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PIERZCHNICA znów MIASTEM!!!

     Pod koniec lipca 2018 roku 
podpisane zostało rozporzą-
dzenie Rady Ministrów na 
mocy którego 5 miejscowości 
w Polsce, w tym Pierzchnica 
otrzymuje prawa miejskie 
z dniem 1 stycznia 2019r. 
   W województwie święto-
krzyskim oprócz Pierzchnicy 
status miasta otrzymały jesz-

cze: Szydłów i Nowa Słupia.
 Przywrócono przywilej nadany niegdyś ok. 650 lat 
temu przez Króla Polski (między 1359, a 1397 rokiem), 
a zabrany po powstaniu styczniowym w 1869 roku de-
kretem carskim. 
 Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość i po 
150 latach Pierzchnica znów będzie miastem. Jest to 
ukłon w kierunku ponad 700-letniej historii Pierzchnicy, 
w tym w większości historii miejskiej, gdyż Pierzchnica 
przez ok. 500 lat była miastem.
 Jest to także niewątpliwie nobilitacja nie tylko dla 
samej Pierzchnicy i jej mieszkańców ale także dla całej 
gminy.

 W wyniku starań władz gminy, przy zaangażowaniu 
mieszkańców oraz przy wsparciu Wojewody i parlamen-
tarzystów status prawny gminy Pierzchnica został pod-
niesiony do poziomu statusu sąsiednich gmin takich jak: 
Chmielnik, Daleszyce czy Morawica.
 Jest to także bardzo silny impuls do dalszego rozwo-
ju nie tylko Pierzchnicy ale także całej gminy i budowa-
nia nowej pozycji na szczeblu powiatu i województwa, 
a także kraju.
 Od 1 stycznia 2019 roku zmieni się nazwa jednostki 
samorządowej i jej organów: Gmina Pierzchnica zamieni 
się na: Miasto i Gmina Pierzchnica, zamiast rady gmi-
ny będzie rada miejska, zamiast wójta będzie burmistrz, 
a zamiast urzędu gminy będzie urząd miasta i gminy.
 Uroczystości oficjalne związane z nadaniem praw 
miejskich dla Pierzchnicy zaplanowane są na styczeń 
2019 roku.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy

DNI PIERZCHNICY 2018

 W niedzielne popołudnie 22 lipca 2018 roku odby-
ły się Dni Pierzchnicy - największa impreza plenerowa 
w gminie. Tegoroczne obchody przebiegły bardzo spraw-
nie. Gospodarz gminy, Pan Wójt Stanisław Strąk powitał 
wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców gminy 
na uroczystych obchodach Dni Pierzchnicy. Wśród przy-
byłych gości znaleźli się: Piotr Żołądek Członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego, Michał Godowski 
Starosta Powiatu Kieleckiego, Marek Kwiecień Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Jan Cedro Przewodniczą-
cy Rady Powiatu, Paweł Gratka Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg, Stanisław Piotr Rękas  Radny Powiatu 
Kieleckiego, Maria Łopatowska – Przewodnicząca Rady 
Gminy oraz  radni i sołtysi z terenu Gminy Pierzchnica.

 W programie tegorocznych Dni Pierzchnicy nie 
zabrakło atrakcji. Najmłodsi uczestnicy imprezy mo-
gli figlować i bawić się na dmuchanej zjeżdżalni, ska-
kać po trampolinie, przejechać się na kucykach, a także 
zjeść coś słodkiego i pysznego.  Dla starszych uczest-

ników Dni Pierzchnicy przewidziano występy naszych 
rodzimych zespołów: Gumieniczanek, Pierzchniczanek, 
Pierzchniczan, oraz Drugnianek na scenie zaprezentował 
się również nowo powstały zespół SUBDOMINANTA 
ze Świetlic Aktywator, a także Zespół Duet Radek Sroka 
i Karolina Faługa. Każdy uczestnik imprezy mógł liczyć 
na ciepły posiłek.

 Około godziny 19.00 na scenie pojawiła się gwiaz-
da wieczoru BOBI, który zachwycił przybyłych gości 
i uczestników imprezy. Podczas występu można było 
otrzymać płytę zespołu. Niewątpliwie występ zespołu był 
największą atrakcją tegorocznych Dni Pierzchnicy, zna-
ne i skoczne utwory porwały do tańca nie tylko młodzież, 
ale również i starszych uczestników imprezy. Wszyscy 
zgromadzeni goście oraz mieszkańcy gminy bawili się 
do późnych godzin nocnych przy muzyce wykonywanej 
przez zespół MP2.

Klaudia Pawlik
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PRZEKAZANIE SPRZĘTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM 

JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Wkład własny Gminy Pierzchnica –  5.763,27zł.

 Dnia 20. czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy 
w Pierzchnicy odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego 
pozyskanego przez Gminę Pierzchnica na rzecz Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy ze środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości.
 Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miej-
scu wypadków i często to od ich natychmiastowej pomo-
cy zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Sprzęt, o jaki 
wzbogaciły się jednostki OSP z naszej gminy, stawia przed 
strażakami nowe wymagania w zakresie doskonalenia umie-
jętności udzielania pierwszej pomocy. Nabyte wyposażenie 
zapewne umożliwi naszym strażakom sprawne udzielanie 
pierwszej pomocy i z pewnością przyczyni się do popra-
wy efektywności podejmowanych działań ratowniczych 
podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków 
pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych, ratując ludzkie 
życie. 
 Jednostki OSP z terenu Gminy Pierzchnica otrzymały 
specjalistyczny sprzęt do ratowania ludzkiego życia i zdro-
wia o łącznej wartości 85.881,00 zł.
 Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk  przekazał 
zakupiony sprzęt na ręce przedstawicieli jednostek ochrony 
przeciwpożarowej. Jednostki OSP z terenu Gminy Pierzch-
nica otrzymały:
1. Jednostka OSP Pierzchnica otrzymała doposażenie 
sprzętu hydraulicznego WEBER: 

- rozpieracz ramieniowy WEBER SP53BS
- nożyce hydrauliczne WEBER RSU 200-107 PLUS
- rozpieracz cylindryczny WEBER RZT 2-1500
- węże zasilające WEBER Coax10m – 2 sztuki
- komplet stabilizacji WEBER Stab Fix Basic
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Pierzchnica: 
63.591,00zł
2. Jednostka OSP Maleszowa otrzymała:
- Zestaw ratownictwa medycznego:
 * Torba PSP - R1 
 *  nosze typu deska ortopedyczna
 * komplet szyn typu KRAMER 
- Defibrylator AED 
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Maleszowa: 
10.900,00zł
3. OSP Jednostka OSP Skrzelczyce otrzymała:
- Defibrylator AED 
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Skrzelczyce: 
5.550,00zł
4. Jednostka OSP Osiny otrzymała:
Zestaw ratownictwa medycznego:
 * Torba PSP - R1 
 * nosze typu deska ortopedyczna
 * komplet szyn typu KRAMER 
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Osiny: 5.350,00zł
5. OSP Jednostka OSP Drugnia otrzymała:
- komplet szyn typu KRAMER
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Drugnia:490,00zł

Ewelina Kwiecień

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - w wysokości: 80.117,73 zł.
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PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Z TERENU GMINY PIERZCHNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO

Z DOTACJI CELOWEJ POWIATU KIELECKIEGO

 W środę 27. czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy 
w Pierzchnicy odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego 
pozyskanego przez Gminę Pierzchnica na rzecz Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy ze środków Powia-
tu Kieleckiego.
  Samorząd Gminy Pierzchnica i Powiatu Kieleckiego 
rozumie potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych 
i wie jak ważne jest wyposażenie jednostek w nowoczesny 
sprzęt, który wesprze druhów w działaniach ratowniczych.
1. Jednostki OSP z terenu Gminy Pierzchnica otrzymały spe-
cjalistyczne wyposażenie o łącznej wartości 15.000,00 zł, 
które będzie wsparciem w niesieniu pomocy i przyczyni się 
do poprawy efektywności działań ratowniczych oraz wa-
runków pracy strażaków. Zakupiony sprzęt został przeka-
zany na ręce przedstawicieli OSP Pierzchnica, Gumienice 
i Osiny. W oficjalnym przekazaniu udział wzięli Wójt Gmi-
ny Pierzchnica Stanisław Strąk, Starosta Powiatu Kielec-
kiego Michał Godowski, Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kielcach Paweł Gratka, Radny Powiatu 
Kieleckiego Stanisław Piotr Rękas. 
Jednostka OSP Pierzchnica otrzymała doposażenie 
sprzętu hydraulicznego WEBER: 

-  Zabezpieczenia poduszki powietrznej
-  Wspornik progowy
-  Zestaw łańcuchów ciągnących do rozpieracza ramienio-
wego
2. Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Pierzchnica: 
5.300,00zł
OSP Jednostka OSP Gumienice otrzymała:
-Defibrylator AED PHILIPS FRx wraz z torbą i zestawem 
szkoleniowym
3. Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Gumienice: 
6.550,00zł
Jednostka OSP Osiny otrzymała:
- Pilarkę spalinową do drewna STIHL MS 261 C-M z RD3 
wraz z dodatkową prowadnicą i łańcuchem
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Osiny: 3.150,00zł

 Przekazane wyposażenie z pewnością wzmocni siłę 
jednostek ochotniczych straży pożarnych, a tym samym 
poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców 
gminy.
 

Ewelina Kwiecień

Zakupy w ramach dotacji celowej z Powiatu Kieleckiego
- pozyskana dotacja – 13.000,00zł

Wkład własny Gminy Pierzchnica – 2.000,00zł.



GAZETA PIERZCHNICKA - LIPIEC 2018Strona 4

Czytanie dzieciom

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 Głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat ma 
ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój. Czytanie na 
głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć, wyobraź-
nię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań oraz 
wzmacnia poczucie własnej wartości. W Społecznej Szkole 
Podstawowej w Drugni przez cały rok szkolny uczniowie 
z klasy IV raz w tygodniu czytali wybrane bajki, baśnie 
i wiersze dzieciom z oddziałów przedszkolnych. 21 maja 
2018r. zostało zorganizowane spotkanie pt. ,,W krainie 
bajek i baśni”. Zaproszenie do czytania dzieciom przyję-
ła pani dyrektor Elżbieta Stemplewska i emerytowana na-

uczycielka naszej szkoły pani Grażyna Karwat. Spotkanie 
rozpoczęła pani dyrektor, która wyrecytowała z pamięci 
rymowaną bajkę o Kopciuszku. Zapamiętała ją ze swojego 
dzieciństwa, bowiem zawsze przed snem opowiadała ją jej 
babcia. Następnie pani Grażyna przeczytała kolejno dwie 
bajki ,,Bambi” i ,,Alicja w Krainie Czarów”. 

 Wspólne oglądanie pięknych, kolorowych ilustra-
cji i rozmowy na temat bajek sprawiły dzieciom ogromną 
radość, którą przelały na papier wykonując kolorowe ilu-
stracje. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały 
gościom gromkimi oklaskami. Dziękujemy Paniom za po-
święcony czas i zapraszamy do dalszego wspólnego czyta-
nia dzieciom.

Jolanta Borek

„Rodzina na dobre i na złe”
 Pod takim hasłem 4 czerwca 2018r. w Społecznej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni obchodzi-
liśmy Dzień Rodziny. Uroczystość rozpoczęła się częścią 
artystyczną dla Rodziców. Pani Dyrektor przywitała zebra-
nych gości oraz złożyła życzenia z okazji minionego Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i zbliżającego się Dnia Ojca.

 Na początku wystąpili nasi najmłodsi, czyli przedszko-
laki i grupa „zerowa”,  którzy zaprezentowali wiersz dla 
mam i śliczną piosenkę dla tatusiów. Tuż po nich krótki 
montaż słowno–muzyczny przedstawiła klasa V. Następnie 
rozpoczął się Koncert Życzeń. Dzieci poszczególnych klas 
złożyły życzenia i podziękowania swoim rodzicom śpiewa-
jąco. Klasa VII ponadto odegrała skecz pt. „Superniania”. 

Gromkie brawa otrzymały dziewczynki z klas III i IV za 
hiszpański taniec. Punktem kulminacyjnym akademii była 
bajka „Trzy świnki”w wykonaniu młodych aktorów z koła 
aktorskiego realizowanego w ramach projektu „Razem po 
sukces”. Wszyscy prezentujący swoje talenty zebrali za-
służone oklaski. Oczywiście najwięcej emocji dostarczyły 
występy najmłodszych artystów.

 Po występach każde dziecko wręczyło swoim rodzi-
com słodki upominek, w postaci ciasteczek upieczonych 
przez naszych uczniów.

 Kolejną częścią uroczystości były dmuchane atrakcje 
na placu szkolnym. Bogaty zestaw zabaw przyprawiał o za-

wrót głowy. Była zjeżdżalnia, trampolina, tor 
przeszkód, ale największym powodzeniem, nie 
tylko wśród dzieci, cieszyły się żywe piłkarzyki.

 Nie zabrakło również czegoś dla ciała. 
Uczniowie otrzymali lody, wafelki i soczki, 
natomiast wszyscy obecni mogli poczęstować 
się kiełbaską z grilla przygotowaną przez panie 
z kuchni. Dzień Rodziny 2018 na pewno był 
dniem udanym, dopisały zarówno humory jak 
i pogoda.

 Serdecznie dziękujemy za wkład finanso-
wy Radzie Rodziców, która ufundowała atrakcje 
w postaci placu zabaw oraz Zarządowi Stowa-
rzyszenia Sportowo-Kulturalnemu za zakupie-
nie kiełbasek.

Katarzyna Ściana
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Dzień Dziecka w naszej szkole

 1 czerwca to dzień bardzo dobrze znany nam wszyst-
kim i wyczekiwany przede wszystkim przez dzieci. Niko-
mu nie trzeba przypominać, że Międzynarodowy Dzień 
Dziecka to święto wszystkich dzieci, od najmłodszych, do 
tych, które już nie bardzo chcą, by je tak nazywać. Niemniej 
jednak pierwszy dzień czerwca każdego roku to okazja do 
wspaniałej zabawy i miłego spędzenia czasu.

 Nie inaczej było i dziś. Rada Rodziców działająca przy 
naszej szkole stanęła na wysokości zadania i zorganizowała 
fantastyczny festyn dla wszystkich uczniów naszej szko-
ły. Były różnorodne dmuchańce, malowanie buzi, popcorn 
i wata cukrowa, rozgrywki sportowe. Jednym słowem coś 
dla każdego. Wszyscy bawili się świetnie i na pewno dzień 
ten jeszcze długo pozostanie tematem szkolnych rozmów.

Tomasz Stolarczyk

Pożegnanie klas III gimnazjum 21 czerwca 2018 r.

 21 czerwca 2018 roku – to dzień, w którym przyszedł 
czas na podsumowania, podziękowania i pożegnania. 
Tego gorącego poranka w sali gimnastycznej naszej 
szkoły kilka minut po ósmej pani dyrektor Bożena 
Petrus i pani wicedyrektor Teresa Gwadowska miały 
przyjemność wręczyć nagrody i dyplomy tym uczniom, 
którzy wykazali się odpowiedzialnością za podejmo-
wane działania. Niewątpliwie taki przedsięwzięciem 

był ogłoszony w październiku przez zarząd Samorządu 
Uczniowskiego konkurs na „Super klasę”. Jego celem 
było zmotywowanie uczniów naszej szkoły do całorocz-
nego zespołowego działania na rzecz własnej klasy, bo 
bez tego odniesienie sukcesu nie jest możliwe. Punkty 
były przydzielane klasom w kilku kategoriach, np. ilość 
przyniesionej makulatury, nakrętek, kwoty przekazane 
przez poszczególne klasy na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, procento-
wy udział uczniów w strojach 
galowych w czasie uroczysto-
ści szkolnych czy też ilość osób 
w określonym kolorze ubrania 
– podczas tzw. dnia koloru. Zgod-
nie z regulaminem owego kon-
kursu uczniowie rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych, 
tj. klas I – III, IV  – VI  i VII z od-
działami gimnazjalnymi. Spośród 
klas I – III tytuł SUPER KLASY 
przypadł w udziale klasie III a, 
której wychowawczynią jest pani 
Barbara Miszczyk, a w klasach    
IV – VI – klasie IV a z panią 
Danutą Wacek na czele. W naj-
starszej kategorii wiekowej wy-
łoniono dwie zwycięskie klasy  –  
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VII a i II b . Wychowawczyniami tych klas są odpowied-
nio: pani Małgorzata Kula i pani Anna Skuza. Zwycię-
skie klasy otrzymały dyplomy i okolicznościowe torty.
 Ponadto nagrodzeni zostali ci uczniowie,  którzy 
w ciągu roku szkolnego skrupulatnie zbierali nakrętki. 
Byli to: Paulina Polewczak uczennica klasy  IV a, Kacper 
Jamioł – klasa IV b, Kacper Woźniak – klasa V a, Fabian 
Borek – klasa I b oraz Klaudia Kwiecień z klasy II b 
gimnazjum oraz makulaturę: Kacper Pasternak klasa IV b, 
Jeremiasz Markiewicz – klasa III b, Zuzanna Szaruga 
– klasa VII a, Wiktor Hendzel – klasa  III a, Klaudia 
Moskwa – klasa III a oraz Zuzanna Olszewska uczennica 
klasy IV b. Katarzyn Zajączkowska i Kornelia Osman to 
zastępowe z 7 DH, które otrzymały podziękowania wraz  
z drobnymi upominkami.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
 Po krótkiej przerwie o godzinie 9.00 miało miejsce 
uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. 
Serdecznie wszystkich powitała przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego – Karolina Miszczyk, która pod-
kreśliła, że jest to szczególny dzień dla trzecioklasistów, 
gdyż za chwilę staną się absolwentami szkoły, a trzyletni 
pobyt w jej murach ukształtował osobowość i charakter 
niejednego gimnazjalisty. Część oficjalna rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandaru Gimnazjum im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego  i odśpiewania hymnu państwowe-
go. Następnie głos zabrała pani dyrektor Bożena Petrus. 
Serdecznie przywitała zaproszonych gości: Wójta Gminy 
Pierzchnica pana Stanisława Strąka, Prezesa Społecznego 
Ruchu Trzeźwości pana Marka Kułana, ks. Mariana 
Gawinka, przewodniczącą Rady Rodziców- panią 
Renatę Rajcę, rodziców, nauczycieli, trzecioklasistów 
oraz uczniów klas II gimnazjum i siódmych. W swoim 
przemówieniu pani dyrektor zaakcentowała, jak ważną 
rolę w życiu człowieka pełni szkoła, nauka, wykształcenie 
i wychowanie. To w przyszłości procentuje dobrą pracą 

i sukcesami życiowymi. Bieżący rok szkolny był bardzo 
dobry dla trzecioklasistów. Wszyscy ukończyli szkołę, 
bardzo dobrze wypadły egzaminy. Nasze gimnazjum 
zajęło szóste miejsce w powiecie. Pani dyrektor 
podkreśliła, ze obecni absolwenci postawili wysoką 
poprzeczkę drugoklasistom. Podsumowanie całej pracy 
i nauki znalazło potwierdzenie w nagrodach książkowych, 
dyplomach i upominkach. Otrzymali je uczniowie, 
którzy nie tylko uzyskali najwyższe wyniki w nauce, 
egzaminach, wykazali się znaczącymi osiągnięciami, 
ale też aktywnie pracowali na rzecz szkoły, środowiska, 
swoją postawą godnie reprezentowali szkołę. Pani 
dyrektor oznajmiła, że, podobnie jak w latach ubiegłych, 
został wyłoniony najlepszy absolwent. Największą liczbę 
punktów uzyskał uczeń kl. III A –  Filip Ślusarczyk. Ponadto 

Filip otrzymał nagrodę za osiągnięcia 
naukowe: został laureatem XV 
Konkursu Biologicznego oraz finalistą 
XVI Konkursu Fizycznego. Zostały 
wręczone nagrody za: najwyższe 
wyniki w egzaminie gimnazjalnym 
- uzyskał je Wojciech Strojwąs, 
za aktywną pracę w SU: Karolina 
Miszczyk - przewodnicząca oraz Natalia 
Harabin - wiceprzewodnicząca. Były 
nagrody, dyplomy i podziękowania 
za: reprezentowanie szkoły w poczcie 
sztandarowym, współredagowanie 
szkolnego pisma: „Szkole echo”, 
za pracę w Drużynie Harcerskiej, 
za aktywną działalność w LOP 
i szkolnym Teatrze Profilaktycznym. 

Szczególną, bo szesnastoosobową grupę absolwentów sta-
nowili uczniowie, którzy na koniec nauki uzyskali naj-
wyższą średnią oraz otrzymali wzorowe zachowanie. 
Nagrodą było świadectwo ukończenia gimnazjum z wy-
różnieniem.
 Za osiągnięcia w nauce i godne wychowanie swoich 
dzieci –  słowa uznania znalazły się w listach pochwal-
nych,  które z przyjemnością rodzicom nagrodzonych 
uczniów wręczyła pani dyrektor Bożena Petrus.
 Część oficjalną uwieńczyło m.in. ślubowanie absol-
wentów, którego słowa w tym niezwykłym dniu uroczy-
ście rozlegały się wśród zgromadzonych: „ Tobie szko-
ło ślubujemy, wiernie strzec Twojego honoru. Dalszą 
pracą i nauką rozsławiać twoje imię, z godnością nosić 
zaszczytne miano wychowanka tej szkoły. Swoje życie 
opierać na nauce wielkiego Polaka – naszego patrona- 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  […].”  Nadszedł czas 
przekazania opieki nad sztandarem Gimnazjum nowemu 
pocztowi sztandarowemu – przedstawicielom klas dru-
gich: chorążemu Bartoszowi Pałydze oraz asyście – Darii 
Trzuskowskiej i Julii Markiewicz.
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 Po wyprowadzeniu sztandaru, przewodnicząca SU 
zaprosiła wszystkich na część artystyczną, którą otwo-
rzyli przedstawiciele klas drugich,  przygotowując  na tę 
okoliczność  koncert życzeń, który poprowadzili Jakub 
Moskwa, Damian Karwat, Natalia Wojnowska oraz Julia 
Jamioł. Mieliśmy możliwość posłuchać pięknych wyko-
nań znanych wszystkim piosenek: „Już mnie nie zapo-
mnisz”, „Radość o poranku”, Bo z dziewczynami”, „Ser-
duszko puka w rytmie cza cza, „Trubadurzy – wiązanka”.
 Druga część występów należała do absolwentów.  
Scenariusz pt. „ Pożegnania i powroty” opierał się na 
scenie spotkania po 20 latach absolwentów Gimnazjum 
w Pierzchnicy. Na tle piosenek: „Powróćmy jak za daw-
nych lat” i „Ta ostatnia niedziela” były powitania i wspo-
mnienia pięknych czasów szkolnych, relacje z tego, co 
udało się komuś współcześnie osiągnąć oraz przyczyna 

spotkania po tylu latach. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy 
słów toastu wzniesionego przez jednego z występują-
cych: „ Na cześć tych, którzy pierwsi nauczyli nas, jak 
żyć – za naszych wychowawców, nauczycieli i dyrekcję 
– sto lat”
 Na zakończenie słowa podziękowania skierowane 
były również do rodziców, pani pedagog, pań  biblio-
tekarek, pracowników obsługi. Występy nagrodzono 
gromkimi brawami. Uroczystość pożegnania klas trze-
cich dobiegła końca. Pani dyrektor Bożena Petrus za-
brała głos, podziękowała za występy, życząc wszystkim 
absolwentom dalszych życiowych sukcesów.

Sylwia Bochenek
Teresa Rokicka

zdjęcia: Tomasz Stolarczyk

Konkurs ortograficzny i spotkanie z pisarzem

 16 maja 2018r. w Społecznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Drugni odbył się I Gminny Konkurs 
Ortograficzny, nad którym honorowy patronat objęli czo-
łowi goście uroczystości: Wójt Gminy Pierzchnica Pan 
Stanisław Strąk oraz Zarząd Stowarzyszenia Sportowo-
-Kulturalnego w Drugni. Konkurs uświetniła prelekcja 
pisarza Pana Stanisława Rogali oraz obecność Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy Pani Bożeny Petrus, 
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Danuty 
Sojdy i przedstawiciela Rady Rodziców Pani Katarzyny 
Kawińskiej. 

 Celem turnieju było promowanie stosowania zasad 
ortograficznych z języka polskiego oraz doskonalenie 
poprawnej pisowni. W ortograficznych zmaganiach ry-
walizowało ze sobą 12 uczniów z dwóch szkół naszej 
gminy. Zmagania odbyły się w kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas IV i V oraz uczniowie klas VI i VII. 

 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa-
ła komisja w składzie: Pani Teresa Rokicka, Pani Da-
nuta Sojda oraz inicjator przedsięwzięcia Pani Barbara 
Szlompek. Po prawie godzinnych potyczkach z testem 
pełnym pułapek ortograficznych, rywalizujący ucznio-
wie dołączyli do spotkania z pisarzem. Czas oczekiwa-
nia na wyniki konkursu wypełnił Pan Stanisław Rogala, 
gość szkolnego bibliotekarza Pani Jolanty Borek. Pisarz 
w sposób ciekawy przedstawił najważniejsze momen-
ty swojego życia, kulisy twórczości oraz polecił swoje 
pozycje książkowe. Całość prelekcji ozdobiły melodie 
ludowe w wykonaniu uczniów klasy VII. Polka, oberek 

i popularne świętokrzyskie piosenki wszystkim się po-
dobały, a u pana Stanisława Rogali  przywołały chwile 
wspomnień. 

 Pojawienie się Komisji Konkursowej wybudziło 
wszystkich ze świata świętokrzyskich legend i piosenek. 
Do wręczenia nagród poproszono Pana Stanisława Strą-
ka i Pana Stanisława Kwapisza. 

 W pierwszej edycji Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego nagrodzono uczniów:
kategoria klas IV-V 
I miejsce - Katarzyna Zajączkowska   
II miejsce - Nina Miszczyk
III miejsce - Nikola Bielawska
III miejsce – Karolina Sadowska 
kategoria klas VI-VII      
I miejsce - Kinga Bryk  
II miejsce – Julia Krajewska    
III miejsce - Oliwia Juszczakiewicz

 Mistrzowie ortografii roku 2018 otrzymali pamiąt-
kowe statuetki. Laureaci trzech pierwszych miejsc oby-
dwu kategorii odebrali nagrody książkowe, a wszyscy 
dyplomy. 

 Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na to, że w na-
stępnym roku w ich ślady pójdą następni miłośnicy języ-
ka polskiego. 

Elżbieta Stemplewska
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Kolejne miliony dla Gminy Pierzchnica

 W miesiącu czerwcu br została podpisana pre-umowa 
na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Rewi-
talizacja Pierzchnicy”. Kwota dofinansowania to ponad 
2,8 mln zł – projekt szczegółowo opisany w poprzednim 
numerze Gazety Pierzchnickiej.

 W miesiącu lipcu br podpisana została kolejna umowa 
na dofinansowanie ze środków unijnych – tym razem do-
finansowanie dotyczy tzw. „projektu parasolowego” w za-
kresie montażu odnawialnych źródeł  energii (kolektory 
słoneczne oraz panele fotowoltaiczne).
 Wartość projektu to kwota 3.967.724zł z tego dofinansowa-
nie 60% wydatków kwalifikowanych tj. 2.087.847zł. Pro-
jekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Wodzisław przy 
czym Liderem partnerstwa jest Gmina Pierzchnica.
 W najbliższym czasie rozpocznie się procedura pod-
pisywania umów z osobami, które zgłosiły się do projektu 
(nabór był jesienią ubiegłego roku).  Następnie przystąpimy 
do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 Przewidujemy, że montaż urządzeń w poszczególnych 
gospodarstwach domowych nastąpi w I półroczu przyszłe-
go roku tak aby w okresie lata można już było korzystać 
z energii słonecznej.
 Umowa o dofinansowanie została uroczyście przeka-
zana przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego – Piotra Żołądka – podczas Dni Pierzchnicy.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy 

Nadanie Szkole Podstawowej w Pierzchnicy imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Data 29 maja 2018 r. na długo pozostanie w naszych 
sercach i pamięci. Tego dnia odbyła się długo wyczekiwa-
na uroczystość nadania naszej szkole imienia Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego. Byliśmy radzi, iż swoją obecnością 
zaszczycili nas: Jego ekscelencja ks. biskup Marian Flor-
czyk, proboszcz parafii Pierzchnica – ks. Marian Gawinek, 
poseł na Sejm RP – pan Bogdan Latosiński, Świętokrzy-
ski Wicekurator Oświaty – pan Tomasz Pleban, Członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – pan Piotr Żo-
łądek, reprezentant starosty kieleckiego – pan Paweł Grat-
ka, radny powiatowy – pan Stanisław Rękas, Wójt Gminy 
Pierzchnica - pan Stanisław Strąk, Przewodnicząca Rady 
Gminy Pierzchnica – pani Maria Łopatowska, Dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej  w Drugni – pani Elżbieta 
Stemplewska, Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzch-
nica – pan Dariusz Michalski, Prezes Gminnej Mleczarni 
w Pierzchnicy – pan Piotr Dąbrowski, Prezes Zakładu Ko-
munalnego w Pierzchnicy – pan Artur Garycki.
 My – kadra pedagogiczna wraz z panią dyrektor Boże-
ną Petrus, wszyscy wychowankowie- już od dawna przy-
gotowywaliśmy się do tego wyjątkowego święta z wielką 
starannością i ogromnym zaangażowaniem. Nad całością 
czuwał powołany przez panią dyrektor komitet organiza-
cyjny w składzie: pani Sylwia Bochenek, pani Barbara Mi-

szczyk, pani Gertruda Majewska – Kapusta, pani Anna Sku-
za, pan Piotr Makuch, pan Paweł Ślusarczyk. We wszystkich 
działaniach wspierali nas przedstawiciele Rady Rodziców 
z panią Renatą Rajcą na czele. W styczniu zorganizowaliśmy 
koncert kolęd pt. „Zaśpiewajmy Jezusowi”, podczas którego 
zbieraliśmy fundusze na sztandar szkoły. W kolejnych mie-
siącach uczniowie brali udział w konkursie na opracowanie 
projektu sztandaru, konkursach wiedzy o życiu Kardyna-
ła Wyszyńskiego, a także konkursie plastycznym. 
 Ten niezwykły dzień rozpoczął się o godzinie 9.30 
od wspólnego przejścia wszystkich uczniów wraz z wy-
chowawcami i nauczycielami z dziedzińca szkolne-
go do kościoła na koncelebrowaną Mszę Świętą, któ-
rej przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk. 
Wymowne słowa Jego ekscelencji biskupa na temat hi-
storii sztandaru będącego świętością – matką dla nas 
Polaków, piękna oprawa liturgiczna oraz wzruszający 
moment poświęcenia sztandaru sprawił, iż niejednemu  
z nas zakręciła się łza w oku. Po uroczystym nabożeństwie 
wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi prze-
maszerowali pod pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
 Druga część uroczystości miała miejsce w sali gimna-
stycznej. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu 
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państwowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Pani Dyrektor 
Bożena Petrus w swoim wystąpieniu podkreśliła donio-
słość dzisiejszego dnia oraz jego historyczne znaczenie, 
przedstawiła krótki opis działań przygotowujących nas do 
nadania imienia. Zaprezentowała argumenty potwierdza-
jące wielkość i wartość postawy człowieka szlachetnego, 
jakim był Kardynał Stefan Wyszyński. Ponadto zapewniła 
wszystkich zgromadzonych, że jesteśmy w pełni gotowi, by 
sprostać nowym wyzwaniom, a „autorytet i wzorzec osoby 
Prymasa Tysiąclecia wzmocni nasze działania wychowaw-
cze i pedagogiczne, a także pozwoli kształtować uczniów 
na ludzi światłych, odpowiedzialnych, wrażliwych i goto-
wych do czynienia świata lepszym i piękniejszym”.
 Następnie Wójt Gminy Pierzchnica pan Stanisław 
Strąk odczytał akt nadania imienia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Pierzchnicy i wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy złożył go na ręce pani dyrek-
tor. Do przekazania sztandaru ufundowanego przez darczyń-
ców, przyjaciół szkoły oraz rodziców wystąpił poczet sztan-
darowy rodziców w składzie: chorąży pan Rafał Garlicki, 
asysta pani Renata Rajca i pani Joanna Litwin. Opiekunowie 
przekazali sztandar pani dyrektor, która wypowiadając sło-
wa: „Drodzy Uczniowie - przekazuję sztandar w Wasze ręce. 
Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze 
będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniow-
skiej. Strzeżcie jego honor i otoczcie go powszechnym sza-
cunkiem” – oddała go w ręce uczniów. Poczet sztandarowy 
Szkoły Podstawowej stanowili chorąży Łukasz Kozub, asy-
sta Iga Zgórska i Julia Litwin. Nastąpiła prezentacja sztanda-
ru – przewodnicząca szkoły – Karolina Miszczyk przeczytała 
jego opis. W dalszej części święta przedstawiciele uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. 
 Na zakończenie oficjalnej części tej podniosłej uroczy-
stości społeczność uczniowska odśpiewała hymn szkoły 
„Do młodych” Adama Asnyka. Kolejno konferansjer oddał 
głos przybyłym gościom, którzy wygłosili krótkie przemó-
wienia, składając nam życzenia i gratulacje. Pan Wicekura-
tor Tomasz Pleban odczytał skierowany do nas list Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty - pana Kazimierza Mądzika, 
który nie mógł przybyć na uroczystość.

 W części artystycznej, której mottem przewodnim 
były słowa Prymasa Tysiąclecia: „Napełniajmy codzienne 
życie dobrocią”. Uczniowie przedstawili fragmenty życio-
rysu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zaprezentowali 
scenki obrazujące wartości, którymi powinien kierować się 
każdy człowiek. Publiczność doświadczyła wielu wzruszeń, 
uczestnicząc w okolicznościowym widowisku, którego au-
torką była pani Sylwia Bochenek we współpracy z panią 
Teresą Rokicką i Mariolą Radomską. 
 Program poprowadzili z dużym wdziękiem mło-
dzi i zdolni prezenterzy: Filip Ślusarczyk i Kinga Ogłoza 
- uczniowie gimnazjum. Pojawiło się w nim wiele myśli 
i cytatów zaczerpniętych z przemówień, rozważań i homilii 
Sługi Bożego, w którego rolę znakomicie wcielił się Woj-
ciech Strojwąs. Przy komponowaniu programu artystycz-
nego skoncentrowano się przede wszystkim na duchowości 
i nauczaniu Patrona oraz wartościach, jakie szkoła będzie 
kultywowała i wcielała w życie. Był to montaż słowno-mu-
zyczny ilustrowany nastrojową muzyką sakralną i współ-
czesną, pięknie wykonaną przez chór szkolny i solistów m. 
in.: Joannę Strąk, Gabriela Witkowskiego, Anastazję Idzik, 
Agnieszkę Rajcę, Aleksandrę Wacek, Jakuba Kuzię, Natalię 
Wojnowską - pod batutą pani Marzeny Wojtkowicz. Deko-
rację i scenografię, którą stanowił fotel „kardynalski” wraz 
z biurkiem, zastawiony do obiadu stół - przygotowały pa-
nie: Marzena Domżał, Gertruda Kapusta – Majewska oraz 
Monika Dudkiewicz. 
 Gromkie oklaski uczestników uroczystości stanowiły 
cenną nagrodę dla wszystkich wykonawców za ich wysiłek, 
serce i zaangażowanie. 

Sylwia Bochenek
zdjęcia: Tomasz Stolarczyk
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Oceanika

 17 maja 2018r.  dzieci z oddziałów przedszkolnych 
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odwie-

Podsumowanie miedzyklasowych konkursów zrealizowanych w klasach  I – III

 7 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste podsumo-
wanie konkursów zorganizowanych w maju tego roku. 
Wręczenia nagród książkowych i dyplomów dokonała pani 
Dyrektor - Bożena Petrus, która pogratulowała laureatom, 
doceniając ich wiedzę i zaangażowanie. 
 Tegoroczne konkursy wymagały od naszych uczniów 
dużego nakładu pracy, do której przystąpili chętnie 
i z ogromnym zapałem. Trud włożony w przygotowania 
oraz zdobyte umiejętności zostały nagrodzone w trakcie 
dzisiejszej uroczystości. 
 Uczniowie wzięli udział w trzech konkursach z zakre-
su wiedzy przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej. 
W każdym z nich zaprezentowali wysoki poziom:
 „Chcemy być przyjaciółmi przyrody”  - pod takim ha-
słem przeprowadzono konkurs przyrodniczy, do którego 
przystąpili wszyscy uczniowie z klas I-III. Zakres tema-
tyczny konkursu  obejmował treści podstawy programowej 
z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej dla klas I-III. 
Czołowe miejsca zajęli: 
W kategorii klas I:
I miejsce: – Kozak Julia  - IB - 16/20 punktów
II miejsce: – Nowak Kinga – I B i Świercz Zuzanna – I A 
- 15 p.
III miejsce: – Piwowar Zuzanna i Latosińska Patrycja –  I B 
- 13 p.
W kategorii klas II:
I miejsce: – Kwiecień Maja - IIB  i Kwaśniewska Maja – 
II A - 20/23 p.
II miejsce: – Sabat Jakub – II B, Zgórska Nela i Moskwa 
Alicja –  II A - 17 p.
III miejsce: – Pietrzyk Wiktor – II B - 16 p.
W kategorii klas III:
I Miejsce: – Garlicki Szymon i Paszkowski Kajetan – III A 
- 23 p./23 p.

II miejsce: – Wiktor Hendzel –  III A - 22 p.
III miejsce: – Bryk Emilia  - III B – 16 p.
 Konkurs zorganizowały i przeprowadziły, przy wspar-
ciu wychowawców klas I-III, p. Barbara Miszczyk i p. Re-
nata Piątek. 
,,Mistrz ortografii klas trzecich’’ to kolejny konkurs, do 
którego przystąpiło 40 trzecioklasistów. Do ścisłego finału 
przeszło 6 uczniów:
1. Magdalena Bandura
2. Nikola Moskwa
3. Julia Jaroń
4. Klaudia Moskwa
5. Amelia Paszkowska
6. Szymon Garlicki
Etap II konkursu przeprowadzono 23.05.2018 r. 
 Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się 
najlepszą znajomością zasad pisowni  i umiejętnością ich 
zastosowania w praktyce. Oto zwycięzcy:
I miejsce i tytuł  Mistrza Ortografii klas III otrzymał uczeń 
klasy 3a - Szymon Garlicki
II miejsce – Amelia Paszkowska -  3a
III miejsce - Nikola Moskwa– 3b i  Klaudia Moskwa – 3a 
Konkurs opracowały i przeprowadziły p. B. Miszczyk 
i p. A. Figiel.
 ,,Mały Matematyk’’ to konkurs matematyczny, do któ-
rego wychowawcy, panie D. Kielesińska i A. Kułagowska, 
zaprosiły  uczniów klas pierwszych. Celem konkursu było nie 
tylko sprawdzenie wiedzy uczniów, ale również rozwijanie 
zainteresowań matematycznych. Zwycięzcami zostali:
I miejsce  – Julia Kozak,  Zuzanna Świercz – Ib
II miejsce – Szymon Basa - Ia
 Dziękuję wszystkim za udział w konkursach i raz jesz-
cze gratuluję zwycięzcom.

Barbara Miszczyk

dziły Kompleks Świętokrzyska Polana w Chrustach. Ce-
lem podróży była Oceanika – zespół  wielkoformatowych 
akwariów. Dzieci miały okazję obejrzeć wiele gatunków 
wodnych zwierząt z różnych zakątków świata. Pani prze-
wodnik pasjonująco opowiadała o wszystkich gatunkach 
znajdujących się na ekspozycji. Zachwycone barwnym, 
podwodnym światem przedszkolaki  zadawały mnóstwo 
pytań. Największą atrakcją okazały się  rekiny. Kolejnym 
punktem wycieczki były warsztaty artystyczne. Każde 
dziecko wykonało na nich własne miniaturowe akwarium. 
Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe wróciły do przedszkola.  
 Był to dzień pełen wrażeń, który bez wątpienia zosta-
nie na długo w pamięci. 

Wioleta Bryk
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Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 
 22 czerwca 2018 r

 Najbardziej wyczekiwany dzień w roku szkolnym 
wreszcie nadszedł. Dziś rozpoczynają się wakacje. I to nie 
byle jakie wakacje, a jedne z najdłuższych, bo trwać będą 
aż 73 dni! Nie dziwią zatem dopisujące humory naszych 
uczniów (nauczycieli zresztą też). Najpierw jednak należa-
ło odebrać świadectwo.
 Punktualnie o ósmej rano rozpoczęła się Msza Świę-
ta dla wszystkich uczniów. Do kościoła wyruszyliśmy już 
z nowym, poświęconym niecały miesiąc wcześniej sztanda-
rem. Po mszy pani dyrektor Bożena Petrus rozpoczęła część 
oficjalną, na której podsumowane zostały ważniejsze kon-
kursy i osiągnięcia uczniów. Stos nagród był ogromny. Za 
pracę podziękowaliśmy najlepszym uczniom z każdej kla-
sy, uczestnikom i laureatom wielu konkursów, działaczom 
samorządu szkolnego, a także rodzicom wspomagających 
nas swoją pracą, w imieniu których nagrodę odebrali Pan 
Sławomir Rożkiewicz oraz Pan Rafał Garlicki.
 Uroczystość zakończyły krótkie przemówienia za-
proszonych gości. Życzenia udanych wakacji złożył Wójt 
Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk, członek zarządu 
Rady Rodziców Pan Rafał Garlicki oraz prezes Stowarzy-
szenia Ruch Trzeźwości Pan Marek Kułan. Uczniowie ro-
zeszli się ze swoimi wychowawcami do klas, aby odebrać 

świadectwa i podziękować nauczycielom za ich pracę. Tym 
samym wakacje można uznać za rozpoczęte.

Tomasz Stolarczyk
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Gmina Pierzchnica na XIII Jarmarku Świętokrzyskim

 W niedzielę, 27 maja, na Świętym Krzyżu odbył się 
XIII Jarmark Świętokrzyski. Tegoroczna edycja z racji ob-
chodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, miała 

charakter patriotyczny. Pogoda była piękna, słoneczna, 
a więc każdy mógł do woli korzystać z przygotowanych 
atrakcji, a naprawdę było w czym wybierać. Imprezę rozpo-

czął uroczysty przemarsz procesji z relikwiami 
Krzyża Świętego do ołtarza polowego. O godzi-
nie 12.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta 
na błoniach. Następnie swój artystyczny doro-
bek na scenie przedstawili lokalni artyści oraz 
Wojskowa Orkiestra z Bytomia, Wojskowa Or-
kiestra Dętą z Ustki i kielecki chór „Fermata”. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, 
na których Koła Gospodyń Wiejskich z gmin 
powiatu kieleckiego oferowały tradycyjne a jed-
nocześnie przepyszne potrawy i napoje. Gminę 
Pierzchnica w tym roku reprezentowało Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Górki „Górecki”. Pa-
nie na tę okoliczność, ubrane w piękne ludowe 
stroje, przyrządziły wiele smakowitych potraw 
i ciast, które swoim wyglądem i zapachem przy-
ciągały wielu chętnych do skosztowania.

Klaudia Pawlik

Michał Stępień sołtys Podlesia wyróżniony w konkursie „Sołtys Roku” w Wąchocku

 W dniu 23.06.2018r. w Wąchocku, odbył się XXIV 
Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego oraz XXI 
Krajowy Turniej Sołtysów „Sołtys – Wąchock 2018”. Pod-
czas dwudniowego  spotkania, przedstawiciele wiejskiej 
społeczności zmagali się w konkurencjach turniejowych.  

 Turnieje sołtysów rozgrywane są od 1995 roku 
 i stanowią atrakcję podczas Zjazdu Sołtysów Ziemi Kie-
leckiej.  Podczas sobotniego XXIV Zjazdu Sołtysów w hali 
sportowej wąchockiego gimnazjum wręczone zostały na-
grody i wyróżnienia dla laureatów konkursu „Sołtys Roku”, 
któremu patronuje Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, Adam Jarubas oraz Burmistrz Wąchocka Jarosław 
Samela. Nagrody na tegorocznym turnieju ufundowane zo-
stały przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Sponsorów.
 Adresatami konkursu byli wszyscy sołtysi wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Ocenie podlegały między innymi ich 
działania skutkujące poprawą infrastruktury sołectwa oraz 
gminy, działania integracyjne na rzecz lokalnej społeczno-
ści,  czy też  przynależność do organizacji pozarządowych.
Tegoroczny zjazd rozpoczął się od dialogu obywatelskiego 
z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parla-
mentu Europejskiego – Rozprawa o Europie. 
 W tym roku puchar oraz dyplom jako Wyróżnienie 
w Konkursie Sołtys Roku 2017 otrzymał, pan Michał Stę-
pień - sołtys sołectwa Podlesia. Zastępca Wójta Gminy 
Pierzchnica – Wojciech Pęczkiewicz złożył na ręce pana 
Michała pisemne gratulacje z przyznanego przez Kapitułę 
Konkursu Wyróżnienia oraz nagrodę w postaci fantomu.

Klaudia Pawlik
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Sprawozdanie finansowe Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

 Rada Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzch-
nicy podczas posiedzenia Rady zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe za rok 2017. 

 Łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku 
ubiegłego wyniosła 6 622 177,74 zł. 

 Przychody statutowe łączne Fundacji i Domu Seniora 
to kwota: 2.903.848,97 złotych.

 Za rok 2017 Fundacja uzyskała łączny zysk w wysoko-
ści 149 866,56 zł.

 Szczegółowe dane na temat dokumentów finanso-
wych Fundacji zostaną opublikowane na stronie: sueryder-
-pierzchnica.pl

Grzegorz Różalski

„Z pomocą dla potrzebujących”

 W okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. 
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpra-
cy z GOPS w Pierzchnicy realizował Program Operacyj-
ny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 
2017.  Przywieziono z Kieleckiego Banku Żywności 18 ton 
produktów żywnościowych o wartości  89498,74 zł. Żyw-
ność była zmagazynowana w pomieszczeniach użyczonych 
przez Urząd Gminy w Pierzchnicy. Sprowadzone artyku-
ły spożywcze przekazano w postaci czterech paczek 380. 
osobom z terenu gminy Pierzchnica. Osoby te musiały 
spełniać określone kryteria; otrzymały skierowania od 

GOPS w Pierzchnicy do otrzymania pomocy. Paczki żyw-
nościowe wydawane były przez pracownicę zatrudnioną 
na umowę zlecenie  i członków Społecznego Ruchu Trzeź-
wości w Pierzchnicy, którzy pracę tę wykonywali społecz-
nie. Koszty przywozu żywności pokryte zostały z dotacji 
Gminy Pierzchnica. Beneficjenci Programu uczestniczyli 
w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych przeprowadzo-
nych przez Kielecki Bank Żywności. Odbyły się dwa spo-
tkania, w których wzięły  udział 42 osoby. Na jesieni 2018 
roku ruszy Podprogram 2018.

Marek Kułan 
Prezes SRT 

UWAGA  MATURZYSTO !!

 Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica informuje tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się o sty-
pendium w ramach Programu „Dyplom z Marzeń” w wysokości 5.000 zł. (tj. 500 zł. × 10 miesięcy).

 Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki na maturze, i którzy będą dalej kontynuować naukę 
na studiach dziennych państwowych (licencjat, magisterskie). W przypadku licencjatu uczelnia musi mieć prawo do 
kształcenia na poziomie magisterskim na danym kierunku. Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekra-
czać 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r. Wyniki z matury nie mniej niż 90 pkt (liczony wg. algorytmu).

 Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do siedziby Fundacji w terminie do 6 sierpnia. 

 Szczegółowe informacje pod numerem  (041) 3538167, (041) 3538660 bądź w siedzibie Fundacji.

Dariusz Michalski
Prezes FRRP
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
NA OKRES DO 3 LAT

 Wójt Gminy Pierzchnica na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Pierzchnica. Wykaz podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Pierzchnica http://www.pierzchnica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy w dniach 26.06.2018r. – 17.07.2018r.

 Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawny i podatek rolny. Czynsz z tytułu dzierżawy 
przedmiotowej działki zwolniony jest z podatku Vat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701) 
oraz na podstawie art. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221). 
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.

L.p
Położenie
Nierucho-

mości
Nr działki i KW

Po-
wierzchnia 

w ha

Użytki 
w ha

Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania

przestrzennego

Wysokość opłat
 z tytułu dzierżawy

Okres
dzierżawy

1. Maleszowa Działka nr 242
KI1B/00039956/5 0,53 Ws-0,53

Zgodnie z wypisem ze stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego - korytarze 
ekologiczne oraz obszary, dla 
których sporządzenie miej-
scowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego jest 
obowiązkowe

Minimalna miesięcz-
na stawka czynszu 
wynosi:
- za grunt: 0,03 zł/m² 
zgodnie z Uchwałą 
Nr VII/27/03 Rady 
Gminy w Pierzchni-
cy z dnia 13 kwietnia 
2003 roku w sprawie 
ustalenia czynszów 
za dzierżawę grun-
tów komunalnych 
i innego mienia gmi-
ny.

do 3 lat

Z sesji Rady Gminy

 Dwie ostatnie sesje Rady Gminy Pierzchnica odbyły 
się 14 maja i 25 czerwca 2018r.

 Na sesję majową został zaproszony Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, którego reprezentował Pan Maciej Wydrzyń-
ski Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, omówił 
szczegółowo problem afrykańskiego pomoru świń, wskazał 
miejsca gdzie występują ogniska tej choroby, jakie straty 
ekonomiczne mogą odczuć producenci trzody chlewnej. 
Poinformował również jakie są wymagania dla gospo-
darstw, w których hoduje się trzodę chlewną oraz jakie są 

procedury w przypadku wystąpienia ogniska choroby. Le-
karz weterynarii chętnie i wyczerpująco odpowiadał na py-
tania zadawane przez radych oraz sołtysów.

 Na sesji czerwcowej gościliśmy Członka Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Pana Piotra Żołądka, Staro-
stę Powiatu Kieleckiego Pana Michała Godowskiego oraz 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Pawła Grat-
kę. Obecny był również Stanisław Rękas Radny Powiatu 
Kieleckiego.  Zebrani na sesji zostali poinformowani ja-
kie konkretnie środki finansowe zostały przekazane Gmi-
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nie Pierzchnica i jakie inwestycje powstały dzięki dobrej 
współpracy z Samorządem Województwa i Powiatu. Naj-
więcej pieniędzy przekazanych zostało na budowę dróg 
i chodników oraz doposażenie Ochotniczych Straży Pożar-
nych w naszej gminie. Goście chętnie udzielali odpowiedzi 
na zadawane pytania.

 Podczas ostatnich dwóch sesji Rady Gminy Pierzchni-
ca zostały podjęte następujące uchwały:

1. Uchwalenie Statutu Gminy Pierzchnica

2. Przyjęcie Projektu Regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzanie ścieków w Gminie Pierzchnica

3. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewita-
lizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023

4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na 
zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na tere-
nie gminy Pierzchnica

5. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na 
terenie miasta Kielce

6. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 
gminy. Dotacje przeznaczone będą na prace remontowe 
w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Drugni oraz wymia-
nę stolarki okiennej w kościele p.w. Św. Małgorzaty 
w Pierzchnicy

7. Zmian w budżecie Gminy na rok 2018 oraz zmian 
w uchwale w sprawie przyjęcia WPF Gminy Pierzchnica 
na lata 2018-2033

8. W sprawie zaciągnięcia kredytu

9. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

10. Określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć logopedy i pedagoga szkolnego

11. Przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w 
Gminie Pierzchnica na lata 2018-2023, co pozwoli na 
ubieganie się o środki unijne

12. Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazo-
wego. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go dotychczasowy opis granicy Cisowsko-Orłowińskiego 
Parku Krajobrazowego zastępuje się wykazem Współ-

rzędnych punktów załamania granicy Parku w układzie 
PUWG 1992

13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SZOZ 
w Pierzchnicy za rok 2017

14. Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SZOZ 
w Pierzchnicy

15. Po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2017 Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za 2017 
rok. 

 Radni zostali poinformowani przez Panią Sekretarz 
Gminy Halinę Ryśkiewicz o nowych zasadach szacowania 
szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

 Obecna na sesji Pani Danuta Sojda Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawiła sprawoz-
danie z działalności tej placówki za 2017 rok, a także infor-
macje z działalności świetlic wiejskich.

 Kierownik GOPS w Pierzchnicy Pani Kamila Ju-
rek omówiła wcześniej przygotowany materiał dotyczący 
„Oceny zasobów pomocy społecznej” natomiast Wójt Gmi-
ny przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.

 Pytania i interpelacje Radnych dotyczyły między inny-
mi:

• stan placów zabaw we wszystkich miejscowościach
• wykaszania poboczy przy drogach powiatowych 
• pozostawionych przez służby energetyczne wyciętych 

krzaków
• ustawienia słupków odblaskowych na skrzyżowaniu 

w miejscowości Pierzchnianka
• naprawy altanki w Górkach
• zakupu lodówki do świetlicy w Wierzbiu
• problemu z dojazdem dzieci z Podlesia do szkół 
• zbiórki śmieci z przystanków
• uporządkowania otoczenia kontenerów na odzież używa-

ną
• problemu z odbiorem folii po kiszonkach
• montażu oczyszczalni przydomowych
• szkód jakie ponieśli rolnicy z powodu suszy
• ustawienia znaku drogowego i montażu barierek w Gór-

kach
Maria Łopatowska 

Przewodnicząca Rady Gminy
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

 30 maja 2018 r. grupa podopiecznych z WTZ Osiny 
wzięła udział w Bajkowo- Baśniowym Balu Przebierańców 
w Belnie. 

 Uczestnicy z Belna zaprezentowali spektakl pt.:” Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” . Zorganizowana 
została wspólna zabawa dyskotekowa i konkursy z nagro-
dami o tematyce bajkowo- baśniowej.

 Został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszy strój 
bajkowo- baśniowy i  nastąpiło wręczenie pamiątkowych 
dyplomów i nagród. 

 Dnia 13 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Rodziny, organizowane jak co roku w naszej placów-
ce. Grupa muzyczna „Nibylandia” zaprezentowała piękny 
występ wykonując piosenki z repertuaru M. Rodowicz, 
A. Osieckiej. Podopieczni wystąpili w strojach cygańskich 
specjalnie przygotowanych na potrzeby występu. Rodzi-
com, opiekunom i podopiecznym tak bardzo spodobał się 
występ, że były owacje na stojąco. 

 Zaproszonym rodzicom i opiekunom zostały wręczone 
własnoręcznie wykonane lampiony. 

 21 czerwca 2018 r. na terenie WTZ w Osinach odby-
ła się impreza integracyjna z cyklu „III LETNI PIKNIK 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” .

 Z zaproszonych placówek odwiedzili nas: DPS Gnoj-
no, WTZ Zgórsko, DPS Łagiewniki, WTZ Fanisławice, 
WTZ Sędek, DPS Rudki. Po przywitaniu przybyłych gości 
rozpoczęły się konkurencje sportowe, po nich nastąpił wy-
stęp grupy „Nibylandia” z WTZ Osin z pięknymi piosenka-
mi z repertuaru A. Osieckiej 

 Zostały wręczone medale dla zawodników, którzy za-
jęli I, II III miejsca podczas konkurencji sportowych. Był 

też poczęstunek w formie kiełbaski, słodkiej bułki , herbaty 
a następnie - dyskoteka. Wszyscy wspaniale się bawili.

 W dniach 4-5 lipca wyjechaliśmy na dwudniową wy-
cieczkę na Święty Krzyż i do Sandomierza. W wycieczce 
wzięła udział 24 osobowa grupa uczestników i 6-ciu opie-
kunów.

 Pierwszego dnia wycieczki odwiedziliśmy Klasztor 
Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej Sanktuarium Reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego gdzie zwiedziliśmy Kościół, 
Krużganki, Muzeum Misyjne i  Kaplicę Relikwii Krzyża 
Świętego – Kaplicę Oleśnickich gdzie ksiądz udzielił nam 
błogosławieństwa i każdy z uczestników mógł ucałować 
krzyż ze szczątkami Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. 
Następnie było zwiedzanie Muzeum Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. Zwiedzanie roz-
poczęliśmy od sali w której mogliśmy obejrzeć makie-
tę współczesnego krajobrazu terenu Parku i jego okolic, 
oraz makietę przedstawiającą pierwotny krajobraz, zanim 
człowiek zaczął przekształcać teren. Po zakończonym 
zwiedzaniu wyruszyliśmy w drogę do Sandomierza gdzie 
mieliśmy zaplanowane zwiedzanie Muzeum Figur Wosko-
wych „Świat Ojca Mateusza”. W muzeum mieliśmy okazję 
obejrzeć i zrobić sobie zdjęcia z postaciami wykonanymi 
z wosku na podobieństwo aktorów występujących w seria-
lu „Ojciec Mateusz” – dla naszych podopiecznych była to 
chyba największa z atrakcji ponieważ wszyscy oglądają ten 
serial. 

 W drugi dzień wycieczki 5 lipca rozpoczęliśmy zwie-
dzanie Sandomierza. Naszą grupę po Sandomierzu oprowa-
dzał przewodnik, z którym zwiedzaliśmy Zamek Kazimie-
rzowski-wzniesiony w XIV w. na miejscu dawnego grodu, 
Dom Długosza gdzie od 1937 roku mieści się Muzeum 
Diecezjalne. Następnie udaliśmy się do Zbrojowni Rycer-
skiej w której można obejrzeć zbroje z różnych epok, sprzęt 
rycerski: hełmy, kolczugi, kusze, łuki, czyli wszystko, co 

służyło w różnych epokach do walki z prze-
ciwnikiem. Podczas spaceru po Sandomierzu 
przewodnik pokazał nam również Bramę Opa-
towską, Ratusz, Klasztor Dominikanów, Col-
legium Gostomianum oraz wiele ciekawych 
miejsc, o których bardzo ciekawie opowiadał. 
Po zakończonym zwiedzaniu udaliśmy się na 
Stary Rynek gdzie zakupiliśmy wspaniałe pa-
miątki. Wycieczkę zakończyliśmy obiadem 
w Barze Fenix pysznym obiadem. Po obiedzie 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 

Magdalena Markiewicz
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CUDNIE…KULTURALNIE…AKTYWATOROWO…

 Smartfon w ręce, głowa w trawie – kulturalnie 
o zabawie –  jest to kolejny projekt  realizowany w świe-
tlicach AKTYWATOR.

 Jakie działania będą miały miejsce w trakcie przed-
sięwzięcia?

 Otóż bardzo różne i dostosowane, a wręcz zasugero-
wane przez młodych. Przed przystąpieniem do tworzenia 
wszelkich aktywności  przeprowadziliśmy szeroko rozu-
mianą diagnozę, która pomogła nam stworzyć projekt, 
którego pomysły były inspirowane potrzebami młodzie-
ży. To właśnie z młodymi, dla nich oraz przy ich dużym 
zaangażowaniu planujemy realizację wszelkich przedsię-
wzięć  projektowych.

 Odbędą się działania pod hasłem „Na zapoznanie lo-
kalne polowanie”, w trakcie których odwiedzimy kilka 
ciekawych miejsc, poznamy je od środka, porozmawia-
my z ludźmi tam pracującymi, na chwilę staniemy się 
pracownikami poznawanych instytucji. Będzie również 
wydarzenie „Kino, teatr, pizza -  relaks”, które będzie 
otwartą propozycją młodzieży dla młodzieży. Odbędzie 
się również spotkanie z ciekawym człowiekiem, dysko-
teka. Zakończenie projektu to konferencja na Uniwersy-
tecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Uczestni-
cy projektu, staną się ekspertami  w dziedzinie mediów 
i portali społecznościowych, opowiedzą także o swoim 
zaangażowaniu w działania projektowe, podzielą się 
ze studentami wszelkimi przemyśleniami, wnioskami 
wynikającymi z udziału w przedsięwzięciu „Smart-
fon w ręce, głowa w trawie – kulturalnie o zabawie”. 
W projekcie uwzględniona jest również niespodzianka, 

prezent od realizatorów projektu dla młodzieży angażu-
jącej się w działania. 

 W trakcie trwania całego projektu będą odbywać się 
warsztaty integracyjno – motywacyjne, których celem 
będzie wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, 
odpowiedzialności za siebie i innych, wzrost zaangażo-
wania w działania na rzecz grupy oraz lokalnej społecz-
ności.

 Co jest najważniejsze w całym projekcie? Jako re-
alizatorzy kładziemy duży nacisk na: integrację, po-
czucie wspólnotowości, odpowiedzialności, zaangażo-
wanie oraz walor sprawczości w grupie uczestniczącej 
w projekcie. Nie ukrywamy, że  przekazujemy mło-
dzieży płaszczyznę organizacyjną, motywujemy do 
wychodzenia z propozycjami, zachęcamy działania.

 Projekt „Smartfon w ręce, głowa w trawie – kultu-
ralnie o zabawie” realizowany jest w świetlicach AKTY-
WATOR przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej 
KALEJDOSKOP. Partnerami są m.in. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pierzchnicy, Dom Opieki Rodzinnej Boro-
wiecki Jan w Pierzchnicy, Urząd Gminy Pierzchnica, Fun-
dacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, Gminna Mleczarnia  
w Pierzchnicy oraz Uniwersytet im. Jana Kochanowskie-
go w Kielcach.

 Wszystkim partnerom dziękujemy za wsparcie, 
otwartość oraz zaufanie, którymi to cechami zostaliśmy 
obdarzeni w trakcie przygotowywania projektu.

Martyna Jamrożek
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Zakończenie projektu „Razem po sukces”

 29 czerwca 2018r. w Społecznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II  w Drugni został zakończony dwuletni 
projekt „Razem po sukces”, który realizowany był w ra-
mach RPSW.08.03.00: Zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawo-
wego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałanie: 
RPSW.08.03.02:  Wsparcie kształcenia podstawowego w za-
kresie kompetencji kluczowych

 Całkowity koszt projektu to kwota 258 483,81 zł, 
z czego: 
Kwota dofinansowania - 229 787,04 zł (90%  ze środków 
Unii Europejskiej w ramach EFS) 
Wkład własny - 28 696,77 zł (10% kosztów kwalifikowal-
nych projektu) 
Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli uczniowie klas 
I-VI naszej szkoły.    

 Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczo-
wych  uczniów poprzez:
1. realizację dodatkowych zajęć: 
2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze+ zajęcia logope-
dyczne; zajęcia dla uzdolnionych-koła, kluby, warsztaty;

 W ramach pierwszego zadania zajęcia prowadzone 
były na dwóch poziomach w 17 grupach w wymiarze 1139 
godz.  
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III - 469 
godz:     
• z edukacji matematyczno-przyrodniczej „Główka pracu-
je” 
• z języka angielskiego
zajęcia logopedyczne 
• Zajęcia wyrównawcze dla kl. IV-VI - 670 godz:
• z matematyki 
• z języka angielskiego 
• z przyrody 
zajęcia logopedyczne 

 Drugie zadanie realizowane było w 13 grupach w wy-
miarze 871godz.  również na dwóch poziomach:
• Koła rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dla 
kl. I-III- 469godz:
• Koło „Mały przyrodnik”
• Koło  „Mały aktor”

• Koło „Mały informatyk” 
• Koło „Mały anglista”
Koło „Mały matematyk”

• Kluby rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dla 
kl. IV-VI - 402godz:
• Klub „Młody matematyk” 
• Klub „Młody przyrodnik” 
• Klub „Młody anglista”  
• Klub „Młody dziennikarz” 
• Klub „Młody fotograf”

 Uczestnicy kl. IV-VI brali udział w Ogólnopolskim kon-
kursie Panda z matematyki, przyrody, j. angielskiego w kwiet-
niu 2017r i 2018r.

 Uczestnicy Klubu „Młody Dziennikarz” wydali 2 eg-
zemplarze „Gazetki szkolnej” 

 Uczestnicy Klubu „Młody Fotograf” wykonywali 
zdjęcia, filmiki z zajęć i innych wydarzeń szkolnych, do-
konywali ich obróbki i zamieszczali na stronie internetowej 
szkoły.

 Uczestnicy Koła „Mały Aktor” w 2017r. i 2018r. przy-
gotowali dla społeczności lokalnej przedstawienia „Rzep-
ka” i „Trzy świnki”.

 Ze wsparcia skorzystali również nauczyciele uczest-
nicząc w 2 formach doskonalenia: 
„Nauczyciel on-line”
„Wykorzystywanie technik ICT w pracy nowoczesnego na-
uczyciela”

 Szkoła została doposażona w sprzęt ITC tablica inte-
raktywna, projektor, laptop; nagłowne bezprzewodowe mikro-
fony; cyfrowy aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne 
oraz programy multimedialne i pomoce dydaktyczne do po-
szczególnych zajęć.

 Uczestnicy projektu nie ponosili żadnych kosztów.

Adela Pałyga 
Koordynator projektu
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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, współfinansowa-

na 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.

Podróż przez twórczość naszych lokalnych artystów z gminy Pierzchnica

 Podczas spotkania autorskiego 12 czerwca br. w Domu 
Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy doszło do wielu nie-
zwykłych i zajmujących chwil: Prócz poznania procesu 
tworzenia, spisywania tego co ważne, po dość odważny 
moment dzielenia się tym, co doświadczone czy zastałe 
w głowach artystów z naszego lokalnego środowiska.  Pani 
Kazimiera Kruk, Kornelia Osman oraz Katarzyna Zającz-
kowska- trio doskonałe, w którym zobaczymy wyzwania, 
trudy życia, marzenia, piękno, miłość i wiele innych war-
tości, z jakimi spotykamy się na co dzień. Jaka jest różnica 
między ich, a naszym spojrzeniem? – Przede wszystkim 
pięknie o tym piszą, za to DZIĘKUJEMY!  
 Kolejnym punktem imprezy okazała się być „Żywa 
Książka”, czyli forma zadawania pytań ciekawemu i in-
trygującemu gościowi- niespodziance (informacja, o tym 
kto będzie żywą książką trzymana była w tajemnicy 

do ostatniej chwili). Podczas premiery tego typu wy-
darzenia, żywą książką okazał się być Pan Stanisław 
Strąk- Wójt Gminy Pierzchnica i niewątpliwie intere-
sujący człowiek. Dziękujemy za odwagę, chęć i otwar-
tość, bo poprzez takie spotkania dajemy dobry przykład  
i uczestniczymy w procesie wychowania.
 Zapraszamy do zapoznawania się z tomikiem wierszy 
„Nasza wartość- tradycja i kultura” (wydanie jako rezul-
tat warsztatów tradycji i kultury w ramach projektu „Ra-
zem w dobrą stronę” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy), które można 
dostać w naszej bibliotece i świetlicach Aktywator. Wyra-
żamy wdzięczność za każdą pomoc przy organizacji wyda-
rzeń, dobre słowo oraz gest wsparcia.  Dziękujemy.

Kacper Idzik

Wizyta Obcokrajowców w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

 W dniu 20 czerwca do Domu Opieki Rodzinnej 
w Pierzchnicy zawitała młodzież z zagranicy.  Było to moż-
liwe dzięki programowi realizowanemu przez Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Kielcach. 

 W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Domu Opieki 
Rodzinnej w Pierzchnicy, goście z Turcji, Włoch i Azerbej-
dżanu, oraz młodzież ze szkoły i świetlicy Aktywator.
 Tematem przewodnim spotkania była wymiana spo-
strzeżeń i doświadczeń na temat kultur panujących w po-
szczególnych krajach. Pensjonariusze Domu Opieki Ro-
dzinnej byli ciekawi co młodzież z zagranicy wie o Polsce. 
Młodzież zaskoczyła ich znajomością obyczajów i kultury 
polskiej, a także znajomością naszego ojczystego języka.
Nasi goście byli zachwyceni Polską, zwiedzili wiele cieka-
wych miejsc, bardzo podobało im się w Kielcach i w naszej 
Pierzchnicy. Zauważyli, że miejscowość jest bardzo  czysta 
i zadbana a ludzie otwarci i przyjaźni.
  Zgodnie podkreślali polską gościnność oraz zapewnia-
li, że wrócą do swoich domów bogaci w wiele nowych do-
świadczeń związanych z kulturą i tradycją naszego kraju.

Anna Prędota
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Spotkanie Rodziny ruchu  Lady Sue Ryder 

 W dniu 03.lipca 2018r. Fundacja Dom Seniora im. Sue 
Ryder w Pierzchnicy zorganizowała „Konferencję Między-
narodową z zakresu pomocy społecznej –Aktywność Spo-
łeczna Seniorów na przykładzie gminy Pierzchnica”, na 
którą zostali zaproszeni goście z Anglii krzewiący ideę za-
łożycielki ruchu Sue Ryder, przedstawiciele placówek im. 
Sue Ryder z Polski. 
 Spotkanie aktywistów ruchu Sue Ryder odbyło się 
w rocznicę urodzin Lady Sue Ryder (03.07.1924).
 Celem Konferencji była wymiana doświadczeń pomię-
dzy specjalistami z zakresu opieki społecznej z Polski z An-
glii. Goście zwiedzili Dom Seniora zapoznając się z jego 
działalnością.
 Bardzo miłym wydarzeniem było wręczenie przez Ro-
berta Fritha Prezesa Fundacji z Anglii na ręce Pana Marka 
Zatorskiego czeku na kwotę 300 tys. zł na tworzenie Dzien-
nego Domu Pobytu w piętrowej części budynku Domu 
Seniora. Goście w ramach konferencji wspólnie zwiedzili: 
Kraków, Oświęcim, Częstochowę, Warszawę. 
 Podsumowanie spotkania odbyło się w siedzibie Fun-
dacji w Warszawie, na którym zapadły dalsze ustalenia 
dotyczące współpracy członków ruchu Sue Ryder z Anglii 
i Polski.
 Koszt konferencji został sfinansowany z dotacji spon-
sorów z województwa Świętokrzyskiego i gości z Anglii.

 „Konferencja Międzynarodowa z zakresu pomocy spo-
łecznej –Aktywność Społeczna Seniorów na przykładzie 
gminy Pierzchnica”, była wielkim wydarzeniem, w którym 
wzięły udział władze lokalne na czele z Panem Wójtem Sta-
nisławem Strąkiem i kierownicy jednostek organizacyjnych 
z terenu gminy.

Ilona Hendzel

AKTYWATOR DLA KAŻDEGO

 Na początek krótkie podsumowanie tego co działo się 
u każdego z Nas.

AKTYWATOR PODLESIE I MALESZOWA 
 Początek czerwca w świetlicach w Maleszowej i Pod-
lesiu wiele się działo. Na warsztatach plastycznych zdo-
biliśmy świece ciekawą techniką. Wyszły przepiękne. 
Zorganizowaliśmy również spotkania przy ognisku. Było 
pieczenie kiełbasek, zabawy grupowe. Dzień Dziecka to 
zabawa, radość i niezapomniane chwile. Tak też było i u 
nas. Dzieci ze świetlicy w Maleszowej wybrały się rowera-
mi do świetlicy w Pierzchnicy aby wspólnie świętować ten 
wspaniały dzień. Było pyszne ciasto z truskawkami, cukier-
ki i fantastyczne zabawy integracyjne poprowadzone przez 
naszą świetlicową animatorkę Kornelie. Zorganizowane 
zostały warsztaty międzykulturowe realizowane w ramach 
projektu ,,Razem w dobrą stronę’’ wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Oświatowo -Wychowawczym w Pierzchnicy. Pod 
okiem pani Kasi dzieci poprzez zabawę  integrowały się 
i utrwalały swoją znajomość języka angielskiego. Było 
mnóstwo zabawy i śmiechu. A zapamiętywanie słówek jest 
naszą mocną stroną Nareszcie wakacje!!! Więc mogliśmy 

sobie pozwolić w świetlicach w Podlesiu i Maleszowej na 
zorganizowanie  nocy filmowych. Była pizza, coś na słod-
ko, liczne gry, zabawy, teatrzyk cieni i mnóstwo dobrego 
humoru. Zaś 3 lipca naukobus z Centrum Nauki Kopernik 
z Warszawy pojawił się w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Chmielniku i my tam byliśmy. Wychowan-
kowie świetlic Aktywator z Pierzchnicy, Podlesia i Male-
szowej na 20 mobilnych stacjach badawczych i pod okiem 
edukatorów przetestowali:  wirujące krzesło, uwięzioną pił-
kę, kulę plazmową, półkule magdeburskie, trójwymiarowy 
model anatomiczny ludzkiego ciała i wiele innych zagadek 
i łamigłówek naukowych. Wycieczkę zakończyliśmy wizy-
tą w lodziarni. A to dopiero początek atrakcji jakie czekają 
na Was w świetlicach!!!

AKTYWATOR GÓRKI I WIERZBIE   
 Nie zwalniamy tempa, działamy. Zapraszamy naszych 
podopiecznych do różnych aktywności. Oferujemy stałe 
zajęcia: warsztaty kulinarne, w trakcie których nasi wycho-
wankowie czują się „jak ryba w wodzie” i stają się specja-
listami w kwestii przygotowywania różnych smakołyków. 
Zachęcamy do zajęć sportowych, plastycznych, dzięki któ-
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rym nasze świetlice zmieniają swój wystrój. Poza regular-
nymi zajęciami, w ostatnim czasie, oferowaliśmy naszym 
wychowankom dodatkowe atrakcje. Byliśmy m.in. na base-
nie KORAL w Morawicy. Natomiast  z okazji Dnia Dziec-
ka na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
wybraliśmy się Mini ZOO do Lisowa.  W tym dniu nasi 
podopieczni  zaprezentowali, w sposób bardzo spontanicz-
ny, swoje talenty wokalne, taneczne. W ostatnim czasie 
młodzi ludzie, angażujący się w działanie grupy Młodzi 
Aktywni, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach na 
Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spo-
tkanie ze studentami miało charakter warsztatowy i odbyło 
się w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Odwiedzi-
liśmy także siedzibę Stowarzyszenia Impakt z Kielc gdzie 
nasi wychowankowie wraz z wychowawcami, doświad-
czyli osobiście, jak cudownie tworzy się własnymi dłońmi 
piękne dzieło, które ostatecznie przybrało kształt i formę 
kolorowego drzewa. Systematycznie odbywały się również 
warsztaty z kompetencji liderskich w ramach realizowane-
go projektu „Razem w dobrą stronę”.

AKTYWATOR GUMIENICE
 Każdą wolną chwilę staraliśmy się spędzać na świe-
żym powietrzu. Pogoda świetnie się do tego nadawała. spa-
cerowaliśmy, zorganizowaliśmy piknik, pletliśmy wianki 
z kwiatów. Cały czas intensywnie trenowaliśmy, aby jak 
najlepiej wypaść w biegu Razem w Dobrą Stronę. Dużo 
czasu spędziliśmy na nadrobieniu zaległości szkolnych 
i nauce aby zdobyć jak najlepsze oceny na świadectwie. 
Bardzo często graliśmy w gry planszowe które rozwijają 
nasz umysł. Zorganizowaliśmy również wielkie sprzątanie 
świetlicy. 

AKTYWATOR UJNY 
 W świetlicy w Ujnach czas płynie pod znakiem dobrej 
zabawy. Wychowankowie zasłużyli na odpoczynek po ca-
łorocznej nauce w szkole. Początek wakacji był idealny ze 
względu na sprzyjającą pogodę.  Wychowawca i dzieci zor-
ganizowały wspólnego grilla. 

AKTYWATOR  PIERZCHNICA 
 Świetlica Aktywator w Pierzchnicy to miejsce w któ-
rym dzieci i  młodzież realizują swoje pasje i uzdolnienia. 
Z inicjatywy Damiana Biesiady – byłego wychowanka 
świetlicy,  w czerwcu powstał zespół wokalno-instrumen-
talny. Skład  grupy zasiliła młodzież z Górek, Skrzelczyc 
i Pierzchnicy. Opiekę nad zespołem objęła Agnieszka 
Głuszek i Radosław Sroka. Zespół liczy 18 osób, w tym 
4 gitarzystów i 3 osoby grające na djembe. Zadebiutowali 
21  czerwca 2018 r. uświetniając swym śpiewem Mszę św. 
w kościele w Pierzchnicy  podczas bierzmowania. W mie-
siącu lipcu przygotowują repertuar na Dni Pierzchnicy oraz 
odpust parafialny
 W naszej świetlicy doskonalimy także talenty kulinar-
ne, sportowe, literackie i plastyczne. W miesiącu czerwcu 
gościliśmy u nas wykwalifikowaną kucharkę, panie fizjote-
rapeutki oraz panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Kielcach. Wszyscy goście przeprowadzili interesują-
ce warsztaty, z których każdy uczestnik wyszedł bogatszy 
o nowe umiejętności i nową wiedzę.

WAKACJE Z AKTYWATOREM 
 Każda świetlica realizuje swój program wakacyjny, 
który możecie zobaczyć na naszej stronie www.aktywator-
pierzchnica.pl

Natomiast to co wspólnego dla nas wszystkich to: 
Energylandia  18.07 
Oceanica Chrusty 16.07
Rajd rowerowy po gminie Pierzchnica 
Rajd po Górach Świętokrzyskich 
Turniej świetlicowy w tenisa stołowego  30.07
Turniej AKTYWATORÓW  w piłkę nożną 30.08

Koordynator
oraz wychowawcy

Świetlic AKTYWATOR 
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec- grudzień 2018

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIERZCHNICA INFORMUJE,
ŻE W TERMINIE OD 01.08.2018r. DO 31.08.2018r. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI

O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI ROLNEJ.

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

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego
 za okres od 01.02.2018r. do 31.07.2018r.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Pierzchnicy

 W niedzielny poranek 22. lipca 2018r. na boisku Klubu 
Sportowego Polanie w Pierzchnicy odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Do turnieju stanęli reprezentanci wszystkich sześciu 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Pierzchnica, tj. OSP Skrzelczyce, OSP Gumienice, OSP 
Drugnia, OSP Osiny, OSP Maleszowa i OSP Pierzchnica. 
 Niestety sędziowie z Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach nie dotarli, nie podając przy-
czyny swojej nieobecności. Wobec czego zawody odbyły 
się w miłej, sportowej atmosferze ale bez wyłaniania po-
szczególnych miejsc.
 Organizatorami niedzielnych zawodów był Wójt 
Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk oraz ZOG ZOSP RP 
w Pierzchnicy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Członek 
Zarządu Powiatu kieleckiego Marek Kwiecień oraz Rad-
ny Powiatu kieleckiego Stanisław Piotr Rękas. KM PSP 
w Kielcach wypożyczyła i dostarczyła tor przeszkód oraz 
motopompę na zawody. Rolę gospodarza pełnili druhowie 
z OSP Pierzchnica. Zawody rozpoczęły się złożeniem przez 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pierzch-
nicy Zdzisława Ryśkiewicza meldunku gotowości męskich 
drużyn seniorów OSP do zawodów. 

 Zawody sportowo-pożarnicze OSP to emocjonująca 
rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla kibi-
ców. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, 
poznanie słabych i mocnych stron, co pozwala w przyszło-
ści lepiej przygotować się do prawdziwych działań ratow-
niczo-gaśniczych. 
 Drużyny OSP startowały w dwóch konkurencjach: 
- pierwszy etap to sztafeta  pożarnicza 7x50 z przeszkoda-
mi, gdzie liczył się czas i precyzja,
- drugi etap to ćwiczenia bojowe, czyli rozłożenie węża, do-
prowadzenie wody i skierowanie strumienia w określony 
cel, strącenie pachołków i tarczy.
 Na zakończenie Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław 
Strąk wręczył na ręce dowódców drużyn dyplomy za udział 
w gminnych zawodach sportowo pożarniczych OSP oraz 
zapewnił, że nagrody pieniężne ufundowane przez Samo-
rząd Gminy Pierzchnica,  jakie miały być przeznaczone na 
zakup umundurowania i/lub sprzętu pożarniczego za zaję-
cie poszczególnych miejsc w zawodach,  zostaną równo 
podzielone na wszystkie jednostki. Starostwo Powiatowe w 
Kielcach ufundowało upominki rzeczowe dla najmłodsze-
go i najstarszego uczestnika zawodów. 

Ewelina Kwiecień
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Wianki Drugnia 2018

 W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w Drugni tradycyjnie 
już odbyła się impreza gminna Wianki w Drugni. Święto 
to miało upamiętniać dawną tradycję słowiańską, tzw. Noc 
Świętojańską.
 Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Pierzchni-
ca Stanisław Strąk, współorganizatorami byli natomiast 
Radny Powiatu Kieleckiego Stanisław Piotr Rękas, Sołtys 
sołectwa Drugnia Jolanta Bracichowicz, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Drugni, Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne 
w Drugni na czele z Prezesem Stanisławem Kwapiszem 
oraz Radny z Drugni Marek Wąsik. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Piotr Żołądek.
 Wśród uczestników Nocy Świętojańskiej gościli orga-
nizatorzy, zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Wójt 
Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, Członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Przewodniczący 
Rady Powiatu Kieleckiego Jan Cedro, Starosta Powiatu Kie-
leckiego Michał Godowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Paweł Gratka, Przewodnicząca Rady Gminy Pierzch-
nica Maria Łopatowska, Radny Powiatowy Stanisław Piotr 
Rękas, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Pierzchnica oraz wielu 
mieszkańców Drugni i okolicznych miejscowości.

 Imprezę rozpoczął występ Gabriela Witkowskiego – 
młodego, utalentowanego muzycznie mieszkańca Drugni, 
po którym nastąpił tradycyjny przemarsz w uroczystym 
korowodzie do arboretum, gdzie puszczane były tytuło-
we wianki. Korowód poprowadził i przygrywał mu zespół 
Pierzchniczanie, za nimi szły panie z wiankami oraz wszy-
scy uczestnicy.
 W części artystycznej na scenie zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne nasze rodzime zespoły folklorystycz-
ne: Pierzchniczanie, Maleszowianki i Drugnianki, które za-
śpiewał znane i lubiane pieśni. Na scenie zobaczyć można 
było również występy uczniów Społecznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Drugni, ich popisy taneczne, 
wokalne oraz aktorskie za każdym razem były nagradzane 
gromkimi brawami.
 Dla uczestników imprezy Panie kucharki ze Szkoły 
Podstawowej w Pierzchnicy przygotowały ciepły posiłek. 
 Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa taneczna 
w rytm nut zespołu MP2, która trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Klaudia Pawlik

Festyn Świętojański 2018 w Skrzelczycach

 1 lipca 2018  r. w Skrzelczycach, na placu przed remi-
zą strażacką, odbył się Festyn Świętojański. Organizatorem 
imprezy był Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowo-Kulturalnym 
w Skrzelczycach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Skrzel-
czycach. Festyn rozpoczął występ dzieci i młodzieży ze 
Świetlic Aktywator oraz  Klubu Wolna Strefa Skrzelczyce. 
Na scenie pojawiły się również nasze rodzime zespoły folk-
lorystyczne: Gumieniczanki ,Pierzchniczanki, Skrzelczy-
canki, Górecki oraz nowo powstała grupa Pań z Wierzbia. 
Podczas Festynu Świętojańskiego mogliśmy także obejrzeć 
występ Anny Wiśniewskiej oraz zespołu „Sukowianki z nad 
Lubrzanki”. Dla najmłodszych uczestników Festynu rów-
nież przewidziano atrakcje – Grupa PATIGO – kreatywny 

i pełen pasji zespół, przygotował szereg zabaw i konkursów 
dla dzieci. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Piotr Żo-
łądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
Michał Godowski Starosta Kielecki,  Stanisław Piotr Rę-
kas Radny Powiatu Kieleckiego, Maria Łopatowska Prze-
wodnicząca Rady Gminy Pierzchnica oraz sołtysi i  radni 
z terenu Gminy Pierzchnica. Dla wszystkich chętnych przy-
gotowany został ciepły poczęstunek.Po wysłuchaniu i obej-
rzeniu przygotowanych atrakcji wszyscy zebrani mogli 
wziąć udział w zabawie tanecznej, która trwała do późnych 
godzin wieczornych.

Klaudia Pawlik



FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI 2018

W SKRZELCZYCACH
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