
GAZETA PIERZCHNICKA
MARZEC 2021

Rok XIV / Nr 66/2021
ISSN 1898-0023bezpłatna

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.pierzchnica.pl

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi, chcielibyśmy złożyć
Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary i miłości.

Wielu serdecznych spotkań w gronie
rodzinnym, a także

radosnego i wiosennego nastroju.

Maria Łopatowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisław Strąk 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica
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Prawie 4 mln zł rządowych dotacji dla Gminy Pierzchnica

	 W	ubiegłym	roku	w	związku	z	kryzysem	związa-
nym	 z	 pandemią	 rząd	 uruchomił	 specjalny	 program	
wspierania	 inwestycji	 w	 samorządach	 –	 Rządowy	
Fundusz	Inicjatyw	Lokalnych	(RFIL).
	 O	pomoc	i	wsparcie	w	pozyskaniu	środków	zwró-
ciłem	się	do	pana	Krzysztofa	Lipca	–	posła	na	sejm,	
który	 gościł	 w	 naszym	 urzędzie	 z	 roboczą	 wizytą	
w	sierpniu	2020	roku,	a	następnie	we	wrześniu	na	sesji	
rady	miejskiej.	Zapoznał	się	z	problemami	naszej	gmi-
ny	i	obiecał	w	miarę	możliwości	pomoc.

	 Z	pierwszej	edycji	RFIL	Gmina	Pierzchnica	otrzy-
mała,	kwotę	509.000zł,	która	miała	być	przeznaczona	
na	inwestycje	już	rozpoczęte	ale	nie	zakończone.	Wy-
korzystano	ją	więc	w	następujący	sposób:
-	100.000zł	na	pokrycie	wkładu	własnego	do	realizo-
wanej	z	udziałem	ze	środków	unijnych	inwestycji	mo-
dernizacji	oczyszczalni	w	Pierzchnicy	(etap	I	o	warto-
ści	670	tys.	zł)
-	100.000zł	na	pokrycie	kosztów	odwiertu	studni	głę-
binowej	w	Skrzelczycach	(koszt	tego	przedsięwzięcia	
–	120.000zł)

-	309.000zł	na	budowę	świetlicy	wiejskiej	w	Drugni	
Rządowej	(koszt	całego	przedsięwzięcia	to	470.000zł).
W	drugiej	edycji	RFIL	Gmina	Pierzchnica	otrzymała	
kwotę	3.325.000zł	z	tego:
-	 2.500.000zł	 na	modernizację	 gminnej	 oczyszczalni	
ścieków	w	Pierzchnicy	–	etap	II,
-	 825.000zł	 na	 budowę	 dodatkowej	 sali	 przy	 szkole	
w	 Pierzchnicy	 z	 przeznaczeniem	 na	 zajęcia	 gimna-
styczne	oraz	z	wykorzystaniem	do	zajęć	kulturalnych.
Łącznie	 Gmina	 Pierzchnica	 w	 2020	 roku	 otrzymała	
3.834.000zł,	z	czego	środki	z	pierwszej	edycji	wpłynę-
ły	w	sierpniu,	a	z	drugiej	edycji	w	grudniu	ubiegłego	
roku.Mamy	 świadomość,	 że	 otrzymanie	 tak	 ogrom-
nych	środków	było	możliwe	dzięki	aktywnemu	i	sku-
tecznemu	wsparciu	Posła	Krzysztofa	Lipca	–	w	drugiej	
edycji	 dotacje	 otrzymała	 tylko	połowa	gmin	 z	woje-
wództwa	świętokrzyskiego.
	 Dlatego	też	na	sesji	rady	miejskiej	w	dniu	22	lu-
tego	 złożyliśmy	 gorące	 podziękowania	 dla	 Pana	 Po-
sła	Krzysztofa	Lipca,	który	zapewnił,	że	to	jeszcze	nie	
koniec	 jego	 pomocy	 dla	 naszej	 gminy	 	 nadal	może-
my	liczyć	na	jego	wsparcie.	Jest	to	o	tyle	obiecujące,	
ponieważ	Pan	Krzysztof	Lipiec	3	marca	br.	został	po-
wołany	do	Rady	Doradców	przy	Premierze	Mateuszu	
Morawieckim.

Stanisław Strąk
Burmistrz
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Z sesji Rady Miejskiej

	 Pomimo	 utrzymującego	 się	 na	 obszarze	 Polski	
stanu	pandemii,	w	związku	z	zakażeniem	wirusem	
SARS-COV	2	nie	było	większych	problemów	z	or-
ganizacją	 sesji	 Rady	Miejskiej	 w	 Pierzchnicy.	 Od	
chwili	ogłoszenia	pandemii	do	obecnego	czasu	przy	
organizacji	wszystkich	sesji	przestrzegano	zasad	ry-
goru	sanitarnego	wynikającego	z	przepisów	prawa,	
w	szczególności	zachowania	dystansu	i	bezwzględ-
nego	noszenia	maseczek	na	twarzy.		Z	tego	powodu	
kilka	sesji	Rady	Miejskiej	odbyło	się	w	remizie	OSP	
w	 Pierzchnicy	 bez	 udziału	 sołtysów	 (ograniczenia	
liczby	osób).

	 Najważniejsze	uchwały,	które	podjęto	na	sesjach	
Rady	Miejskiej	w	Pierzchnicy	w	ciągu	ostatnich	12	
miesięcy	to:

1.	Przyjęcie	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gmi-
ny	Pierzchnica	na	lata	2021-2036	oraz	uchwale-
nie	budżetu	Gminy	Pierzchnica	na	rok	2021.

2.	Uchwała	w	sprawie	obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	
celów	wymiaru	podatku	rolnego	oraz	określenie	
wysokości	 stawek	 od	 środków	 transportowych,	
a	 także	określenie	stawki	 jednostkowej	dofinan-
sowania	 kosztów	 zbiorowego	 odprowadzania	
ścieków.

3.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyboru	metody	usta-
lenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komu-
nalnymi	oraz	ustalenie	stawki	takiej	opłaty.

4.	 Uchwalenie	 Gminnego	 Programu	 Opieki	 nad	
Zabytkami	dla	Gminy	Pierzchnica	na	lata	2020-
2023.

5.	Podjęcia	uchwały	w	sprawie	zapewnienia	urucho-
mienia	linii	autobusowych	o	charakterze	użytecz-
ności	publicznej	oraz	wyrażenie	zgody	na	zawar-
cie	porozumienia	z	gminą	Chmielnik	i	Morawica	
na	uruchomienie	komunikacji	autobusowej.

6.	Uchwalenie	Programu	profilaktycznych	szczepień	
p/w	grypie	dla	mieszkańców	Gminy	Pierzchnica.

7.	Uchwała	w	sprawie	ustalenia	kosztu	za	jedną	go-
dzinę	usług	opiekuńczych.

8.	Nowelizacja	budżetu	gminy.

9.	 Uchwalenie	 Programu	 opieki	 nad	 bezdomny-
mi	 zwierzętami	 oraz	 zapobiegania	 bezdomności	
zwierząt	na	terenie	Gminy	Pierzchnica.

10.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	udzielenia	pomocy	
finansowej	dla	Powiatu	Kieleckiego	na	wykona-
nie	 dokumentacji	 projektowej	 przebudowy	dróg	
powiatowych

11.	Uchwalenie	Gminnego	Programu	Przeciwdzia-
łania	Przemocy	w	Rodzinie	oraz	Ochrony	Ofiar	
Przemocy	 w	 Rodzinie,	 a	 także	 Gminnego	 Pro-
gramu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	 oraz	 Gminnego	 Programu	 Prze-
ciwdziałania	Narkomanii	w	Gminie	Pierzchnica	
i		Strategii	Rozwiązywania	Problemów	Społecz-
nych	Gminy	Pierzchnica	na	lata	2021-2029.

12.	Zmiany	Statutu	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Pu-
blicznej	w	Pierzchnicy.

13.	 Uchwalenie	 Programu	 usuwania	 wyrobów	 za-
wierających	azbest	dla	Gminy	Pierzchnica	na	lata	
2020-2023.

14.	 Uchwalenie	 rocznego	 programu	 współpracy	
z	organizacjami	pozarządowymi	na	rok	2021.

	 W	wolnych	wnioskach	Radni	 zgłaszali	 proble-
my	 dotyczące	 ich	 miejscowości.	 Między	 innymi	
stanu	 dróg	 i	 poboczy,	 placów	 zabaw,	 oświetlenia	
ulicznego,	 odbioru	 śmieci,	 tablic	 informacyjnych,	
działalności	Ośrodka	Zdrowia	w	Drugni.	

Maria Łopatowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Podsumowanie Projektu ,,MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”

	 Miejsko-Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Pierzch-
nicy	w	okresie	od	września	2020	r.	do	marca	2021	r.	
realizowała	Projekt	„Mała	książka	–	wielki	człowiek”,	
skierowany	do	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	(z	rocz-
ników	2014-2017).	Pomimo	pandemii	w	akcji	wzięło	
udział	wielu	Małych	Czytelników.	Biblioteka	rozdała	
32	wyprawki	czytelnicze,	w	tym	30	nowym	czytelni-
kom.	W	okresie	od	24.02.2021	r.	do	05.03.2021	r.	roz-
dawaliśmy	 dyplomy	 przedszkolakom,	 które	 zebrały	
10	naklejek	za	10	wypożyczeń.	Małych	Czytelników	
zapraszamy	do	nieustających	wizyt	w	naszej	bibliote-
ce	 	 i	 śledzenia	 nowości	wydawniczych	 dla	 najmłod-
szych.	

Jolanta Adamska
Kierownik MGBP w Pierzchnicy

Dotacja na wydatki promocyjne

	 W	 okresie	 świątecznym	 przejeż-
dżając	przez	różne	miasta	i	miastecz-
ka	 obserwujemy	 piękne	 dekoracje	
i	ozdoby	świąteczne,	w	tym	imponu-
jące	choinki	ustawione	w	centrum.
	 Te	 dekoracje	 oprócz	 tego,	 że	 są	
piękne	 to	 niestety	 są	 bardzo	 drogie.	
Dlatego	 też	 czyniliśmy	 starania	 aby	
znaleźć	 jakieś	 dofinansowanie	 do	 re-
alizacji	takiego	przedsięwzięcia	w	na-
szej	Pierzchnicy.
	 W	2020	roku	z	oszczędności	kon-
kursowych	 -	 LGD	 Białe	 Ługi	 w	 ra-
mach	 realizacji	 swojej	 strategii	 uru-
chomiło	program	ze	środków	unijnych	
na	sfinansowanie	tego	typu	projektów.	
Pracownicy	 urzędu	 miasta	 i	 gminy	
przygotowali	 stosowny	 projekt	 wraz	
z	 niezbędną	 dokumentacją	 i	 uzgod-
nieniami	w	Starostwie	i	u	Wojewódz-
kiego	Konserwatora	Zabytków.	
	 Aby	dofinansowanie	 było	w	wy-
sokości	100%	wydatków	projekt	musiał	być	złożony	
przez	 stowarzyszenie.	 Tutaj	 z	 pomocą	 przyszło	 Sto-
warzyszenie	Oświatowo	 -	Wychowawcze	w	Pierzch-
nicy	na	czele	z	Prezesem	Zarządu	Magdaleną	Ogłoza	
i	Wiceprezesem	Marzeną	Krajewską.	Poprzez	 to	sto-

warzyszenie	będzie	zrealizowany	pro-
jekt	„Poznaj	Pierzchnicę	i	jej	okolicę”.	
Obsługę	merytoryczno-administracyj-
ną	 zapewniają	 pracownicy	 naszego	
urzędu.
	 	 	 	W	 ramach	 tego	 projektu	 przewi-
dziano	zakup	choinki	na	Rynek	o	wy-
sokości	10m	wraz	z	herbem	Pierzch-
nicy,	40	ozdób	świątecznych	na	lampy	
oświetleniowe	na	Rynku	i	na	drogach	
przelotowych	 przez	 Pierzchnicę	 (ul.	
Kielecka,	 Kościelna	 i	 Szkolna)	 oraz	
wykonanie	nowego	folderu	o	gminie,	
a	 także	 zakup	 gadżetów	 promocyj-
nych.	Wartość	 projektu	 to	 kwota	 ok.	
100	tys.	zł	(sama	choinka	to	ok.	40	tys.	
zł).
						Najważniejsze,	że	będzie	to	sfinan-
sowane	w	100%	ze	środków	unijnych.	
	 	 	 Projekt	 jest	 już	w	 końcowej	 fazie	
uzgodnień	 i	 uzupełnień	 w	 urzędzie	
marszałkowskim	i	jeśli	nie	pojawią	się	

jakieś	nadzwyczajne	przeszkody	to	w	grudniu	Pierzch-
nica	zajaśnieje	blaskiem	pięknych	ozdób	świątecznych	
wraz	z	imponującą	choinką	na	Rynku.

Stanisław Strąk
Burmistrz
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	 W	 dniu	 04.	 lutego	 2021r.	 Zarząd	 Fundacji	 Dom	
Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	podpisał	umowę	
o	udzielenie	grantu	na	realizacje	wsparcia	dla	Domów	
Pomocy	 Społecznej	w	walce	 z	 epidemią	COVID-19	
w	 ramach	 projektu	 pn.	 “Bezpieczna	 przyszłość”,	 fi-
nansowanego	 ze	 środków	 Programu	 Operacyjnego	
Wiedza	Edukacja	Rozwój	w	 ramach	 II	Osi	 prioryte-
towej:	Efektywne	polityki	publiczne	dla	rynku	pracy,	
gospodarki	i	edukacji	PO	WER,	Działanie	2.8	Rozwój	
usług	społecznych	świadczonych	w	środowisku	lokal-
nym.	Środki	w	ramach	umowy	zostały	przeznaczone	
na	 dwie	 kategorie	 kosztów:	 wypłata	 dodatkowego	
wynagrodzenia	 dla	 pracowników	 zatrudnionych	 na	
umowę	 o	 pracę	 i	 zakup	 wyposażenia	 oraz	 środków	
ochrony	 indywidualnej.	 Kwota	 otrzymanej	 dotacji: 
300	598,31	zł,	termin	ponoszenia	wydatków	w	ramach	
grantu	od	01.	października	2020	do	31.	maja	2021r.

Grant „Bezpieczna przyszłość”

	 W	 ramach	 grantu	 zostaną	 zrefundowane	 koszty	
dotyczące	 zakupu	 środków	 ochrony	 indywidualnej,	
które	są	niezbędne	w	walce	z	koronawirusem.	Ponadto	
zostanie	zakupione	specjalistyczne	wyposażenie	m.in.:	
koncentrator	tlenu,	lampy	bakteriobójcze,	termometry	
bezdotykowe.	Pracownikom	zostało	wypłacone	dodat-
kowe	wynagrodzenie	za	czas	pracy	w	warunkach	epi-
demiologicznych	w	okresie	od	1	października	2020	do	
31	grudnia	 2020r.	 Pozyskane	 fundusze	 pozwalają	 na	
zachowanie	bezpiecznych	warunków	pracy	i	właściwą	
ochronę	 naszych	 Pensjonariuszy	 przed	 koronawiru-
sem,	którzy	są	dla	nas	najważniejsi.
	 Zarząd	Fundacji,	nadal	zabiega	o	tego	typu	gran-
ty,	 ponieważ	Fundacja	 sama	nie	ma	 środków	na	 po-
moc	w	tym	zakresie,	domy	prowadzone	przez	powiaty	
mogą	otrzymać	pomoc	ze	Starostwa.

Ilona Hendzel

	 W	2018	roku	w	Osinach	zrealizowano	ważną	in-
westycję	polegającą	na	poszerzeniu	istniejącej	drogi	do	
szerokości	5,5	m	na	odcinku	1,4	km	oraz	wykonaniu	
chodnika	na	długości	ok.	800	m.	Jest	to	ważna	droga	
przelotowa	i	ze	względów	bezpieczeństwa	wykonanie	
tej	inwestycji	było	jak	najbardziej	zasadne.	Inwestycja	
kosztowała	ok.	1	mln	zł,	a	wkład	Gminy	Pierzchnica	
to	ok.	300	tys.	zł.	Nie	wykonano	wówczas	chodnika	na	
całej	długości	gdyż	były	problemy	z	własnością	grun-

Ciąg dalszy chodnika w Osinach

tów	 (jeden	z	właścicieli	 zablokował	budowę	chodni-
ka).
	 Po	wielu	staraniach	udało	się	dokończyć	budowę	
chodnika	na	obszarze	gdzie	nie	ma	problemów	z	wła-
snością	 gruntów.	 Prace	 pod	 koniec	 ubiegłego	 roku	
wykonał	 Powiatowy	Zarząd	Dróg	 dzięki	 osobistemu	
zaangażowaniu	 Członka	 Zarządu	 Powiatu	 Pana	Ma-
riusza	Ściany.	Wartość	robót	to	ok.	50	tys.		zł.	
	 Obecnie	Gmina	Pierzchnica	prowadzi	prace	pro-
jektowe	dotyczące	modernizacji	drogi	w	dalszej	czę-
ści	Osin	(do	końca	wsi	–	ok.	900m)	tak	aby	już	przez	
całą	wieś	była	poszerzona	droga	wraz	z	chodnikiem.	
Planujemy	w	tym	roku	aby	Powiat	Kielecki	zgłosił	tą	
inwestycję	do	dofinansowania	i	realizacji.
	 Równolegle	 prowadzone	 są	 prace	 projektowe	
przebudowy	drogi	od	Osin	do	Pierzchnicy	(ok.	2km).	
Tutaj	będzie	prowadzona	regulacja	własności	gruntów	
wraz	 z	 przymusowym	wykupem.	 Proces	 projektowy	
potrwa	do	2	lat.

Stanisław Strąk
Burmistrz
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Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Pierzchnicy

	 Budynek	szkolny	w	Pierzchnicy	ma	już	ponad	20	
lat	i	wymaga	remontów.	Szczególnie	w	kiepskim	sta-
nie	są	okna,	które	były	wówczas	produkowane	w	in-
nej	 technologii	niż	obecnie.	Powoduje	 to	duże	 straty	
ciepła,	 a	 niektóre	 okna	 są	 zagrożone	wypadnięciem.	
Dlatego	też	w	ramach	kompleksowego	projektu	Rewi-
talizacja	 Pierzchnicy	 zaplanowaliśmy	 realizację	 prac	
termomodernizacyjnych	kompleksu	szkolnego.
	 W	 styczniu	 rozstrzygnięto	 przetarg	 na	 realizację	
tego	 zadania	 i	 wyłoniono	 wykonawcę,	 który	 złożył	

najkorzystniejszą	ofertę	–	620	tys.	zł,	z	tego	85%	bę-
dzie	dofinansowane	ze	środków	unijnych,	a	15%	środ-
ki	gminy.	Zakres	robót	obejmuje	wymianę	wszystkich	
okien	i	drzwi	wejściowych	w	szkole,	sali	gimnastycz-
nej,	przedszkolu	 i	bibliotece	–	ok.	80	szt.	Wyremon-
towane	będą	balkony	oraz	schody.	Wykonane	będzie	
ocieplenie	 podmurówki,	 a	 także	 będzie	 odnowiona	
elewacja	całego	kompleksu	szkolnego.	
	 Wykonanie	tych	prac	zdecydowanie	obniży	kosz-
ty	ogrzewania	budynku	oraz	poprawi	estetykę	obiek-

tu	 i	 tym	 samym	 podniesie	
się	 komfort	 nauki.	 Planuje	
się	również	wymianę	tarketu	
na	 jednym	 z	 korytarzy	 oraz	
w	 przylegających	 do	 tego	
korytarza	 salach	 lekcyjnych.	
Termin	 zakończenia	 prac	 to	
15	 sierpień	 2020	 roku	 -	 tak	
aby	 od	 września	 uczniowie	
mogli	 swobodnie	 rozpocząć	
naukę	w	szkole	-	o	ile	pozwo-
lą	na	to	warunki	epidemiolo-
giczne	wynikające	 z	 panują-
cej	pandemii	koronawirusa.

Stanisław Strąk
Burmistrz

OSP Drugnia w roku 2020...

	 Mimo	iż	miniony	rok	był	dla	nas	wszystkich	ro-
kiem	trudnym	ze	względu	na	panującą	pandemię,	to	dla	
OSP	w	Drugni	był	dość	owocny	z	różnych	powodów	
i	o	tym	parę	słów.	Rok	2020	to	pierwszy	rok	z	nowe-
go	stulecia,	które	mam	nadzieję	przed	nami.	W	ubie-
głym	 2019	 roku	 uroczyście	 obchodziliśmy	 jubileusz	
100-lecia	naszej	jednostki.	Dzięki	dobrej	współpracy	z		
Panem	Burmistrzem	Stanisławem	Strąkiem	na	tą	oko-
liczność	odnowiliśmy	naszą	strażnicę	i	uporządkowa-
liśmy	teren	wokół	niej,	Pan	Burmistrz	zapewnił	środki	
finansowe	i	potrzebne	materiały,	my	zaś	we	własnymi	
siłami	 wykonaliśmy	 wszystkie	 niezbędne	 prace.	 Je-
dynym	mankamentem	niezbyt	współgrającym	swoim	
wyglądem	 z	 resztą	 otoczenia	 był	 garaż	 przy	 naszej	
remizie	 dlatego	 też	wspólnie	 z	władzami	 gminy	 po-
stanowiliśmy,	że	wszelkimi	możliwymi	sposobami	do-
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prowadzimy	ten	budynek	do	obecnego	widocznego	na	
zdjęciu	wyglądu.	Urząd	Gminy	złożył	więc	wniosek	o	
dofinansowanie	tej	inwestycji	do	Wojewódzkiego	Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska,	 również	my	 niezależnie	
od	tego	napisaliśmy	podobny	wniosek	jako	OSP	Dru-
gnia,	ku	naszemu	zaskoczeniu	obydwa	wnioski	zostały	
pozytywnie	rozpatrzone	i	otrzymaliśmy	prawie	30	tys.	
zł.	 dofinansowania,	 resztę	 brakującej	 sumy	 inwesty-
cji	Pan	Burmistrz	dołożył	z	kasy	gminy.	Garaż	został	
więc	ocieplony,	zrobiona	elewacja,	wymienione	okna	
i	bramy	wjazdowe,	z	których	jedną	ufundowała	gmina	
z	 funduszu	 sołeckiego,	 drugą	 sfinansowaliśmy	 z	 pu-
blicznej	zbiórki	na	ten	cel,	zainicjowanej	przez	człon-
ków	OSP	uzyskując	w	ten	sposób	7200	zł.	Również	w	
ubiegłym	roku	powiększyło	się	także	grono	członków	
OSP	o	sześć	druhen	i	sześciu	druhów	co	dobrze	roku-
je	na	przyszłość	naszej	jednostki	starającej	się	o	wej-
ście	do	KRSG.	Także	w	ubiegłym	roku	dzięki	 stara-
niom	prezesa	Marcina	Krzemińskiego,	przychylności	
władz	gminy,	a	przede	wszystkim	pomocy	Pana	posła	
Krzysztofa	 Lipca	 pozyskaliśmy	 nieodpłatnie	 wyco-
fanego	ze	Straż	Granicznej	busa,	który	będzie	służył	

nie	tylko	strażakom,	ale	także	KGW	Drugnianki,	które	
blisko	z	nami	współpracuje	i	nas	wspomaga,	na	różne	
wyjazdy	 okolicznościowe.	W	 roku	 minionym,	 który	
był	 dla	 nas	mimo	wszystko	 rokiem	dobrym,	 na	 róż-
ne	przedsięwzięcia	i	potrzeby	pozyskaliśmy	w	sumie	
z	kilku	miejsc	(KGSP,	WFOŚ	,	KRUS,	Urząd	Pracy)	
32535	zł.	Zainicjowaliśmy	również	drugą	zbiórkę	uzy-
skując	5000	zł.	na	przemalowanie	i	przystosowanie	do	
potrzeb	OSP	naszego	busa,	w	tym	miejscu	pragnę	rów-
nież	podziękować	Panu	Burmistrzowi	za	sfinansowa-
nie	jego	przeglądu	i	ubezpieczenia.	Na	koniec	pochwa-
lę	się	jeszcze	jedną	wspólną	KGW	Drugnianki	i	OSP	
inicjatywą,	 dzięki	 której	 ufundowaliśmy	 z	 własnych	
środków	w	wysokości	1100	zł	bony	żywnościowe	dla	
najbardziej	 potrzebujących	 z	 naszego	 terenu	 przed	
Świętami	Bożego	Narodzenia.	Tak	więc	podsumowu-
jąc,	mimo	wszystkich	 trudności	miniony	 rok	 był	 dla	
OSP	Drugnia	obfitujący	w	różne	dobre	działania	za	co	
dziękujemy	wszystkim,	którzy	w	 jakikolwiek	sposób	
nas		w	tym	wsparli.	

Wiceprezes OSP Drugnia
Stanisław Kwapisz

Ślubowanie klasy I - 19.02.2021 r.

	 Wyjątkowo	 długo	 czekali	w	 tym	 roku	 szkolnym	
uczniowie	 klasy	 I	 na	 swoje	 ślubowanie.	Utrudnienia	
w	nauce	spowodowane	pandemią	sprawiły,	że	dopiero	
na	początku	drugiego	 semestru	pierwszoklasiści	mo-
gli	poczuć	się	pełnoprawnymi	członkami	społeczności	
szkolnej.

	 	 	 W	 związku	 z	 obostrzeniami	 uroczystość	
miała	 charakter	 bardzo	 kameralny.	 Wziął	
w	niej	udział	jedynie	pan	dyrektor	Piotr	Ma-
kuch,	 przedstawiciel	 rodziców	 pani	 Edyta	
Nosol,	 niżej	 podpisany	oraz	 oczywiście	 kla-
sa	I	wraz	z	wychowawczynią,	panią	Mariolą	
Ksel.	Rodzice	nie	mogli	niestety	wziąć	udzia-
łu	w	wydarzeniu.	Nie	umniejsza	to	jednak	w	
żadnym	stopniu	jego	ważności.	
	 	 	 Sama	 uroczystość	 przebiegła	w	miłej,	 ra-
dosnej,	 ale	 również	 i	 podniosłej	 atmosferze.	
Po	odśpiewaniu	hymnu	państwowego,	dzieci	
zaprezentowały	bardzo	 ciekawy	program	ar-
tystyczny	z	wierszykami,	piosenkami	 i	ukła-
dami	tanecznymi.	Pan	dyrektor	pogratulował	
występu,	 a	 następnie	 dokonał	 uroczystego	
mianowania	na	ucznia	za	pomocą	tradycyjne-
go	ołówka.

	 Ślubowanie	 zakończyła	 sesja	 zdjęciowa	 oraz	
wręczenie	 ufundowanych	przez	 rodziców	prezentów.	
Wszystkim	naszym	pierwszoklasistom	życzymy	wielu	
sukcesów	w	szkole!

Tomasz Stolarczyk
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WBREW PANDEMII

	 Mimo	solidnego	zastrzyku	środków	finansowych	
na	 zakup	 książek	Miejsko	 –	Gminna	 Biblioteka	 Pu-
bliczna	w	Pierzchnicy	odnotowuje	duży	 spadek	 czy-
telnictwa:	od	stycznia	2020	 r.	do	końca	października	
placówkę	 odwiedziło	 5636	 osób,	 które	wypożyczyły	
ogółem	 7557	 wol.	 książek	 	 i	 2228	 egz.	 czasopism.	
Z	czytelni	skorzystało	2324	osób,	którym	udostępnio-
no	2203	wol.	książek	i	czasopism.	Tak	niskich	danych	
statystycznych	jeszcze	nigdy	nie	było.

	 Spowodowane	 jest	 to	 panującą	 od	 marca	 2020	
roku	 pandemią	 koronawirusa.	 Placówka	 dwukrotnie	
zamknięta	 była	 dla	 czytelników:	 od	 16	marca	 do	 31	
maja	 i	od	7	 listopada	do	27	 listopada.	W	 tym	czasie	
biblioteka	nie	wypożyczała	materiałów	bibliotecznych	
na	 zewnątrz	 i	 nie	 organizowała	 żadnych	 zajęć	 oraz	
spotkań,	co	nie	znaczy,	że	bibliotekarze	nie	pracowa-
li.	Wręcz	przeciwnie,	sumiennie	przychodzili	do	pracy	
wykonując	swoje	obowiązki.

	 Jedną	 z	 większych	 prac	 przeprowadzonych	
w	 pierwszym	 okresie	 zamknięcia	 było	 spisywanie	
księgozbioru,	 tak	 zwane	 skontrum.	 Porządkowano	
księgozbiór,	 spisywano	 protokoły	 ubytków,	 sporzą-
dzano	wystawki,	kupowano	i	opracowywano	książki.

1.	W	drugiej	fazie	zamknięcia	bibliotekarze	uzupełniali	do-
kumentację,	brali	udział	w	szkoleniach		online:

2.	„Groza	nie	taka	straszna,	czyli	horror	w	bibliotece”

3.	„Biblioterapia	w	pracy	z	seniorami”

4.	 „Od	 serialu	 do	 książki,	 od	 książki	 do	 serialu.	 Przycią-
ganie	młodzieży	do	biblioteki	za	pomocą	najnowszych	
produkcji	Netflixa	i	HBO”

5.	Wielkie	Litery	w	bibliotece

6.	„Książka	i	czytelnik	–	nie	(codzienny	duet)”

7.	„Książka	tunelowa”

8.	„Ochrona	danych	osobowych		w	bibliotece”

Obsługa	systemu	bibliotecznego	MAK+

1.	i	spotkaniach	online:

2.	Melania	Kapelusz	 –	 autorka	 nominowanej	 do	 nagrody	
Żółtej	Ciżemki	 książki	 „Mitologia.	 Przygody	 słowiań-
skich	bogów”

3.	Katarzyna	Ryrych	–	autorka	książek	poruszających	waż-
ne	tematy	dla	młodzieży	(np.	„Bachor”,	„Król”)

4.	Barbarą	Kosmowską	–	wielokrotnie	nagradzana	pisarka	
dla	najmłodszych,	laureatka	I	edycji	Żółtej	Ciżemki	za	
książkę	„Niezłe	ziółko”

5.	Agnieszka	 Frączyk	 –	 twórczyni	 rymowanych	 tekstów	
nie	tylko	dla	dzieci	(„Nibybór:	zwierzęta	wśród	drapa-
czy	chmur”,	„Wierszem	po	mapie”,	„Rymowane	dranie,	
czyli	Wiersze	trudne	niesłychanie”)

6.	Małgorzata	 Gutowska–Adamczyk	 –	 autorka	 „Cukierni	
pod	Amorem”,	„Kalendarzy”	i	wielu	innych	książek	dla	
dorosłych	czytelników

7.	Eliza	Piotrowska	–autorka	znana	z	„Cioci	Jadzi”,	„Tup-
cia	Chrupcia”

8.	Grzegorz	Kasdepke	–	autor	chociażby	„Detektywa	Po-
zytywki”

9.	Camilla	Lacberg	–	szwedzka	pisarka	„kryminalna”,	au-
torka	„Kaznodziei”,	„Syrenki”

10.	 Przemysław	 Piotrowski	 –	 polski	 twórca	 kryminałów,	
autor	trylogii	„Piętno”,	„Sfora”,	„Cherub”
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Rok Kwota Ilość zakupionych książek w wol. w tym dla dzieci w wol.
1 2004 2000 57 -
2 2005 8000 460 147
3 2006 9000 446 165
4 2007 9000 498 168
5 2008 4600 266 153
6 2009 3100 80 -
7 2010 3400 153 37
8 2011 4500 233 94
9 2012 4500 276 209
10 2013 5000 325 191
11 2014 4000 211 119
12 2015 4500 253 106
13 2016 10064 471 209
14 2017 10159 524 292
15 2018 10271 555 335
16 2019 13188 616 294
17 2020 10000 504 322

115,282,00 5928 2841

11.	Piotr	Rozmus	–	autor	„Bestii”,	„Piętna	mafii”,	„Kom-
pleksu	Boga”

Przemysław	 Żarski	 –	 autor	 znany	 z	 dwóch	 tomów	
książek	o	komisarzu	Krefcie	„Ślad”,	„Blizna”

	 Najważniejszą	 rzeczą,	 którą	 wykonują	 bibliote-
karze	 to	WYPOŻYCZANIE	 KSIĄŻEK!	 Nie	 jest	 to	
możliwe	 zdalnie	 i	 całkowicie	 bezkontaktowo.	Wedle	
zaleceń	covidowych	budynek	biblioteki	miał	być	za-
mknięty.	Znaleziono	jednak	sposób	na	wypożyczanie	
potrzebnych	czy	„chcianych”	książek.	Wystarczyło	za-
dzwonić,	złożyć	zamówienie,	które	bibliotekarz	przy-
gotował,	 a	 następnie	 przyjść	 i	 odebrać	 książki	 przed	
wejściem.

	 Aktualnie	nie	trzeba	już	szukać	luk	w	przepisach,	
gdyż	OD	28	LISTOPADA	ZMIENIONO	ZAPIS	DO-
TYCZACY	 OBOSTRZEŃ	 :	 NA	 TERENIE	 PLA-
CÓWKI	 MOŻE	 PRZEBYWAĆ	 (oprócz	 biblioteka-
rzy)	1	OSOBA	NA	15M²	.	W	PRZYPADKU	NASZEJ		
BIBLIOTEKI	JEST	TO	12	OSÓB.

	 Dlatego	mimo	 pandemii,	mimo	 obostrzeń	 (które	
są	 przestrzegane!)	wszystkich	 chętnych	 i	 zaintereso-
wanych	zapraszamy	do	korzystania	ze	zgromadzonego	
księgozbioru,	bo	on	ma	służyć	nie	murom,	ale	WAM	
–	Szanowni	Czytelnicy.
Zapraszamy	również	dzieci	i	młodzież	–	KOCHANI	PO-
TRZEBNE	WAM	LEKTURY	(	i	nie	tylko)	CZEKAJĄ!

Małgorzata Markiewicz Starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy 

	 INFORMUJEMY	 TAKŻE,	 ŻE	 MGBP	 CZYN-
NA	 JEST	 OD	 PONIEDZIAŁKU	 DO	 PIĄTKU	 OD	
GODZ.8	DO	16,	dla	czytelników	od	8³°	do	15³°.

	 Odnośnie	zastrzyku	finansowego	–	 informujemy,	
że	 biblioteka	 od	 2004	 roku	 bierze	 udział	w	Narodo-
wym	Programie	Rozwoju	Czytelnictwa	realizowanym	
za	 pośrednictwem	Biblioteki	 Narodowej.	 Priorytet	 1	
programu	„Zakup	nowości	wydawniczych	do	biblio-
tek	publicznych”	ma	na	celu	poprawę	stanu	czytelnic-
twa	w	Polsce	poprzez	wzmocnienie	roli	bibliotek	pu-
blicznych.

	 Nasza	biblioteka	od	początku	bierze	udział	w	pro-
gramie,	 pozyskując	 w	 ten	 sposób	 dodatkowe	 środki	
na	zakup	publikacji	książkowych.	Łącznie	MGBP,	na	
przestrzeni	 tych	kilkunastu	 lat,	 otrzymała	105,282	 zł	
i	zakupiła	5424	wol.	książek,	w	tym	2519	wol.	litera-
tury	dla	dzieci	i	młodzieży.

	 Raport	 z	 wykonania	 zadania	 za	 rok	 2020	 został	
złożony	 do	 BN.	 Z	 przyznanych	 środków	 zakupiono	
w	roku	sprawozdawczym	504	wol.	książek,	w	tym	322	
wol.	to	pozycje	książkowe	dla	dzieci.

	 Podsumowanie	 Narodowego	 Programu	 Rozwoju	
Czytelnictwa	w	naszej	bibliotece	przedstawia	się	na-
stępująco:
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Powrót do zajęć w czasie pandemii

Jeżycjada

	 MGBP	w	Pierzchnicy	po	raz	pierwszy	bierze	udział	
w	V	Ogólnopolskim	Czytaniu	 Jeżycjady	Małgorzaty	
Musierowicz.	Akcja	trwa	od	1	do	31	marca	2021	roku	
i	polega	na	wybraniu	przez	koordynatora	dowolnych	
książek	z	serii	„Jeżycjada”	i	głośnym	odczytaniu	 lub	
wygłoszeniu	ich	fragmentów.	Z	przebiegu	akcji	należy	
nagrać	fotorelację	i	przesłać	do	organizatora	wydarze-
nia	Wydawnictwa	Akapit	Press.
	 „Jeżycjada”	to	cykl	powieści,	składający	się	z	23	
tomów,	przedstawiający	 losy	 rodziny	Borejków	 i	 ich	
przyjaciół.	 Ciekawostką	 jest	 fakt,	 iż	 poszczególne	
tomy	można	czytać	niezależnie	od	kolejności	ich	wy-
dawania.	Każda	część	sagi	Borejków	opowiada	o	in-
nym	bohaterze,	 a	 całość	 ukazuje	 powiązania	między	
poszczególnymi	 postaciami	 i	 wydarzeniami.	 Akcja	
książki	toczy	się	w	Poznaniu	(w	dzielnicy	Jeżyce,	stąd	
nazwa	serii)	 i	okolicach,	w	konkretnym	czasie	na	 tle	
wydarzeń	 społeczno–ekonomicznych	 stanowiących	
tło	dla	historii	bohaterów.

	 „Jeżycjada”	 to	humor,	wzruszenie,	emocje,	prze-
słanie,	 wątki	 historyczne,	 społeczne	 i	 polityczne,	 to	
urzekająca	 atmosfera,	 rodzinne	 ciepło	 i	 miłość,	 mą-
drość	i	szacunek.
	 MGBP	w	Pierzchnicy	zaplanowała	głośne	odczy-
tanie	fragmentów	„Jeżycjady”	przez	zaproszone	osoby,	
do	akcji	zapraszamy	uczniów	klas	I-II	SP	w	Pierzch-
nicy	oraz	 starszą	młodzież.	 	Zgodnie	 z	 regulaminem	
ogólnopolskiej	akcji	z	wydarzenia	zostanie	przygoto-
wana	 fotorelacja,	 którą	 prześlemy	 do	 wydawnictwa	
oraz	zamieścimy	na	stronie	internetowej	biblioteki.
	 Wszystkie	działania	odbędą	się	przy	zachowaniu	
obowiązującego	reżimu	sanitarnego.

Małgorzata Markiewicz
Starszy Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

	 Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	od	8	lute-
go	wróciły	do	zajęć	w	ścisłym	reżimie	sanitarnym.
	 Wprowadzony	został	 system	 rotacyjny	 z	podzia-
łem	na	trasy,	co	oznacza	że	uczestnicy	korzystają	z	za-
jęć	co	drugi	tydzień,	zgodnie	z	ustalonym	grafikiem.
	 Pracujemy	w	małych	grupach,	gdzie	wykonujemy	
ciekawe	prace,	które	zamieszczone	są	na	naszym	Fa-
cebook-u	–	WTZ	Osiny.
	 Po	 bardzo	 długiej	 przerwie	 z	 	 ogromnym	 zapa-
łem	i	zaangażowaniem	rozwijamy	swoje	pasje	a	także	

uczymy	się	nowych	technik	pracy.	Efektem	czego	po-
wstają	m.	in.:	eleganckie	świeczniki,	poduszki,	ozdo-
by	wielkanocne,	kompozycje	kwiatowe	i	wiele	innych	
dekoracji.
	 Serdecznie	 zapraszamy	do	 zapoznania	 się	 z	 pra-
cami	wykonanymi	przez	naszych	podopiecznych.	Za-
chęcamy	do	ich	zakupu.	

Magdalena Markiewicz
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Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

	 Pary	małżeńskie	z	gminy	Pierzchnica	świętowały	
w	niedzielę	 28	 lutego	bieżącego	 roku	 Jubileusz	 50	 -	
lecia	Pożycia	Małżeńskiego.	Z	tej	okazji	na	sali	konfe-
rencyjnej	Urzędu	Miasta	i	Gminy	odbyło	się	uroczyste	
spotkanie	z	Jubilatami.	
	 Wręczenia	Medali	nadanych	przez	Prezydenta	Rze-
czypospolitej	 Polskiej	w	 dowód	 uznania	 dla	 trwałości	
małżeństwa	i	rodziny	dokonał	Burmistrz	Miasta	i	Gmi-
ny	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk	w	 asyście	Kierownika	
Urzędu	Stanu	Cywilnego	Mieczysławy	Pietrzyk.	
	 Dostojnym	 Jubilatom	 gratulowali	 również	 tak	
pięknego	Jubileuszu	i	życzyli	wielu	wspólnych	lat	w	
zdrowiu,	 spokoju	 i	 życzliwości	 ludzkiej	 oraz	 kolej-
nych	pięknych	jubileuszy.
Jubilaci	otrzymali	 także	pamiątkowe	dyplomy	 i	upo-
minki.
	 Drodzy	 Jubilaci,	 dziękujemy	Wam	 za	 zgodność	
Pożycia	Małżeńskiego,	 za	 wytrwałość	 i	 cierpliwość,	
bo	szczęśliwe	Pożycie	Małżeńskie	i	rodzinne	to	bardzo	
trudne	życiowe	zadanie	-	niezwykle	wymagające,	ale	
wzajemna	miłość	i	szacunek	sprawia,	że	łatwiej	można	
znosić	troski	codziennego	dnia.

Jubileusz	50	-	lecia	Pożycia	Małżeńskiego	obchodzili	
Państwo:

1.	Lidia	i	Henryk	Baran
2.	Krystyna	i	Józef	Bassa

3.	Zofia	i	Ryszard	Kułagowscy
4.	Ewa	i	Mieczysław	Metryka
5.	Alina	i	Kazimierz	Osman
6.	Zofia	i	Aleksander	Piwowarczyk
7.	Halina	i	Czesław	Sasuła

	 Medal	 za	 Długoletnie	 Pożycie	 Małżeńskie	 jest	
odznaczeniem	 państwowym	 	 i	 zgodnie	 z	 obowiązu-
jącymi	 przepisami,	wręczenie	 nadanego	 odznaczenia	
powinno	 nastąpić	 w	 ciągu	 sześciu	miesięcy	 od	 daty	
podjęcia	 przez	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
postanowienia	o	jego	nadaniu.	
	 Wręczenie	Medalu	 za	 Długoletnie	 Pożycie	Mał-
żeńskie	winno	mieć	 uroczysty	 charakter	 ze	względu	
na	rangę	i	uznanie	dla	małżonków,	których	półwiecze	
wspólnego	życia	zostało	uhonorowane	odznaczeniami	
państwowymi.
	 Wobec	powyższego	tutejszy	Urząd	Miasta	i	Gmi-
ny	 z	 uwagi	 na	 konieczność	 prawidłowej	 realizacji	
powierzonych	 zadań	oraz	 dbałość	 o	 dochowanie	 ter-
minów	określonych	w	przepisach	był	zobligowany	do	
zorganizowania	uroczystego	 spotkania	 Jubilatów,	ce-
lem	wręczenia	nadanych	Medali	za	Długoletnie	Poży-
cie	Małżeńskie.	
	 Ze	względu	na	panującą	epidemię,	krótkie	spotka-
nia	z	Jubilatami	odbyły	się	w	trzech	grupach	z	zacho-
waniem	reżimu	sanitarnego.		

Edyta Majewska

Jeśli masz chwilkę to zatrzymaj się i przeczytaj

	 Współpraca	z	grupą	dzieciaków	z III c z SP nr 39 
w Kielcach	była	dużym	zaskoczeniem.	Nie	wiedzia-
łam	w	jaki	sposób	Ci	młodzi	ludzie	zareagują	na	pro-
pozycję,	żeby	coś	zrobić,	jakoś	pomóc,	zaangażować	
się.	Nie	pojawiła	się	we	mnie	jako	w	osobie	dorosłej,	
postawa	oczekiwania,	obowiązku	wykonania	zadania	
przez	młodych	ludzi,	nie	planowałam,	nie	zmuszałam.	
Czekałam	na	to	co	się	wydarzy.	I	w	tej	sytuacji	to	moc-
no	zadziałało.	Czas	pokazał,	że	klasa	III	c	to	dzieciaki	
z	pasją	 i	 chęcią	podzielenia	 się	 swoją	mocą	 i	niedo-
skonałością	 z	 nieznaną	 im	 rówieśniczką.	 Cała	 klasa	
przygotowała	pomoce	z	różnych	dziedzin,	tak	aby	po-
móc	nieznanej	im	koleżance	w	pokonywaniu	trudno-
ści	w	 nauce.	Wszystkie	 przygotowane	 i	 dostarczone	

do	mnie	 prace	 ułożyły	 dalszy	 plan	 działania.	Dzięki	
temu	 powstała	 gra	 nieidealna,	 niedoskonała	 w	 swo-
jej	prostocie	za	to	ręcznie	wykonana,	wykorzystująca	
prace	 przygotowane	 przez	 dzieciaki	 z	 III	 c.	Czy	 bę-
dzie	dalszy	ciąg	współpracy	z	klasą,	której	członkowie	
zdali	wszelkie	możliwe	egzaminy	z	empatii,	szacunku,	
otwartości?	Nie	wiem.	Wiem	natomiast,	że	klasa	III	c	
wraz	z	wychowawczynią	są	otwarci	na	dalszą	pomoc	
i	zaangażowanie	się.	
	 Niezmiennie,	 w	 miarę	 zgłaszanych	 i	 dostrzega-
nych	 potrzeb	 realizowany	 jest	 również	 projekt	„Ko-
chać znaczy dawać”.	 Zamysł	 projektu	 jest	 bardzo	
prosty,	osoba	w	trudnej	sytuacji	zgłasza	swoje	najpil-
niejsze	 potrzeby	 np.	 fotel	 do	 biurka	 dla	 dziecka	 lub	
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niedobór	 ubrań.	 Taką	 informację	 przekazuję	 dalej,	
naszej	małej	lokalnej	społeczności.	I	tutaj	pojawia	się	
element	oczekiwania,	niepewności,	pytań	„uda	się	po-
móc	czy	się	nie	uda?”.	Przez	okres	kilkunastu	miesięcy	
realizacji	projektu	zawsze	się	udawało,	zawsze	znalazł	
się	Pierzchnicki	Anioł,	który	odpowiadał	na	potrzebę	
innej	osoby.	Dlatego	projekt	pomimo	otaczającej	rze-
czywistości	realizowany	jest	nadal.	Nie	ma	planów	jak	
długo	jeszcze.	Będę	się	przyglądała	i	jeśli	zajdzie	po-
trzeba	rezygnacji	to	zrobię	to	z	poczuciem	i	przekona-
niem	dobrze	wykonanego	działania.	A	teraz	pomagaj-
my	na	tyle	na	ile	możemy,	na	ile	jesteśmy	otwarci	na	
drugiego	człowieka	i	jego	potrzeby.	
	 Przypomnę	zasady	projektu	„Kochać znaczy da-
wać”:	 dla	 osób	w	 trudnej	 sytuacji	 poszukujemy	nie-
zbędnych	rzeczy	(ubrania,	sprzęty,	wyposażenie	itp.).	
Bieżące	 potrzeby	 rodzin	 możesz	 znaleźć	 na	 stronie	
UMiG,	FB	oraz	w	zakładce	MGOPS	„Projekt	socjal-
ny”.	 Następnie	 zgromadzone	 rzeczy	 przekazujemy	
bezpośrednio	osobom	potrzebującym.	
	 Pomaganie	 innym	 to	 bardzo	 delikatna	 sprawa,	
wymaga	wrażliwości	na	drugiego	człowieka,	dlatego	
dokładam	 starań,	 aby	 pomoc	 odbywała	 się	 za	 zgodą	
osoby	 potrzebującej	 oraz	 z	 zachowaniem	 zasad	 dys-
krecji	 i	 szacunku	wobec	 drugiego	 człowieka.	Ważne	
jest	 również,	 aby	 przekazywane	 rzeczy	 były	 prezen-
tem,	czyli	aby	były	czyste,	uprasowane	i	możliwe	do	
dalszego	wykorzystania.
	 A	jeśli	Ty	masz	ochotę	i	pomysł	na	wsparcie	mnie	
w	takim	lub	 innym	obszarze	zapraszam	do	kontaktu.	

Z	 przyjemnością	 porozmawiam	 i	wysłucham	Twojej	
propozycji.	Może	wspólnie	uda	nam	się	pomóc	jeszcze	
komuś	innemu?	
	 Kolejne	 działanie	 trwa	 już	 dość	 długo,	 od	 maja	
2019	 roku	 istnieje	 i	 regularnie	 spotyka	 się	 Grupa 
Wsparcia.	 Jest	 to	 grupa	 składająca	 się	 z	 kilku	mam	
z	terenu	gminy,	które	zostały	obdarzone	wyjątkowym	
prezentem	–	dzieckiem	nieidealnym,	za	to	z	ogromną	
potrzebą	miłości,	szacunku,	wiary	w	jego	możliwości.	
Czym	 są	 takie	 spotkania?	To	 czas	 na	 bycie	 ze	 sobą,	
z	drugą	mamą,	która	jest	w	bardzo	podobnej	sytuacji,	
to	czas	na	rozmowę,	na	czucie	płynącej	łzy	po	policz-
ku,	na	uśmiech,	na	pochwalenie	się	swoim	kolejnym,	
choć	czasami	bardzo	niewidzialnym	dla	oczu	innych,	
osiągnięciem.	To	również	jest	dobry	czas	na	wypowie-
dzenie	 swojego	 żalu,	 złości,	 czas	 na	 milczenie,	 słu-
chanie.	Czasami	 to	 również	moment	na	proste,	 ludz-
kie	nicnierobienie.	Będziemy	jeszcze	chwilę	ze	sobą,	
wspólnie	w	Grupie	Wsparcia,	a	potem	nadejdzie	do-
bry	moment	na	dalsze	samodzielne	funkcjonowanie	z	
okruchami	wspomnień	i	siłą	do	dalszego	pokonywania	
trudności.	
	 A	jeśli	jeszcze	mało	działań	opisałam	to	proponuję	
Ci	korepetycje.	Tak,	korepetycje	w	formie	zdalnej,	bez-
płatne,	 prowadzone	 przez	wolontariuszy	 z	Regional-
nego	Centrum	Wolontariatu	w	Kielcach.	Jeśli	uznasz,	
że	Ty	lub	Twoje	dziecko	nie	jesteście	w	stanie	poradzić	
sobie	z	trudnościami	z	danego	przedmiotu	szkolnego	
to	odezwij	się.	Przekażę	Ci	kontakt	do	RCW.	Tam	na	
pewno	znajdzie	się	osoba,	która	zaradzi	Twoim	szkol-

nym	 problemom.	 Można?	
Oczywiście,	że	można	wy-
starczy	tylko	chcieć!
	 Na	 zakończenie	 tylko	
małe	przypomnienie!
	 Jeśli	 masz	 ochotę	 spra-
wić	 radość,	 spowodować	
uśmiech	 na	 twarzy	 lub	
usłyszeć	 słowo	 „dzię-
kuję”	 od	 drugiego	 czło-
wieka	 to	 zapraszam	 do	
kontaktu	 jamrozek.mar-
tyna@pierzchnica.pl	 lub 
041	353	80	22	można	mnie	
również	 spotkać	 na	 ścież-
kach,	 zakrętach,	 drogach	
pierzchnickich	terenów.

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 

 w Pierzchnicy
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Informacje Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy

Podwyżka opłat za odpady będzie później niż przewidywano

	 W	 ubiegłym	 roku	 znacząco	 wzrosły	 koszty	 od-
bioru	i	zagospodarowania	odpadów.	Przeprowadzony	
w	 listopadzie	 ubiegłego	 roku	 przetarg	 na	 cały	 2021	
rok		przyniósł	kolejny	wzrost	kosztów	odbioru	i	zago-
spodarowania	odpadów	z	740	zł/tonę	na	884zł/tonę	od	
1	stycznia	–	wzrost	o	prawie	20%.	W	konsekwencji	od	
1	stycznia	również	powinny	wzrosnąć	opłaty	o	20%.

	 W	 sąsiednich	 gminach	 nastąpił	 wzrost	 opłat	 od	
1	 stycznia	o	2zł	od	osoby	 (gm.	Daleszyce)	 i	 3	 zł	od	
osoby	(gm.	Morawica	oraz	Chmielnik).	
W	naszej	gminie	nie	było	takiej	konieczności.

	 Podjęte	działania	w	zakresie	weryfikacji	deklaracji	
przyniosły	 pozytywne	 efekty.	Systemem	opłat	 zosta-
ło	objęte	blisko	200	osób	więcej	niż	było	dotychczas.		
Wyegzekwowano	zaległe	deklaracje	od	2019	roku	(od	
kiedy	wprowadzono	opłaty	od	osoby).	Zwiększyła	się	
więc	łączna	suma	wpłat	od	mieszkańców.	

Taka	sytuacja	pozwoliła	na	to,	że	do 30 czerwca nie 
będzie podwyżki opłat.	

	 Od	1	stycznia	stawki	w	poszczególnych	gminach	
są	następujące:
-	Gmina	Daleszyce	–	15zł	od	osoby	(bez	kompostow-
nika	–	16zł)
-	Gmina	Morawica	–	16zł	od	osoby	(bez	kompostow-
nika	–	18zł)
-	Gmina	Chmielnik	–	16,50zł	od	osoby	(bez	kompo-
stownika	–	18,50zł)
-	Gmina	 Pierzchnica	 –	 14	 zł	 od	 osoby	 (bez	 kompo-
stownika	–	16zł).

	 Według	wstępnych	wyliczeń	spodziewany	wzrost	
opłaty	w	naszej	gminie	od	1	lipca	nie	powinien	prze-
kroczyć	2	zł	od	osoby	–	mimo	wzrostu	kosztów	o	bli-
sko	20%.	Dużo	zależeć	będzie	od	ilości	oddawanych	
odpadów	oraz	efektywności	segregacji.	Bardzo	ważną	
sprawą	jest	też	aby	wszyscy	mieszkańcy	wnosili	opła-
ty.

Halina Ryśkiewicz
Sekretarz
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Przekaż 1%
swojego podatku

dla  Fundacji
„Przyjazny Dom Dziecka”

Fundacja	 „Przyjazny	 Dom	 dziecka”	
współpracuje	z	MGBP	i	Świetlicami	Ak-
tywator.	W	2020	 r.	Fundacja	finansowała	
zajęcia	taneczne	w	świetlicy	w	Pierzchni-
cy,	 przekazała	 atlas	do	 ćwiczeń	do	 świe-
tlicy	 w	 Skrzelczycach	 oraz	 ufundowała	
część	nagród	w	Konkursie	Patriotycznych	
„Z	 dumą	 o	 Polsce”	 (na	 ponad	 700	 zł).	
W	lutym	b.r.	Fundacja	złożyła	wniosek	do	
Urzędu	 marszałkowskiego	 na	 realizację	
zadania	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	 ze	 świe-
tlic	(zajęcia	muzyczne),	także	współpraca	
trwa	i	nie	zamierza	się	kończyć	;-)
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Liczymy się dla Polski!

	 Świat,	który	nas	otacza	ulega	ciągłym	zmianom.	
Zmienia	się	liczba	ludności,	nasze	warunki	życia,	czy	
rynek	pracy.	Dlatego	też	Główny	Urząd	Statystyczny	
zbiera	 i	 udostępnia	 dane,	 które	 pozwalają	 zbadać	
zarówno	 wielkość,	 jak	 i	 kierunek	 tych	 zmian.	
Najważniejszym	 badaniem	 statystycznym	 jest	
rozpoczynający	się	1 kwietnia 2021 r.	Narodowy	Spis	
Powszechny	Ludności	i	Mieszkań	(NSP2021)	-	reali-
zowany	co	10	lat.	

Dlaczego spis jest tak ważny?
	 Badania	 statystyczne,	 a	 w	 szczególności	 spisy	
powszechne	 są	 niezwykle	 ważne	 dla	 prawidłowe-
go	 funkcjonowania	 państwa,	 ale	 także	 dla	 każdego	
mieszkańca.	Podczas	spisu	zbierane	będą	informacje,	
które	pozwolą	na	analizę	procesów,	jakie	zaszły	w	na-
szym	społeczeństwie	na	przestrzeni	lat	2011	–	2021	na	
wszystkich	 szczeblach	 podziału	 terytorialnego	 kraju:	
ogólnokrajowym,	regionalnym	i	lokalnym.	

Spisz się jak najlepiej!
	 Rozwój	technologii	ułatwia	życie	na	wielu	płasz-
czyznach	 –	 dlatego	 jako	 przedstawiciele	 statystyki	
publicznej	wychodzimy	naprzeciw	potrzebom	obywa-
teli.	Dbając	 o	wygodę	 i	 bezpieczeństwo	Responden-
tów	 zdecydowano,	 że	 podczas	 NSP2021,	 to	 właśnie	
samospis internetowy	będzie	podstawowym	kanałem	
przekazywania	informacji.	Aplikacja	dostępna	będzie	
przez	 cały	 okres	 trwania	 spisu,	 wystarczy	 tylko	
urządzenie	z	dostępem	do	internetu.	
	 Samodzielnie	będą	mogły	się	spisać	także	osoby,	
które	nie	posiadają	urządzenia	lub	dostępu	do	interne-
tu.	Z	myślą	o	nich	w	Urzędach	Gmin	przygotowane	
będą	stanowiska,	na	których	będzie	można	się	nie	tyl-
ko	 spisać,	 ale	 także	 otrzymać	 fachową	 pomoc	 prze-
szkolonych	osób.
	 Dodatkowo,	16 kwietnia	wdrożymy	metody	po-
mocnicze	 –	 wywiady	 bezpośrednie	 lub	 telefoniczne,	
które	przeprowadzą	nasi	rachmistrze.	Osoba,	która	nie	
dokonała	samospisu	internetowego	nie	może	odmówić	
przekazania	danych	w	formie	wywiadu	telefonicznego	
lub	bezpośredniego.

Tajemnica statystyczna 
	 Dane	przekazywane	w	ramach	Narodowego	Spisu	
Powszechnego	są	objęte	tajemnicą	statystyczną,	czyli	
są	udostępniane	wyłącznie	w	formie	zbiorczej,	to	zna-
czy	 takiej,	która	uniemożliwia	 identyfikację	konkret-
nej	osoby.	Warto	przy	tym	zaznaczyć,	że	w	spisie	po-
wszechnym	nigdy	nie	pytamy	o	wysokość	zarobków,	
numer	konta	czy	karty	kredytowej,	a	dane	osobowe	nie	
są	nigdzie	przekazywane.
	 Udział	w	spisie	jest	obowiązkowy,	a	dla	nas	bardzo	
ważny,	bo	jak	głosi	hasło	rozpoczynającego	się	spisu	
#liczysiękażdy.	

Więcej	dowiesz	się	na	portalu	spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe

w Pierzchnicy
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Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o. przypomina Mieszkańcom 
GMINY PIERZCHNICA - Kanalizacja to nie śmietnik!!!!

NIE WOLNO WRZUCAĆ I WLEWAĆ DO KA-
NALIZACJI SANITARNEJ (zlewy, muszle klo-
zetowe, odpływy, studzienki kanalizacyjne):

•	odpadów	stałych,	które	mogą	powodować	zmniej-
szenie	 przepustowości	 przewodów	 lub	 zakłóce-
nia	w	 eksploatacji	 urządzeń	kanalizacyjnych	np.	
żwiru,	 piasku,	 popiołu,	 szkła,	 wytłoczyn,	 droż-
dży,	szczeciny,	ścinków	skór,	tekstyliów,	włókien,	
opakowań	po	słodyczach,	resztek	jedzenia,	chus-
teczek nawilżających dla dzieci, patyczków do 
uszu,	bandaży,	pampersów,	podpasek,	prezerwa-
tyw	itp.;

•	odpadów	płynnych	nie	mieszających	się	z	wodą	np.	
sztucznych	 żywic,	 lakierów,	 mas	 bitumicznych,	
smół	i	emulsji,	mieszanin	cementowych	itp.;

•	substancji	palnych	i	wybuchowych:	benzyn,	nafty,	
oleju	opałowego,	napędowego,	karbidu,	rozpusz-
czalników	itp.;

•	 substancji	 żrących	 i	 toksycznych	 jak	 np.	 kwasy	
i	zasady,	formalina,	siarczki,	cyjanki	oraz	roztwo-
ry	amoniaku,	siarkowodoru	i	cyjanowodoru;

•	odpadów	i	ścieków	z	hodowli	zwierząt,	takich	jak	
np.	 obornik,	 gnojówka, gnojowica, oraz zgni-
łych ścieków ze zbiorników bezodpływowych 
(szamb);

•	tłuszczów	i	olejów,	krwi	z	ubojni;

•	 ścieków	 niepodatnych	 na	 procesy	 biologicznego	
oczyszczania	ścieków;

•	wód	drenażowych,	wód	opadowych	i	ścieków	opa-
dowych	oraz	ścieków	wysoko	zasolonych;

•	 innych	 substancji,	 które	wskutek	 swojego	 składu	
chemicznego	lub	temperatury	mogłoby	uszkodzić	
urządzenia	kanalizacyjne	Usługobiorcy,	powodo-
wać	 zagrożenie	 pożarowe	 lub	 wybuchowe,	 od-
działywać	szkodliwe	na	bezpieczeństwo	i	zdrowie	
osób	 obsługujących	 lub	 powodować	 zagrożenie	
środowiska	naturalnego.

	 Osoby,	 które	wrzucają	 odpady	do	 sieci	 kanali-
zacyjnej	 narażają	 Nas Wszystkich	 na	 dodatkowe	
koszty	utrzymania	sieci	kanalizacyjnej	poprzez	ko-
nieczność	 angażowania	 specjalistycznego	 sprzętu	
do	jej	czyszczenia.

	 Odpady	wrzucone	do	kanalizacji	sanitarnej	czę-
sto	prowadzą	do	uszkodzenia	pomp	przepompowni,	
czyli		urządzeń,	które	tłoczą	ścieki.	Usunięcie	awarii	
związane	 jest	 z	dużymi	kosztami	wymiany	pompy	
bądź	jej	naprawy,	za	którą	zostaną obciążeni wszy-
scy mieszkańcy	 płacąc	 rachunki	 za	 dostarczaną	
wodę	 	 i	 odprowadzane	 ścieki.	 Wszystkie	 koszty	
związane	 z	 prawidłowym	 funkcjonowaniem	 sieci	
wodno-	 kanalizacyjnej	 obciążające	 Zakład	 Komu-
nalny	w	Pierzchnicy	Sp.	z	o.o.	ujęte	są	w	 taryfach	
na	wodę	i	ścieki	i	mają	odzwierciedlenie	w	realnych	
cenach	 jednostkowych	dostarczanej	wody	 i	 odpro-
wadzanych	ścieków.

	 W	 związku	 z	 powyższym	 Zakład	 Komunal-
ny	w	Pierzchnicy	Sp.	z	o.o.	zwraca	się	z	prośbą	do	
Wszystkich	Mieszkańców	Gminy	Pierzchnica	o	pra-
widłowe	korzystnie	z	kanalizacji	i	nietraktowanie	jej	
jako	pojemnika	na	odpady.	Pamiętajmy,	 że	 sposób	
użytkowania	 kanalizacji	 jest	 świadectwem	 naszej	
kultury	 oraz	 przestrzegania	 zasad	współżycia	 spo-
łecznego.

Fot.		Śmieci	i	odpady	wrzucone	do	kanalizacji	sanitarnej	na	
oczyszczalni	ścieków	w	Pierzchnicy.
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Bliżej mieszkańców

	 W	 Chmielniku	 oficjalnie	 otwarto	 nową	 siedzibę 
filii Wydziału Komunikacji	 i	 Transportu	 Starostwa	
Powiatowego	w	Kielcach	oraz	Lokalnego	Punktu	In-
formacyjno	–	Konsultacyjnego	Powiatowego Urzędu 
Pracy	 w	 Kielcach.	 Będą	 tam	 obsługiwani	 zarówno	
mieszkańcy	gminy	Chmielnik,	jak	i	Pierzchnica.
	 -	Ze	względu	na	zły	stan	techniczny	pomieszczeń	
poprzedniej	filii,	postanowiliśmy	zmienić	jej	lokaliza-
cję.	I	żeby	uprościć	mieszkańcom	tego	terenu	załatwia-
nie	swoich	spraw,	w	tym	samym	miejscu,	postanowili-
śmy	umiejscowić	także	LPiK.		Obie	jednostki	będą	się	
teraz	mieścić	przy	ulicy Bednarskiej 17 w Chmielni-
ku (budynek OSP w Chmielniku, obok Delikatesów 
Centrum)	–	mówi	starosta	kielecki,	Mirosław	Gębski.
	 Dzięki	nowej	 lokalizacji,	do	dyspozycji	klientów	
oddane	zostały	większe	niż	dotychczas	pomieszczenia	
oraz	 parking	przed	budynkiem,	 dzięki	 czemu	 zdecy-

dowanie	podniesie	się	komfort	i	jakość	obsługi	miesz-
kańców	powiatu	kieleckiego.
	 -	Właśnie	materializuje	się	to,	o	czym	bardzo	czę-
sto	mówimy,	 co	 planujemy,	 ale	 co	 jak	widać	 też	 ro-
bimy.	To	 jest	 zupełnie	 inny	 standard,	 pomieszczenia	
są	przestronne,	bardzo	wygodne	dla	naszych	klientów	
i	 pracowników.	 Poziom	 usług	 publicznych	 zarówno	
miasta	i	gminy	Chmielnik,	jak	i	Powiatu	Kieleckiego	
to	 jest	 coś,	 do	 czego	 powinniśmy	 zmierzać.	 Ta	 jed-
nostka	 będzie	 pracować	w	wysokim	 standardzie,	 ale	
za	chwilę	będą	kolejne,	bo	jeśli	równać	to	do	najlep-
szych	–	mówi	Mariusz	Ściana,	Członek	Zarządu	Po-
wiatu	w	Kielcach.	
	 Warto	dodać,	że	wcześniej	obie	jednostki	znajdo-
wały	się	przy	ulicy	Mielczarskiego.	Przeniesienie	filii	
i	 punktu	 nie	 byłoby	możliwe,	 gdyby	 nie	 życzliwość	
strażaków	OSP	w	Chmielniku,	którzy	podjęli	się	trudu	
wyremontowania	 części	 budynku	 oraz	 dofinansowa-
niu	przez	samorząd	gminy	Chmielnik	kwotą	30	tys.	zł.	
Cezary	 Majcher,	 Członek	 Zarządu	 Powiatu	 w	 Kiel-
cach:	Obłożenie	jest	dość	spore,	dlatego	też	zdecydo-
waliśmy	się,	żeby	ta	filia	była	otwarta	pięć	dni,	żeby	
mieszkańcy	mieli	swobodny	dostęp	do	naszych	usług.	
Na	otwarciu	filii	obecny	był	 także	dyrektor	Powiato-
wego	Urzędu	Pracy	w	Kielcach	Grzegorz	Piwko	oraz	
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Chmielnik	Paweł	Wójcik.	

Starostwo Powiatowe
w Kielcach

Ślubowanie i Pasowanie uczniów klasy pierwszej 

	 Dzień	 5	 marca	 2021	 roku	 przyniósł	 Społecznej	
Szkole	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	nie-
codzienną	uroczystość,	którą	było	Ślubowanie	i	Paso-
wanie	uczniów	klasy	pierwszej.	Niestety	pierwszakom	
długo	przyszło	czekać	na	ten	ważny	dzień,	ponieważ	
ślubowanie	 w	 pierwszym	 terminie	 nie	 odbyło	 się	
w	związku	z	panującą	w	kraju	sytuacją	epidemiczną.	
Dlatego	z	większą	tęsknotą	dzieci	poprosiły	o	ślubo-
wanie:
„Pani Dyrektor, wiemy to już sami,
Że od dziś będziemy prawdziwymi uczniami.
Już czekać dłużej nie jesteśmy w stanie,
Więc bardzo prosimy o pasowanie”.

	 Uroczystość	 poprowadzili	 uczniowie	 klasy	 trze-
ciej:	Lena	Bielawska	i	Karol	Pietrusik.	Zanim	jednak	
dzieci	zostały	przyjęte	do	grona	społeczności	szkolnej	
musiały	 przedstawić	 to,	 czego	 już	 się	 w	 szkole	 na-
uczyły.	 Gotowi,	 odświętnie	 ubrani	 i	 bardzo	 przejęci	
przystąpili	 do	 zaprezentowania	 swoich	 umiejętności.	
Zadaniem	uczniów	było	m.in.	 zaśpiewanie	piosenek,	
recytacja	wierszy	oraz	udzielenie	odpowiedzi	na	sze-
reg	 bardzo	 ważnych	 pytań.	 Po	 zakończonej	 prezen-
tacji,	 prowadzący	 uroczystość	 Karol	 potwierdził,	 iż	
wszystkie	 dzieci	 zdały	 „egzamin	 pierwszoklasisty”	
i	zaprosił	ich	do	grona	pełnoprawnych	uczniów	naszej	
szkoły.
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	 W	podniosłej	atmosferze,	przed	pocztem	sztanda-
rowym,	pierwszacy	ślubowali	być	dobrymi	uczniami	
i	Polakami,	swym	zachowaniem	i	nauką	sprawiać	ra-
dość	rodzicom	i	nauczycielom.	Po	złożeniu	ślubowania	
Pani	Dyrektor	Elżbieta	Stemplewska	dokonała	symbo-
licznego	 pasowania	 na	 ucznia	wypowiadając	 zdanie:	
„Pasuję	 Cię	 na	 ucznia	
Społecznej	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Jana	
Pawła	II	w	Drugni”.	Na	
pamiątkę	 tej	 podniosłej	
chwili	 Pani	 Dyrektor	
wręczyła	 naszym	 ma-
łym	 bohaterom	 pamiąt-
kowe	dyplomy.
	 Oprócz	 pasowania	
na	 ucznia	 szkoły,	 Lena	
i	 Karol	 pasowali	 na-
szych	 pierwszaków	 na	
czytelników	 szkolnej	 biblioteki.	 Po	 wypowiedzeniu	
aktu	pasowania	na	czytelnika,	słowami	„Pasuję	cię	na	
Rycerza	książek”	i	symbolicznym	pasowaniu	książką,	
zostali	 oficjalnie	 przyjęci	 do	 grona	 czytelników.	 Na	
pamiątkę	otrzymali	dyplomy	oraz	albumy	pierwszaka.
	 Pierwszaki	otrzymały	także	zaproszenie	do	oszczę-
dzania	 za	pośrednictwem	Szkolnej	Kasy	Oszczędno-
ści	SKO.	Każdy	uczeń	otrzymał	książeczkę,	na	której	

będą	odnotowywane	wpłaty	oszczędności.
	 Nie	był	to	jednak	koniec	niespodzianek.	Pierwszo-
klasiści	otrzymali	swoje	pierwsze	„Słowniki	ortogra-
ficzne”	ufundowane	przez	Radę	Rodziców	naszej	szko-
ły.	 Zarząd	 Stowarzyszenia	 Sportowo	 –	 Kulturalnego	
podarował	 dzieciom	milutkie	 poduszeczki	 z	 tablicz-

ką	mnożenia	–	 słowem	
przyjemne	 z	 pożytecz-
nym.	 Rodzice	 naszych	
milusińskich	 zadbali	
o	słodkości	w	tym	dniu,	
ofiarując	 swoim	 dzie-
ciom	„Rożki	obfitości”,	
tort	oraz	poczęstunek.
Do	 życzeń	 dla	 świeżo	
upieczonych	 uczniów	
dołączył	Burmistrz	Mia- 
sta	 i	Gminy	Pan	Stani-
sław	 Strąk	 przesyłając	

dzieciom	życzenia	samych	sukcesów	w	nauce.
	 Niestety	z	uwagi	na	pandemię,	pierwszy	raz	w	hi-
storii	szkoły	w	uroczystości	tej	nie	mogli	uczestniczyć	
goście	i	rodzice.	Mimo	wszystko	cieszymy	się,	że	ślu-
bowanie	mogło	się	wreszcie	odbyć	i	na	pewno	długo	
pozostanie	w	pamięci	naszych	uczniów.

Małgorzata Radomska

PUP w Kielcach realizuje nowe programy specjalne dla bezrobotnych. Skorzystaj!

 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął rekruta-
cję do  programów specjalnych realizowanych w bieżącym 
roku. Dynamicznie i świeżo brzmiące programy tj. „Wiosna 
dla aktywnych” czy „Otwórz się na zmiany” to dwa z czte-
rech programów specjalnych, które rozpoczęły się 1 marca 
2021 roku.
	 Fizjoterapeuci,	 pracownicy	 branży	 gastronomicznej	
mocno	poszkodowanej	wskutek	pandemii	COVID-19	czy	
osoby	 poszukujące	 zatrudnienia	 w	 charakterze	 opiekuna	
osoby	starszej	to	grupy	osób	bezrobotnych,	którym	Powia-
towy	Urząd	Pracy	w	Kielcach	proponuje	udział	w	zindy-
widualizowanych	 działaniach	 aktywizacyjnych	 popartych	
diagnozą	potrzeb	i	oczekiwań	klientów	urzędu.	Powiatowy	
Urząd	 Pracy	 w	Kielcach	 zaplanował	 na	 2021	 rok	 szereg	
działań	 aktywizacyjnych	w	 ramach	 przygotowanych	 pro-
gramów:
1)	„Aktywni	to	MY!”	
program	skierowany	do	osób	bezrobotnych	posiadających	
wykształcenie	 wyższe	 o	 kierunku	 fizjoterapia,	 w	 ramach	
którego	osoby	bezrobotne	mogą	m.in.	skorzystać	z:

•	szkolenia	indywidulanego	podwyższającego	kwalifikacje	
w	zakresie	fizjoterapii;

•	jednorazowych	środków	na	podjęcie	działalności	gospo-
darczej	o	profilu	fizjoterapia	wraz	z	konsultacjami	w	za-
kresie	wypełniania	wniosków;

•	premii	finansowej	na	reklamę	lub	środki	ochrony	osobi-
stej.

2)	„Otwórz	się	na	zmiany”
wsparciem	w	programie	mogą	zostać	objęte	osoby	bezro-
botne,	 które	 utraciły	 zatrudnienie	w	 sektorze	 gastronomii	
w	wyniku	pandemii	wywołanej	COVID-19.
Oferowane	wsparcie	w	programie	to:
•	szkolenia	indywidualne	wraz	ze	zwrotem	kosztów	dojaz-
du	i	stypendium	szkoleniowym;

•	 konsultacje	 z	 wypełnienia	 wniosku	 o	 dofinansowanie	
działalności	gospodarczej;

•	przyznanie	dotacji	na	podjęcie	działalności	gospodarczej	
–	24  000 zł.

•	premia	finansowa	na	reklamę.
3)	„Stawiam	na	siebie”
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do	programu	zapraszamy	osoby	bezrobotne	o	niskich	kwa-
lifikacjach	 zawodowych	 w	 wieku	 35-50	 lat	 	 z	 czynnym	
prawem	jazdy	kat.	B	poszukujące	zatrudnienia	w	sektorze	
opieki	nad	osobami	starszymi.		Zadania:
•	szkolenie	„Profesjonalny	opiekun	osoby	starszej”	wraz	ze	
stypendium	szkoleniowym;

•	 konsultacje	 z	 wypełnienia	 wniosku	 o	 dofinansowanie	
działalności	gospodarczej;

•	przyznanie	 jednorazowych	środków	na	podjęcie	działal-
ności	gospodarczej	–	24 000 zł;

•	premia	wypłacona	po	ukończonym	szkoleniu	i	po	otrzy-
maniu	dotacji.

4)	„Wiosna	dla	aktywnych”

o	udział	w	programie	mogą	ubiegać	się	osoby	bezrobotne	
z	niskimi	kwalifikacjami	zawodowymi	w	wieku	35-50	lat.	
PUP	oferuje:
•	szkolenie	„Profesjonalny	opiekun	osoby	starszej”	wraz	ze	
stypendium	szkoleniowym;

•	grant	na	zakup	środków	ochrony	osobistej;
•	premia	motywacyjna	wypłacona	po	podjęciu	zatrudnienia.

Rekrutacja	do	programów	trwa	do	30.04.2021	r.

Szczegółowe	 informacje	dostępne	są	na	 stronie	 interneto-
wej	 www.kielce.praca.gov.pl	 oraz	 pod	 numerami	 telefo-
nów:	41-367-16-12,	41-367-11-18,	41-367-11-67.

Nowe projekty dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

	 Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Kielcach	rozpoczął	realiza-
cję	dwóch	konkursowych	projektów	w	2021	roku.	
	 Różnorodność	 form	 aktywizacji	 –	 również	 dla	
osób,	 które	 utraciły	 pracę	 wskutek	 pandemii	 wywołanej 
COVID-19	-	to	główne	cechy	realizowanych	w	2021	roku	
projektów	konkursowych.	
	 Serdecznie	 zapraszamy	 do	 udziału	 osoby	 bezrobotne	
zarejestrowane	w	Powiatowym	Urzędzie	Pracy	w	Kielcach.

„ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie”
Grupę	docelową	będą	stanowiły	osoby	bezrobotne:
*	powyżej	29	roku	życia
*zarejestrowane	 w	 Powiatowym	Urzędzie	 Pracy	 w	 Kiel-
cach,	w	szczególności:
-	osoby	po	50	 roku	życia	 	 •	kobiety	 	 •	osoby	z	niepełno-
sprawnością	osoby	długotrwale	bezrobotne	 •	 	osoby	z	ni-
skimi	kwalifikacjami.
*	osoby	bezrobotne,	które	utraciły	zatrudnienie	po	1	marca	
2020	r.	wskutek	pandemii	COVID-19.

	 Projekt	 realizowany	w	 ramach	Regionalnego	Progra-
mu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	
2014-2020	 Poddziałanie	 10.2.1	Wsparcie	 aktywności	 za-
wodowej	 osób	 powyżej	 29	 roku	 życia	 pozostających	 bez	
zatrudnienia	(projekty	konkursowe).

Zadania	planowane	do	realizacji:
a)	pośrednictwo	pracy	i		poradnictwo	zawodowe	z	Indywi-
dualnym	Planem	Działań;
b)	staże	na	okres	6	miesięcy	z	gwarancją	zatrudnienia;
c)	wyposażenie	lub	doposażenie	stanowiska	pracy;
d)	szkolenia	/	kursy:

•	kurs	przygotowujący	do	egzaminu	państwowego	na	pra-
wo	jazdy	kat.	C+	kwalifikacja	wstępna	przyspieszona;
•	kurs	„Operator	koparko	-	ładowarki”;
•	kurs	„Specjalista	ds.	finansowo	-	kadrowych”.

Okres	realizacji	projektu:	01.03.2021r.	–	28.02.2023r.
Wartość	całkowita	projektu:	2.822.907,78	zł.
Osoba	do	kontaktu:		Koordynator	projektu	–		Pani	Marzena	
Skwirowska	tel.	41/367-16-12

„Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”
	 Uczestnikami	projektu	będą	osoby	bezrobotne	w	wie-
ku	18-29	lat.
	 Projekt	realizowany	w	ramach	Programu	Operacyjne-
go	Wiedza	Edukacja	Rozwój	Poddziałanie	1.2.1	Wsparcie	
udzielane	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

W	ramach	projektu	uczestnicy	skorzystają:
a)	 z	 pośrednictwa	 pracy	 i	 doradztwa	 zawodowego	 wraz	
z	 Indywidualnym	Planem	Działań	oraz	ze	zwrotem	kosz-
tów	dojazdu	na	wizyty;
b)	z	prac	interwencyjnych	na	okres	6	miesięcy.
Rekrutacja	do	I	tury	uczestników	projektu	trwa	do	osiągnię-
cia	grupy.

Okres	realizacji	projektu:	01.01.2021r.	–	31.12.2022r.
Wartość	całkowita	projektu:	1.554.089,76	zł.
Osoba	do	kontaktu:		Koordynator	projektu	–		Pani	Domini-
ka	Rutkowska-Pyk	tel.	41/367-11-81

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Czym są szczepionki i na czym polega mechanizm 
ich działania?

 Szczepionki	 to	 specjalne	 preparaty	 zawierające	
ściśle	 określone,	 zmodyfikowane	 zarazki	 np.	 wiru-
sy	 lub	bakterie	 lub	 ich	 fragmenty,	zawieszonew	sub-
stancji	wspomagającej,	które	po		podaniu,		stymulując	
naturalne	mechanizmy	obronne	organizmu,	prowadzą	
do	wytworzenia	przeciwciał	 i	 komórek	odpornościo-
wych-	czyli	skutecznej	ochrony	przeciwko	tym	zaraz-
kom,			ale	nie		wywołują	choroby.
	 Człowiek	jest		stale	narażony	na		kontakt	z	ogrom-
ną	liczbą	zarazków	(bakterii,	wirusów,	grzybów	i	paso-
żytów),	które	mogą	wywołać	poważne	choroby.	Chroni	
nas	 jednak	 wiele	 mechanizmów	 obronnych	 tworzą-
cych	układ odpornościowy.	Pierwszą	przeszkodę	sta-
nowią:	skóra	i	błony	śluzowe	oraz	występujące	na	ich	
powierzchni	substancje	niszczące-	drobnoustroje	(np.	
znajdujące	się	w	ślinie,	łzach,	soku	żołądkowym	i	mo-
czu).
	 Organizm	każdego	zdrowego	człowieka	jest	także	
wyposażony	w	doskonalsze	i	znacznie	skuteczniejsze	
mechanizmy	obronne	skierowane	przeciwko	konkret-
nym	 zarazkom:	 przeciwciała	 (specjalne	 cząsteczki	
białka)	 i	komórki odpornościowe.	 Są	 one	produko-
wane	jakby	„na	miarę”	po	kontakcie	człowieka	z	kon-
kretnym	drobnoustrojem	lub	jego	fragmentami	(w	wy-
niku	naturalnego	zakażenia	lub	szczepienia	).

Czy współczesne szczepionki są bezpieczne?

	 Bezpieczeństwo	szczepionki	jest	kontrolowane	na	
każdym	etapie,	nie	tylko	przed	wprowadzeniem	szcze-
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pionki	 na	 rynek,	 ale	 także	 gdy	 szczepionka	 jest	 już	
w	sprzedaży.	Europejska	Agencja	Leków	i	Urząd	Re-
jestracji	 Produktów	 Leczniczych	Wyrobów	Medycz-
nych	i	Produktów	Biobójczych	oceniają	w	prowadzo-
nym	procesie	rejestracji	wyniki	badań	bezpieczeństwa	
oraz	skuteczności	i	jakości	tych	preparatów.	Oczywi-
ście	 po	 zarejestrowaniu	 szczepionki,	 nadal	 sprawdza	
się	jej	bezpieczeństwo	już	na	dużych	populacjach.
	 Szczepionki	 przechodzą	 restrykcyjne	 badania,	
przed	dopuszczeniem	na	rynek;	każda	seria	jest	także	
dodatkowo	badana	przez	niezależne	od	producenta	la-
boratoria.

W	badaniach	tych	ocenia	się	między	innymi:	
•	 zgodność	 właściwości	 fizykochemicznych	 i	 biolo-
gicznych,

•	wygląd	szczepionki,
•	zawartość	środków	konserwujących,
•	zawartość	substancji	pomocniczych,
•	aktywność	szczepionki,
•	antygeny	(wirusowe	lub	bakteryjne).

W jaki sposób bada się skuteczność szczepionek?

Skuteczność	 szczepionek	 bada	 się	 w	 kilku	 etapach.	
Pierwszym	są	badania	przedkliniczne,	w	których	prze-
prowadza	się	eksperymenty	laboratoryjne,	drugim	eta-
pem	są	natomiast	badania	kliniczne.

Badanie	kliniczne	składa	się	z	trzech	faz:
1.	 Faza	 pierwsza	 -	 obejmuje	 ocenę	 bezpieczeństwa,	
a	także	dawki	i	schematy	podawania;	ocenę	przepro-
wadza	się	na	małej	grupie	ochotników.
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2.	Faza	druga	-	obejmuje	badania	na	większej	grupie	
osób,	ocenia	się	również	odpowiednią	dawkę	leku.
3.	Faza	 trzecia	 -	na	 tym	etapie	badanie	obejmuje	 już	
bardzo	 dużą	 grupę	 populacji	 (ilość	 osób	 w	 tej	 fazie	
może	liczyć	ponad	10000).

	 Bardzo	ważną	 informacją	 jest	 fakt,	 iż	przez	cały	
czas	 obecności	 szczepionki	 na	 rynku	 prowadzone	 są	
badania	czwartej	fazy.	Badanie	skuteczności	szczepio-
nek	określa	się	poprzez:
badanie	 immunogenności	 	 –	 określanie	 miana	 swo-
istych	przeciwciał	u	osób	szczepionych,
porównanie	o	ile	rzadziej	zachorowały	osoby	zaszcze-
pione,	porównując	daną	grupę	z	osobami	niezaszcze-
pionymi.

Szczepionka – na czym polega proces rejestracji 
szczepionki? Jak długo trwa?

	 Proces	 rejestracji	 szczepionki	 trwa	 od	 1	 do	 1,5	
roku,	jest	procedurą	dopuszczenia	jej	do	obrotu.	Pro-
ces	ten	może	przebiegać:
•	w	procedurze	krajowej,
•	w	procedurach	europejskich,
•	w	 procedurze	 centralnej	 przez	Europejską	Agencję	
Leków	–	decyzja	ta	jest	ważna	we	wszystkich	kra-
jach	Unii	Europejskiej.

	 W	 procedurze	 dopuszczenia	 do	 obrotu	 przedsta-
wiane	 i	 analizowane	 są	 przez	 ekspertów	 z	 różnych	
dziedzin	 dokumenty	 związane	 z	 bezpieczeństwem,	
procesem	wytwarzania,	jakością	i	skutecznością	szcze-
pionki.

Niepożądany odczyn poszczepienny
– co to jest NOP? 

 Jest	 nieprawidłową	 rekcją	 organizmu,	 która	 wy-
stąpiła	w	okresie	4	tygodni	od	zaszczepienia.	Zaburze-
nia	w	stanie	zdrowia	mogą	mieć	różne	nasilenie:
•	 łagodne	 –	 np.	miejscowy	 obrzęk,	 zaczerwienienie,	
podwyższona	 temperatura	 ciała,	 gorsze	
samopoczucie,

•	ciężkie	–	np.	przejściowa	wysoka	gorączka,	znaczny	
obrzęk	kończyn,

•	poważne	–	np.	wymagające	hospitalizacji,	zagrażają-
ce	życiu(wstrząs	anafilaktyczny).

	 Wyjątkiem	są	odczyny	po	szczepieniu	BCG	(Ba-
cillus Calmette-Guerin)	przeciwko	gruźlicy	–	w	przy-
padku	tej	szczepionki	wydłużony	jest	okres	po	podaniu	

szczepionki,	 kiedy	 może	 wystąpić	 odczyn	 poszcze-
pienny.	
	 Częstość	 występowania	 NOP	 zależy	 od	 rodzaju	
szczepionki,	 stanu	zdrowia	pacjenta-	 stąd	wymagana	
jest	przed	każdym	szczepieniem	kwalifikacje	lekarska	
poprzedzona	wywiadem.
Istotne	jest	to,	że	ciężkie	odczyny	poszczepienne	wy-
stępują	bardzo	rzadko.

Rodzaje szczepionek przeciw COVID-19.

Czym się różni szczepionka wektorowa
od szczepionki mRNA?

	 Szczepionki	RNA	różnią	się	od	tradycyjnych	szcze-
pionek	tym,	że	w	przypadku	tych	szczepionek		antyge-
ny	/	białka	patogenu	produkowane	są	przez	szczepiony	
organizm,	 a	 w	 przypadku	 tradycyjnych	 szczepionek	
gotowe	(wyprodukowane	w	laboratorium)	antygeny	są	
dostarczone	do	organizmu	w	szczepionce.

 Szczepionki wektorowe opierają	 się	 na	 wyko-
rzystaniu	 fragmentów	 innych	 wirusów	 do	 wywoła-
nia	 odpowiedzi	 immunologicznej	 przeciw	 konkret-
nemu	wirusowi	 –	w	 tym	przypadku	 koronawirusowi 
SARS-COV-2.	W	 przypadku	 szczepionki	 opracowy-
wanej	przez	np.	przez	firmę	AstraZeneca	w	celu	wy-
wołania	odpowiedzi	autoimmunologicznej	organizmu	
wykorzystuje	 się	 nieaktywną	 cząstkę	 adenowirusa.	
Cząstka	ta	jest	wektorem,	czyli	przenosi	białko	kolca	
SARS-CoV-2,	co	skutkuje	wywołaniem	reakcji	układu	
odpornościowego.	
	 Z	dostępnych	badań	wynika,	że	preparat	opraco-
wany	przez	AstraZeneca	ma	90	proc.	skuteczność.	Na	
jego	 korzyść	 przemawia	 fakt,	 że	może	 być	 przecho-
wywany	w	temperaturze	2-8ºC	przez	nawet	sześć	mie-
sięcy.	Wyprodukowanie	 tej	 szczepionki	 jest	 również	
dużo	tańsze,	niż	w	przypadku	szczepionek	opartych	na	
mRNA.	

 Szczepionka mRNA jest	dzisiaj	najnowocześniej-
sza,	 bo	 jest	 efektem	 intensywnych	 prac	 naukowych	
prowadzonych	przez	ostatnie	ponad	20	lat.
Szczepionka	 RNA	 jest	 jak	 program,	 który	 dostarcza	
komórce	instrukcji.
	 Z	 całej	 grupy	 różnych	 szczepionek	 konkretna	
szczepionka	mRNA	jest	najbardziej	czysta	ponieważ:
•	 jest	 najlepiej	 zdefiniowana	w	 sensie	 identyfikowal-
ności	składu
•	nie	ma	nośników	białkowych,	nie	ma	adjuwantów.
Szczepionka	mRNA	w	przeciwieństwie	do	wektorowej	
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może	być	stosowana	w	sytuacji	obniżonej	odporności	
pacjenta	wywołanej	 chorobą	 lub	 przyjmowanymi	 le-
kami,	ponieważ	nie	ma	ryzyka	rewersji	szczepu	do	pa-
togenności	oraz	ryzyka	patogennej	transmisji	szczepu	
po	rewersji	na	osoby	trzecie.	Jedynie	możliwe	jest	wy-
tworzenie	mniejszej	 ilości	 przeciwciał,	 czyli	 uzyska-
nia	gorszej	seroprotekcji	po	podaniu	szczepionki.

	 Specjalnie	 zaprojektowany	mRNA	ze	 szczepion-
ki	trafia	do	komórki	z	„instrukcją”	jak	wyprodukować	
białko	S	SARS-CoV-2	aby	w	organizmie	szczepione-
go	powstały	przeciwciała.
	 Dostarczone	do	komórek	mRNA	jest	wykorzysty-
wane	do	produkcji	białka	S,	po	czym	jest	degradowa-
ne.	 Wyprodukowane	białko	S	po	podaniu	szczepion-
ki	jest następnie odpowiednio obrabiane wewnątrz 
komórek i prezentowane na ich powierzchni przez 
białka głównego układu zgodności tkankowej 
(HLA). Wreszcie kompleks MHC z białkiem S roz-
poznawany jest przez komórki układu odporności, 
co uruchamia dalsze procesy tworzenia się odpo-
wiedzi immunologicznej, zarówno komórkowej jak 
i związanej z produkcją przeciwciał.	 	Mamy	w	ten	
sposób	własne	wojsko	 do	walki,	 czekające	w	 pełnej	
gotowości	w	koszarach.	
	 Jeżeli	 się	 nie	 zaszczepimy	 to	 też-	 po	 około	 14	
dniach	 od	 zarażenia	 SARS-CoV-2	 -	 wytworzymy	
przeciwciała,	ale	przez	ten	czas	zrujnowanie	naszego	
organizmu	może	być	nie	do	naprawienia.
	 mRNA	ze	szczepionki	nie	może	być	włączony	do	
genomu.	mRNA	nie	może	ot	tak	przekraczać	otoczki	
jądrowej	 -	nie	dostaje	 się	 z	 cytoplazmy	do	 jądra	ko-
mórkowego,	gdzie	znajduje	się	materiał	chromosomo-
wy-	czyli	nie	ma	możliwości	zmiany	w	naszym	DNA.
mRNA nie może być wbudowane bezpośrednio 
w DNA.	Kto	 takie	 twierdzenia	 rozpowszechnia,	mu-
siał	 przespać	 lekcje	 biologii	 w	 podstawówce,	 kiedy	
omawiano	budowę	DNA	i	RNA.
	 Do	grudnia	2020	żadna	szczepionka	RNA	nie	zo-
stała	zatwierdzona	do	stosowania	u	ludzi.	Dnia	2		grud-
nia	2020	brytyjska	agencja	rejestrująca	leki	Medicines	
and	Healthcare	Products	Regulatory	Agency	(MHRA)	
dopuściła	 do	 użycia	 pierwszą	w	historii	 szczepionkę	
RNA	 –	 przeciwko	 chorobie	 COVID-19	 opracowaną	
przez	firmy	Pfizer		i	BioNTech. 21	grudnia	została	ona	
dopuszczona	do	obrotu	w	całej	Unii	Europejskiej.	
Także	FDA	wyraziło	zgodę	na	jej	stosowanie	w	USA.
	 Tak	więc	nie	obawiajmy	się	szczepień,	jest	to	jedy-
na	droga	do	wyeliminowania	groźnych	chorób	(dzięki	
szczepieniom	Nasze	dzieci	nie	są	narażone	na	zacho-
rowanie	na	polio,	odrę,	tężec	czy	krztusiec).	My		doro-

śli	też	jesteśmy	chronieni	przed	wirusami	typu	HbV	,	
ospy	prawdziwej	itp.
	 Ja	jako	„medyk”,	zostałam	zaszczepiona	w	I	gru-
pie;	 szczepionką	 mRNA-	 jestem	 teraz	 bezpieczna 
i	 bezpieczna	 jest	 moja	 rodzina,	 znajomi	 i	 wszyscy	
z	kim	mam	styczność.	Ryzyko	transmisji	wirusa	Covid	
19	jest	znikome,	a	pracuję	na	oddziale	Intensywnej	Te-
rapii	w	szpitalu	zakaźnym,	jednoimiennym,	leczącym	
tylko	trudne	i	skomplikowane	przypadki	zakażenia	ko-
ronawirusem.

	 Mamy	 bardzo	 dużo	 ciężkich,	 wymagających	 in-
tubacji	 i	 podłączenia	 respiratora	 a	 nawet	 sztucznego	
utlenowania	krwi	 (ECMO)	przypadków	 ,	niezależnie	
od	wieku	pacjenta.	Ostatnio	 transportowaliśmy	 	śmi-
głowcem	wojskowym	do	Warszawy,	chorego	(44	lata)	
z	 ciężką	 niewydolnością	 oddechową,	 wymagającego	
podłączenia	do	aparatu	ECMO,	a	dwa	dni	później	trzy-
dziestoośmiolatkę,	matkę	dwójki	małych	dzieci	w	tym	
samym	celu	do	Lublina.	Wirus	jak	widać	sieje	spusto-
szenie	nie	tylko	wśród	starszych	ludzi,	ale	też	młodych	
i	zdrowych.
	 Tak	więc	nie	unikajmy	szczepień,	chrońmy	siebie	
i	Nasze	rodziny.

Zdjęcie - archiwum prywatne M. Bujakowska
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 Rabarbar ogrodowy 
(rzewień)	 przywędrował	
do	 nas	 z	 Azji	 Środkowej	
i	 południowej	 Syberii.	
W	Europie	pojawił	się	oko-
ło	 XVI	 wieku,	 za	 sprawą	
Marco	Polo.	W	Polsce	jest	
znany	 dopiero	 od	 	 XVIII	
wieku,	jednak		jego	uprawa	
stała	 się	 w	 naszym	 kraju	
powszechna;	 jego	 wygląd	
jest	 też	 powszechnie	 zna-
ny.	Kiedyś	 rósł	w	każdym	
obejściu,	 teraz	 trudniej	 go	 spotkać	 w	 naszych	 ogro-
dach	-	a	szkoda.
	 Jest	 to	 krótkie	 kłącze,	 z	 którego	 wyrasta	 rozeta	
podłużnych	liści	na	długich,	sztywnych	i	twardych	ło-
dygach.	W	miarę	jak	roślina	dojrzewa,	łodygi	rabarba-
ru	 zmieniają	 kolor	 od	 jasnozielonego,	 przez	 różowy,	
a	do	czerwonego.	Liście	są	ciemnozielone	i	niejadal-
ne	 ze	 względu	 na	 bardzo	 wysoką	 zawartość	 kwasu	
szczawiowego.	 Surowe	 liście	 rabarbaru	 nie	 powinny	
być	spożywane,	gdyż		kwas	szczawiowy	źle	wpływa	
na	 zęby,	 kości	 oraz	 	 przyczynia	 się	 do	 powstawania	
kamieni	nerkowych.	Na	rabarbar	powinny	więc	uwa-
żać	osoby	cierpiące	na	kamicę	nerkową,	chorujące	na	
reumatyzm,	oraz	kobiety	w	ciąży	-		szczawiany	utrud-
niają	wchłanianie	wapnia,	a	wiele	pań	w	ciąży	zmaga	
się	z	niedoborem	tego	pierwiastka.	Kwiaty	rabarbaru,	
u	nas	wyrzucane,	w	Azji	są	uważane	za	przysmak.
	 Rabarbar	jest	jednym	z	najmniej	kalorycznych	wa-
rzyw	-	100	g	świeżych	łodyg		ma	zaledwie	21	kalorii.	
Należy	 jednak	pamiętać,	że	dodajemy	do	niego	dużą		
ilość	cukru,	co	niestety	zwiększa		jego	kaloryczność.	
	 Rabarbar	zawiera	sporo	polifenoli	 i	błonnika	po-
karmowego.		
	 Oprócz	tego	jest	źródłem witamin	-	A,	C,	E	i	mine-
rałów-	potas,	wapń,	fosfor,	magnez,	kwas	foliowy.

II. ZIELARNIA - pokażemy bogactwo Naszych pól,
lasów a nawet przydrożnych rowów

	 Długo	zastanawiałam	się,	co	dziś	w	zielarni	opi-
sać?	 Może	 o	 ziołach	 działających	 przeciwwirusowo	
(tarczyca	 bajkalska,	 jeżówka,	 aloes),	 albo	 poprawia-
jących	 odporność	 (rumianek,	 mniszek	 lekarski,	 bez	
czarny)?		Ale	o	tym	od	początku	pandemii	przeczytali-

ście	już		na	pewno	wszystko.	A	ponieważ	wiosna	zbli-
ża	się	wielkimi	krokami,	postanowiłam		-	dziś	będzie	
wiosennie	 -	 	 trochę	na	wesoło,	ale	 też	zdrowo,	 i	 	do	
tego	smacznie.

Rabarbar -  warzywo - nieco zapomniane, ale warte przypomnienia. 

 Ze względu na spo-
rą zawartość witaminy C, 
rabarbar doskonale wspo-
maga naszą odporność.	Ma	
również	 delikatne	 działanie	
przeciwbólowe	 i	 przeciwza-
palne,	a	zawarty	w	nim	błon-
nik	oczyszcza	jelita	i	reguluje	
problemy	 np.	 z	 zaparciami.	
Spożywanie rabarbaru jest  
świetnym sposobem na od-
kwaszenie i oczyszczenie 
organizmu.

	 Rabarbar	 zawiera	 też	 związki	 stymulujące	 dzia-
łanie	 estrogenów,	 łagodzi	 przebieg	 menopauzy	 oraz	
równoważy	nadmiar	androgenów	u	kobiet.
 Najlepszy	jest	 	pieczony	lub	gotowany.	Aby		na-
brał	zdrowych	właściwości,	należy	go	poddać	obróbce	
termicznej	-	piec	 lub	gotować	przez	przynajmniej	20	
minut.	Niewiele	osób	wie,	że	wtedy	z	rabarbaru	uwal-
niana	jest		rapontygenina,	a	samo			warzywo		zyskuje	
właściwości	 przeciwutleniające.	 W	 ten	 sposób	 spo-
walniane	są	procesy	starzenia	się	komórek	organizmu	
oraz		usuwane	wolne	rodniki,	które	są	odpowiedzialne	
za	wiele		chorób.	
	 Co	więcej,	 naukowcom	udało	 się	 udowodnić,	 że	
tak	 przygotowany	 rabarbar	 wspomaga	 walkę	 z	 no-
wotworami.	Szczególnie	poleca	się	go	w	profilaktyce	
raka	prostaty	oraz	piersi.
	 Za	 chwilę	 w	 naszych	 ogródkach	 	 pojawią	 się	
pierwsze	liście	rabarbaru	-	pielęgnujmy	je	i	korzystaj-
my.
	 A	 ja	polecam:	ciasto	z	 rabarbarem,	kompot	z	 ra-
barbaru,	konfiturę	do	pieczywa	-	na	śniadanie	lub	nie-
dzielny	podwieczorek	w	gronie	najbliższych,	na	 	ka-
napkę	do	pracy	-	pychota.	
Smacznego!

Małgosia Bujakowska
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