunów i podopiecznych. Pani Kierow-
nik Paulina Maciąg przywitała przybyłych rodziców oraz 
uczestników życząc wszystkim wesołych, radosnych, po-
godnych Świąt oraz zaprosiła gości do obejrzenia wystę-
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pu artystycznego specjalnie przygotowanego na tę okazję 
przez zespół „Nibylandia”. 

 Poczęstowano przybyłych gości żurkiem z jajkiem 
i kiełbaską, była sałatka warzywna oraz nie mogło zabrak-
nąć jajek w majonezie. Również rodzice przywieźli różne-
go rodzaju smakołyki, z czego byli zachwyceni szczególnie 
uczestnicy. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosfe-
rze. 

 17 kwietnia 2018r. na zaproszenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  z Fanisławic nasi podopieczni wzięli udział 

w przedstawieniu „Opowieści o królestwie” w wykona-
niu teatru z Krakowa w wersji humorystycznej. Były cyta-
ty z Biblii, które większość uczestników znała z Kościoła. 
Bardzo podobało się wszystkim – było mnóstwo śmiechu 
i gromkie brawa. 

 Po występie zjedliśmy obiad. Następnie udaliśmy się 
do Kielc na  spacer po parku, gdzie zmęczeni pojechaliśmy 
na  pyszną pizze.

Magdalena Markiewicz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
NA OKRES DO 3 LAT

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy w dniach 21.05.2018r. – 11.06.2018r.

 Wójt Gminy Pierzchnica na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 
przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości stano-
wiące własność Gminy Pierzchnica. Wykaz podano do pu-
blicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Pierzchnica http://www.pierzchnica.
bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-

ny na okres 21 dni Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu 
opłacać będzie czynsz dzierżawny i podatek rolny. Czynsz 
dzierżawny płatny do dnia 31 marca każdego roku na konto 
Gminy Pierzchnica lub w kasie urzędu. Aktualizacja opłaty 
– zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pierzchnica.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy

L.p. Położenie
Nieruchomości Nr działki i KW

Powierzch-
nia 

w ha

Użytki 
w ha

Przeznaczenie, 
sposób zagospoda-

rowania

Wysokość rocznego 
czynszu dzierżawnego

(w zł)
Okres dzierżawy

1. Pierzchnica Działka nr 1054/1
KI1B/00069374/0 1,5500

RIVa-
0,03

RIVb-
0,88

RV-0,64

Brak MPZP
Uprawy rolne 150,00 do 3 lat
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 ( I przetarg odbył się w dniu 19 marca 2018r.)
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy w dniach 21.05.2018r. – 21.06.2018r.

L.p
Położenie
Nierucho-

mości
Nr działki i KW Powierzchnia 

w ha
Użytki
w ha

Przeznaczenie, 
sposób zagospo-

darowania

Cena wywo-
ławcza rocz-
nego czynszu 

dzierżawnego(w 
zł/ha)

Wadium 
w zł

Godzina 
przetargu

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

Uprawy rolne 40,00 8,00 10:00

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

Uprawy rolne 40,00 8,00 10:30

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 40,00 8,00 11:00

 Wójt Gminy Pierzchnica na podstawie art. 30 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 28, 
art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), § ust. 1 Rozporzą-
dzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004r w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. 
Dz. U. z 2014 poz.1490), oraz Uchwały  Nr VII/27/03 
Rady Gminy w Pierzchnicy  z dnia 13 kwietnia 2003r. 
w sprawie ustalenia czynszów za dzierżawę gruntów 
komunalnych i innego mienia gminy ogłasza pierwszy 
przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Pierzchnica 
wg poniższego wykazu:

 Przetargi odbędą się 26 czerwca 2018 roku, w po-
koju nr 25 Urzędu Gminy Pierzchnica, ul. Urzędni-
cza 6, 26-015 Pierzchnica. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wniesienie wadium w formie pienią-
dza w kasie Urzędu Gminy Pierzchnica lub na kon-
to bankowe Nr 62 1020 2629 0000 9102 0256 0662 
najpóźniej do dnia 21 czerwca 2018r. W tytule wpła-
ty wadium należy wpisać: „WADIUM – Przetarg na 
dzierżawę nieruchomości nr ……”. Przed przetargiem 
należy okazać się dowodem osobistym oraz potwier-
dzeniem wpłaty wadium.

 Oferty na poszczególne nieruchomości należy 
składać oddzielnie do dnia  26 czerwca 2018r. do 
godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzch-
nica,  ul. Urzędnicza 6, w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem:
 „Przetarg na dzierżawę nieruchomości nr…...”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i ad-
res firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) proponowaną wysokość czynszu dzierżawy za 1ha,

3) oświadczenie, że referent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) dowód wpłaty wadium,

5) datę sporządzenia oferty.

 Oferent, który wygrał przetarg zostanie powia-
domiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie 
o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawar-
cia umowy. Wadium wniesione przez oferenta zosta-
nie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wa-
dium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako 
dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawie-
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dliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomie-
niu. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie 
wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu trzech 
dni od dnia zamknięcia przetargu. Umowa dzierżawy 
z osobami wyłonionymi w drodze przetargu zostanie 
zawarta na okres do 3 lat. Dzierżawca z tytułu dzierża-
wy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawny i poda-
tek rolny. Czynsz dzierżawny płatny do dnia 31 marca 
każdego roku na konto Gminy Pierzchnica lub w kasie 
urzędu. Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym, 
jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 

cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Wójt Gmi-
ny Pierzchnica ma prawo odwołać przetarg. Szczegó-
łowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 
6, 26-015 Pierzchnica, pokój nr 25 lub telefonicznie 
pod nr (41) 35 38 046  wew. 29. Aktualizacja opłaty – 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pierzchnica.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy

POCZYTAJCIE O NAS !!!

ŚWIETLICA AKTYWATOR GÓRKI 
I WIERZBIE

 W naszych świetlicach, w ostatnim czasie, miało 
miejsce szereg wydarzeń i przedsięwzięć. 

 Można wymienić choćby: wspólne celebrowanie 
Dni Kobiet, Turniej Halowy Świetlic AKTYWATOR, 
kolejna edycja Mamy Talenty 26-015. Odbywały się 
również liczne warsztaty: liderskie, kulinarne, mię-
dzykulturowe, tradycji i kultury czy sportowe. Miały 
miejsce także wycieczki, wyjścia, spotkania międzypo-
koleniowe. Do niektórych wydarzeń, nasi podopiecz-
ni mocno się przygotowywali, trenowali, szlifowali 
swoje umiejętności. W licznych uczestniczyli z dużym 
zaangażowaniem, fascynacją i chęcią nabycia nowych 
umiejętności. Warto również dostrzec, że stale orga-
nizowane były spontaniczne przedsięwzięcia, które 

niejednokrotnie inicjowali sami wychowankowie: spa-
cery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy, 
zajęcia plastyczne, wspólne gotowanie i kosztowanie 
potraw, a nawet wycieczki pieszo – rowerowe. 

ŚWIETLICA AKTYWATOR PIERZCHNICA

 Najlepszą rzeczą jaką możemy dać dziecku to 
czas. Nasi wychowankowie wiedzą, że przychodząc 
do świetlicy znajdą zainteresowanie wychowawców. 
Będą mogli podzielić się radościami i problemami. 
Odrobić zadania domowe, nauczyć się różnych technik 
plastycznych i kulinarnych. Doskonalić swoje umiejęt-
ności muzyczne i sportowe. Grupa gitarowa i djembe 
opracowała przy współpracy z osobami śpiewającymi, 
piosenki religijne i uświetnili swym występem Mszę 
św. w Niedzielę Wielkanocną. Był to pierwszy ich wy-
stęp z takim repertuarem ale nie ostatni, gdyż grupa 

ta opracowuje już kolejne piosenki. Sport to zdrowie 
i każdy o tym wie, dlatego naszym podopiecznym zor-
ganizowaliśmy rajd po drogach naszej gminy. Trasa 
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wiodła od Pierzchnicy do Maleszowej (drogą polną) 
następnie udaliśmy się w stronę Gumienic, Towarzy-
stwa gdzie dołączyły do nas dziewczyny ze Świetlicy 
Aktywator Podlesie, kolejnym punktem był Strojnów 
i upragniony postój w Podlesiu. Tam przy Świetlicy 
rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Po wspól-
nych zabawach integracyjnych i odpoczynku pojecha-
liśmy do Gumienic i wróciliśmy zmęczeni ale ogrom-
nie szczęśliwi do Pierzchnicy. Był to pierwszy rajd, 
który zapoczątkował sezon na intensywne ćwiczenia.

ŚWIETLICA AKTYWATOR GUMIENICE

 W świetlicy w Gumienicach stawiamy na aktyw-
ne spędzanie czasu. Dzięki wspaniałej pogodzie coraz 
częściej wolny czas spędzamy na świeżym powietrzu. 
Spacerujemy, gramy w piłkę nożną, siatkówkę, oraz 
tenisa ziemnego. Zorganizowaliśmy również noc fil-
mową. Cały czas pracujemy nad poprawą umiejętności 
szkolnych i nadrabianiem zaległości w pracach domo-
wych. Doskonalimy również nasze umiejętności kuli-
narne. Czas wolny staramy się spędzać na pobliskim 
placu zabaw. 

ŚWIETLICA AKTYWATOR UJNY

 W Świetlicy w Ujnach wiosna zagościła na dobre. 
Wychowankowie aktywnie spędzają czas na świeżym 
powietrzu. Jest czas na gry zespołowe oraz na długie 
spacery po okolicy. W ostatnim czasie, w świetlicy 
zostały zorganizowane różne warsztaty oraz Dzień 
Kobiet. Wychowankowie z niecierpliwością odlicza-
ją czas do końca roku szkolnego, aby mogli w pełni 
cieszyć się nadchodzącym wielkimi krokami latem. 
Dzieci zawsze chętnie uczestniczą w sekcji kulinarnej 
i przygotowują pyszne dania.

ŚWIETLICA AKTYWATOR PODLESIE 
I MALESZOWA

 W miesiącu marcu i kwietniu odbyły się warsztaty 
kulinarne z panią Dorotą. Przy jednym stole kuchen-
nym zgromadziły się panie w różnym wieku i z ogrom-
nym zaangażowaniem wspólnie pod kierunkiem lider-
ki przygotowywały ciekawe potrawy. Poprzez ciekawą 
zabawę uczyliśmy się języka angielskiego z panią 
Katarzyną na warsztatach międzykulturowych, które 
odbyły się 22.03 w świetlicy Aktywator w Podlesiu. 
Z kolei pan Radek w obydwu świetlicach w dniach 
05.04 i 13.04 przeprowadził warsztaty gry w tenisa 
stołowego. Wychowankowie mogli dowiedzieć się za-
sad i poprawnej techniki gry. Chętni i ci którzy  tro-
szeczeczkę znają się na grze w tenisa stołowego ostro 
trenowali. Pani Martyna 18.04 w Maleszowej popro-
wadziła warsztaty kompetencji liderskich, które miały 
bardzo ciekawą formę a dzieci zaangażowały się two-
rząc ciekawe prace. Wreszcie doczekaliśmy się wio-
sny i upragnionego słonka, które sprzyjało zabawie na 
dworze i porządkom w świetlicach. Spacery wiosenne 
stały się stałym punktem w naszym harmonogramie. 
Dnia 19.04. wspólnie ze świetlicą z Pierzchnicy zor-
ganizowaliśmy rajd rowerowy po okolicy z ogniskiem 
integracyjnym w nasze świetlicy.. Dnia 20.04 w świe-
tlicy w Maleszowej odbyły się warsztaty tradycji i kul-
tury, które poprowadził pan Kacper. Dowiedzieliśmy 
się dużo o strojach, tańcach i tradycji dotyczącej na-
szego regionu. Zapraszamy do świetlic AKTYWA-
TOR! Wspólnie spędźmy wolny czas! 

Wychowawcy Świetlic Aktywator
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„Koperta 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 także 
danych osobowych, w tym numer pesel wypełniając spe-
cjalnie opracowany formularz. Pakiet z takimi informacja-
mi powinien być przechowywany w lodówce lub w szafce 
kuchennej, czyli miejscu, które jest łatwo dostępne. Miejsce 
przechowywania „Koperty życia” (lodówkę lub kuchenną 
szafkę) należy oznaczyć naklejką, aby służby medyczne 
mogły ją łatwo odnaleźć.  Celem akcji „Koperta życia” 
jest udzielenie sprawniejszej pomocy w przypadku zasłab-
nięcia osoby starszej, schorowanej, niepełnosprawnej czy 
samotnej. Akcja rozpowszechniania „Kopert życia” wśród 
seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie leka-
rzy i ratowniczych służb medycznych, ponieważ przyspie-
sza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informa-
cji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę 
innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
osób starszych. Zachęcamy więc osoby starsze, samotne, 

przewlekle chore do bezpłatnego odbierania „Kopert ży-
cia” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 2). 
W skład zestawu wchodzi koperta wykonana z tworzywa, 
chroniąca przed wilgocią, formularz, który należy wypełnić 
oraz naklejka informująca o miejscu przechowywania ko-
perty. 

Kamila Jurek
Kierownik GOPS

„Pierwsze zajęcia w Klubie Seniora-Aktywna Jesień Życia”

 Od stycznia ruszyły zajęcia projektu „Klub Seniora - 
Aktywna Jesień Życia” realizowanego w ramach projektu 
współfinansowanego  ze środków Regionalnego  Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Pod-
działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 
Seniorzy z naszej gminy rozpoczęli cykl zajęć klubowych, 
od spotkań z psychologiem, warsztatów z arteterapii-tera-
pii przez sztukę, terapii ruchem-kinezyterapii oraz zajęć 
aktywizujących społecznie. Zajęcia potrwają do grudnia 
2018 roku. Indywidualne spotkania  z psychologiem, któ-
re rozpoczęły w styczniu działalność Klubu, pozwoliły 
na określenie możliwości i potrzeb każdego Uczestnika 
z osobna. Uczestnicy naszego Klubu poznają podczas zajęć 
artystycznych nowe, nieznane im techniki dekoracyjne np. 
decoupage, przygotowują ozdoby świąteczne, dekorują ko-
szyki wiosenne i wykonują prace plastyczne, które zostaną 
pokazane na wernisażu podczas spotkań tematycznych. 

 Odbywające się zajęcia ruchowe z wykorzystaniem 
piłek, lasek, taśm Thera- Band, czy ciężarków mają za za-

danie zwiększyć sprawność fizyczną oraz samopoczucie 
Uczestników Projektu. 

 W ramach zajęć aktywizujących społecznie mających 
na celu: integrację ludzi starszych, poprzez wspólne spę-
dzanie czasu, kształtowane postaw prospołecznych odbył 
się już pierwszy z szeregu wyjazdów. Uczestnicy mieli  
przyjemność obejrzeć w kinie  film pt. ”Plan B”, który skło-
nił ich do wielu rozmyślań i dyskusji. Wkrótce odbędą się 
też kolejne wyjazdy do teatru i spotkania tematyczne z cie-
kawymi ludźmi.

 Wysoka frekwencja świadczy o tym, iż zajęcia przypa-
dły do gustu Seniorom i chętnie w nich uczestniczą. Miła 
atmosfera panująca podczas spotkań sprawia, że czują się 
oni swobodnie i w pełni korzystają ze wszystkich form pro-
ponowanych aktywności i z niecierpliwością czekają na ko-
lejne zajęcia i nowe formy wsparcia. 

Małgorzata Hołody
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 RAZEM W DOBRĄ STRONĘ

 Od stycznia 2018 do czerwca 2018  roku na terenie 
naszej gminy realizowany jest projekt „Razem w dobrą 
stronę” przez Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze 
w Pierzchnicy. Wydarzenie współfinansowane jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Ope-
racja  pt. „Razem w dobrą stronę”  realizowana w ramach 
Projektu Grantowego „Zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń 
na obszarze LGD Białe Ługi”.

 Przez ostatnie trzy miesiące w Świetlicach Skrzelczy-
ce, Gumienice, Maleszowa i Pierzchnica odbywały i nadal 
odbywają się warsztaty kompetencji liderskich, tradycji 
i kultury, kulinarne, międzykulturowe oraz sportowo-zdro-
wotne. 

 W ramach tych zajęć  uczestnicy  określają swoje za-
soby, uczą się pracy w grupie, wymieniają się doświadcze-
niami w grupie międzypokoleniowej, poznają inne kultury 

oraz nabywają kompetencji językowych, ćwiczą swoją kon-
dycję fizyczną oraz wspólnie gotują.  W marcu także został 
zorganizowany Dzień Kobiet, gdzie uczestniczki określały 
swoje mocne strony, a także korzystały z zabiegów kosme-
tycznych. 

 To co czeka jeszcze uczestników to wydanie Mię-
dzypokoleniowego Tomiku Poezji z twórczością naszych 
uczestników oraz broszury kulinarnej, spotkanie autorskie 
oraz BIEG „Z nami w dobrą stronę” zakończony wspólnym 
ogniskiem i innymi atrakcjami dla całych rodzin. Bieg za-
planowany jest na 30 czerwca, a zapisy ruszą lada chwila. 
Więcej informacji szukajcie w świetlicach, na stronie www.
aktywatorpierzchnica.pl  oraz na naszym fanpage Świetlica 
AKTWATOR. 

Magda Ogłoza
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze 

w Pierzchnicy
Karolina Bulanowska

Koordynator ds. świetlic

Konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną

 W Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Drugni w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy 
przeprowadzono konkurs na „Najładniejszą Palmę Wiel-
kanocną”. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników odbyło 
się w piątek przed Niedzielą Palmową. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak 
i dorosłych.  Do konkursu wystawionych zostało 25 palm. 
Wszystkie były przepiękne, barwne i oryginalne. Najwięk-
sze osiągnęły ponad 2 metry wysokości. Wszystkie zasługi-
wały na uwagę i wyróżnienie.

 Oceniając palmy brano pod uwagę: związek dzieła 
z tradycją, wkład pracy i estetykę jej wykonania oraz po-
mysłowość. Po wnikliwym obejrzeniu prześlicznych palm 
i po długich obradach Komisja Konkursowa wybrała NAJ-
PIĘKNIEJSZE, przyznając ich właścicielom następujące 
miejsca:

Oddziały przedszkolne:
1.Filip Kapusta, Julia Wrzesień i Kaja Kapusta
Klasy I-III
1. Oskar Zychowicz i Sebastian Borek
2. Olga Pawłowska i Alicja Radomska
3. Mikołaj Pawłowski
Klasy IV-VII
1.Oskar Pawłowski i Lena Stemplewska
2. Kacper Rajca, Dominik Świt i Bartosz Ściana 
3. Maksymilian Świt i Kacper Basa

 Cieszymy się bardzo, że wszystkie palmy zdobiły Ko-
ściół św. Wawrzyńca w Drugni w Niedzielę Palmową. Jest 
to największa nagroda dla ich wykonawców i wyróżnienie 
dla szkoły. 

Gabriela Sajkiewicz
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Warsztaty w IPN

 9 lutego 2018r. uczniowie klas VI i VII Społecznej  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni wzięli 
udział w zajęciach, poświęconych tematyce II wojny świa-
towej. Warsztaty odbyły się w  Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia” w Kielcach. Pani Edyta Krężołek 
przedstawiła uczniom wydarzenia, które poprzedziły wy-
buch II wojny światowej, w tym podbój części Europy przez 
Adolfa Hitlera, jak również przyczyny, które doprowadziły 
do IV rozbioru Polski. Podczas tej części spotkania nasi 

uczniowie wielokrotnie wykazywali się wiedzą historyczną 
o tych wydarzeniach. Bezbłędnie odpowiadali na pytania 
Pani Edyty, jak również sami dopytywali o interesujące ich 
szczegóły.

 Następnie uczestnicy warsztatów układali puzzle edu-
kacyjne – „IV rozbiór Polski”. Gra, która łączyła zabawę ze 
zdobywaniem wiedzy historycznej spotkała się z dużym en-
tuzjazmem uczniów. Na zakończenie spotkania Pani Edyta 
Krężołek zaproponowała rozgrywki w gry planszowe takie 
jak: „Wroniec” , „Awans” czy „Znaj znak”. Nasi uczniowie 
przy świetnej zabawie przyswajali informacje o najnowszej 
historii Polski.

 Wyjazd wszyscy uznali za bardzo udany. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje miła i swobodna atmosfera jaka panuje 
w Centrum Edukacyjnym IPN. Nasi uczniowie zadeklaro-
wali chęć kolejnych wizyt w tym ciekawym miejscu. Na 
pewno skorzystamy z zaproszenia. Warsztaty pokazały, że 
historia wcale nie musi być nudna, a wiedzę można zdoby-
wać nie tylko na lekcjach i nie tylko z podręczników. 

Paweł Kuliński

Warszawa

 6 kwietnia 2018r. uczniowie klas I-VII Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni wraz z na-
uczycielami i pracownikami obsługi udali się na całodzien-
ną wycieczkę do Warszawy. 

 Pierwszą atrakcją wyjazdu było zwiedzanie portu lot-
niczego Okęcie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
obejrzeli wnętrza tego wyjątkowego obiektu. Wizyta na 
tarasie widokowym oraz oglądanie z bliska startujących 
i lądujących samolotów pasażerskich z pewnością długo 
pozostanie w pamięci dzieci.

 Niezwykłym przeżyciem dla uczestników okazał 
się także kolejny punkt wycieczki. Odśpiewanie Hymnu 

Państwowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
oraz wysłuchanie historii tego wyjątkowego miejsca 
wprowadziło wszystkich w chwilę zadumy.

 Następnie grupa zwiedziła Stare Miasto i dotarła do 
Centrum Nauki Kopernik. Przez dwie godziny nasi ucznio-
wie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia analizując 
prawa przyrody. 

 Z dużą koncentracją dzieci korzystały ze wszystkich 
eksponatów, które w sposób namacalny poprzez zabawę 
pozwalały im poznać tajniki nauki. Po tak wytężonej pracy 
przyszedł czas na  przepyszny obiad w stołówce obiektu.

 Po pełnym wrażeń dniu bezpiecznie wróciliśmy do 
swoich domów. 

 Serdecznie dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia 
Sportowo – Kulturalnego w Drugni za całkowite sfinanso-
wanie tego wyjątkowego wydarzenia.

Uczniowie i pracownicy
Społecznej Szkoły  Podstawowej

im. Jana Pawła II w Drugni
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Święto Konstytucji 3 Maja

 Konstytucja 3 Maja to uchwalona 3 maja 1791 roku usta-
wa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja 
była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji 
amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.  
W tym roku mija 227 lat od tamtych niezwykle ważnych 
dla nas, Polaków, wydarzeń. Dlatego też, aby przypomnieć 

 Szczególne zainteresowanie widzów wzbudził po-
kaz narodowego tańca polskiego, Poloneza w wykonaniu 
uczniów klasy IVa pod kierunkiem wychowawczyni pani 
Danuty Wacek. Elegancko ubrani chłopcy poprowadzili 
swoje partnerki w takt znanej wszystkim interpretacji polo-
neza Wojciecha Kilara. Występ nagrodzony został gromki-
mi brawami.
 Rocznice ważnych wydarzeń historycznych zawsze 
zajmują doniosłe miejsce w naszym szkolnym kalendarzu 
imprez. Staramy się o nich przypominać i kształcić w mło-
dych ludziach poczucie tożsamości narodowej oraz  dumę 
z własnego kraju i jego osiągnięć. Rocznica uchwalenia 
Konstytucji to niewątpliwie jedno z najdonioślejszych wy-
darzeń w historii Polski.

Tomasz Stolarczyk

wszystkim naszym uczniom, czym była Konstytucja 3 Maja 
nauczyciele Mariola Radomska i Marzena Wojtkowicz 
przygotowały słowno - muzyczne przedstawienie upamięt-
niające to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej hi-
storii. Uczniowie Szkoły Podstawowej opowiedzieli nam 
o genezie uchwalenia Konstytucji i o jej znaczeniu. 

Grupy podstawowe i średnio-
zaawansowane do 5 osób: 
- język angielski od 15zł*
- język niemiecki od 25zł*

ANGIELSKI I NIEMIECKI DLA UCZNIÓW,MŁODZIEŻY 
 I DOROSŁYCH 

Zapraszam do skorzystania z oferty dotyczącej nauki języka angielskiego i niemieckiego. Proponuję zajęcia zarów-
no w grupach jak i indywidualne dla dzieci młodzieży i dorosłych (na terenie Szkoły w Pierzchnicy lub w innych 
okolicach, w przypadku powstania grupy).Oferta obejmuje nadrabianie zaległości oraz realizowanie materiału spo-
za obszaru godzin lekcyjnych. Możliwa jest także nauka indywidualna.

Zapewniam najwyższy standard nauki. Istnieje możliwość wykonywania tłumaczeń tekstów.
Więcej informacji:

Marta Kieszkowska-Zielińska 
martakieszkowska@vp.pl 

tel. 608 458 275

CENNIK:

Grupy zaawansowane do 10 
osób: 
- język angielski od 20zł*
- język niemiecki od 30zł*

Zajęcia indywidualne
z dojazdem do ucznia:
- język angielski od 25zł*
- język niemiecki od 35zł*

*zależnie od poziomu i wielkości grupy
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UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIERZCHNICY Z WIZYTĄ 
W SEJMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 W dniu 9 maja 2018r. 43 uczniów ( uczestników 
II Gminnego Konkursu Historycznego „Żołnierze 
Wyklęci – Cześć Ich Pamięci” oraz osób biorących 
udział w przygotowaniu montażu słowno – muzyczne-
go poświęconemu tej tematyce) wzięło udział w wy-
cieczce do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było 
zwiedzenie siedziby Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wizyta w Muzeum Wojska Polskiego. Wyjazd zo-
stał sfinansowany przez parlamentarzystów z regionu 
świętokrzyskiego pana Bogdana Latosińskiego -posła  
na Sejm oraz pana Krzysztofa Słonia senatora  RP. Pan 
Latosiński był sponsorem transportu natomiast, se-
nator Słoń ufundował obiad wszystkim uczestnikom 
wyjazdu. Opiekę nad grupą sprawowali p. J. Janus, 
p. A. Skuza, p. P. Makuch p. P. Ślusarczyk. W wy-
jeździe wziął udział wójt naszej gminy pan Stanisław 
Strąk. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie 
Muzeum Wojska Polskiego. W chwili obecnej w zbio-
rach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. ekspona-
tów. Uczniowie obejrzeli ekspozycję stałą w wewnątrz 
muzeum. Mieli okazję prześledzić rozwój polskiego 
wojska od czasów średniowiecza do II wojny świato-
wej i do czasów współczesnych. Wystawy były bardzo 
interesujące i obejmowały m.in. sale rycerskie i kró-
lewskie, wyposażenie zbrojne rycerstwa polskiego, 
sprzęt wojenny, umundurowanie polskich żołnierzy 
i generałów, sztandary, odznaki wojskowe oraz cięż-
szy sprzęt wojskowy taki jak armaty, pociski rakie-

towe, furgonetki wojskowe itp. Następnie wycieczka 
udała się na ulicę Wiejską, gdzie znajduje się siedziba 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tam czekał już na 
uczestników poseł Bogdan Latosiński. Po dokonaniu 
formalności i przejściu rutynowej kontroli rozpoczę-
ło się zwiedzanie licznych budynków wchodzących 
w skład parlamentu. Grupę po gmachu Parlamentu 
oprowadzał przewodnik prezentując ciekawe informa-
cje dotyczące wielowiekowej historii i tradycji funk-
cjonowania parlamentu. Uczniowie mieli możliwość 
wejścia na galerię Sali Posiedzeń Sejmu, jako iż był to 
dzień posiedzenia Sejmu -w tym czasie trwały tam ob-
rady. Wrażenie było ogromne: piękna, obszerna sala, z 
wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, 
fotelem Marszałka Sejmu, Prezydenta, a na ich tle fla-
ga narodowa z godłem Polski. To tutaj zapadają ważne 
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uchwały i decyzje, to tutaj toczą się burzliwe dysku-
sje, to tutaj był w 1999 Jan Paweł II - Papież Polak, 
to stąd dziennikarze przekazują sprawozdania na żywo 
do wiadomości telewizyjnych. Następnie uczniowie 
zwiedzili siedzibę Senatu. W zwiedzaniu grupie towa-
rzyszyli pan B. Latosiński oraz pan Krzysztof Lipiec 
– również poseł  z województwa świętokrzyskiego. 
Przechodząc korytarzami zarówno Sejmu jak i Sena-
tu uczniowie spotykali posłów i senatorów znanych 
z telewizji i pierwszych stron gazet. Również niesa-
mowitym przeżyciem dla wszystkich uczestników wy-
cieczki była możliwość zjedzenia obiadu w restauracji 
sejmowej, gdzie można spotkać wiele ciekawych osób 
ze świata polityki. Po tej niezwykłej lekcji parlamen-
taryzmu uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska 
Stadion Narodowy, którego wielkość i majestatycz-
ność zaskoczyła i jednocześnie wprawiła w podziw 

uczestników wycieczki. Podziękowania za zorganizo-
wanie tak niezapomnianego wyjazdu jakie skierowali 
uczniowie do posła Bogdana Latosińskiego i senatora 
Krzysztofa Słonia są najlepszym odzwierciedleniem 
ich powycieczkowych wrażeń.

Opiekunowie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec- grudzień 2018
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Wyjątkowy dzień z MAMY TALENTY 26-015

„Każdy ma szansę.
Trzeba tylko chcieć ją wykorzystać.
Sam dar nie wystarczy. 
On może w Tobie drzemać
 i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić.” 
/Adam Małysz/

 Można śmiało powiedzieć, że wszyscy uczestnicy 
MAMY TALENTY 26-015 skorzystali z danej im szansy, 
docenili w ten sposób siebie oraz gości, którzy wyrazili 
ochotę uczestniczenia w tym niezwykłym i wyjątkowym 
wydarzeniu...  Wiele różnorodnych talentów zostało zapre-
zentowanych podczas kolejnej, drugiej  edycji przeglądu 
pierzchnickich umiejętności MAMY TALENTY 26-015. 
Wszystko odbywało się, w specjalnie na ten cel przygoto-
wanej sali, w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.
 Były prezentacje: wokalne, teatralne, recytatorskie, in-
dywidualnej interpretacji tanecznej, gry na keyboardzie, gi-
tarach, układania kostki Rubika, parodii utworów muzycz-

nych. Poza sceną wszyscy goście mogli podziwiać piękne, 
kolorowe gobeliny wykonane przez pensjonariuszkę Domu 
Seniora oraz prace artystyczne wykonane z plasteliny, 
a stworzone przez jednego z najmłodszych uczestników 
przeglądu.
 Atmosfera podczas trwania całego wydarzenia była 
niepowtarzalna. Dominowały radość i szczęście. Na twa-
rzach wszystkich, zarówno gości jak i uczestników, po-
jawiał się uśmiech, który był wyrazem podziwu i dumy 
z dobrze zaprezentowanego talentu. Podsumowując kolejną 
edycję MAMY TALENTY 26-015, nie sposób pominąć sło-
wa DZIĘKUJĘ, które należy się wszystkim PRZYJACIO-
ŁOM, którzy  i tym razem, nie zawiedli. Słowa wdzięcz-
ności kierowane są do każdego, kto przyczynił się do tego, 
aby 23.02.2018 odbyła się, Z WIELKIM SUKCESEM, 
druga edycja przeglądu MAMY TALENTY 26-015.
 Doceniam i szanuję nawet najmniejszą formę pomocy 
i wsparcia.

Martyna Jamrożek

KOBIECY MARZEC W GMINIE PIERZCHNICA

 Marzec 2018 roku był wyjątkowym miesiącem w na-
szej zielonej i budzącej się do wiosny gminie. Głównie 
dlatego, że w wielu miejscowościach organizowane były 
SPOTKANIA DLA KOBIET, z uwagi na 8 marca który 
jest od dawien dawna dniem zapisanym w kalendarzu dla 
KOBIET. Fora Kobiet odbyły się w Świetlicach AKTY-
WATOR Pierzchnica, Maleszowa, Górki, Wierzbie, Ujny, 
Podlesie, Gumienice oraz Skrzelczyce. Głównym celem or-
ganizacji DNI KOBIET było zintegrowanie naszych Pań, 
uświadomienie im, że taki dzień nie koniecznie musi tylko 
odbywać się raz w roku. Chcieliśmy ukazać im zasoby ja-
kie ma każda z nich. W ramach warsztatów z kompetencji 
liderskich każda z uczestniczek mogła określić,  a często 
uświadomić sobie co to oznacza „BYĆ KOBIETĄ”. Poza 
tym dzięki Pani Magdzie Ławik każda z nas mogła w tym 
dniu poczuć się wyjątkowo, dzięki zabiegom kosmetycz-
nym. W niektórych świetlicach specjalnie dla przybyłych 

czekał czerwony dywan, występy wokalne Panów oraz po-
częstunek.  Każde ze spotkań miało charakter międzypoko-
leniowy, gdzie młode dziewczęta, matki i kobiety pracujące 
oraz seniorki mogły spotkać się przy wspólnym stole i wy-
mienić doświadczeniami, a także po prostu pobyć ze sobą.
Dziękujemy także przybyłym gościom z kwiatami, przede 
wszystkim Panu Wójtowi Stanisławowi Strąkowi oraz Rad-
nemu  Powiatu Panu Stanisławowi Piotrowi Rękasowi. 
 Natomiast największe podziękowania należą się or-
ganizatorom tych wydarzeń, czyli wszystkim wychowaw-
com ze Świetlic AKTYWATOR, Radnym, Sołtysom oraz 
Zarządowi Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczemu 
w Pierzchnicy. 
 Mamy nadzieje, ze takich spotkań będzie więcej. 

Karolina Bulanowska 
Koordynator ds. Świetlic AKTYWATOR
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