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„Aby Święta Bożego Narodzenia

były Bliskością i Spokojem,

a Nowy Rok – Dobrym Czasem”.

(K. I. Gałczyński)

Życzymy Państwu  udanych, zdrowych, 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,  
aby ten czas wypełnił Was spokojem,  

radością i miłością wśród rodziny,  
bliskich, znajomych i bliźnich.  
Oby czas, jaki spędzicie razem  

był czasem dobrej nowiny, a po świętach,  
byście z radością przygotowali się  

do przejścia ze starego w nowy 2019 rok.

Maria Łopatowska
Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisław Strąk
Wójt Gminy Pierzchnica



11 LISTOPADA - ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI

fot. Klaudia Pawlik
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Pierwsza sesja Rady Gminy Pierzchnica kadencji 2018 – 2023

	 W	dniu	19	listopada	2018	r.	w	Urzędzie	Gminy	Pierzch-
nica	odbyła	się	pierwsza	sesja	Rady	Gminy	Pierzchnica	wy-
branej	na	kadencję	2018	-2023	r.	Sesję	otworzył	Radny	Se-
nior	Stanisław	Baran.	Następnie	Przewodnicząca	Gminnej	
Komisji	Wyborczej	Pani	Kamila	Jurek	wręczyła	wszystkim	
nowo	 wybranym	 radnym	 zaświadczenia	 o	 wyborze.	 Za-
świadczenie	o	wyborze	odebrał	również	wybrany	na	kaden-
cję	2018	–	2023	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk.
	 W	dalszej	części	obrad	radni	złożyli	ślubowanie.	Rad-
ny	stwierdził	prawomocność	obrad,	a	przyjęty	porządek	ob-
rad	uzupełniono	o	dodatkowe	punkty,	które	przewidywały	
powołanie	składów	osobowych	komisji	stałych	Rady	Gmi-
ny	Pierzchnica,	ustalenie	wysokości	diet	dla	radnych	i	soł-
tysów,	oraz	ustalenie	wysokości	wynagrodzenia	dla	Wójta	
Gminy.	W	głosowaniu	 tajnym	 radni	wybrali	 Panią	Marię	
Łopatowską	na	Przewodniczącą	Rady.

	 Gminy	Pierzchnica,	zaś	Pana	Sławomira	Rożkiewicza	
na	jej	Wiceprzewodniczącego.	Obejmując	stanowisko	Wójt	
Stanisław	 Strąk	 odczytał	 tekst	 ślubowania:	 „Obejmując 
urząd wójta gminy ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będą tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyślności mieszkańców gminy” oraz	dodał:	
„Tak mi dopomóż Bóg”.
	 Pierwsza	sesja	Rady	Gminy	Pierzchnica	była	transmi-
towana	i	utrwalana	za	pomocą	urządzeń	rejestrujących	ob-
raz	i	dźwięk.
Obrady	można	śledzić	pod	adresem:
ht tps: / /www.youtube.com/channel /UCMeLNRjr-
wEXMSDKKHsN28tg/live

Halina Ryśkiewicz 
Sekretarz Gminy 
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Wyniki wyborów na Wójta Gminy Pierzchnica

L.p. Sołectwa
(obwody	głosowania)

Sławomir Maszczyk Stanisław Strąk

Liczba głosów % Liczba głosów %

1 Osiny,	Pierzchnianka,	Ujny,	
Holendry 97 29,94% 227 70,06%

2
Drugnia,	Drugnia	Rządowa,	
Podstoła,	Strojnów,	Wierz-
bie

206 51,12% 197 48,88%

3 Brody,	Górki,	Skrzelczyce 99 23,52% 322 76,48%

4 Pierzchnica 226 41,93% 313 58,86%

5
Maleszowa,	Gumienice,	
Straszniów	Gumienicki,	
Podlesie

197 46,14% 230 53,86%

6 Dom	Seniora 5 26,32% 14 73,68%

7 ZOL	Osiny 2 100% 0 0%

Razem 832 38,97% 1303 61,03%

Frekwencja	wyniosła:	56,81%.	Wójtem	został	wybrany:	Stanisław	Strąk

Wyniki wyborów do rady powiatu w gminie Pierzchnica

PIS	–	47,5%
PSL	–	38	%
KO	–	4,4%
KW	Wenta	–	4.2%
Pozostałe	komitety	–	5,9%

PIS	–	43,5%
PSL	–	43,2%
Pozostałe	komitety	–	13,3%

Kandydaci	z	naszej	gminy	otrzymali	głosów:
1.	Rękas	Stanisław	–	676	głosów	(łącznie	w	trzech	gminach	–	905)
2.	Makuch	Piotr	–	384	(łącznie	w	trzech	gminach	-	441)
3.	Łopaciński	Andrzej	–	381		(łącznie	w	trzech	gminach	-	610)
4.	Sajdak	Krzysztof	–	118	(łącznie	w	trzech	gminach	-	176)
5.	Niewadzi	Maria	–		26	(łącznie	w	trzech	gminach	-	49)
6.	Juśkiewicz	Teresa	–		21	(łącznie	w	trzech	gminach	-	38)

Radnymi	powiatowymi	z	okręgu	Chmielnik-Pierzchnica-Raków	zostali:
1.	Ściana	Mariusz	(PIS)	–	1.263	głosy	–	zam.	Chmielnik
2.	Gmyr	Irena	(PIS)	–	1.148	głosów	–	zam.	Chmielnik
3.	Gratka	Paweł	(PSL)	–	944	głosy	–zam.	Raków

Wyniki wyborów do Sejmiku w gminie Pierzchnica

Najwięcej	głosów	w	gminie	Pierzchnica	otrzymali:
Żołądek	Piotr	–	630	(został	radnym	sejmiku)
Śreniawska	Elżbieta	–	354	(została	radną	sejmiku)
Gadawska	Maria		–	309	(została		radną	sejmiku)
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Wyniki wyborów do rady gminy

Do	rady	gminy	poszczególne	komitety	wprowadziły	następujących	radnych:
1.	KWW	Stanisława	Strąka	–	WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	–	11	radnych	(Stęplowski Jan, Łopatowska Jadwiga, Litwin 
Joanna, Stępień Michał, Wójcik Halina, Wrona Malwina, Błaszczyk Renata, Kwaśniewski Wiesław, Łopatowska Maria, 
Ogłoza Arkadiusz, Rożkiewicz Sławomir).
2.	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ	–	2	radnych	(Cendrowski Piotr, Sikora Magdalena).
3.	KWW	JEDNOŚĆ	–	1	radny	(Baran Stanisław)
4.	KWW	ROZWÓJ	WSI	WIERZBIE	–	1	radna	(Adamczyk Kamila).

L.p. Sołectwa Imię i nazwisko Liczba głosów Radny/a

1 Holendry,	Ujny Jan	Stęplowski Bez	głosowania TAK

2 Pierzchnianka Foltyn	Dorota
Łopatowska	Jadwiga

39
97

NIE
TAK

3 Osiny
Kowalski	Łukasz
Bryk	Ryszard
Litwin	Joanna

32
30
43

NIE
NIE
TAK

4 Gumienice,	 Straszniów	Gu-
mienicki

Cendrowski	Piotr
Stawiarz	Jarosław

140
90

TAK
NIE

5 Podlesie Stępień	Michał Bez	głosowania TAK

6 Drugnia Sikora	Magdalena
Wąsik	Marek

90
59

TAK
NIE

7 Drugnia	Rządowa,	Podstoła Kwapisz	Stanisław
Baran	Stanisław

51
65

NIE
TAK

8 Strojnów,	Wierzbie Pitek	Henryk
Adamczyk	Kamila

65
74

NIE
TAK

9 Skrzelczyce	I Wójcik	Halina Bez	głosowania TAK

10 Skrzelczyce	II Wrona	Malwina Bez	głosowania TAK

11 Brody,	Górki Błaszczyk	Renata Bez	głosowania TAK

12 Pierzchnica	I Moskwa	Bogusława
Kwaśniewski	Wiesław

56
120

NIE
TAK

13 Pierzchnica	II Mońko	Justyna
Łopatowska	Maria

79
85

NIE
TAK

14 Pierzchnica	III Dworniczak	Ewa
Ogłoza	Arkadiusz

97
112

NIE
TAK

15 Maleszowa Rożkiewicz	Sławomir Bez	głosowania TAK
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Wybory – święto demokracji

	 Dzień	wyborów	to	niezwykle	ważny	dzień,	w	którym	
mieszkańcy	-	jako	najwyższa	władza	-	w	sposób	nieskrępo-
wany	(tajny)	za	pomocą	kartki	wyborczej	decydują	komu	
powierzają	mandat	 do	 pełnienia	 funkcji	 publicznych	 (de-
mokracja	z	greckiego	demos krateo	oznacza	–	władza ludu).

	 21	 października	 br.	 mieszkańcy	 Gminy	 Pierzchnica	
w	demokratycznych	wyborach	powierzyli	funkcję	radnego	
gminnego	15	osobom	oraz	wskazali	kto	ma	być	Wójtem	(od	
1	 stycznia	Burmistrzem)	na	najbliższe	 5	 lat.	W	 tym	 roku	
wyjątkowo	 6	 radnych	 zostało	wybranych	 bez	 głosowania	
jako	 jedyni	 kandydaci	 w	 swoich	 okręgach.	Wybrano	 też	
radnych	do	powiatu	i	sejmiku.	

	 Jest	mi	 niezmiernie	miło,	 że	 po	 raz	 trzeci	większość	
mieszkańców	obdarzyła	mnie	 swoim	zaufaniem	–	powie-
rzając	mi	mandat	Wójta	 (Burmistrza).	To	 z	 jednej	 strony	
daje	poczucie	satysfakcji,	że	większość	docenia	dotychcza-
sową	pracę,	a	z	drugiej	strony	jest	to	zobowiązanie	i	silny	
bodziec	do	dalszych	działań	 tym	bardziej,	 że	4	 lata	 temu	
uzyskałem	 poparcie	 w	 wysokości	 57%,	 a	 obecnie	 ponad	
61%.	Dziękuję	za	życzliwość	i	wsparcie	od	wielu	osób	–	to	
naprawdę	buduje	i	motywuje	do	dalszej	pracy.

	 Wybory	 poprzedzone	 były	 kampanią,	 w	 której	 nie	
szczędzono	krytyki,	było	wiele	niesprawiedliwych	i	krzyw-
dzących	ocen	i	opinii	pod	moim	adresem,	przekręcano	nie-
które	fakty,	a	nawet	podawano	nieprawdziwe.	

	 Każdą	 krytykę	 staram	 się	 przyjmować	 z	 pokorą,	 bo	
nigdy	 nie	 jest	 tak	 dobrze,	 żeby	 nie	mogło	 być	 lepiej,	 ani	
też	nikomu	jeszcze	nie	udało	się	uniknąć	błędu.	Dlatego	też	
z	 tej	w	wielu	momentach	niesprawiedliwej	 i	krzywdzącej	
krytyki	wyciągam	wnioski	i	będę	starał	się	korygować	swo-
je	postępowanie,	aby	jeszcze	więcej	osób	było	zadowolo-
nych	 z	 kierunku	 rozwoju	 naszej	 gminy	 i	 aby	 efekty	 tego	
rozwoju	były	jeszcze	lepsze.

	 Jeszcze	raz	serdecznie	dziękuję	za	zaufanie,	którym	zo-
stałem	obdarzony	i	postaram	się	sprostać	w	miarę	możliwo-
ści	oczekiwaniom	traktując	powierzoną	mi	 funkcję	Wójta	
(Burmistrza)	przede	wszystkim	jako	służbę	mieszkańcom.	
Przed	 nami	wiele	 nowych	wyzwań	 i	wierzę,	 że	wspólnie	
we	współpracy	z	radnymi,	sołtysami,	a	przede	wszystkim	
z	mieszkańcami	naszej	gminy	osiągniemy	sukcesy.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy 

Wróciliśmy po wakacjach

	 Dnia	23.08.2018 r. uczestnicy	 i	pracownicy	Warszta-
tów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	wrócili	do	pracy	po	mie-
sięcznej	przerwie	wakacyjnej,

	 Większość	uczestników	nie	mogła	się	już	doczekać	po-
wrotu,	niektórzy	jednak	chętnie	przedłużyliby	sobie	waka-
cje.	Ale	do	pracy	czas	wrócić.

	 Już	 w	 pierwszych	 dniach	 pracy	 zaczęliśmy	 przygo-
towywać	naszych	uczestników	do	  XXIV Letnich Spotkań 
Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych na	 terenie	 DPS	
w	Zgórsku,	które	odbyły	się	31 sierpnia 2018 r. 
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	 Siedmioosobowa	 grupa	 wzięła	 udział	
w	 konkursie	 na	 piosenkę	 lata,	 w	 konku-
rencjach	 sportowych:	 tor	 przeszkód,	 rzut	
strzałkami	 do	 tarczy,	 rzut	 woreczkiem	 do	
celu,	chodzenie	na	czas	po	linie.	Nasz	pod-
opieczny	 zajął	 I	miejsce	w	 biegu	 na	 czas	
a	podopieczna	II	miejsce	w	rzucie	worecz-
kami	do	celu.	

 6 września 2018 r.	w	DPS	w	Łagiew-
nikach	odbył	się	IX Wojewódzki Turniej Te-
nisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
W	 turnieju	 wzięły	 udział	 4-5	 osobowe	
ekipy	 z	 piętnastu	 placówek	 z	 terenu	 wo-
jewództwa	 świętokrzyskiego	 (DPS,	WTZ,	
ŚDS).	Dla	zwycięzców	w	poszczególnych	
grupach	przyznane	zostały	nagrody	rzeczo-
we	 a	 dla	 wszystkich	 zawodników	 biorą-
cych	udział	dyplomy.	

 12 września 2018 r.	 grupa	 naszych	
podopiecznych	wzięła	udział	w	II Festynie 
Rekreacyjno-Sportowym „Sprawni z Nie-
pełnosprawnością”	na	obiekcie	sportowym	
DPS	 w	 Łagiewnikach.	 Wśród	 zawodów	
sportowych	 były	 takie	 konkurencje	 jak:	
slalom	w	workach,	koszulka	–	szarfa	–	jaj-
ko,	slalom	rowerem,	wiadro	z	wodą,	rzuty	
do	 kosza,	 rzut	 beretem.	Nasi	 podopieczni	
mimo	dużej	konkurencji	dzielnie	walczyli.	

 14 września 2018 r.	 na	 zaproszenie	
DPS	z	Gnojna	wzięliśmy	udział	w	X Świę-
tokrzyskich Pieszych Spotkaniach Ak-
tywizujących Osoby  Niepełnosprawne.  
W	imprezie	brało	udział	20	ekip	z	różnych	
placówek.	 Rajd	 rozpoczął	 się	 z	 Krajna	
o	godz.	9.30		do	Ciekot.	Zakończenie	rajdu	
miało	miejsce	w	Ciekotach	–	Szklany	dom	
–	 Żeromszczyzna,	 gdzie	 Stefan	 Żeromski	
spędził	dzieciństwo.	

 11 października 2018 r.	 podopiecz-
ni	 na	 rozpoczęcie	 jesieni	 	 zorganizowali	
ognisko,	 gdzie	 została	 upieczona	 kiełba-
sa	 z	 grilla	 i	 usmażone	 zostały	 ziemnia-
ki	 w	 ognisku.	 Mimo	 chłodnej	 aury	 była	
świetna	zabawa.	

 29 października 2018 r.	WTZ	w	Osi-
nach	 zorganizowały	 wyjazd	 na	 groby	
znajdujące	 się	na	pobliskich	cmentarzach.	
Podopieczni	 jak	 co	 roku	 odwiedzili	 grób	
Ks.	 Gruszczyńskiego,	 mogiłę	 poległych	
żołnierzy	 podczas	 Powstania	 Styczniowe-
go.	Zapalili	znicze	i	złożyli	wieńce

	 Obecnie	 nasi	 podopieczni	 przygotowują	 się	 do	 Świąt	 Bożego	 Na-
rodzenia,	wykonując	kartki	świąteczne	oraz	stroiki.	Nasze	dzieła	można	
obejrzeć	 i	 zakupić	 na	 kiermaszach	 oraz	w	 naszej	 placówce	w	Osinach.
Serdecznie	zapraszamy.

Magdalena Markiewicz
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11 listopada - Święto Niepodległości

	 1	listopada	-	Święto	Niepodległości,	to	najważniejsze	
polskie	święto	narodowe.	W	tym	roku	ma	ono	szczególne	
znaczenie,	ponieważ	 jest	 to	100	 rocznica	odzyskania	nie-
podległości	przez	Naród	Polski,	który	po	123	latach	niewoli	
odzyskał	wolność	oraz	powrócił	na	mapy.

	 Tegoroczne,	uroczyste	obchody	100	rocznicy	odzyska-
nia	przez	Polskę	niepodległości,	w	Pierzchnicy	przebiegały	
w	dwóch	etapach,	pierwszy	miał	miejsce	9	listopada,	kie-
dy	 to	 około	 godziny	 9.30	 odbyła	 się	 uroczysta	 akademia	
przygotowana	przez	uczniów	i	nauczycieli	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Pierzchnicy,	 następnie	wszyscy	uczestnicy	uda-
li	 się	 w	 uroczystym	 pochodzie	 na	 Rynek	 w	 Pierzchnicy,	
gdzie	w	niebo	puszczone	zostały	białe	i	czerwone	balony.	
Druga	część	obchodów	Święta	Niepodległości	miała	miej-
sce	 11	 listopada,	 rozpoczęła	 się	Mszą	Święta	w	Kościele	
p.w.	Św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy	w	intencji	100	roczni-

cy	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę.		W	uroczysto-
ści	uczestniczył	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	
przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Maria	 Łopatowska,	 Radny	
Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas,	Dyrekcja	szkół	
z	 Pierzchnicy	 i	 Drugni,	 przedstawiciele	 pięciu	 gminnych	
jednostek	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 –	 Pierzchnica,	
Gumienice,	 Maleszowa,	 Skrzelczyce	 oraz	 Osiny,	 przed-
stawiciele	 jednostek	 organizacyjnych	Gminy	 Pierzchnica,	
a	także	licznie	przybyli	mieszkańcy	naszej	Gminy.

	 Uroczystą	 Liturgię	 Eucharystyczną	 uświetniła	 obec-
ność	delegacji	z	pocztami	sztandarowymi.	Na	koniec	Mszy	
Świętej	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	wygłosił	
krótką	mowę	w	której	podsumował	ważność	uroczystości,	
oraz	przeczytał		List	od	Wojewody	na	uroczystość	obcho-
dów	100.	Rocznicy	Odzyskania	Niepodległości.	Po	zakoń-
czeniu	Eucharystii	wszyscy	uczestnicy	udali	się	w	uroczy-
stym	 przemarszu	 na	 cmentarz	 pod	 Pomnik	 Powstańców.	
Tam,	po	odmówionej	modlitwie,	nastąpiło	uroczyste	złoże-
nie	kwiatów	oraz	zapalenie	zniczy.

	 Następnie	wszyscy	uczestnicy	przemarszu	udali	się	po-
nownie	pod	Kościół,		gdzie	odśpiewano	Hymn	Narodowy.

Klaudia Pawlik

„DWUJĘZYCZNA PIERZCHNICA”

	 Od	 września	 2018	 roku	 16	 uczniów	 z	 klas	VI	 i	VII	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Pierzchnicy	 realizuje	 projekt	
„DWUJĘZYCZNA PIERZCHNICA”	 w	 ramach	 Pro-
gramu	ENGLISH	TEACHING	ACTIVITIES	 for	YOUN-
GSTERS	 finansowanego	 ze	 środków	 Polsko-Amerykań-
skiej	Fundacji	Wolności	którego	krajowym	operatorem	jest	
Nidzicka	 Fundacja	 Rozwoju	 NIDA.	 Koordynatorem	 pro-
jektu	jest	nauczyciel	języka	angielskiego	p.	Anna	Skuza.

	 Głównym	celem	projektu	jest	rozwijanie	kompetencji	
komunikatywnych	w	nauce	języka	angielskiego,	poszerza-
nie	 zasobu	 słownictwa,	 jakim	 dysponują	 uczniowie	 oraz	
zwiększenie	motywacji	do	nauki	języka	angielskiego,

	 Dotychczas	w		ramach	projektu	realizowane	są	różne	
działania	mające	na	celu	 rozwijanie	pasji	 i	 zainteresowań	
uczniów	 związanych	 z	 efektywnym	 wykorzystaniem	 ję-
zyka	 angielskiego	 do	 prezentowania	 swojego	miejsca	 za-
mieszkania	 i	 regionu.	 Innym	 i	 nie	 mniej	 ważnym	 celem	
projektu	jest	promowanie	własnego	regionu	oraz	integracja	
uczniów.	Wszystkie	działania	wynikające	z	projektu	reali-
zowane	są	metodami	aktywizującymi		a	uczestnicy	projektu	
mają	możliwość	korzystania	z	zasobów	Internetu,	laborato-
rium	językowego,	tablicy	interaktywnej,	z	sali	wyposażonej	
w	komputery	jak	również	z	pomocy	dydaktycznych	zaku-
pionych	z	przyznanych	środków.

Koordynator projektu
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„ Cykl zajęć aktywizujących społecznie Klubu Seniora - Aktywna Jesień Życia”

	 W	ostatnim	czasie	Uczestnicy	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	
mieli	okazję	uczestniczyć	w	zajęciach	aktywizujących	spo-
łecznie.	

	 W	 ramach	 wyżej	 wymienionych	 zajęć	 Klubowicze	
spotkali	 się	na	grillu	oraz	wybrali	 się	na	 całodniową	wy-
cieczkę	do	Sandomierza,	gdzie	zwiedzili	serialowy	„Świat	
Ojca	Mateusza”.		Przewodnik	barwnie	opowiadał	o	historii	
miasta,	wskazując	na	najbardziej	charakterystyczne	obiek-
ty	 historyczne	 Sandomierza,	 w	 tym	 zabytkowe	 kościoły:	
św.	Jakuba	oraz		św.	Józefa.	Uczestnicy	Klubu	wzięli	tak-
że	udział	w	rejsie	po	Wiśle,	z	pokładu	statku	wysłuchując	
opowieści	kapitana	mogli		podziwiać	okolice	Sandomierza	
z	zupełnie	innej	perspektywy.

	 Seniorzy	mieli	również	okazję	wziąć	udział	w	różno-
rodnych	koncertach,	które	uzupełniły	wcześniejsze	zajęcia	
o	nowe	doświadczenia.

	 Odbył	się	m.in.:	występ	zespołu	ludowego	„Ponidzie”	
z	Pińczowa.	Zespół	zaprezentował	przed	zgromadzoną	pu-
blicznością	piosenki	regionalne	popularne	w	województwie	
świętokrzyskim.	Artyści	przeplatali	swój	występ	zabawny-
mi	opowiastkami.	Występ	spotkał	się	z	uznaniem	Seniorów,	
którzy	mogli	dzięki	niemu	przypomnieć	sobie	pieśni	koja-
rzone	z	ich	okolicą.

	 Został	zorganizowany	także	koncert	grupy	muzycznej	
„Roobicon”	z	Kielc,	której	przewodził	Robert	Krzyżanow-
ski.	Artyści	 zaprezentowali	 się	 przed	uczestnikami	Klubu	
Seniora	 oraz	 mieszkańcami	 Domu	 Seniora,	 wykonując	
piosenki	o	tematyce	żeglarskiej	–	szanty.	Grupa	zaprezen-
towała	zarówno	klasykę	piosenek	i	ballad	żeglarskich,	jak	
i	 własne,	 autorskie	 utwory.	 Piosenkarze	 wtrącali	 między	
kolejnymi	piosenkami	anegdoty	dotyczące	ich	twórczości,	
jak	również	historii	szant	w	Polsce.

	 Zajęcia	 realizowane	w	 ramach	Klubu	 Seniora	wzbo-
gaciły	życie	kulturowe	 jego	uczestników,	zapewniając	 im	
możliwość	aktywizacji.

Grzegorz Różalski
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Nowoczesna kotłownia gazowa w budynku Samorządowego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy

	 W	sierpniu	2018	roku	w	budynku	Samorządowego	Za-
kładu	Opieki	 Zdrowotnej	w	 Pierzchnicy	 przeprowadzono	
kompleksowy	remont	starej	kotłowni	gazowej.	W	ramach	
prac	zdemontowano	stary,	mało	ekonomiczny	kocioł	gazo-
wy	wraz	z	całą	infrastrukturą	wchodzącą	w	skład	kotłowni	
(pompy,	naczynia	wyrównawcze,	zawory).
	 W	 ich	miejsce	 zamontowano	 nowoczesny,	 dwufunk-
cyjny	kondensacyjny	kocioł	gazowy	wraz	 z	nowoczesny-
mi,	elektronicznie	sterowanymi	pompami,	wymieniono	na	
nowy	przewód	spalinowy	w	kominie	oraz	przeprowadzono	
inne	niezbędne	prace	dostosowując	istniejącą	kotłownię	do	
nowych	urządzeń.
	 Wykonawca	wyłoniony	w	przetargu	wykonał	powyż-
sze	prace	za	kwotę	40	494,23	zł.
	 Nowa	kotłownia	na	pewno	przyczyni	się	do	podniesie-
nia	komfortu	pacjentów	korzystających		z	Ośrodka	Zdrowia	
w	Pierzchnicy,	a	także	pozwoli	zmniejszyć	zużycie	gazu	i		
wygenerować	oszczędności		w	rachunkach	za	ogrzewanie.

W	 związku	 z	 realizacją	 tego	 zadania,	Gmina	 Pierzchnica	
będzie	ubiegać	się	o	refundację	kosztów	kwalifikowanych	
w	wysokości	75%	w	ramach	zawartej	umowy	z	Urzędem	
Marszałkowskim		w	Kielcach	dotyczącej	zadania	„Inwestu-
jemy	w	Przyszłość	–	rewitalizacja	Pierzchnicy”.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

I miejsce Urzędu Gminy w Pierzchnicy w konkursie 
 „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”

	 Już	po	raz	szesnasty	Wojewódzka	Rada	Bezpieczeństwa	
Ruchu	 Drogowego	 w	 Kielcach	 przy	 współpracy	 Urzędu	
Marszałkowskiego	Województwa	Świętokrzyskiego,	Woje-
wódzkiego	Ośrodka	Ruchu	Drogowego,	Wydziału	Ruchu	
Drogowego	 Komendy	Wojewódzkiej	 Policji	 w	 Kielcach,	

Państwowej	Inspekcji	Pracy,	a	także	Regionalnej	Kasy	Rol-
niczego	 Ubezpieczenia	 Społecznego,	 zorganizowała	 kon-
kurs	 „Pomóżmy	 dzieciom	 spędzić	 szczęśliwie	 wakacje”.	
Uroczyste	 podsumowanie	 akcji	 a	 także	wręczenie	 nagród	
laureatom	miało		miejsce	w	czwartek,	11	października	2018.	
W	tym	roku	do	konkursu	przystąpiło	12	instytucji	z	całego	
województwa	 świętokrzyskiego,	 jednak	 to	 Urząd	 Gminy	
w	 Pierzchnicy	 poszczycić	 się	 może	 zajęciem	 	 I miejsca 
a zarazem otrzymaniem	Nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Nie	było	by	to	jednak	możliwe	bez	
ogromnego	zaangażowania	Społecznego	Ruch	Trzeźwości	
oraz	Świetlic	AKTYWATOR	prowadzonych	przez	Gminną	
Bibliotekę	Publiczną	w	Pierzchnicy	i	Stowarzyszenie	Edu-
kacji	 Pozaformalnej	 KALEJDOSKOP,	 którym	 serdecznie	
dziękujemy	 za	wkład	 jaki	włożyli	w	 to	 aby	Nasze	 dzieci	
mogły	szczęśliwie	a	przede	wszystkim	bezpiecznie	spędzić	
minione	wakacje.	Nagrody	z	rąk	Marszałka	Województwa	
Świętokrzyskiego	Adama	Jarubasa		odebrali:	Wójt	Gminy	
Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Prezes	SRT	Pan	Marek	Kułan	
oraz	Kierownik	Świetlic	Karolina	Bulanowska.

Klaudia Pawlik 
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LOKALNE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Staszowie

	 Lokalna	Grupa	Działania	Białe	Ługi	ma	zaszczyt	po-
informować	 o	 rozpoczęciu	 pracy	 Lokalnego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie,	powstałego	
w	ramach	projektu	pn.	„Kreator	Przedsiębiorczości”	dofi-
nansowanego	 ze	 środków	 programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2014-2020.	Planowane	oficjalne	otwarcie	
już	w	styczniu 2019 r.

	 Program	LCWP	opiera	się	na	filarach:	wsparcie,	wie-
dza	 i	 współpraca.	 Każde	 z	 przedsięwzięć	 realizowanych	
przez	 LCWP	 w	 Staszowie	 będzie	 wypełniać	 powyższe	
funkcje,	 znacznie	 zwiększając	 aktualnym	bądź	przyszłym	
przedsiębiorcom	szansę	na	odniesienie	sukcesu	w	biznesie.	
Mamy	nadzieję,	że	miarą	działalności	LCWP	będzie	wzrost	
przedsiębiorczości	 związany	 z	 rozwojem	mikro	 i	małych	
firm,	a	tym	samym	spadek	bezrobocia	w	naszym	regionie.

	 Bezpłatna	pomoc	związana	z	wieloma	aspektami	pro-
wadzenia	własnego	biznesu,	wsparcie	doradcze	przy	reje-
stracji	 działalności	 gospodarczej	 oraz	 szereg	 szkoleń	–	 to	
tylko	część	oferty,	jaką	przedsiębiorcom	i	osobom	chcącym	
otworzyć	własną	działalność,	chce	zapewnić	Lokalne	Cen-
trum	Wspierania	Przedsiębiorczości	w	Staszowie.
	 Głównym	celem	LCWP	będzie	 promowanie	 rozwoju	
przedsiębiorczości	 wśród	 mieszkańców	 gmin	 należących	
do	 LGD	 Białe	 Ługi	 tj.	 Bogoria,	 Chmielnik,	 Daleszyce,	
Pierzchnica,	Raków,	Staszów	i	Szydłów	oraz	znoszenie	ba-
rier	na	drodze	do	utworzenia	własnej	firmy.	
	 Chcemy	by	oferta	LCWP	w	Staszowie	była	dostoso-
wana	 do	 potrzeb	 naszych	 beneficjentów	 –	 tłumaczy	Wi-
told	Kowal,	dyrektor	biura	LGD	Białe	Ługi.	Nie	 chcemy	
ograniczać	działań	do	wsparcia	przedsiębiorców	jedynie	na	
etapie	zakładania	przez	nich	działalności	gospodarczej,	ale	
poprzez	 bogaty	 pakiet	 profesjonalnych	 szkoleń,	 konsulta-
cji	i	usług	doradczych,	chcemy	aktywnie	działać	i	stworzyć	
miejsce	przyjazne	dla	rozwoju	lokalnej	przedsiębiorczości	
–	dodaje.
	 Dla	 podmiotów	 z	 gmin	 członkowskich	 LGD	 Białe	
Ługi	 oferuje	 również	 nieodpłatne	 korzystanie	 z	 pomiesz-
czeń	 LCWP,	 wyposażonych	 w	 nowoczesny	 sprzęt	 multi-
medialny	i	komputerowy	tj.	sali	konferencyjnej	dla	min	20	
osób,	sali	komputerowej	z	4	stanowiskami	z	dostępem	do	
Internetu	 i	 drukarki	 oraz	 pokoju	 doradców.	Użytkownicy	
inkubatora	przedsiębiorczości	będą	mieli	możliwość	korzy-
stania	 z	usług	wspierających	 ich	 rozwój,	 a	przez	 to	 także	
rozwój	firm,	które	prowadzą.

W chwili obecnej LGD Białe Ługi zaprasza do udzia-
łu w rekrutacji do jednego z pierwszych działań tj. pro-
wadzenia nieodpłatnej kompleksowej obsługi księ-
gowej dla podmiotów gospodarczych i organizacji 
pozarządowych przez okres 1 roku kalendarzowego (sty-
czeń – grudzień 2019 r.) Szczegółowe informacje na te-
mat projektu i rekrutacji można uzyskać w biurze Lokal-
nego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie 
 ul. Sudecka 9, tel. 15 8130303  lub na stronie www.biale-
lugi.eu.

ZAPRASZAMY !
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Wizyta saperów w szkole 18 października 2018r.

	 Saperzy	z	Centrum	Przygotowań	do	Misji	Zagranicz-
nych	na	kieleckiej	Bukówce	maja	mnóstwo	pracy.	pomimo,	
że	od	zakończenia	II	Wojny	Światowej	upłynęło	już	kilka-
dziesiąt	 lat,	 wciąż	 odnaleźć	 można	 niebezpieczne	 przed-
mioty,	takie	jak	pociski,	amunicja,	niewybuchy	i	niewypały.

	 Żołnierze	z	patrolu	saperskiego	prowadzą	także	zajęcia	
profilaktyczne	dla	uczniów	Świętokrzyskich	szkół.	Dzisiej-
szego	 dnia	 zawitali	 także	 do	 nas.	Wytłumaczyli	 nam,	 jak	
należy	się	zachować	w	przypadku	odnalezienia	materiałów	
niebezpiecznych.	 Pokazali	 nam	 niebezpieczną,	 ale	 jakże	
potrzebną	pracę	 saperów,	 zdradzili	niektóre	 sekrety	pracy	
operacyjnej,	 pokazali	 film	 przedstawiający	 kontrolowane	
eksplozje	odnalezionych	pocisków.
	 Wizyta	 żołnierzy	 była	 bardzo	 ciekawa	 i	 na	 pewno	
pouczająca.	Dzięki	niej	wiemy,	 że	nasze	 lasy	 i	 podwórka	
wciąż	mogą	 skrywać	niebezpieczne	przedmioty	 z	 czasów	
wojny.	Pamiętajmy,	aby	w	przypadku	odnalezienia	podej-
rzanych	 przedmiotów,	 natychmiast	wezwać	 policję,	 która	
w	razie	potrzeby	powiadomi	saperów.	Nigdy	nie	próbujmy	
samodzielnie	dotykać	niebezpiecznych	rzeczy,	bo	skończyć	
się	to	może	tragicznie.

Tomasz Stolarczyk

Ślubowanie klas I w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy 24 października 2018r.

	 Dziś	w	naszej	szkole	miało	miejsce	bar-
dzo	 ważne	 wydarzenie.	 Nasi	 nowi	 ucznio-
wie,	 którzy	 rozpoczęli	 naukę	 w	 klasach	
pierwszych,	 złożyli	 uroczyste	 ślubowanie	
i	stali	się	tym	samym	pełnoprawnymi	człon-
kami	szkolnej	społeczności.	Świadkami	tego	
niezwykłego	święta	byli	wszyscy	uczniowie	
naszej	 szkoły,	 nauczyciele,	 a	 także	 zapro-
szeni	goście,	ksiądz	Marian	Gawinek,	prze-
wodniczący	Rady	Rodziców	pan	Arkadiusz	
Ogłoza,	 prezes	 Fundacji	 Społeczny	 Ruch	
Trzeźwości	 pan	Marek	Kułan	oraz	 kierow-
nik	biblioteki	publicznej	pani	Danuta	Sojda.
	 Na	 występ	 naszych	 pierwszoklasistów	
składały	 się	piosenki	 i	wierszyki	o	 tematy-
ce	szkolnej	 i	patriotycznej.	Pomimo	licznej	
publiczności,	 uczniowie	 opanowali	 tremę	
i	 pięknie	 się	 przed	 nami	 zaprezentowali.	
Szczególny	aplauz	wzbudził	pokaz	narodo-
wego	 tańca	 polskiego	 poloneza.	 Wszyscy	
byliśmy	 pod	 wrażeniem	 precyzyjnego	 wy-
konania	 i	nienagannych	strojów	występują-
cych.
	 Należy	 w	 tym	miejscu	 wspomnieć,	 że	
występ	przygotowały	wychowawczynie	klas	
pierwszych,	 pani	 Barbara	 Miszczyk	 i	 pani	
Agnieszka	Figiel.

Tomasz Stolarczyk
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Stół bilardowy dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

	 W	dniu	23	listopada	2018	roku	dzięki	zaangażowaniu	i	dobrej	woli	miesz-
kańca	Brodów	–	Pana	Marka	Grabowskiego	–	Szkoła	Podstawowa	w	Pierzch-
nicy	wzbogaciła	się	o	stół	do	gry	w	bilard.

	 Stół	przyjechał	do	nas	prosto	z	Ambasady	Chin	w	Warszawie,	gdzie	pra-
cuje	córka	Pana	Marka.

	 Bardzo	 serdecznie	 dziękujemy	 	 za	 wspaniały	 gest	 i	 prezent	 dla	 naszej		
młodzieży	szkolnej.

	 Należy	dodać,	że	prywatnie	Pan	Marek	Grabowski	jest	miłośnikiem	przy-
rody	oraz	znanym	pszczelarzem	i	bartnikiem.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Podstole

	 W	miesiącu	październiku	2018r.	dokonano	gruntownego	remontu	jednego	z	pomiesz-
czeń	w	świetlicy	wiejskiej	w	Podstole.	Wykonano	nową	podłogę	wraz	z	izolacją,	ułożono	
nowe	płytki	na	podłodze,	a	na	ścianach	ułożono	płyty	gipsowe.	W	pomieszczeniu	wymie-
niono	także	instalację	elektryczną.

	 Całkowity	koszt	przedsięwzięcia	wyniósł	10	585	zł	i	częściowo	był	współfinansowa-
ny	z	funduszu	sołeckiego	miejscowości	Podstoła.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta 

LEKCJA  PATRIOTYZMU

	 Uczniowie	klasy	Ib	od	kilku	tygodni	zdobywali	wiedzę	
i	przygotowywali	się	do	obchodów	SETNEJ	rocznicy	od-
zyskania	przez	Polskę	Niepodległości	w	ramach	realizowa-
nego	w	szkole	Międzynarodowego	projektu		,,Piękna	nasza	
Polska	cała’’.	Jednym	z	zadań	projektu	był		udział	uczniów	
w	warsztatach	-		lekcji	historii		w	Ośrodku	Myśli	Patriotycz-
nej	i	Obywatelskiej	w	Kielcach,	na	którą		udali	się	8	listo-
pada	2018	roku.	W	pierwszej	części	warsztatów	uczniowie	
zwiedzili	 stałą	 ekspozycję,	 	 obejrzeli	 film	 historyczno-
-patriotyczny	o	powstaniu	Kielc	 i	państwa	polskiego	oraz	
uczestniczyli	w	warsztatach	plastycznych.		Jako	prawdziwi	
patrioci		dowiedzieli	się	dlaczego	Mazurek	Dąbrowskiego	
jest	 polskim	 hymnem	narodowym,	 skąd	w	 naszym	 godle	
wziął	się	orzeł	i	czemu	biały	i	czerwony	kolor	zdobi	naszą	
flagę.	Samodzielnie	 i	 z	dużym	zaangażowaniem	wykony-
wali	polskie	 symbole	narodowe	–	godło	 i	flagę,	które	za-
brali	do	szkoły.	Zajęcia	zakończyli		ku	miłemu	zaskoczeniu	

pracowników	 OMPiO,	 pięknym	 odśpiewaniem	 czterech	
zwrotek	naszego	hymnu.

Barbara Miszczy
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Aktywne spędzanie czasu w AKTYWATORACH

Świetlica	AKTYWATOR	Pierzchnica

	 To	miejsce	w	którym	od	poniedziałku	do	piątku	tętni	
życiem.	Po	remoncie	główniej	sali	świetlica	zyskała	przy-
tulne	pomieszczenie.	Młodzież	i	dzieci	przychodzą	aby	po-
dzielić	się	swoimi	radościami	i	troskami.	To	właśnie	tu	szu-
kają	pomocy	w	nauce	i	ją	otrzymują.	Rozwijają	swoje	pasje.	
Króluje	u	nas	muzyka,	 zajęcia	profilaktyczne,	plastyczne,	
kulinarne	i	sportowe.	Zajęcia	te,	to	alternatywne,	aktywne	
spędzanie	wolnego	czasu.	Stanowi	ważną	część	profilakty-
ki	przeciw	zagrożeniom	dzisiejszego	świata.	Wspólnie	spę-
dzamy	czas	 również	na	wycieczkach	pieszych	po	okolicy	
jak	i	wycieczkach	autokarowych.	W	październiku	byliśmy	 
w	Bilczy	na	ściance	wspinaczkowej	i	w	Morawicy	na	ba-
senie	Koral.	W	 tym	miesiącu	 odwiedziły	 nas	 przedstawi-
cielki	 zespołu	 ludowego	 „Pierzchniczanie”.	 Coraz	więcej	
dzieci	uczy	się	gry	na	instrumentach.	Jedni	na	gitarach	inni	
na	djembe.	Planujemy	zakup	kolejnych	instrumentów	aby	
w	ten	sposób	rozwijać	uzdolnienia	muzyczne	naszej	mło-
dzieży.	 Powstały	 w	 czerwcu	 zespół	 SUBDOMINANTA	
kontynuuje	swoją	działalność	muzyczną,	obecnie	przygoto-
wuje	repertuar	świąteczny	aby	zaprezentować	się	6	stycznia	
2019	r.	podczas	„Koncertu	kolęd	i	pastorałek”	w	kościele	
parafialnym	w	Pierzchnicy,	na	który	serdecznie	wszystkich	
zapraszamy.	Zespół	planuje	również	kultywowanie	tradycji	
kolędowania	po	Pierzchnicy	w	okresie	świąt	Bożego	Naro-
dzenia.	Zapraszamy	do	wspólnych	zajęć	i	rozwijania	swo-
ich	zainteresowań	i	talentów.

jest	wyjazd	dla	najbardziej	aktywnych	dzieci	na	trampoliny	
oraz	do	kina	Moskwa.	Z	pewnością	będzie	to	bardzo	miło	
spędzony	 dzień.	 Dodatkowo	 wychowankowie	 planują	 za	
niewielką	 kwotę	 kupić	 prezent	 i	 zorganizować	 mikołajki	
pomiędzy	sobą	oraz	wychowawcą.	W	ostatnim	czasie	świe-
tlica	 przechodzi	 niewielki	 remont,	 dzięki	 któremu	 będzie	
więcej	miejsca	w	kuchni.	W	ciągu	ostatniego	roku	nastąpiło	
wiele	pozytywnych	zmian	w	świetlicy.	

Świetlica	AKTYWATOR	Gumienice

	 W	 świetlicy	 w	 Gumienicach	 czas	 spędzaliśmy	 bar-
dzo	 aktywnie.	Dzięki	wspaniałej	 pogodzie	 coraz	 częściej	
przebywaliśmy	 na	 świeżym	 powietrzu.	 Spacerowaliśmy,	
graliśmy	w	siatkówkę,	wygibusa	oraz	bawiliśmy	się	na	po-
bliskim	 placu	 zabaw.	 Zorganizowaliśmy	 również	 wielkie	

Świetlica	AKTYWATOR	Ujny

	 W	 świetlicy	 w	 Ujnach	 zawsze	 jest	 czas	 na	 wspólne	
gotowanie.	Na	prawie	każdym	spotkaniu	jest	przygotowy-
wane	coś	smakowitego.	W	ostatnim	czasie	jedna	z	wycho-
wanek	zrobiła	dla	wszystkich	przepyszne,	czekoladowe	na-
leśniki.	Poczęstowała	nimi	 również	panów	budowlańców.	
Był	 to	bardzo	miły	gest	 z	 jej	 strony.	Dzieci	nie	mogą	 się	
również	doczekać	czasu	przedświątecznego.	Zaplanowany	

sprzątanie	naszej	świetlicy.	Umyliśmy	kuchenkę,	lodówkę	
oraz	okna.	Dużo	czasu	spędzamy	na	nadrabianiu	zaległości	
szkolnych.	 Udoskonalaliśmy	 również	 nasze	 umiejętności	
kulinarne.	Piekliśmy	ciasta,	spaghetti,	gofry,	sałatkę	owo-
cową	i	wiele	innych.

Świetlica	AKTYWATOR		Podlesie	i	Maleszowa

	 Miesiąc	październik	i	listopad	to	głównie	zajęcia	roz-
wijające	wyobraźnię	i	pamięć.	Organizowaliśmy	liczne	te-
leturnieje,	quizy	i	konkursy	tematyczne.	Ponieważ	pogoda	
była	wspaniała	przebywaliśmy	na	placu	przed	świetlicami	
grając	w	gry	zespołowe.	Od	tego	miesiąca	wprowadziliśmy	
pewną	nowość,	mianowicie	jedne	zajęcia	w	miesiącu	pro-
wadzi	wychowanek.	Pomysł	od	razu	spodobał	się	wszyst-
kim.	Dnia	12.10.	odwiedziliśmy	(dzieci	ze	świetlicy	Akty-
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„BEZPIECZNE PIERWSZAKI”

	 W	miesiącu	wrześniu	 i	październiku		
uczniowie	klas	pierwszych	 	Szkoły	Pod-
stawowej	 w	 Pierzchnicy	 uczestniczyli	
w	XI	edycji	przedsięwzięcia	edukacyjno-
-profilaktycznego	 „Kochane	 Pierwszaki		
i	 ,,Pierwszaki	–	zdrowo	i	bezpiecznie	do	
szkoły’’	 zorganizowanego	 przez	 Świę-
tokrzyskiego	 Kuratora	 Oświaty	 i	 Echo	
Dnia.
	 Spotkania	miały	 na	 celu	 zapoznanie	
uczniów,		rozpoczynających	naukę	w	kla-
sie	 pierwszej,	 z	 najważniejszymi,	 pod-
stawowymi	 zasadami	 bezpieczeństwa,	
promowanie	działań	na	rzecz	bezpieczeń-
stwa	 w	 ruchu	 drogowym,	 propagowanie	
zdrowego	 i	 higienicznego	 stylu	 życia	
oraz	 uświadomienie	 uczniom	 zagrożeń	
i	skutków	wypadków	drogowych.	W	cza-
sie	 wspólnej	 zabawy	 dzieci	 pogłębiały	
wiedzę	 na	 temat	 zagrożeń,	 a	 policjanci,	
strażacy	i	żołnierze	praktycznie	uczyli	jak	
bezpiecznie	zachować	się	w	ruchu	drogo-
wym,	 zaprezentowali	 też	 specjalistyczny	
sprzęt.	 Dzieci	 miały	 możliwość	 wysłu-
chania	 prelekcji	 pielęgniarki,	 oglądania	
wozów	pożarniczych,	policyjnych	 i	woj-
skowych,	 pojazdu	 quad,	 trójnogu	 z	 ma-
nekinem	w	uprzęży,	sprzętu	jakim	posłu-
gują	się	strażacy	podczas	akcji,	pokazów	
motocykli.	 Biskup	 Pomocniczy	 Diecezji	
Kieleckiej	 Marian	 Florczyk	 poświęcił	
dzieciom	plecaki	i	przybory	szkolne	oraz	
pobłogosławił	 na	 progu	 nauki	 szkolnej.	
Uczniowie	otrzymali	odblaski	ufundowa-
ne	 przez	Naczelnika	Delegatury	 Instytu-
tu	 Pamięci	Narodowej	 	w	Kielcach	 oraz	
plany	lekcji,	plakaty	i		„Kodeks	Bezpiecz-
nego	Pierwszaka”.	Po	ostatnim	spotkaniu	

wator	 Maleszowa)	 magiczne	 miejsce	 jakim	 jest	 Żurawie	
Gniazdo	 w	 Maleszowej.	 Spędziliśmy	 czas	 w	 cudownym	
plenerze,	wokół	wszystkie	 kolory	 tęczy-drzewa	w	 jesien-
nych	barwach,	słońce	odbijające	się	w	stawie,	ruiny	pałacu.	
Byliśmy	 zachwyceni,	 zapraszamy	 wszystkich	 do	 odwie-
dzenie	szczególnie	o	tej	porze	roku.	Czynnie	uczestniczy-
liśmy	dnia	15.10	w	warsztatach	gier	planszowych	w	Domu	
Opieki	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.	Dnia	18.10	wspólnie	
ze	świetlicą	Aktywator	z	Pierzchnicy	pojechaliśmy	do	Bil-
czy	 na	 ściankę	 wspinaczkową	 a	 następnie	 do	 Morawicy	
na	 basen.	W	 naszym	 listopadowym	 grafiku	 nie	 zabrakło	
tzw.	Dnia	Wspomnień.	Wszyscy	przynieśli	 swoje	 albumy	

ze	zdjęciami	 i	opowiadali	o	wydarzeniach	uwiecznionych	
na	zdjęciach.	Pozostali	mogli	dowiedzieć	się	bardzo	dużo	
o	swoich	znajomych,	zobaczyć	jak	wyglądali	gdy	byli	mali.	
Było	to	niesamowite	przeżycie.	Nie	zabrakło	spacerów	po	
okolicy,	 podziwiania	 przepięknej	 jesieni	 i	 zbierania	 kolo-
rowych	liści,	żołędzi,	szyszek.	Podczas	zabaw	Andrzejko-
wych	w	świetlicach	(21.11	i	23.11)	zostały	wręczone	nagro-
dy	Debeściakom	Roku	a	 także	wyróżnienia.	Nie	zabrakło	
fantastycznej	atmosfery	i	poczęstunku	w	postaci	pizzy.
 

Wychowawcy Świetlic Aktywator

edukacyjnym	 -16	października	wykonano	pierwszakom	klasowe,	 	 pamiąt-
kowe	zdjęcia,	które	będą	publikowane	w	specjalnym	dodatku	gazety	Echo	
Dnia.

Barbara Miszczyk 
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Dzienny Dom Pobytu w Pierzchnicy

	 Fundacja	Dom	Seniora	 im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	
zaprasza	do	udziału	w	zajęciach	organizowanych	w	ramach	
projektu	 nr	 	 RPSW.09.02.01-26-0004/18	 pn.	 	 Dziennym	
Domu	 Pobytu,	 finansowany	 z	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	2014-2020	
Europejski	Fundusz	Społeczny.

	 Projekt	 będzie	 realizowany	 w	 partnerstwie	 z	 Gminą	
Pierzchnica.	Wysokość	 dofinansowania	 1	 003	 913,06	 zł,	
wkład	własny	89	515,18zł.

	 Celem	Dziennego	Domu	Pobytu	jest	rozwój	wysokiej	
jakości	 usług	 społecznych	 świadczonych	 w	 społeczności	
lokalnej. Dzienny	Dom	Pobytu	w	Pierzchnicy	ul.	Szkolna	
36,	czynny	będzie	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	
7:30-15:30,	zajęcia	rozpoczną	się	w	lutym	2019	roku.

Zapewniamy:
-dwa	posiłki
-transport	dla	osób	zamieszkałych	poza	Pierzchnicą
-rehabilitację	
-terapię
-zajęcia	kulturalne:	kino,	teatr	
-usługi	opiekuńcze
-spotkania	z	psychologiem

Uczestnikiem Dziennego Domu Pobytu mogą być osoby 
spełniające następujące warunki:
-zamieszkanie	na	terenie	gminy	Pierzchnica
-osoba	niesamodzielna	

Osoba niesamodzielna	–osoba,	która	ze	względu	na	stan	
zdrowia	lub	niepełnosprawność	wymaga	opieki	lub	wspar-
cia	w	związku	z	niemożnością	samodzielnego	wykonywa-
nia	co	najmniej	jednej	z	podstawowych	czynności	dnia	co-
dziennego	

Odpłatność 
wysokość	 opłat	 za	 pobyt	 w	 DDP,	 będzie	 uzależniona	 od	
wysokości	 osiąganego	 dochodu,	 zgodnie	 z	 kryterium	 do-
chodowym	pomocy	społecznej.

Rekrutacja:
Rozpocznie	 się	 w	 	 grudniu	 2018r.	 i	 będzie	 trwać	 do	 25.	
stycznia	2019r.		W	biurze	Fundacji	należy	złożyć	formularz	
zgłoszeniowy	 (dostępny	 na	 stronie	 internetowej	 http://su-
eryder-pierzchnica.pl/,	w	biurze	Fundacji	,	GOPS	Pierzch-
nica).	Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	pod	nr	 tel.	
41	370-92-98.

Ilona Hendzel

Wysokość dochodów Odpłatność 

Osoba	samotna Osoba	w	rodzinie

-	dochód	do	150%	kryterium	
dochodowego

od	0,00	zł	do	
1	051,50	zł

od	0,00	zł	
do	792,00	zł	 brak

-	dochód	od	150,00%	do	200%	
kryterium	dochodowego

od	1	051,51zł																
do	1	402,00	zł

od	792,01	zł
do	1	056,00	zł 15,00	zł/mc

-	dochód	od	200,00%	do	250%					
kryterium	dochodowego

od	1	402,01zł
do	1	752,50	zł

od		1	056,01zł
do	1	320,00	zł 35,00	zł/mc

-	dochód	od	250,00%		kryte-
rium	dochodowego

powyżej	
1	752,51zł powyżej	1	320,01zł 50,00	zł/mc
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„Mała książka - wielki człowiek”

	 Pilotażowy	 projekt	 dla	 trzylatków	 realizowany	w	 ra-
mach	 ogólnopolskiej	 kampanii	 „Mała książka - wielki 
człowiek”	rozpoczął	się	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	
w	Pierzchnicy	we	wrześniu	2018	 roku.	Akcja	ma	na	celu	
zachęcić	rodziców	do	odwiedzania	bibliotek	i	codziennego	
czytania	z	dzieckiem.	

	 Każdy	 trzylatek,	który	przyjdzie	do	naszej	biblioteki,	
zostanie	 jej	 czytelnikiem	 i	 wypożyczy	 przynajmniej	 jed-
ną	 książkę	 otrzyma	 w	 prezencie	Wyprawkę	 Czytelniczą,	
a	w	niej:	książkę	„Pierwsze	wiersze	dla…”	oraz	Kartę	Ma-
łego	Czytelnika.	Za	każdą	wizytę	w	bibliotece	zakończoną	
wypożyczeniem	 minimum	 jednej	 książki	 z	 księgozbioru	
dziecięcego	Mały	Czytelnik	otrzyma	naklejkę,	a	po	zebra-
niu	dziesięciu	zostanie	uhonorowany	imiennym	dyplomem	
potwierdzającym	jego	czytelnicze	zainteresowania.	

	 W	 Wyprawce	 znajdą	 coś	 dla	 siebie	 także	 rodzice.	
„Książką	połączeni,	czyli	o	roli	czytania	w	życiu	dziecka”	
to	 broszura	 informacyjna,	 przypominająca	 o	 korzyściach	
wynikających	 z	 czytania	 dzieciom	 oraz	 podpowiadająca,	
skąd	 czerpać	 nowe	 inspiracje	 czytelnicze.	 Dzięki	 akcji	
dziecko	pozna	ważne	miejsce	na	czytelniczej	mapie	dzie-

ciństwa	(bibliotekę)	i	zostanie	pełnoprawnym	uczestnikiem	
życia	kulturalnego.

	 „Badania	wykazują,	 że	 dzieci,	 które	 są	wychowywa-
ne	w	środowisku,	gdzie	książka	jest	naturalnym	elementem	
jego	otoczenia,	są	bardziej	pewne	siebie,	mają	większy	niż	
ich	 rówieśnicy	 zasób	 słownictwa,	 dobrze	 rozwiniętą	 wy-
obraźnię,	a	w	przyszłości	osiągają	sukcesy	i	zarabiają	wię-
cej”.

	 Wyprawki	Czytelnicze	dla	trzylatków	można	odebrać	
w	prawie	3	tys.	bibliotek	na	terenie	całej	Polski,	w	tym	tak-
że	w	naszej	bibliotece.	

	 Do	 tej	 pory	25	dzieci	 z	 naszej	 gminy	otrzymało	wy-
prawki	i	dyplomy.	Za	realizację	zadania	odpowiadają	panie	
bibliotekarki,	 pani	Danuta	 Leszczyńska	 i	 pani	 Irena	Biń-
kowska.	Projekt	cieszy	się	dużym	zainteresowaniem	dzieci	
i	ich	rodziców.	Zapraszamy		do	naszej	biblioteki	te	dzieci,	
które	jeszcze	nie	skorzystało	z	tej	oferty.

	 W	 ramach	 tegorocznej	 akcji	 w	 całej	 Polsce	 zostanie	
rozdane	około	100	tys.	wyprawek.	Więcej	informacji	oraz	
lista	bibliotek	biorących	udział	w	projekcie	znajduje	się	na	
stronie:www.wielki-czlowiek.pl

	 Projekt	 jest	 finansowany	 ze	 środków	 Ministerstwa	
Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego.	Organizator:	 Instytut	
Książki	Patronat	Honorowy:	Rzecznik	Praw	Dziecka	Ma-
rek	Michalak

Partnerzy:	Polska	Sekcja	IBBY,	Fundacja	Metropolia	Dzieci 
Patronat	Medialny:	Ryms,	CzasDzieci.pl
http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/https://www.face-
book.com/malaksiazkawielkiczlowiek/…
https://twitter.com/wielki_czlowiek
https://www.youtube.com/user/instytutksiazki

Agnieszka Głuszek

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ MONIKĄ SAWICKĄ-KACPRZAK
 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY 

	 Podczas	spotkania	pani	Monika	przeprowadziła	warsz-
taty	edukacyjne	pt.	„Patriotyzm	jutra”		Warsztaty	z		odbyły	
się	dnia	29	października	2018	r.	Były	to	zajęcia	w	których	
udział	wzięły	dzieci	z	klas	V	i	III	Szkoły	Podstawowej	im.	
S.	Wyszyńskiego	w	Pierzchnicy	wraz	z	nauczycielami.

	 Monika	 Sawicką	 Kacprzak	 to	 autorka	 wielu	 książek	
dla	dorosłych	m.in.	 „Dobrze	że	 jesteś”,	 „Za	 rok	o	 tej	po-

rze’,	„Serwantka”,	„Kruchość”.	Mówią,	że	„książki	Moniki	
Sawickiej	są	jak	spotkania	z	dobrą	przyjaciółką,	która	wy-
słucha,	pocieszy,	przyniesie	otuchę	i	pomoże	ponieść	naj-
większe	nawet	ciężary.”		W	swej	twórczości	nie	zapomniała	
również	o	najmłodszych	czytelnikach	i	dla	nich	napisała	se-
rię	książek	„O	Kajtku	szczęściarzu”.	Śmiało	można	powie-
dzieć,	że	na	tych	warsztatach	dzieci	się	nie	nudziły.	Zajęcia	
pani	Monika	rozpoczęła	od	prezentacji	LEGENDY	O	LE-
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CHU,	CZECHU	I	RUSIE-	CZYLI	JAK	POWSTAŁ	TWÓJ	
DOM-	POLSKA-	TWOJA	OJCZYZNA.	W	opowieść	pro-
wadząca	włączała	 dzieci,	 które	 	 żadnego	 pytania	 nie	 po-
zostawiły	 bez	 odpowiedzi.	 Pisarka	 była	 pod	 ogromnym	
wrażeniem.	Kolejnym	punktem	było	ułożenie	w	odpowied-
niej	kolejności	Hymnu	Polski	i	następnie	odśpiewanie	go.	
Autorka	 opowiedziała	 o	 okolicznościach	 powstania	 hym-
nu	i	jego	pierwotnej	wersji.	Podczas	zajęć	dzieci	układały	
z	puzzli	godło	Polski,	kolorowały	obrazki	o	tematyce	nie-
podległościowej	oraz	rozwiązywały	krzyżówki.	I	tak	punkt	

ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Dzień Patrona Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Drugni - uczniowie klas IV – VIII pod opieką 
wychowawców uczcili wycieczką do Krakowa.

	 W	dniu	29	października	wczesnym	rankiem	wyruszy-
liśmy	w	 towarzystwie	Proboszcza	Parafii	 św.	Wawrzyńca	
w	Drugni:	 ks.	Grzegorza	Olejarczyka,	 Prezesa	 Stowarzy-
szenia	 Sportowo-Kulturalnego	 w	 Drugni:	 pana	 Stanisła-
wa	Kwapisza	 oraz	Dyrektor	 naszej	 szkoły:	 pani	 Elżbiety	
Stemplewskiej.	 Celem	 tej	 pielgrzymki	 było	 nawiedzenie	
Centrum	 Jana	Pawła	 II	 „Nie	 lękajcie	 się!”	 i	 Sanktuarium	
Miłosierdzia	Bożego	w	Krakowie	Łagiewnikach.

	 Po	dotarciu	na	miejsce	rozpoczęliśmy	zwiedzanie	Mszą	
świętą	w	Sanktuarium	Świętego	Papieża	Polaka,	a	następnie	
zostaliśmy	po	nim	oprowadzeni	przez	przewodnika.	Mogli-
śmy	zobaczyć	m.in.	płytę	nagrobną	Jana	Pawła	II,	przywie-
zioną		z	Watykanu	oraz	sutannę,	która	nosi	ślady	krwi	po	za-
machu	na	Ojca	Świętego	w	dniu	13	maja	1981	roku.

	 Potem	zwiedziliśmy	Muzeum	Archidiecezjalne,	gdzie	
wystawionych	jest	wiele	pamiątek	po	naszym	Rodaku	oraz	

po	 punkcie	 pisarka	 doszła	 do	momentu	 odzyskania	 przez	
Polskę	 niepodległości.	 Na	 zakończenie	 spotkania	 każde	
dziecko	otrzymało	chorągiewkę	biało-czerwoną.	Dziękuje-
my	pani	Monice	za	przybliżenie	dzieciom	historii	Polski.

Agnieszka Głuszek

wystawę	 poświęconą	 Całunowi	 Turyńskiemu.	 Na	 zakoń-
czenie	zrobiliśmy	sobie	pamiątkowe	zdjęcie	na	placu	Cen-
trum	JP2.

	 Do	 Sanktuarium	 Miłosierdzia	 Bożego	 musieliśmy	
przemieścić	 się	 autokarem,	 by	w	Domu	 św.	 Siostry	 Fau-
styny	zjeść	obiad.	Po	posiłku	udaliśmy	się	na	zwiedzanie	
sanktuarium,	 które	 wielokrotnie	 odwiedzał	 Jan	 Paweł	 II.	
Sam	też	dokonał	konsekracji	bazyliki	w	2002	roku	podczas	
ostatniej	wizyty	w	naszej	Ojczyźnie.

	 Ten	piękny	czas	spędzony	w	łagiewnickim	sanktuarium	
zakończyliśmy	ucałowaniem	relikwii	św.	Siostry	Faustyny	
oraz	 koronką	 do	 Miłosierdzia	 Bożego,	 która	 odmawiana	
była	w	czterech	językach.

	 Podczas	 podróży	 powrotnej	 podziękowaliśmy	modli-
twą	 różańcową	 za	 czas	 spędzony	 razem	 z	 dwojgiem	pol-
skich	świętych	–	Janem	Pawłem	II	i	Siostrą	Faustyną	Ko-
walską.

Tomasz Górka
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ŚLUBOWANIE KLASY I

	 Ślubowanie	klasy	pierwszej	 to	niezwykłe	wydarzenie	
w	kalendarzu	uroczystości	każdego	ucznia.	W	Społecznej	
Szkole	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	miało	ono	
miejsce	30	października	2018r..	

	 W	bieżącym	roku	szkolnym	pierwszoklasiści	wspania-
le	zaprezentowali	się	podczas	swojego	pierwszego	wystę-
pu	artystycznego.	Recytowali	wiersze	i	śpiewali	piosenki.	

Po	występach	uczniowie	 złożyli	 uroczyste	 ślubowanie	 na	
sztandar	szkoły.	Ślubowali	być	dobrymi	Polakami,	godnie	
reprezentować	 swoją	 szkołę	 a	 swym	 zachowaniem	 spra-
wiać	radość	rodzicom	i	nauczycielom.	

	 Po	tych	słowach,	pani	dyrektor	Elżbieta	Stemplewska	
dokonała	ceremonii	pasowania	specjalnie	na	tą	okazję	przy-
gotowanym	ołówkiem	gigantem.	

	 9	uczniów	uzyskało	miano	ucznia	Społecznej	Szkoły	
Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni.	Ukoronowaniem	
aktu	pasowania	było	odciśnięcie	kciuka	w	kronice	szkoły.	
Po	ceremonii	pasowania	pani	dyrektor	Elżbieta	Stemplew-
ska,	 pan	 Stanisław	 Kwapisz	 prezes	 Zarządu	 Sportowo	 -	
Kulturalnego,	 przedstawiciele	 Rady	 Rodziców	 i	 rodzice	
gratulowali	pierwszoklasistom	przyjęcia	do	braci	uczniow-
skiej.	Życzyli	sukcesów	w	nauce	 i	obdarowali	upominka-
mi.	Uśmiechnięci	uczniowie	z	dumą	przyjmowali	życzenia	
i	prezenty.	Upominki	sprawiły	wszystkim	ogromną	radość.

	 Zwieńczeniem	 uroczystości	 był	 słodki	 poczęstunek	
przygotowany	przez	rodziców.	Ten	dzień	na	długo	pozosta-
nie	w	pamięci	pierwszoklasistów.

Jolanta Borek

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

	 9	 listopada	 2018r.	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	odbyła	się	uroczysta	akademia	
z	okazji	100.	rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	Niepodległo-
ści.	Ten	piękny	jubileusz	był	dniem	prawdziwej	i	głębokiej	
refleksji	nad	historią	i	współczesnością	naszej	Ojczyzny.

	 Obchody	rozpoczęła	Msza	Święta	w	kościele	parafial-
nym	p.w.	Św.	Wawrzyńca	w	Drugni.	Następnie	uczestnicy	
udali	się	przed	budynek	szkoły,	gdzie	w	obecności	Pocztów	
Sztandarowych	złożono	kwiaty	i	zapalono	znicze	pod	tabli-
cą	patrona	naszej	szkoły	Św.	Jana	Pawła	II	oraz	pod	obe-
liskiem	upamiętniającym	potyczkę	w	Drugni,	która	miała	
miejsce	podczas	powstania	styczniowego	w	dniu	4.11.1863	
roku.

	 W	uroczystości	wzięli	udział	zaproszeni	goście:		pani	
Halina	 Ryśkiewicz	 -	 sekretarz Gminy Pierzchnica,		
Ks.	Proboszcz	Grzegorz	Olejarczyk,	Zarząd	Stowarzysze-
nia	Sportowo	-	Kulturalnego	w	Drugni:	Pan	Stanisław	Kwa-
pisz	 i	Pani	 Izabela	 Idzik,	przedstawiciele	Rady	Rodziców	

na	czele	z	Przewodniczącą	Panią	Magdaleną	Sikora,	oraz	
Panie:	Helena	Kaputa,	Maria	Trela,	Ewa	Kwapisz	i	Maria	
Wojnowska.		

	 Początek	 akademii	 zainaugurował	 Hymn	 Polski	 od-
śpiewany	przez	85	uczniów	ubranych	w	stroje	galowe	z	bia-
ło-czerwonymi	kotylionami	na	piersi.	Akademia	miała	cha-
rakter	montażu	słowno	–	muzycznego.	Scenariusz	opierał	
się	na	narracji	historycznej	związanej	z	rozbiorami	Polski,	
powstaniami	narodowymi	oraz	wybuchem	I	Wojny	Świa-
towej.	Celem	apelu	było	podkreślenie	 rangi	osoby	 Józefa	
Piłsudskiego	i	stworzonych	przez	niego	Legionów	Polskich	
oraz	ich	poświęcenia	dla	ratowania	umiłowanej	Ojczyzny.	
Podczas	uroczystości	rozbrzmiewały	słowa	Jana	Pawła	II:	
„Obowiązek	 wobec	 Ojczyzny	 dotyczy	 każdego	 Polaka.	
Każdy	 powinien	 swoją	 pracą,	 miłością	 i	 troską	 ogarnąć	
cały	Naród	(…)”.	Piosenka	„Mury”	Jacka	Kaczmarskiego	
w	wykonaniu	młodych	artystów	przypomniała	trudne	czasy	
minionych	100	 lat	Niepodległości	Polski,	w	których	nasz	
Kraj	nie	był	w	pełni	suwerenny	i	demokratyczny.	
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	 W	 akademii	 wykorzystano	 na-
stępujące	 pieśni	 patriotyczne:	 „Rota”	
w	 wykonaniu	 uczennicy	 Patrycji	
Dzierżak,	 oraz	 „Piechota”	 i	 „My	
pierwsza	brygada”.	Nie	zabrakło	rów-
nież	 współczesnych	 piosenek:	 „Ko-
cham	Wolność”	w	wykonaniu	ucznia	
Mikołaja	Bandrowskiego	wraz	z	chó-
rem	 oraz	 „Taki	 Kraj”	 w	 wykonaniu	
uczennicy	 Marii	 Idzik.	 Całość	 prze-
platana	 była	 recytacją	 patriotycznych	
wierszy.	Dużymi	brawami	nagrodzona	
została	melodia	„Roty”	wykonana	na	
fletach	 przez	 grupę	 uczniów	 klas	 V	
i	VI.

	 W	końcowej	części	akademii	Dy-
rektor	 szkoły	 Elżbieta	 Stemplewska	
wręczyła	 nagrody	 uczniom,	 którzy	
wyróżnili	 się	 w	 konkursie	 literacko-
-plastycznym	„Kartka	urodzinowa	dla	
Polski”.

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, 
ten może być nauczycielem…”

	 Dzień	Edukacji	Narodowej	 to	polskie	święto	oświaty	
i	 szkolnictwa	wyższego	 ustanowione	 27	 kwietnia	 1792	 r.	
Upamiętnia	rocznicę	powstania	Komisji	Edukacji	Narodo-
wej,	która	została	utworzona	z	inicjatywy	króla	Stanisława	
Augusta	Poniatowskiego.	Powszechnie,	dzień	ten	nazywa-
ny	jest	Dniem	Nauczyciela.

	 12	 października	 2018r. świętowaliśmy	 w	 Społecz-
nej	Szkole	Podstawowej	 im.	 Jana	Pawła	 II	Dzień	Eduka-
cji	 Narodowej.	 Uroczystość	 uświetnili	 zaproszeni	 goście:		
pani	Halina	Ryśkiewicz	 -	sekretarz Gminy Pierzchnica,  
Ks.	Proboszcz Grzegorz	Olejarczyk,	Zarząd	Stowarzysze-
nia	Sportowo	-	Kulturalnego	w	Drugni:	Pan	Stanisław	Kwa-
pisz	i	Pani	Adela	Pałyga,	przedstawiciele	Rady	Rodziców	
na	 czele	 z	 Przewodniczącą	 Panią	Magdaleną	 Sikorą oraz 
emerytowani	nauczyciele	i	pracownicy	szkoły.	 	Cieszymy	
się	bardzo,	że	w	bieżącym	roku	tak	wielu	emerytów,	a	tak-
że	byłych	pracowników	szkoły	przyjęło	nasze	zaproszenie	
i	 zdecydowało	 się	 wspólnie	 z	 nami	 przeżywać	 to	 piękne	
święto.

	 W	części	oficjalnej	głos	zabrała	Pani	dyrektor	Elżbieta	
Stemplewska,	która	złożyła	serdeczne	życzenia	wszystkim	

pracownikom	szkoły,	podziękowała	za	trud	wkładany	każ-
dego	dnia	w	kształcenie	i	wychowanie	młodych	pokoleń.
 
Kolejnym	punktem	akademii	był	montaż	słowno-muzycz-
ny.	 Uczniowie	 z	 klasy	VIII	 oraz	V	 pod	 kierunkiem	 pani	
Pauliny	 Kwaśniewskiej	 -	 Świercz	 śpiewem	 i	 wierszem	
wyrazili	swoją	wdzięczność	dla	trudnej	pracy	pedagogów.	
Szczególne	 słowa	 podziękowania	 należą	 się	 utalentowa-
nemu	uczniowi	 klasy	VIII	Kamilowi	Kałandykowi,	 który	
zadbał	o	oprawę	muzyczną	i	udostępnił	swoje	prywatne	in-
strumenty.	

	 Występy	 młodych	 artystów	 wzbudziły	 duży	 aplauz	
wśród	 publiczności.	 Młodzi	 aktorzy	 usłyszeli	 wiele	 cie-
płych	słów	i	gratulacje.	

	 Na	 zakończenie	 głos	 zabrali	 zaproszeni	 goście,	 któ-
rzy		wyrazili	swoje	uznanie	dla	aktorów	oraz	podziękowali	
wszystkim	pracownikom	szkoły	za	trud	i	poświęcenie,	czy-
niąc	piątkowy	dzień	wyjątkowym	i	niezwykle	udanym.

Paulina Kwaśniewska-Świercz

	 Kształtowane	w	ten	piękny	sposób	postawy	patriotyczne	młodzieży	dają	
nadzieję	na	lepszą	przyszłość	naszej	ukochanej	Polski!	

Paweł Kuliński
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Sztuka dawania przestrzeni do działania

„Nie bój się, 
nie lękaj!
Wypłyń na głębię!”
/św.	Jan	Paweł	II/

	 Ten	 cytat	 jest	 inspiracją	 do	 zadania	 sobie	 pytań:	 czy	
nasza	młodzież	potrafi	podjąć	 ryzyko?	Czy	ma	 szansę	na	
realizację	własnych	marzeń,	pragnień?	Czy	jest	gotowa	na	
branie	 odpowiedzialności	 za	 własne	 działania	 i	 decyzje?	
Postaram	się	w	kilku	słowach	i	zdaniach	podać	argumenty,	
które	odpowiedzą	na	powyższe	pytania.

	 W	 świetlicach	 AKTYWATOR	 dajemy	 młodzieży	
przestrzeń	 do	 działania,	 motywujemy	 do	 wyrażania	 sie-
bie,	pozwalamy	na	popełnianie	błędów,	 tak,	aby	były	one	
w	konsekwencji	refleksją	do	pracy	nad	sobą.	Cenimy	i	ak-
ceptujemy	 osobowość	 każdego	 podopiecznego,	 niejedno-
krotnie	 działamy	 wbrew	 sztywnym	 zasadom	 ponieważ	
szczerze	 wierzymy,	 że	 „Innowacyjność odróżnia lidera 
od naśladowcy”	/Steve	Jobs/	i	jako	wychowawcy	dążymy	
do	współpracy	z	młodymi	 ludźmi,	którzy	niejednokrotnie	
obdarzają	nas	dużą	dawką	zaufania.

	 Mówiąc	 o	 współpracy	 z	 młodymi	 ludźmi	 mamy	 na	
myśli	 wsłuchiwanie	 się	 w	 ich	 potrzeby,	 pragnienia,	 ma-
rzenia,	plany.	Niejednokrotnie	wiele	rozmów	ma	charakter	
żywych	dyskusji,	wymiany	poglądów,	które	zdarza	się,	że	
mają	cechy	odmienności,	sprzeczności.	To	jednak	nas,	jako	
wychowawców,	motywuje	do	dalszej,	bardziej	jakościowej	
i	mądrej	współpracy	z	młodymi	bowiem	zależy	nam,	aby	
właśnie	ci	młodzi	ludzie	byli	otwarci	na	drugiego	człowie-
ka,	aby	z	szacunkiem	podchodzili	do	tego	co	nieznane,	aby	

wartością	było	dla	nich	życie	jakościowe,	oraz	aby	„…za-
liczali się do niektórych, a nie wszystkich”	/Andrzej	Sap-
kowski/.

	 Z	 tak	definiowanego	podejścia	do	współpracy	z	mło-
dymi	ludźmi	zrodził	się	wspólny	pomysł	stworzenia	wraz	
z	młodzieżą	projektu	„Smarfon w ręce, głowa w trawie, 
kulturalnie o zabawie”.	 Dla	 uczestników	 projektu	 była	
to	 wolna	 przestrzeń,	 która	 mogła	 zostać	 zagospodarowa-
na	wedle	 ich	 indywidualnych	 potrzeb.	 I	 oczywiście	mło-
dzież	 nas,	 jako	 wychowawców,	 nie	 zawiodła,	 co	 więcej,	
dała	 przykład	 jak	 należy	 i	 warto	 z	 młodymi	 rozmawiać,	
jak	ważne	jest	wsłuchiwanie	się	w	ich	pragnienia,	marze-
nia,	 cele,	 zainteresowania.	 Zwieńczeniem	 tej	 kilkumie-
sięcznej	realizacji	projektu	była	konferencja,	która	w	dużej	
mierze	 została	przygotowana	 i	 przeprowadzona	przez	 ak-
tywnych	 podopiecznych	 świetlicy	w	Skrzelczycach.	Było	
to	 	ważne	wydarzenie,	 ze	względu	 chociażby	 na	miejsce	
realizacji	 zadania	 czyli	Aula	CEART	A	Uniwersytetu	 im.	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	Wydział	Pedagogiczny	
i	Artystyczny	oraz	fakt,	że	słuchaczami	byli	studenci,	wy-
kładowcy	UJK	oraz	zaproszeni	goście.	W	trakcie	spotkania	
młodzi	 ludzie	z	zaangażowaniem	i	przejęciem	opowiadali	
o	działaniach	podejmowanych	w	trakcie	realizacji	projektu,	
o	tym	czego		się	nauczyli,	co	zyskali,	czego	doświadczyli	
oraz	stali	się	EKSPERTAMI	w	dziedzinie	niepisanych	praw	
obowiązujących	w	Social	Media.	

	 W	tym	miejscu	warto	zaznaczyć,	że	praca	z	młodymi	
ludźmi	na	warunkach	niejednokrotnie	odmiennych	od	tych,	
które	 są	bliskie	nam	–	dorosłym	 jest	 dużym	wyzwaniem.	
Dzięki	 takim	działaniom	mogliśmy	poczuć	odpowiedzial-

ność	 współpracy	 z	 młodymi,	
świadomymi	 ludźmi	 co,	 warto	
również	 zaznaczyć,	 wymagało	
od	 nas	 niejednokrotnie	 duże-
go	 samozaparcia,	 siły	 i	 wiary	
w	wartość	 realizowanych	dzia-
łań.	 	 Jednak	 dzięki	 podjętemu	
trudowi	 i	w	 zgodzie	 ze	 słowa-
mi	 św.	 Jana	 Pawła	 II	wszyscy,	
zarówno	dorośli	jak	i	młodzież,	
„wypłynęliśmy na głębię”. 
A	dzięki	wierze	w	pomyślność	
działań	nie	utonęliśmy,	a	wręcz	
przeciwnie,	 jesteśmy	 bogatsi	
w	 doświadczenie,	 wiedzę	 oraz	
świadomość,	 że	 z	 młodymi	
ludźmi	 warto,	 a	 nawet	 trzeba	
rozmawiać,	 słuchać	 ich,	 doce-
niać,	 szanować,	 dawać	 możli-
wość	do	dyskusji,	inspirować.

Martyna Jamrożek
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Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej
w Pierzchnicy

	 W	związku	z	doniosłym	wydarzeniem,	jakim	była	set-
na	rocznica	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości,	w	na-
szej	 szkole	 zrealizowany	 został	 kompleksowy	 program	
zatytułowany	 „A	 to	 Polska	 właśnie”.	 Jego	 celem,	 poza	
upamiętnieniem	rocznicy,	było	przybliżenie	społeczności	
szkolnej	 historii	 stu	 ostatnich	 lat	 naszego	 państwa,	 jego	
dorobku	 w	 dziedzinie	 nauki,	 kultury,	 sztuki,	 literatury,	
a	także	przemian	gospodarczych,	społecznych	i	politycz-
nych.	Nasze	działania	ukierunkowane	były	na	utrwalanie	
poczucia	szacunku	dla	naszej	historii	i	dokonań	poprzed-
nich	pokoleń.

	 Zwieńczeniem	 akademii	 był	 przemarsz	 społeczności	
szkolnej	 ulicami	 Pierzchnicy	 do	 Rynku.	 Kilkuset	 uczniów	
z	biało-czerwonymi	flagami,	kotylionami	i	innymi	ozdobami	
w	narodowych	barwach	na	pewno	zrobiło	ogromne	wraże-
nie	na	mieszkańcach.	Szczególne	zainteresowanie	wzbudzi-
ło	wypuszczenie	w	niebo	stu	białych	i	czerwonych	balonów	
napełnionych	 helem.	W	 taki	widowiskowy	 sposób	 daliśmy	
wyraz	naszemu	przywiązaniu	do	symboli	narodowych	Polski.	
Nie	zapomnieliśmy	też	o	powstańcach	styczniowych,	których	
wspólna	 mogiła	 stanowi	 centralny	 punkt	 pierzchnickiego	
cmentarza.	Hołd	oraz	kwiaty	złożyli	harcerze	naszej	szkoły.

	 Program	„A	to	Polska	właśnie”	to	nie	tylko	uroczysta	
akademia.	To	także	szereg	innych	działań	upamiętniających	
rocznicę	 odzyskania	 niepodległości.	Warto	 tu	wspomnieć	
o	prezentacji	wierszy	i	piosenek	o	tematyce	patriotycznej,	
przeprowadzeniu	akcji	„Sto	kartek	pocztowych	na	stulecie	
niepodległości”,	konkursach	plastycznych	dla	dzieci	z	 ro-
dzicami,	turniejach	wiedzy,	warsztatach	w	Ośrodku	Myśli	
Patriotycznej	 i	 Obywatelskiej	 w	Kielcach	 i	 wielu	 innych	

	 Program	 realizowany	 był	 podczas	 zajęć	 edukacyj-
nych,	godzin	wychowawczych,	ogólnoszkolnych	 spotkań,	
konkursów.	Rozpoczął	 się	 15	września	 i	 trwać	 będzie	 do	
31	 grudnia.	 Kulminacyjnym	 jego	 punktem	 była	 uroczy-
stość	szkolna	zorganizowana	9	listopada.	Składał	się	na	nią	
montaż	słowno-muzyczny	oraz	prezentacja	multimedialna	
wyświetlana	na	ekranie	w	tle.	Recytowane	wiersze,	mono-
logi,	pieśni	oraz	piosenki	poprowadziły	nas	przez	ostatnie	
sto	lat	historii.	Od	1918	poprzez	wojnę	polsko-bolszewicką,	
zawieruchę	II	Wojny	Światowej,	mroczny	czas	stalinizmu,	
upadek	 komunizmu,	 aż	 po	współczesność.	Dziś	 jesteśmy	
wolni,	 ale	 historia	 uczy,	 że	 wolność	 nie	 jest	
dana	raz	na	zawsze,	a	naszym	wspólnym	obo-
wiązkiem	 jest	 pielęgnować	 pamięć	 o	 przod-
kach,	 którzy	 przelali	 swoją	 krew	 za	 nasze	
wspólne	wolne	państwo.	

	 Po	 raz	 kolejny	 nasi	 uczniowie	 oraz	 na-
uczyciele	 pokazali,	 że	 wartości	 patriotyczne	
są	dla	nich	bardzo	ważne	i	że	wszyscy	razem	
potrafimy	 godnie	 uczcić	 najważniejsze	 pań-
stwowe	 wydarzenia.	 Dowodem	 były	 grom-
kie	 brawa	 zgromadzonej	 publiczności	 oraz	
odśpiewanie,	 dokładnie	 o	 11.11,	 czterech	
zwrotek	hymnu	państwowego.	Na	szczególne	
uznanie	 zasłużył	 szkolny	 chór,	 który	 po	 raz	
kolejny	pokazał	nam	się	z	jak	najlepszej	wo-
kalnej	strony.
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pomniejszych	działaniach,	w	które	
zaangażowani	byli	niemal	wszyscy	
uczniowie	 i	 nauczyciele	 z	 naszej	
szkoły.	 Wspólną	 pracą	 pokazali-
śmy,	 że	 potrafimy	 organizować	
wspaniałe	 uroczystości,	 ciekawe	
konkursy	i	wydarzenia,	które	mają	
ogromny	pozytywny	wpływ	na	na-
szych	 uczniów.	 Emocje	 towarzy-
szące	wszystkim	działaniom	nasze-
go	 programu	 to	 bezcenny	 kapitał	
i	 jesteśmy	 pewni,	 że	 zaprocentuje	
on	w	przyszłości,	a	nasi	podopiecz-
ni	 przekazywać	 będą	 patriotyczne	
wartości	kolejnym	pokoleniom.	

Tomasz Stolarczyk

Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

	 15	września	 2018r.,	 w	 sobotę,	 w	Restauracji	 Finezja	
w	Pierzchnicy	odbyła	się	uroczystość	jubileuszowa	z	oka-
zji	Długoletniego	Pożycia	Małżeńskiego.	Tego	dnia	4	pary	
małżeńskie	świętowały	swoją	50	rocznicę	ślubu,	czyli	Złote	
Gody.	Z	tej	okazji	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	
wręczył	Jubilatom	Medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeń-
skie,	które	zostały	nadane	przez	Prezydenta	Rzeczypospo-
litej	Polskiej.	Tego	dnia	swój	jubileusz	obchodziło	również	
6	małżeństw	z	55-letnim	stażem,	5	par	z	60-letnim	stażem	
małżeńskim,	a	także	1	para	z	65-letnim	stażem	małżeństwa.	
Swój	jubileusz	tego	dnia	świętowało	również	8	par	z	25-let-
nim	 stażem	pożycia	małżeńskiego,	 które	 ślubowały	 sobie	

miłość,	wierność	oraz	uczciwość	małżeńską	w	1993	roku.	
Z	 okazji	 tak	wspaniałych	 rocznic	 zawarcia	 związku	mał-
żeńskiego	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Kie-
rownik	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	 Mieczysława	 Pietrzyk,	 
a	także	Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas	
złożyli	 szanownym	 Jubilatom	 serdeczne	 życzenia,	 szczę-
ścia,	 pomyślności	 a	przede	wszystkim	dużo	zdrowia	oraz	
doczekania	kolejnych	pięknych,	okrągłych	rocznic.

	 Każda	 z	 zaproszonych	 na	 uroczystość	 par	 otrzymała	
dyplom	gratulacyjny,		pamiątkę	oraz	słodki	upominek.	
Uroczystość	uświetnił	występ	Zespół	Pierzchniczanki.

W	uroczystości	udział	wzięli:	

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego - Złote Gody, Pań-
stwo: 
1.	Janina	i	Bogdan	Borek
2.	Marianna	i	Wiesław	Kuzia
3.	Maria	i	Tadeusz	Pawłowscy
4.	Teresa	i	Stefan	Piwowarczyk

Jubileusz 55 lat pożycia małżeńskiego - Szmaragdowe 
Gody,  Państwo: 
1.	Helena	i	Mieczysław	Kmiecik
2.	Stanisława	i	Eugeniusz	Łopatowscy
3.	Józefa	i	Bogumił	Pasternak
4.	Zofia	i	Tadeusz	Pietras

Jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego - Diamentowe 
Gody, Państwo:
1.	Regina	i	Edward	Bieleccy
2.	Marianna	i	Stefan	Lulkowscy
3.	Amelia	i	Jan	Michalscy

Jubileusz 25  lat pożycia małżeńskiego - Srebrne Gody, 
Państwo: 
1.	Iwona	i	Zbigniew	Bryk
2.	Zofia	i	Waldemar	Bryła
3.	Urszula	i	Sławomir	Czarneccy
4.	Ewa	i	Henryk	Dziedzic
5.	Joanna	i	Jacek	Miszczyk
6.	Małgorzata	i	Jarosław	Pietrzyk
7.	Krystyna	i	Andrzej	Staszewscy
8.	Dorota	i	Dariusz	Wójcik

Klaudia Pawlik
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CZŁOWIEK ROKU 2018

Samorząd	Gminy	Pierzchnica	ogłasza	dwudziestą	edycję	konkursu:
Człowiek Roku Gminy Pierzchnica.

Serdecznie	zapraszamy	do	zgłaszania	kandydatów	do	konkursu.	Mogą	to	być	osoby,	które	w	sposób	 
szczególny	wykazały	się	w	działalności	społecznej,	miały	inne	istotne	osiągnięcia		lub	też	przyczyniły	się

do	promocji	gminy.	Kandydatów	mogą	zgłaszać	pojedyncze	osoby	lub	organizacje.
Pisemne	zgłoszenie	prosimy	składać	w	terminie	do	10	stycznia	2019	roku	w	sekretariacie	Urzędu	Gminy	Pierzchnica.	
Kandydatem	nie	może	być	urzędujący	Wójt	ani	radny.	Oceny	kandydatów	dokona	kapituła	powołana	zgodnie	z	uchwałą	

Rady	Gminy.	Uroczyste	wręczenie	nagrody	głównej	i	wyróżnień	nastąpi	na	uroczystej	gali
w	drugiej	połowie	miesiąca	stycznia	2019r.

 Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk

„Świat kiedyś a świat dziś - warsztaty międzypokoleniowe w Domu Seniora”

	 W	ramach	działań	na	rzecz	aktywizacji	osób	w	pode-
szłym	wieku,	integracji	międzypokoleniowej,	nawiązywania	
więzi	pomiędzy	pokoleniami	Fundacja	Dom	Seniora	im.	Sue	
Ryder	w	Pierzchnicy	od	lipca	realizowała	zadanie	publiczne	
współfinansowane	przez	Świętokrzyski	Urząd	Wojewódzki	 
w	 Kielcach,	 Wydział	 Polityki	 Społecznej	 i	 Zdrowia	
pt.	„Świat	kiedyś	a	świat	dziś	-	warsztaty	międzypokolenio-
we	w	Domu	Seniora”.	Uczestnikami	zadania	publicznego		
byli	Mieszkańcy	Domu	Seniora,	dzieci	i	młodzież	ze	świe-
tlic	Aktywator.
	 W	 ramach	 zadania	 zostały	 zorganizowane:	warsztaty	
plastyczne,	 kulinarne,	 gimnastyczne,	 warsztaty	 na	 temat	
tradycji.	Wspólne	 spotkania	były	okazją	do	dzielenia	 	 się	
swoim		spojrzeniem	na	świat,	przeżyciami,	tradycjami,	co	
pozwoliło	na	osiągnięcie	kontrastu	międzypokoleniowego.	
Podczas	warsztatów	plastycznych	Seniorzy	wraz	z	dziećmi	
i	młodzieżą	 tworzyli	 wspólne	 prace	 rożnymi	 technikami:	
tradycyjnie	kredkami	i	farbami	oraz	współczesnymi	techni-
kami	zdobniczymi-decupage	czy	quilling.
	 Warsztaty	gimnastyczne,	 które	odbyły	 się	 pod	okiem	
rehabilitanta	 były	 wspólnym	 treningiem	 i	 pasjonującymi	
rozgrywkami	w	tenisa	stołowego	i	turniejami	piłkarzyków	
ręcznych.

	 Podczas	 zajęć	 kulinarnych	 Seniorzy	 wraz	 z	 dziećmi	
przeżyli	 wędrówkę	 smaków	 od	 tradycyjnych	 kompotów	
po	nowoczesne	koktajle.	W	ramach	zajęć	przygotowywane	
były	gofry	sałatki	owocowe,	galaretki	ze	świeżymi	owoca-
mi.	Zajęcia	 	pozwoliły	na	wymianę	przepisów,	dla	Senio-
rów	były	okazją	do	wspomnień	smaków	z	dzieciństwa.
	 Na	 zakończenie	 realizacji	 zadania	 zostały	 zorganizo-
wane	Andrzejki,	 	 podczas	 których	 	 dzieci	 i	 młodzież	 ze	
Świetlic	 Aktywator	 przygotowały	 występy	 artystyczne	
i	wróżby.	Przy	wspólnym	śpiewie,	zabawie	i	tańcu	wszyscy	
mile	spędzili	czas.	
	 Spotkania	 odbywające	 się	 w	 ramach	 zadnia	 cieszyły	
się	 ogromna	 popularnością	 zarówno	wśród	 Seniorów	 jak	
również	młodszego	pokolenia.
	 Fundacja	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	składa	serdecz-
ne	 podziękowania	Wychowawcom	Świetlic	Aktywator	 za	
zaangażowanie	 i	 tworzenie	wspólnej	 rodzinnej	atmosfery,	
która	 towarzyszyła	 na	 wszystkich	 spotkaniach.	 organizo-
wanych	w	ramach	zadania.

Ilona Hendzel
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Konkurs Patriotyczny „Amor Patriae nostra lex- miłość Ojczyzny naszym prawem”.
Za nami finał.

	 Po	raz	czwarty	udaje	się	nam	spotkać,	by	wspólne	ra-
zem	trwać	przy	deklamacji	wierszy,	wykonaniach	piosenek	
i	pieśni	patriotycznych	a	tym	samym	nastrajać	się	wspania-
łością	interpretacji	uczestników	plebiscytu:	Konkurs Patrio-
tyczny „Amor Patriae nostra lex- miłość Ojczyzny naszym 
prawem”.	 Skąd	pomysł	 na	 tego	 rodzaju	przedsięwzięcie?	
–	 Z	 poczucia	 dobrze	 wykorzystywanej	 WOLNOŚCI…	
Wolności	w	pracy,	wolności	w	 szkole,	wolności	w	 lokal-
nym	środowisku	i	wreszcie	wolności	w	Polsce.	Chciejmy	tę	
wolność	pielęgnować	poprzez	okazywany	sobie	szacunek,	
wsparcie	oraz	poczucie,	że	zawsze	po	drugiej	 stronie	stoi	
człowiek.	Dbając	o	wartości	szukajmy	tego,	co	łączy	i	bu-
duje,	dlatego	padł	pomysł	na	zaproszenie	instytucji	z	poza	
obszaru	naszej	gminy	Pierzchnica.	Ten	zamysł	zaowocował	
przybyciem	 nie	 tylko	 „naszych”	 szkół	 (S.S.	 Podstawowa	
w	Drugni,	S.	P.	w	Pierzchnicy),	ale	również	przywitaliśmy	
gości	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Chmielniku,	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	1	w	Pińczowie	oraz	Zespół	Placówek	Oświato-
wych	w	Kijach-	za	co	serdecznie	dziękujemy	i	liczymy	na	
dalszą	współpracę	w	wychowaniu	dzieci	 i	młodzieży.	Za-
wsze	warto	mówić	o	tych,	którzy	pragną	dzielić	się	tym	co	
mają,	by	razem	budować	coś	naprawdę	dużego.	Niebaga-
telne	wsparcie	otrzymaliśmy	od	Kancelarii	Prezydenta	RP,	
która	okazała	się	być	kompetentnym	partnerem	przy	stara-
niach	i	objęciu	Patronatu	Narodowego	Prezydenta	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	Andrzeja	Dudy	w	Stulecie	Odzyskania	
Niepodległości	 Konkursu Patriotycznego za	 co	 jesteśmy	
wdzięczni.	

	 Plebiscyt	współtworzyli:	Świetlice	Aktywator,	Gmin-
na	Biblioteka	Publiczna	w	Pierzchnicy,	Gmina	Pierzchnica	
na	czele	z	Panem	Wójtem	Stanisławem	Strąkiem,	Funda-
cja	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy,	Kuratorium	
Oświaty	w	Kielcach,	FRRP	w	Pierzchnicy,	Gminna	Mle-
czarnia	w	Pierzchnicy,		Gmina	Chmielnik	reprezentowana	
przez	Burmistrza	Pana	Pawła	Wójcika,	WDK	w	Kielcach,	
PSCK	w	Pińczowie,	CHCK	w	Chmielniku,	OMPiO	w	Kiel-
cach,	Przedsiębiorstwo	Geologiczne	SP.	Z	o.	o.	w	Kielcach,	
Kino	„Moskwa”	w	Kielcach,	Przedsiębiorstwo	Dafi	w	Kiel-
cach,	Centrum	Muzyki	 Empire	w	Kielcach.	 Za	wszystko	
składamy	 serdeczne	 podziękowania,	 bo	 czujemy,	 że	 to	
DUŻA	wartość	mieć	tylu	przychylnych	ludzi,	którzy	współ-
tworzą	przestrzeń	dla	 innych-	uczących	 się	 i	 szukających	
czegoś	dla	siebie	a	ta	inicjatywa	może	być	bardzo	pomocna.	
	 Konkurs	to	wielomiesięczne	przygotowania,	dyskusje	
i	rozmowy.	Konkurs	to	wiara	w	ideę	szerzenia	patriotyzmu,	
walorów	naszej	polskiej	kultury	oraz	możliwość	na	poka-
zanie	talentów	artystycznych-	pełnych	twórczego	podejścia	
do	szeroko	 rozumianej	 sztuki.	Konkurs	 to	przede	wszyst-
kim	czas	na	spotkanie	w	atmosferze	 innej	 (może	bardziej	
doniosłej,	 ważnej	 a	 co	 najważniejsze	 nieformalnej),	 	 niż	
taka,	 którą	 proponuje	współczesny	 świat.	 Zapraszając	 do	
innego	świata,	widzimy	się	za	rok.

Kacper Idzik
SEP Kalejdoskop

Dzień profilaktyki szkole

	 W	dniu	30.11.2018	r.	uczniowie	klas	VI	–	VIII	i	mło-
dzież	 gimnazjalna	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Pierzchni-
cy	oraz	uczniowie	klas	V	–	VIII	Społecznej	SP	w	Drugni	
uczestniczyli	w	 programie	 „Tolerancja	 i	 szacunek	 to	mój	
wizerunek”.	Atrakcją	zajęć	była	obecność	Chorążego	Pol-
skiej	Reprezentacji	 Paraolimpijskiej	Kamila	Rośka,	 który	

czterokrotnie	 startował	w	 Igrzyskach	Olimpijskich,	 odno-
sząc	 wiele	 sukcesów	 na	 skalę	 światową.	 Spotkanie	 z	 34	
–	 letnim	 sportowcem	bez	 nogi	 	 jest	 doskonałą	 lekcją	 od-
najdywania	wiary	w	siebie,	a	przy	tym	uwrażliwia	na	sza-
cunek	dla	osób	z	niepełnosprawnością.		Dzięki	poruszają-
cym	świadectwom	z	życia	sportowca,	młodzież	dowiaduje	
się,	jak	ucieczka	przed	używkami	może	przyczynić	się	do	
realizacji	swoich	marzeń.	Nad	przebiegiem	spotkania	czu-
wał	doświadczony	trener	z	Centrum	Działań	Profilaktycz-
nych	w	Wieliczce.	Zajęcia	bardzo	się	uczniom		podobały,	
zadawali	dużo	pytań	Kamilowi	Rośkowi,	chętnie	zabierali	
głos	w	 dyskusji.	 Po	 spotkaniu	 ustawiła	 się	 długa	 kolejka	
po	autografy,	dużo	osób	zrobiło	sobie	pamiątkowe	zdjęcia	
z	paraolimpijczykiem.	Koszty	warsztatów	zostały	pokryte	
z	dotacji	Gminy	Pierzchnica	–	projekt:	Narkotyki	–	droga	
donikąd.

Prezes Społecznego Ruchu  Trzeźwości w Pierzchnicy 
Marek Kułan
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Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Pierzchnica
– nowy wykonawca zadania

	 W	związku	z	nieprzystąpieniem	do	realizacji	II	etapu	
budowy	 przydomowych	 oczyszczalni	 ścieków	 na	 terenie	
Gminy	Pierzchnica	przez	firmę	Aquatech	z	Warszawy	we	
wrześniu	2018	roku	Gmina	Pierzchnica	odstąpiła	od	umo-
wy	 i	 podjęła	 czynności	 prawne	w	 celu	wyegzekwowania	
kar	 umownych	 za	 niewykonane	 oczyszczalnie.	 Ogłoszo-
no	nowy	przetarg	na	budowę	przydomowych	oczyszczal-
ni	ścieków	i	w	listopadzie	br.	podpisano	umowę	na	kwotę	
2.425.830	 zł	 z	 nowym	 wykonawcą	 zadania	 –	 Zakładem	
Usług	 Hydrauliczno	 -	 Budowlanych	 Ćwikła	 Zbigniew,	
Ćwikła	Krystyna	 S.C.	 który	wykona	 pozostałe	 189	 sztuk	
oczyszczalni	przydomowych	na	terenie	gminy.
	 Prace	montażowe	już	zostały	rozpoczęte	w	miejscowo-
ściach	Górki	i	Kalina	Górecka.	Roboty	będą	kontynuowa-

ne	w	pozostałych	miejscowościach	na	terenie	gminy	także	
w	 okresie	 zimowym,	 jeśli	 tylko	 warunki	 atmosferyczne	
będą	 pozwalały	 na	 wykonywanie	 robót	 ziemnych.	 Nowy	
wykonawca	 zadania	 deklaruje,	 że	 dotrzyma	 końcowego	
terminu	wykonania	robót		–	tj.	30	maja	2019r.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

INFORMACJA
 

Wszelkie	zgłoszenia	awarii	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	Gminy	Pierzchnica	należy	kierować	pod	numer	telefonu:	
41	353	80	46	wew.	55	lub		41	353	87	50	bądź	na	adres	e-mail:	urząd.gminy@pierzchnica.pl	.
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