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wiosny i wiarą w sens życia. 
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 Od 24 lutego w wyniku agresji Rosji trwa wojna 
w  Ukrainie. Skutkiem działań wojennych jest ogromna 
ilość uchodźców, którzy przyjechali do Polski ratując swo-
je życie. Często zostawili oni cały dobytek – uciekając tyl-
ko w tym co mieli na sobie. 

Zbiórki darów

 Od samego początku w naszej gminie pojawiły się 
oddolne inicjatywy organizowania zbiórek: kocy, środków 
higienicznych, żywności, ubrań i wielu innych artykułów. 
Zbiórkę organizowała Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy 
oraz Szkoła Podstawowa w Drugni, OSP: w Pierzchnicy, 
w Skrzelczycach, w Gumienicach, w Drugni oraz w Male-
szowie. Zebrane dary z Drugni – OSP Drugnia zawiozła do 
Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.
 Natomiast z pozostałych miejscowości zwiezione zo-
stały przez OSP Osiny do szkoły w Pierzchnicy jako punktu 
zbiorczego i wykorzystywane są na potrzeby osób z Ukra-
iny przebywających na terenie naszej gminy.

Pierwsi uchodźcy

 Po kilku dniach wojny już pojawili się na terenie na-
szej gminy uchodźcy z Ukrainy. Zamieszkali w prywatnych 
domach – dzięki otwartości i życzliwości mieszkańców 
– w następujących miejscowościach: Pierzchnica, Skrzel-
czyce, Brody, Strojnów, Ujny oraz w ZOL-u w Osinach.

Lokal kwaterunkowy w OSP

 Wojewoda wystąpił z wnioskiem do gmin o tworze-
nie lokali kwaterunkowych na bazie remiz OSP. W odpo-
wiedzi na ten wniosek Urząd Miasta i Gminy we współ-
pracy z  OSP Pierzchnica utworzył taki lokal w remizie 
w Pierzchnicy. Dom Seniora im. Sue Ryder użyczył 20 tap-
czanów oraz część kocy i pościeli. Ze składek radnych 
zakupiono poduszki i pościele. Z Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach otrzymano kabinę prysznicową 
z brodzikiem oraz materace i kołdry. Mieszkańcy przeka-
zali nieodpłatnie pozostałe łóżka. Z wcześniejszych zbió-
rek wykorzystano pościele i koce oraz ręczniki.
 Urząd zakupił pralkę oraz podgrzewacz przepły-
wowy do prysznica i pokrył koszty montażu. Straża-
cy z  OSP Pierzchnica oraz Skrzelczyce pod kierownic-
twem Andrzeja Dudkiewicza przewieźli łóżka do remizy, 
a  wolontariusze zorganizowani przez Monikę Pawlik 
oblekli pościele i przygotowali lokal do zamieszkania. 
Łącznie jest 30 miejsc z możliwością zwiększenia do 35 
poprzez dostawienie łóżeczek dla dzieci. 
 Od 14 marca zamieszkała pierwsza rodzina z Ukrainy. 
Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków 
pokrywa Urząd Miasta i Gminy. Nad funkcjonowaniem 

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy
lokalu czuwa nieoceniony i niezwykle zaangażowany An-
drzej Dudkiewicz.

Wizyta Wojewody

 W dniu 16 marca Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz wizytował przygotowany lokal kwaterunkowy. 
W wizytacji wziął udział Komendant Wojewódzki PSP 
oraz Komendant Miejski PSP w Kielcach. Wszyscy byli 
pod wrażeniem zaangażowania i szybką odpowiedzią 
na potrzeby. Wojewoda zapewnił, że przekaże 3 tys.zł na 
zrefundowanie kosztów przygotowania lokalu (zakup 
pralki, podgrzewacza i prace montażowe) oraz będzie 
refundował koszty pobytu i wyżywienia w kwocie 40 zł za 
osobę za 1 dobę dla urzędu który ponosi te wydatki.

Dzieci ukraińskie w szkole

 Wśród uchodźców znaczącą część stanowią dzieci. 
Dlatego też szkoła w Pierzchnicy zgodnie w wytycznymi 
Ministra Edukacji zaczęła przyjmować dzieci ukraińskie do 
szkoły. Dzieci szybko zaprzyjaźniły się z naszymi dziećmi 
i czują się coraz lepiej. Podjęły naukę. Gorące podziękowa-
nia dla nauczycieli na ręce Dyrektora Piotra Makucha. 
 W godzinach popołudniowych dzięki zaangażowa-
niu wychowawców świetlicy w Pierzchnicy mają również 
możliwość udziału w zajęciach świetlicowych.

Pozostałe działania

 Od 16 marca Kierownik USC prowadzi nadawanie nu-
merów PESEL, który uprawnia do korzystania ze wsparcia 
finansowego państwa za pośrednictwem Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymanie tego nu-
meru uprawnia również do korzystania z bezpłatnej opie-
ki medycznej.
 Bardzo mocno zaangażowała się Fundacja Dom Se-
niora, która pozyskała środki z Anglii na pomoc material-
ną uchodźcom. Zorganizowane zostały lekcje języka pol-
skiego dla dorosłych.  Szczególnie mocno angażuje się tu 
osobiście Prezes Marek Zatorski.

Podsumowując

 Nie jestem w stanie wymienić wszystkie osoby, które  
się zaangażowały w pomoc jak również wymienić wszystkie 
działania które zostały podjęte z potrzeby serca. Nasi miesz-
kańcy wykazali się ogromną wrażliwością i ofiarnością. 
 Za wszystkie działania i wszelką okazaną pomoc ser-
decznie dziękuję.  Jesteście wspaniali i macie wielkie i do-
bre serca.

Burmistrz 
Stanisław Strąk



GAZETA PIERZCHNICKA - KWIECIEŃ 20224

 Na terenie Miasta i Gminy 
Pierzchnica przebywają uchodź-
cy z Ukrainy, toczące się walki 
zmusiły ich do opuszczenia swo-
jej ojczyzny w obawie o własne 
życie. Uchodźcy zostali pozba-
wieni środków do życia, często 
brakuje im podstawowych przedmiotów dnia co-
dziennego. 
 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzch-
nicy nie będąc obojętną na los uchodźców rozpo-
częła realizację projektu pn. „Pomocna dłoń”. Pro-
jekt zakłada  objecie wsparciem, osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wy-
buchem wojny w ich ojczyźnie. 
 Pomocna dłoń  oferuje pomoc na różnych 
płaszczyznach.
 Po pierwsze w  ramach projektu zostaną zor-
ganizowane lekcje języka polskiego, które pro-
wadzone będą dwa razy w tygodniu na Sali wie-
lofunkcyjnej w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy. 
 Została zaplanowana pomoc finansowa wy-
płacana w postaci zaliczek na poczet zakupu nie-
zbędnych artykułów takich jak odzież, obuwie, art. 
higieniczne, wnioski o wypłatę zaliczki dostępne 
są w biurze Fundacji  oraz na stronie internetowej 
www.//sueryder-pierzchnica.pl/.  Zaliczkę na zakup 
niezbędnych przedmiotów dla uchodźców, mogą 
pobierać instytucje z terenu gminy: MGOPS, Szkoła.
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder oferuje rów-
nież pomoc dla pracodawców, którzy zatrudnią 
osoby z Ukrainy. Pomoc będzie polegała w refunda-
cji części kosztów.

Ilona Hendzel

„Pomocna dłoń”
 24 lutego 2022 roku rozpoczę-
ła się inwazja Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę. Poprzedzona została 
rosyjskim żądaniem wykluczenia 
możliwości dalszego poszerzania 
NATO i redukcji potencjału militar-
nego sojuszu w Europie Środkowo 
– Wschodniej do stanu sprzed 1997 
roku. W lutym 2022 przeprowadzone zostały ćwiczenia 
wojskowe w Białorusi wspólne z siłami zbrojnymi tego 
kraju, po których wojska rosyjskie nie wróciły już do Ro-
sji. 17 lutego w rejonie frontu z separatystycznymi repu-
blikami, Ługańską i Doniecką, zaczęły nasilać się ostrzały, 
o które Rosja oskarżała Ukraińców.

Tego się nikt nie spodziewał!

 Następnie Rosja wysunęła oskarżenia: pod adresem 
Ukraińców – o „ludobójstwo”, a pod adresem Zachodu – 
o „zachęcanie Kijowa do agresji militarnej”. 21 lutego Ro-
sja uznała niepodległość „republik”, które 23 lutego zwró-
ciły się o pomoc w odparciu „agresji”. 24 lutego wojska 
zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia. 
Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły Rosjanom spekta-
kularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjedno-
czyły Ukraińców w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię 
publiczną większości państw świata, rządy i organizacje 
międzynarodowe w proteście przeciw inwazji.
 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy 
włączyła się do akcji organizowanych przez Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich „Solidarni z Ukrainą” oraz „Serce 
dla Ukrainy”.

Małgorzata Markiewicz
Starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy
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 W lutym bieżącego roku Premier Mateusz Morawiec-
ki zatwierdził listy dotacji na modernizację dróg gmin-
nych i powiatowych.
 Dzięki staraniom Burmistrza Stanisława Strąka udało 
się pozyskać dotacje na dwie drogi:
1/ Ujny – Czarna – o długości ok. 1 km; dotacja 60% war-
tości kosztorysowej – 373 tys. 793 zł;
2/ Drugnia Rządowa – Podstoła – o długości ok. 1,6 km; 
dotacja 60% wartości kosztorysowej – 487 tys. 321zł;

Kolejne dotacje na modernizacje dróg
 Ponadto przy wsparciu Członka Zarządu Powiatu Ma-
riusza Ściany - Burmistrzowi udało się pozyskać dotację 
na modernizację drogi powiatowej:
- Maleszowa – Ługi – o długości 2 km; dotacja 60% warto-
ści kosztorysowej – 479 tys. 700 zł.

- Realizacja tych przedsięwzięć planowana w 2022 roku – 
mówi Burmistrz Stanisław Strąk i dodaje – złożyliśmy po-
nadto wniosek do POLSKIEGO ŁADU o dotację na drogi 
gminne na kwotę 4 mln zł. Jeśli uzyskamy to dofinanso-
wanie to większość dróg gminnych do domów mieszkal-
nych będzie miała nawierzchnię asfaltową.

Redakcja

 W ubiegłym roku udało się wybudować wodociąg na 
ul. Grabowej w Pierzchnicy, przy której budują się nowe 
domy. W grudniu pozyskano dotację na budowę kanali-
zacji i obecnie po przeprowadzeniu przetargu i wyłonie-
niu wykonawcy trwa budowa sieci kanalizacyjnej.
 - Jest to odcinek ok. 500 mb. Koszt budowy kanalizacji 
to kwota ponad 280 tys.zł. Dotacja wynosi 100% kosztów 
inwestycji. Koszt budowy wodociągu wyniósł ok. 100 tys zł 
i dotacja również wyniosła 100% – mówi Burmistrz Stani-
sław Strąk – są już 4 nowe domy oraz wiele działek prze-
znaczonych pod zabudowę, które zyskały uzbrojenie i tym 
samym możliwość budowy domów – i dodaje - w przyszło-
ści będzie można myśleć o projekcie i wybudowaniu nowej 
drogi asfaltowej.

Redakcja

Kanalizacji na ul. Grabowej
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Będzie lepiej i bezpieczniej
– ruszyły prace przy budowie dróg

 Nowy, nieoznakowany radiowóz Kia Ceed otrzymali 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chmielniku. Oficjal-
ne przekazanie samochodu odbyło się 29 grudnia 2021r. 
Został on zakupiony przy wsparciu samorządów Gminy 
Chmielnik oraz Gminy Pierzchnica.
 W  symbolicznej uroczystości przekazania nowego 
radiowozu udział wzięli: Stanisław Strąk - Burmistrz Mia-
sta i  Gminy Pierzchnica, Paweł Wójcik - Burmistrz Mia-
sta i  Gminy Chmielnik, Komendant Komisariatu Policji 
w Chmielniku - kom. Sebastian Cierniak oraz funkcjona-

Komisariat Policji w Chmielniku
otrzymał nowy radiowóz

 Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły rozpo-
częcie prac przy budowie dróg. W pierwszym półroczu 
(do 15 lipca) zgodnie z zawartymi umowami zmodernizo-
wane zostaną następujące odcinki dróg:
1/ droga Górki – Zaborze – o długości 700 mb; prace pro-
jektowe rozpoczęto w 2020 roku; dofinansowanie uzyska-
no pod koniec 2021 roku. 
2/ droga Osiny – Lizawy – o długości ok. 750 mb; prace 
projektowe rozpoczęto w 2019 roku; dofinansowanie 
uzyskano w 2021 roku.
3/ droga Skrzelczyce – Błonie – o długości ok. 800 mb; 
prace projektowe rozpoczęto w 2020 roku; dofinansowa-
nie uzyskano w 2021 roku.
- Są to oczekiwane od wielu lat inwestycje – mówi burmistrz 
Stanisław Strąk – Ich realizacja jest możliwa dzięki uzyska-
nym dotacjom od Wojewody. Konsekwentnie modernizu-
jemy sieć drogową w naszej gminie aby podnosić komfort 
i bezpieczeństwo.

Redakcja

riusze pełniący służbę w  chmielnickim komisariacie. Po-
święcenia auta  dokonał proboszcz parafii  Chmielnik ks. 
Waldemar Krochmal.
 Nowy radiowóz kosztował 95 000,00 zł. Współfinan-
sowały go gminy, które leżą bezpośrednio na obszarze 
działania Komisariatu Policji w  Chmielniku, tj. Chmielnik 
i  Pierzchnica.
 Gmina Chmielnik na zakup samochodu przekazała 
środki w  wysokości 35  000,00 zł. Gmina Pierzchnica do-
łożyła 12 500,00 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu 
policji.

Klaudia Pawlik
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 Minęły 3 miesiące obsługi w zakresie odbioru od 
mieszkańców odpadów komunalnych przez nowy pod-
miot: EKO-KWIAT.
 Zmiana podmiotu odbierającego nastąpiła na pod-
stawie przetargu nieograniczonego, który został prze-
prowadzony i rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku. 
Umowa zawarta została na cały 2022 rok.
 Oceniając miniony okres to zdecydowanie mniej było 
zgłoszeń skarg i uwag od mieszkańców niż w przypadku 
poprzedniego podmiotu - można więc wnioskować, że 
usługa świadczona przez nowy podmiot jest lepsza.
 Kolejną bardzo istotną sprawą jest fakt, że kwoty za-
oferowane przez EKO-KWIAT pozwalają na utrzymanie 
stawek opłat za śmieci od mieszkańców w niezmienionej 
wysokości.
 W sąsiednich gminach nastąpił wzrost opłat już od 
1 stycznia bieżącego roku. W jednej wzrosły opłaty do wy-
sokości: 17 zł od osoby przy posiadaniu kompostownika 
i 20 zł od osoby przy braku kompostownika; w drugiej 
gminie stawki wzrosły do wysokości 19 zł od osoby przy 
posiadaniu kompostownika i 21,50 zł od osoby przy bra-
ku kompostownika. W niektórych gminach powiatu kie-
leckiego stawki wynoszą już 22 zł lub 24 zł, a nawet 26 zł 
od osoby.
 W naszej gminie do końca 2022 roku będą obowią-
zywać stawki tak jak dotychczas : 16 zł od osoby przy 
posiadaniu kompostownika i 18 zł od osoby przy braku 
kompostownika. 

Stanisław Strąk 
 Burmistrz

Informacja
o opłatach za śmieci

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina nie 
może udostępniać swoich gruntów na potrzeby wywozu 
przez mieszkańców gruzu z remontów lub rozbiórki bu-
dynków. Odbiór tego rodzaju odpadu wymaga koncesji 
i  nie mieści się w zakresie odbioru odpadów komunal-
nych. Tylko niewielkie ilości (do 50 kg) z drobnych remon-
tów mogą być przywożone na PSZOK przy ul. Kieleckiej 
w Pierzchnicy. 

Zakaz wywozu gruzu
na grunty gminne

Co zrobić z gruzem
 Mieszkańcy, którzy planują poważniejsze remonty 
budowlane mogą we własnym zakresie zagospodarować 
gruz na własnej działce w celu jej utwardzenia lub wyrów-
nania – prawo na to pozwala.  Jeśli nie ma takiej możliwo-
ści to gruz musi być wywieziony korzystając z usług firm 
posiadających koncesje. W internecie łatwo można zna-
leźć kontakt do podmiotów które ogłaszają się w zakresie 
odbioru gruzu.

Redakcja
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 W dniu 20lutego 2022 r. jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Drugni świętowała 
włączenie do krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego. Został także poświęcony 
samochód, który strażacy otrzymali ze straży 
granicznej.
 Dowódca uroczystości Druh Marcin Krze-
miński złożył meldunek o gotowości pod-
działów Świętokrzyskiemu Komendantowi 
Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Krzysztofowi 
Ciosek. Uroczystość poprzedził przegląd 
pododdziałów , odśpiewanie hymnu Rze-
czypospolitej Polskiej oraz podniesienie fla-
gi państwowej na maszt flagowy. Otwarcia 
oraz powitania zaproszonych gości dokonał 
Wiceprezes OSP Drugnia Stanisław Kwapisz. 
Wśród przybyłych  na uroczystość znaleźli się: 
poseł Krzysztof Lipiec, Senator Rzeczypospo-
litej Polskiej Krzysztof Słoń, Komendant Wojewódzki PSP 
w Kielcach st. bryg. Krzysztof Ciosek, Komendant Miejski 
PSP w Kielcach st.bryg. Sławomir Karwat, zastępca dowód-
cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 4 w Chmielni-
ku starszy kapitan Paweł Nyk, Przedstawicielka Starostwa 
Powiatowego - Magdalena Karwat-Kasińska, Burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Pierzchnicy Maria Łopatowska, 
Renata i Piotr Sokół -   właściciele firmy „Fenix”, Zdzisław 
Ryśkiewicz – Prezes   Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Pierzchnicy,  radni oraz sołtysi. W jubileuszu uczest-

Włączenie OSP Drugnia
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

niczyły Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP 
Skrzelczyce, OSP Gumienice, OSP Pierzchnica, OSP Osiny, 
OSP Maleszowa
 Kolejnym punktem obchodów było uroczyste wrę-
czenie pamiątkowych statuetek w dowód szczególnego 
uznania oraz za okazaną pomoc i wsparcie.
 Strażakom ochotnikom z Drugni pogratulował poseł 
Krzysztof Lipiec ,Senator Krzysztof Słoń, Przedstawiciel-
ka Starostwa Powiatowego- Magdalena Karwat-Kasińska 
w imieniu Mirosława Gębskiego-Starosty Kieleckiego oraz 
Mariusza Ściany- Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica- Stanisław Strąk, 
Magdalena Sikora-Radna Drugni, Jolanta Bracichowicz –
sołtys wsi Drugnia oraz Elżbieta Stemplewska – Dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni.
 Po zakończeniu uroczystej części przybyli goście oraz 
Druhowie zostali zaproszeni na obiad oraz słodki poczę-
stunek.

Edyta Majewska
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Drodzy Mieszkańcy!
Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budyn-
ku, od 1 lipca 2021r. jest zobowiązany złożyć deklarację 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw 
wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewa-
nia wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (deklara-
cja A)  i niemieszkalnych (deklaracja B).

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do 
ogrzewania budynków, to:
• 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przy-
padku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.
• 14 dni  od pierwszego uruchomienia urządzenia lub insta-
lacji w przypadku nowego źródła ciepła uruchomionego po 
1 lipca 2021 r. (w nowych budynkach lub po wymianie źródeł 
ciepła).
 
Deklarację można złożyć:
a) drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub
b) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, 
pokój nr 24
(druki dostępne do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy 
Pierzchnica, na stronie Urzędu Gminy oraz na stronie GUNB: 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-e-
misyjnosci-budynkow-faq )

Wypełnione dokumenty można przekazywać do Urzędu Gmi-
ny  osobiście lub pocztą tradycyjną, złożyć do Sołtysa w swo-
jej miejscowości lub zeskanowane przesłać na  adres e-mail 
urzad@pierzchnica.pl

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego (GUNB).

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków 

INFORMACJA
O OBOWIĄZKU SKŁADANIA 

DEKLARACJI!

 Miasto i Gmina Pierzchnica przystępu-
je do Programu „Korpus Wsparcia Senio-
rów”  Moduł II, który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz możliwości samo-
dzielnego funkcjonowania w miejscu za-
mieszkania osób starszych przez dostęp 
do tzw. „opieki na odległość”. Program bę-
dzie realizowany do 31 grudnia 2022r.
 „Opieka na odległość” jest nowocze-
sną formą sprawowania opieki nad osobami 
starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach 
medycznych, z niepełnosprawnościami, któ-
rzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu.
 Program skierowany jest do seniorów 
w wieku 65 lat i więcej, którzy mają pro-
blemy z samodzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia, prowadzą-
cych samodzielne gospodarstwa domo-
we. W wyjątkowych sytuacjach do Programu 
mogą zostać zakwalifikowane osoby miesz-
kające z osobami bliskimi, które nie są w sta-
nie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 W ramach programu seniorom zostanie 
zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpie-
czeństwa”.
 Opaska bezpieczeństwa będzie połączo-
na z usługą operatora pomocy – w przypad-
ku nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzi-
ka alarmowego, znajdującego się na opasce, 
umożliwia połączenie się ze stale gotową do 
interwencji centralą.
Udział w  programie jest całkowicie bezpłat-
ny.
 Osoby zainteresowane udziałem w w/w 
Programie proszone są o kontakt telefonicz-
ny pod numerem tel. 41 353 80 22 do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pierzchnicy.
Liczba miejsc ograniczona.

Miejsko- Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

Korpus Wsparcia
Seniorów
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Obecnie program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

- Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby których roczny dochód nie przekracza 

100 000 zł,

- Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny do-

chód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1564 zł ( gospodarstwo wieloosobowe) lub

2189 zł ( gospodarstwo jednoosobowe),

- Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na 

osobę  w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł   (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1260 zł ( gospodarstwo jednoosobowe) lub osoby które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, 

zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu 

wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawierającym wskazanie ro-

dzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia 

złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne na stronie: 

czystepowietrze.gov.pl 

Ogólnopolska infolinia : 22 340 40 80 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny (041) 3705618

UWAGA!!!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na zakup kotła na 

węgiel.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu ,,Czyste Powietrze” zawiadamia,

że od 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków w 3 stopniu
dofinansowania (najwyższym)
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 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Pierzchnicy w ramach środków z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2022  r. 
pozyskał dofinansowanie w kwocie 109  548,00  zł na 
realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edy-
cja 2022
 Program skierowany  jest do  6 osób niepełnospraw-
nych z terenu gminy Pierzchnica posiadających orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne 
do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asysten-
ta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjo-
nowaniu w życiu społecznym.
 Program  „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby 
niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu 
codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym. Program ma na celu również ograniczenie skutków 
niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepeł-
nosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwie-

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
nie realizowania prawa 
do niezależnego życia, 
przeciwdziałanie dyskry-
minacji ze względu na 
niepełnosprawność oraz 
wykluczeniu społeczne-
mu osób niepełnospraw-
nych, umożliwienie oso-
bom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w życiu lo-
kalnej społeczności. 
 Usługi asystenta 
osobistego osoby niepeł-
nosprawnej w szczegól-
ności mogą polegać na 
pomocy w: 
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczest-
nika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Pro-
gramu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, ga-
lerie sztuki, wystawy);
W/w usługi będą świadczone bezpłatnie.
 Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z tej formy 
wsparcia  proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, za-
kresu czynności w ramach usług asystenta oraz oświad-
czenia dotyczącego wskazania asystenta osobistego, w/w 
dokumenty można pobrać w siedzibie MGOPS w Pierzch-
nicy lub na stronie internetowej www.pierzchnica.pl w za-
kładce MGOPS.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do siedzi-
by Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w   Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica.
Informujemy, iż o naborze do Programu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo ze skorzystania 
z usług asystenckich mają osoby samotne oraz po-
siadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczenie równoważne.
 W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wy-
pełnieniem dokumentów prosimy o kontakt  telefonicz-
ny  z pracownikami MGOPS w Pierzchnicy pod numerem 
(41) 353 80 22.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy
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RUCH LUDNOŚCI W GMINIE PIERZCHNICA  
2021 ROK 

 

 
                                                                                      

 

 

 

 
L.p. 

 
Sołectwo 

Stan na 
31.12.2020r. 

Ruch ludności w 2019 r. 
Stan na 

31.12.2021r. 

 
Zmiany 

 Urodzenia Zgony Zameld. Wymeld. 

1. Brody 
 133 1 0 1 9 126 -7 

2. Drugnia 
 276 2 4 0 4 270 -6 

3. Drugnia 
Rządowa 130 1 3 2 2 128 -2 

4. Górki 
 210 3 6 5 5 207 -3 

5. Gumienice 
 283 1 4 2 2 280 -3 

6. Holendry 
 55 0 0 0 0 55 0 

7. Maleszowa 
 252 1 0 15 15 253 +1 

8. Osiny 
 238 3 2 7 15 231 -7 

9. Pierzchnianka 
 234 5 3 8 5 239 +5 

10 Pierzchnica 
 1069 7 11 37 23 1079 +10 

11. Podlesie 
 310 0 3 4 2 309 -1 

12. Podstoła 
 99 1 0 4 3 101 +2 

13. Skrzelczyce 630 
 2 9 13 9 627 -3 

14. Straszniów 
Gumienicki 146 3 0 2 2 149 +3 

15. Strojnów 
 160 1 2 2 2 159 -1 

16. Ujny 
 181 2 5 10 4 184 +3 

17. Wierzbie 
 178 0 3 2 1 176 -2 

Razem 4584 33 55 114 103 4573 -11 
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 Zakończył się projekt „Własny Pokój” który był realizo-
wany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności „Równać Szanse”. Projekt realizowało Szkolne 
Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy  we współ-
pracy ze Społecznymi Ruchem Trzeźwości w Pierzchnicy. 
W ramach projektu udało się zrealizować szereg DZIAŁAŃ 
m.in  wyremontowaliśmy nieużywaną salę i przemieni-
liśmy ją w pokój relaksu i spotkań wolontariuszy, prze-
prowadziliśmy wywiady z wyróżniającymi się kobietami 

MAMY WŁASNY POKÓJ

 Dwa tygodnie ferii spędziliśmy 
bardzo aktywnie. Dni były wypełnio-
ne muzyką, zajęciami plastycznymi, 
językiem angielskim, sportem, infor-
matyką i profilaktyką. Każdego dnia 
coś innego. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone były w formie zabaw, quizów 
i konkursów. 
 21 stycznia na hali sportowej 
w  SP w Pierzchnicy został rozegra-
ny IV Halowy Turniej Aktywatorów. 
25 stycznia 2022 r. wybraliśmy się do 
Multikina w Kielcach na niezwykle 
wzruszający film pt. „Chłopiec z  bu-
rzy”. Jest to ekranizacja ukochanej 
opowieści milionów dzieci w Austra-
lii, na całym świecie pod tym samym 

FERIE W ŚWIETLICACH AKTYWATOR
tytułem. Po filmie spacerem udali-
śmy się na ściankę wspinaczkową do 
Mobius Studio aby rozruszać nasze 
mięśnie. 
 27 stycznia wzięliśmy udział 
w  profilaktycznych warsztatach ko-
miksu o tematyce przeciwalkoho-
lowej. Zajęcia poprowadzone były 
przez rysownika Szymona Teluka. 
Oprócz umiejętności rysowania ko-
miksu, dzieci zdobyły także wiedzę 
o  tym co dzieje się z człowiekiem 
uzależnionym od używek. I właśnie 
to mieli przedstawić w formie komik-
su. Był to trudny temat, ale przedsta-
wiony na rysunku pobudził wyobraź-
nię uczestników.

 Ferie zakończyliśmy dyskoteką 
na której nie zabrakło zabaw anima-
cyjnych.
 Wszystkie zajęcia świetlicowe 
zrealizowane były w   ramach projek-
tu ,,Utworzenie placówek wsparcia 
dziennego na terenie gminy Pierzch-
nica”. Dodatkowo   IV Halowy Turniej 
Aktywatorów, wycieczka do Kielc oraz 
warsztaty komiksu o tematyce profi-
laktycznej były sfinansowane z dotacji 
celowej na zadanie „Organizowanie 
i  współfinansowanie różnych form 
spędzania czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży- świetlice dla dzieci, jako meto-
da przeciwdziałania alkoholizmowi”.

Agnieszka Głuszek

z naszej gminy czy zorganizowaliśmy 
„Dzień z niezwykłymi kobietami”. 
Praktycznie w całości projekt reali-
zowaliśmy własnymi siłami, przy nie-
ocenionym wsparciu Pani Karoliny 
Bulanowskiej i Pani Martyny Gowo-
rek. Na zakończenie poprosiłem wo-
lontariuszy biorących udział w  pro-
jekcie o krótkie podsumowanie i odpowiedź na pytanie 
CO DAŁ MI UDZIAŁ W PROJEKCIE? Oto co usłyszałem: 
„PROJEKT POMÓGŁ MI W ZDOBYCIU UMIEJĘTNOŚCI PRA-
CY W GRUPIE”, „PROJEKT PRZEDSTAWIŁ WAŻNE W ŻYCIU 
WARTOŚCI, KTÓRYCH WCZEŚNIEJ NIE DOSTRZEGAŁEM”, 
„ODKĄD JESTEM W PROJEKCIE LEPIEJ DOGADUJE SIĘ 
Z RÓWIEŚNIKAMI”. A co mi osobiści dał udział w projek-
cie? Miałem możliwość pierwszy raz w życiu przeprowa-
dzić wywiad ,który odbył się z Panią Sołtys Moniką Pawlik 
i Panią Radną Renatą Błaszczyk. Byłem odpowiedzialny 
za przygotowywanie tekstów na temat realizacji naszego 
projektu. Pomimo problemów, z którymi musiałem się 
zmierzyć uważam , że projekt dał mi dużo cennego do-
świadczenia i pozytywnych wrażeń.

Kajetan Paszkowski
Uczeń klasy 7a

Wolontariusz



GAZETA PIERZCHNICKA - KWIECIEŃ 202214

 Coroczne święto ustanowione 17 
listopada 1999 roku przez UNESCO dla 
upamiętnienia tragicznych wydarzeń 
z 21 lutego 1952 r. w DHACE, stolicy Ban-
gladeszu. Doszło wtedy do demonstracji 
mającej na celu uznanie języka bengal-
skiego za jeden z dwóch urzędowych 
języków ówczesnego Pakistanu i zamor-
dowania pięciu studentów.
 Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego w pierzchnickiej bi-
bliotece zorganizowano zajęcia dla IV 
I V oddziału przedszkolnego, których ce-
lem było pokazanie, jak ważne jest to, co 
przekazujemy za pomocą języka, który 
służy nam do „gadania”. Porozumiewając 
się wyrażamy emocje – zarówno te pozy-
tywne, jak i negatywne, dlatego czasem 
trzeba poskakać z radości, czasem tup-
nąć nogą, krzyknąć, a czasem po prostu 
posiedzieć w ciszy i mieć przy sobie ko-
goś, kto w tej ciszy nam potowarzyszy. 
O tym też była pierwsza czytana książka 
„A królik słuchał” Cori Doerrfeld. 
 Zwieńczeniem zajęć były „Czułe 
słówka”. Dzieci świetnie znają wszystkie 
„złotka”, „skarbunie”, „kochania”, „misiacz-
ki”, „koteczki”, „gwiazdeczki”, „serduszka” 
i milion pozostałych. Potwierdzenie, że 
takie piękne słowa istnieją w języku pol-

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

skim znaleźliśmy w drugiej czytanej książce „Kocham Was równie mocno, 
maluszki!”  Jane Chapman.
 Bardzo serdecznie dziękujemy Zerówkowiczom i ich wychowawcom 
Pani Janinie Karasińskiej i Pani Paulinie Kalaturze za udział w przygotowa-
nych zajęciach.

Małgorzata Markiewicz
St. Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy
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 W nowym roku szkolnym 
2021/2022 Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Pierzchnicy bierze 
udział w IV edycji projektu ,,Mała 
książka-wielki człowiek” realizowa-
nego pod patronatem Instytutu 
Książki. Celem kampanii jest promo-
wanie czytelnictwa wśród najmłod-
szych dzieci w wieku przedszkolnym 
z roczników 2015-2018, które jeszcze 
nie zapisały się do naszej bibliote-
ki. Dzieci te otrzymują wyprawkę 
czytelniczą, tj. książkę ,,Pierwsze 
czytanki dla...” (w tym poradnik dla 
rodziców ,,Książka połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki”), 
Kartę Małego Czytelnika, naklejki do 
Kart. Osoby, które otrzymały ,,Pierw-
sze czytanki dla...” w poprzedniej 
edycji, nie wydajemy ich ponownie, 
natomiast wydajemy nową Kartę 
Małego Czytelnika i naklejki. Każde 
dziecko, które uzbiera 10 naklejek 
otrzyma imienny dyplom. Naklejkę 
na Kartę dziecko otrzymuje   każdo-

MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK

 Udało się! Nareszcie mamy w naszej szkole radio-
węzeł. 21 lutego oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor 
szkoły pan Piotr Makuch, a w wydarzeniu udział wzięli 
burmistrz miasta i gminy Pierzchnica, pan Stanisław Strąk, 
reporter radia RMF MAXXX, pan Marcin Różyc oraz przed-
stawiciel rady rodziców pan Piotr Hendzel, który bardzo 
pomógł urządzaniu studia.

Otwarcie radiowęzła szkolnego
 Po przecięciu wstęgi uruchomione zostały mikrofony 
i nadaliśmy pierwszą oficjalną audycję na żywo. Wypo-
wiedział się pan dyrektor oraz zaproszeni goście. Wszyscy 
zgodnie podkreślali, że sprzęt znajdujący się na wyposa-
żeniu studia spełnia warunki pozwalające na prowadze-
nie radiowęzłą w bardzo profesjonalny sposób. 
 „Jestem dumny z realizacji tego projektu, tym bar-
dziej, że niewiele samorządów może pochwalić się takim 
radiowęzłem w swoich szkołach”- tymi słowy zwrócił się 
pan burmistrz do słuchaczy. Warto tutaj wspomnieć, że 
szkoła uzyskała wsparcie finansowe z programu Labola-
toria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompe-
tencji przyszłości w takich kierunkach jak technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka.
 Pierwsze cztery tygodnie działalności naszego radiowę-
zła przyniosły już wiele ciekawych audycji. Wśród nich wy-
mienić należy słuchowiska o żołnierzach wyklętych, audycje 
harcerskie, ciekawostki na temat liczby pi, dnia św. Patryka, 
parków narodowych w Polsce. Był też dzień poświęcony mu-
zyce ukraińskiej. Bez najmniejszych możliwości należy stwier-
dzić, że radiowęzeł jest wykorzystywany w 100 procentach, 
a szkolna młodzież chętnie przygotowuje audycje.

Tomasz Stolarczyk

razowo, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy m.in. jedną książkę z księgozbio-
ru dziecięcego. Od września 2021 do marca 2022 wydano 25 wyprawek. Ser-
decznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wizyty w naszej bibliotece.

Danuta Leszczyńska
St. Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy
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 W dn. 23.03.2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie ,,Kąci-
ka dziecięcego’’ w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
Pierzchnicy. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Stanisław 
Strąk Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, dzieci przed-
szkolne z oddziału II z wychowawcą p. Agnieszką Kmie-
cik, i p. Izabelą Muller- Idzik. Gości przywitała kierownik 
MGBP p. Jolanta Adamska, następnie p. Burmistrz prze-
ciął wstęgę i  dokonał otwarcia Kącika. Miłym akcentem 
była rozmowa z dziećmi o wiośnie i przeczytanie przez 
p. Burmistrza książeczki pt. ,,Wiosna’’ M. Strzałkowskiej. 

OTWARCIE ,,KĄCIKA DZIECIĘCEGO’’ 
W MGBP W PIERZCHNICY

 W dn. 15.03.2022 MGBP w Pierzchnicy odwiedziły 
dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Drugni. Odbyła się lekcja biblioteczna na temat zbliża-

Wiosna w bibliotece
jącej się wiosny. W ramach tych zajęć uczniowie wykonali 
rysunki przedstawiające wiosnę. Były zabawy, czytaliśmy 
wierszowane zagadki, które dzieci bardzo chętnie i szyb-
ko odgadywały. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy po-
nownie do naszej Biblioteki.

Danuta Leszczyńska
St. Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

Dzieci były bardzo zadowolone z tej wizyty. Bardzo im się 
podobał Kącik. Mogły się pobawić zabawkami, klockami, 
książeczkami sensorycznymi i interaktywnymi, układały 
puzzle, grały w różne gry. Zapraszamy rodziców z małymi 
dziećmi do naszej Biblioteki. Dzięki zorganizowaniu strefy 
dla dzieci Czytelnik może swobodnie wypożyczyć książki, 
a dzieci pobawić w Kąciku.

Danuta Leszczyńska
St. Bibliotekarz MGBP 
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 Już po raz kolejny w Gminie Pierzchnica odbyły się 
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pod hasłem: ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Ko-
lejną edycję Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla 
uczniów szkół podstawowych zorganizowano w celu po-
pularyzacji przepisów i kształtowanie umiejętności w za-
kresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Eliminacje gminne tegorocznego Tur-
nieju odbyły się 22 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej 
w Pierzchnicy. W konkursie udział wzięli uczniowie Szko-
ły Podstawowej z Pierzchnicy oraz z Drugni. Osiemnastu 
uczestników Turnieju musiało wykazać się wiedzą pożar-
niczą rozwiązując test składający się z zadań zamkniętych. 
Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch 
grupach wiekowych: 
Grupa I- uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV; 
Grupa II – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII. 

Gminne eliminacje
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 Rywalizacja była zacięta, a młodzież wykazała się 
dużą wiedzą. Na zakończenie Turnieju zostały wręczone 
nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, któ-
rych fundatorem był Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica.

 Serdeczne gratulacje za osiągnięty wynik oraz po-
dziękowania za udział wszystkim uczestnikom złożyli: mł. 
bryg. mgr inż. Piotr Wieczorek-dowódca Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej numer 4 w Chmielniku, Starszy Kapitan 
Paweł Nyk-zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej numer 4 w Chmielniku, Burmistrz Miasta i Gminy 
Pierzchnica-Stanisław Strąk, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pierzchnicy- Piotr Makuch oraz naczelnik OSP Pierzch-
nica-Andrzej Łopatowski . 
 Patryk Ciułek oraz Jakub Sabat reprezentują Gminę 
Pierzchnica w poszczególnych kategoriach, w elimina-
cjach powiatowych. Serdecznie gratulujemy 
 Wszystkim i życzymy dalszych sukcesów!

Edyta Majewska

Poniżej przedstawiamy osiągnięcia w poszcze-
gólnych grupach wiekowych: 

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe- klasy I-IV:
I miejsce -Patryk Ciułek 
II miejsce - Anna Wrona 
III miejsce - Bartosz Pasternak 

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII: 
I miejsce -Jakub Sabat 
II miejsce - Maja Kwiecień 
III miejsce - Filip Małas 
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 Od stycznia 2022 roku biblioteka jest otwarta 
w każdą drugą pracującą sobotę miesiąca oraz dodat-
kowo w sobotę 3 września 2022 r. W ciągu całego roku 
pracujących sobót będzie trzynaście. ZAPRASZAMY!
 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzch-
nicy informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostają 
otwarte Świetlice Aktywator w następujących miej-
scowościach:
Pierzchnianka – wtorki godz. 15:00 - 19:00
Brody – środy godz. 15:00 - 19:00
Ujny – czwartki godz. 15:00 - 19:00
Maleszowa piątki godz. 15:00 - 19:00 

Informacje MGBP w Pierzchnicy

 Do naszego Domu zawitała wio-
sna, która przyozdobiła wszystko 
dookoła ferią barw. W tych trudnych, 
ciężkich czasach potrzebujemy na-
dziei, nowego początku, czyli tego 
co symbolizuje wiosna. Aby godnie 
ją przywitać wybraliśmy się na spacer 
dookoła naszego Domu. Pogoda była 
wręcz wymarzona, idealna na pierw-
szy spacer. Mogliśmy sprawdzić czy 
widać już jej pierwsze oznaki.
 W ubiegłym tygodniu wybrali-
śmy się do kina na film ,,Abe gotuje’’.  
W jedną z głównych ról wcieliła się 
amerykańska aktorka polskiego po-
chodzenia Dominika Domińczyk. Na-
szym pensjonariuszom film bardzo 
przypadł do gustu. Trudna tematy-
ka konfliktu izraelsko–palestyńskie-
go przeniesiona na rodzinny grunt, 
w połączeniu z aspektem kulinarnym 
wywołała ożywioną dyskusję w gru-
pie seniorów.  Film skłonił naszych 
podopiecznych do zadania sobie 
pytań o siłę rodziny w pokonywaniu 
uprzedzeń i wzajemnych konfliktów. 
Byliśmy pod wrażeniem tytułowego 
chłopca, który próbuje uleczyć i zbli-
żyć swoją rodzinę. 

Wiosna w Domu Opieki Rodzinnej

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy informuje i przypomina
– jesteśmy otwarci dla Czytelników:

 Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. W Domu Opieki Rodzinnej jest to inten-
sywny czas. Nasi podopieczni są bardzo zaangażowani w przygotowywanie 
ozdób wielkanocnych, kartek świątecznych i stroików. Z podekscytowaniem 
wybierają kolory i motywy do swoich przyszłych dzieł. W radosnej i rodzinnej 
atmosferze, przy kawie i słodkościach, udzielają się artystycznie, by ich prace 
mogły cieszyć nasze oczy na długi czas.

Karolina Styczeń
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Co w WTZ piszczy…?

14 lutego (walentynki) i 24 lutego 2022 r.  (tłusty czwar-
tek)w placówce odbyła się impreza walentynkowo - ostat-
kowa dla naszych podopiecznych. 
Podczas zabawy podopieczni częstowali się słodkościami, 
była wspólna zabawa i rozmowy. 
Miłą niespodzianką były odwiedziny Rafała Solewicza, 
który opuścił WTZ i podjął pracę w ZAZ-ie w Chmielniku. 
Opowiedział nam o swoich doświadczeniach zawodo-
wych oraz zaprezentował nowe utwory poetyckie.

8 marca oraz 15 marca z okazji Dnia Kobiet wyjechaliśmy 
na pizzę do „Chatki” w Brzezinach.  

Rozpoczęliśmy już przygotowania do okresu wielkanoc-
nego, gdzie powstają nowe dekoracje zarówno związane 
z tą tematyką jak i okolicznościowe.
Zapraszamy do śledzenia nas na naszej stronie na FB.

Magdalena Markiewicz
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STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ
Nowy cykl artykułów w Gazecie Pierzchnickiej

autorstwa Małgorzaty Bujakowskiej.

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

Święta to czas spotkań w gronie najbliższych. Co 
podać podczas takiej okazji swoim gościom? Czym 
wspomóc trawienie świątecznych potraw? Idealnie 
wpasuje się tutaj  świąteczna nalewka.

NALEWKI
NALEWKA - CO TO JEST?
 Nalewka pochodzi od słów nalew lub nalewać, co jest 
dość uzasadnione pod względem faktu, że składniki są 
zalewane, inaczej - nalewane. W naszym języku używamy 
tego pojęcia od XIX wieku. Co więcej, tylko my używamy 
tego słowa, co jest argumentem dla sądzących, że nalew-
ki są typowe tylko dla naszej kultury. Owszem były tu i są 
jak najbardziej popularne, ale czy stąd pochodzą.
  Tajniki wyrobu nalewek znano już w czasach starożyt-
ności. Prekursorem w tej dziedzinie  był ponoć sam Hipo-
krates, którego nalewkę na bazie wina i miodu nazwano 
później hipokrasem. Dzieło tego greckiego mistrza medy-
cyny kontynuowali średniowieczni mnisi. Produkowane 
przez nich  trunki, wykonywane na bazie aromatycznych  
zbiorów z przyklasztornych sadów doceniano nie tylko ze 
względu na doskonały  smak, lecz także z powodu ich wy-
jątkowych właściwości leczniczych.
 W XVI wieku włoscy alchemicy wpadli na pomysł 
stworzenia pierwszej nalewki przeznaczonej do zwykłej 
konsumpcji. Słynne rosolisy powstawały z alkoholu zapra-
wianego olejkami różanym i przez długi czas uchodziły za 
najlepsze trunki, podawane głównie na ucztach dla naj-
bogatszych.
 Wkrótce nalewki zaczęły cieszyć podniebienia także 
innych mieszkańców Europy, a poszczególne kraje docze-
kały się własnych specjałów - we Francji były to „Chartre-
use” i „Benedyktynka”, w Dalmacji wiśniowy likier „Mara-
schino”, na Łotwie kminkowy „Alasz”, a na Litwie ziołowa 
trojanka litewska.
 Moda na nalewki nie ominęła także Polski,  gdzie do 
dzisiaj słynny jest  słodki likier o miodowo-korzennym 
smaku, zwany krupnikiem. W XIX wieku w apteczce każ-

dego polskiego dworku stało kilka gatunków nalewek, 
a receptury przekazywano z pokolenia  na pokolenie. 
 W Polsce, XIX i XX wiek to nalewkowy renesans prze-
rwany dopiero II wojną światową. Możemy więc podsu-
mować, że niestety, jako Polska nie wymyśliliśmy nale-
wek, ale bardzo przypadły nam do gustu, gdy tylko je 
poznaliśmy , mieliśmy spory wpływ na rozwój nalewkar-
stwa. Potwierdzają to zachowane przepisy z dawnych lat 
oraz fakt, że domowa produkcja nalewek nadal należy do 
popularnych hobby.
 W krótkim czasie na staropolskich stołach zaczęły 
królować nalewki, a najlepsze receptury stały się dla ich 
posiadaczy skrzętnie skrywanym sekretem, przekazywa-
nym z pokolenia na pokolenie. Słodkie alkoholowe napo-
je były przede wszystkim domeną szlachty, a każdy sza-
nujący się dworek posiadał własne pomieszczenie do ich 
przechowywania zwane... apteczką :)
 Podczas biesiad sięgano po trunki, dobierając je do 
smaków serwowanych potraw. Przykładowo: z indykiem 
podawano morelówkę, z pieczenią z dzika - wiśniówkę, 
zaś do kaczki pijano nalewkę z czarnej porzeczki.
 Nalewki były nie tylko ozdobą stołów, ale też świad-
czyły o prestiżu gospodarzy, a czasem nawet pełniły do-
datkowe role - jak choćby przyrządzana z dzikiej róży że-
nicha, którą stawiano w oknie, by zwabić potencjalnych 
kandydatów do ręki panny na wydaniu.
 Dzisiaj zgodnie ze staropolską  tradycją nalewki po-
winno podawać się w małych kieliszkach (50 ml), najlepiej 
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KONFLIKT SEROLOGICZNY

 Konflikt serologiczny to położnicza patologia, wy-
stępującą, gdy matka ma czynnik Rh-, ojciec Rh+, nato-
miast płód dziedziczy po ojcu czynnik Rh+. Jeśli do krwio-
biegu matki przedostanie się krew dziecka, wytworzy 
ona przeciwciała anty-D, które są skierowane przeciwko 
antygenom powierzchniowym krwinek czerwonych( ery-
trocytów) płodu, a w konsekwencji do choroby hemoli-
tycznej płodu i noworodka (HDFN). Do lat 70.XX wieku 
HDFN dość często prowadziła do niepełnosprawności, za-
chorowalności i umieralność noworodków. 
 Każda kobieta w ciąży obawia się tej diagnozy – kon-
flikt serologiczny przeraża głównie z powodu niewiedzy, 
a także wielu mitów, które narosły wokół niego. Współ-
czesna medycyna zna sposoby na skuteczne uporanie się 
z tym zjawiskiem. 

SZKOŁA RODZENIA
 – zaprosimy przyszłych rodziców do Szkoły Rodzenia

 Czym jest konflikt serologiczny, jakie ryzyko niesie 
dla rozwoju płodu oraz czy można go uniknąć
 Nie wszyscy ludzie mają taką samą krew – grupę krwi 
dziecko dziedziczy po rodzicach. Istnieją połączenia bez-
pieczne oraz takie, które mogą skutkować powstaniem 
konfliktu. Kluczowe w ustaleniu ryzyka jest określenie 
antygenu D, powszechnie znanego jako czynnik RH. Jeśli 
matka ma grupę krwi RH-, bardzo ważne jest sprawdzenie 
grupy krwi ojca – jeśli on również ma RH-, krew dziecka 
będzie zgodna z krwią matki i konflikt nie wystąpi. Poja-
wi się on, gdy dziecko odziedziczy czynnik RH+ po ojcu 
– dzieje się tak w około 60% przypadków.
 Istotą konfliktu serologicznego jest niezgodność grup 
krwi matki i płodu, która powoduje niepożądaną reakcję 
organizmu kobiety – gdy wykryje on nieznany składnik 
w  krwi dziecka, zaczyna produkować przeciwciała, któ-
rych celem jest zwalczenie “intruza”. I choć brzmi to dość 

przed jedzeniem. Cenione są zwłaszcza gorzkie nalewki 
(pieprzówka, orzechówka), które poprawiają trawienie, 
ale też słodkie (pigwówka, wiśniówka- zwana w niektó-
rych regionach ratafią).

NALEWKI - JAK POWSTAJĄ
 W dzisiejszych czasach każdy może wyprodukować 
własną nalewkę, wystarczy dobry przepis i odrobina cier-
pliwości. Polacy chętnie kontynuują staropolską tradycję 
przyrządzania nalewek domowej roboty, doceniając ich 
walory smakowe, a także zdrowotne.
 Nalewka to wyciąg alkoholowy z owoców, kwiatów, 
korzeni lub ziół. Połączenie to sprawia, że substancje 
o właściwościach leczniczych zawarte w roślinach zosta-
ją wydobyte, dzięki czemu napój znakomicie nadaje się 
do łagodzenia rozmaitych dolegliwości. Do produkcji na-
lewek potrzebne są odpowiednie, dobrej jakości surow-
ce roślinne oraz alkohol; można używać spirytusu 70%, 

ale również wódki – nalewki mają wtedy około 20-25% 
alkoholu. Nalewki to doskonały sposób na zachowanie  
związków bioaktywnych z roślin. Taki produkt nie psuje 
się, można go długo przechowywać (najlepiej w ciemnym 
miejscu).

NALEWKI - SŁODKIE LEKARSTWO
 I tak: malinówka pomaga przy przeziębieniu, aro-
niówka poprawia odporność, a nalewka miętowa, orze-
chówka i jałowcówka przeciwdziałają niestrawności.
 Dobroczynne działanie nalewek odczujemy oczywi-
ście tylko wtedy, gdy będziemy  stosować umiar w ich 
spożywaniu ( w końcu to ma być lekarstwo :).

Przepis na wiosenną nalewkę
Wódka na pączkach brzozowych
- 10 dag pączków brzozy ( zbieranych do końca kwietnia)
-   2 l. spirytusu 96%
- 75 dag cukru
-   2 szklanki wody

 Przygotować syrop z cukru i wody, gorącym zalać 
świeżo zebrane pączki brzozy, naczynie przykryć i odsta-
wić do ostygnięcia. Dodać spirytus i 1 litr przegotowanej, 
chłodnej wody szczelnie zamknąć i odstawić na 3 tygo-
dnie w chłodne, ciemne miejsce. Po tym czasie przece-
dzić, przelać do butelek.  Taka nalewka pomaga łagodzić 
dolegliwości przewodu pokarmowego, oczyszcza orga-
nizm  z toksyn, korzystnie wpływa na poprawę przemiany 
materii. Zewnętrznie służy do nacierania i okładów w bó-
lach pochodzenia reumatycznego i neuralgiach.  
 Dużo zdrowia i spokoju Wam życzę....

Małgosia Bujakowska
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drastycznie, to jednak warto podkreślić, że reakcja obron-
na w organizmie matki następuje dopiero wówczas, gdy 
jej krew zmiesza się z krwią dziecka. To zdarza się dopiero 
podczas porodu lub poronienia.

Gdy dziecko staje się intruzem
 Gdy przeciwciała matki przenikają do krwi dziec-
ka, rozpoczynają proces destrukcji czerwonych 
krwinek. Jego skutkiem jest choroba hemolityczna, 
która – poza niedokrwistością, niedotlenieniem tka-
nek oraz niewydolnością krążenia u dziecka – może 
skutkować obumarciem płodu. Jeśli konflikt jest ła-
godniejszy, najczęściej jego objawy uwidaczniają się 
dopiero po porodzie pod postacią żółtaczki nowo-
rodkowej.
 Konflikt serologiczny pojawia się w  momencie, 
gdy po raz pierwszy do krwiobiegu mamy przedosta-
nie się niewielka ilość (ok. 0,2 ml) krwi dziecka. Wtedy 
jej układ odpornościowy uznaje krwinki dziecka za 
wrogie i zacznie wytwarzać przeciwciała (proces im-
munizacji). Jeśli te z kolei dostaną się do krwiobiegu 
płodu, spowodują rozpad jego krwinek czerwonych. 
Taka reakcja prowadzi do choroby hemolitycznej, 
która objawia się niedokrwistością, niedotlenieniem 
tkanek oraz niewydolnością krążenia u dziecka, co 
może prowadzić do obumarcia płodu. Jeśli konflikt 
jest łagodniejszy, najczęściej jego objawy uwidacz-
niają się dopiero po porodzie pod postacią żółtaczki 
noworodkowej, która objawia się niedokrwistością 
o  różnym nasileniu, zażółceniem skóry i białkówek 
oczu, obrzękiem płodu, a w skrajnych przypadkach 
może prowadzić nawet do śmierci noworodka.  Na-
leży pamiętać o tym, że jeśli podczas pierwszej cią-
ży dojdzie do konfliktu serologicznego, to z dużym 
prawdopodobieństwem nie będzie miał on wpływu 
na dziecko (zakładając, że to konflikt w obrębie grup 
krwi Rh), a nasilenie choroby hemolitycznej będzie 
niewielkie (często niewymagające leczenia). Inaczej 
jest w  kolejnych ciążach. Ryzyko zwiększa się, gdy 
kobieta wcześniej poroniła, jest w ciąży pozama-
cicznej oraz w takich przypadkach, jak: krwawienia, 
odklejenie łożyska czy inwazyjne zabiegi prenatalne. 
Te wszystkie sytuacje mogą prowadzić do wytwo-

rzenia pamięci immunologicznej, czyli „uczulenia” 
kobiety antygenami krwinek czerwonych niezgod-
nych; prowadzi to do   wytworzenia przeciwciał, od-
działujących na krwinki płodu w  kolejnej ciąży. Tak 
więc, konflikt serologiczny jest poważnym ryzykiem 
dla zdrowia dziecka, jednak współczesna medycyna 
bezustannie się rozwija i dąży do wprowadzania sku-
tecznej profilaktyki. Obecnie można oswoić to zagro-
żenie i - pomimo niezgodności grup krwi – urodzić 
zdrowe dziecko.
 Każda kobieta spodziewająca się dziecka, do 12 tygo-
dnia ciąży ma wykonywane badanie krwi. Jest to proce-
dura rutynowa i ma na celu oznaczenie grupy krwi matki 
oraz weryfikację obecności przeciwciał przeciwkrwinko-
wych w jej krwi – jeśli ich obecność zostanie wykryta, ru-
sza kompleksowa i bardziej szczegółowa diagnostyka.

„Szczepionka” na konflikt serologiczny
 Muszę uspokoić wszystkie mamy. Medycyna znalazła 
sposób na profilaktykę konfliktu serologicznego. Jest nim 
szczepionka z immunoglobuliną anty-D, którą podaje się 
wszystkim kobietom ciężarnym z grupą krwi RH-. Zapo-
biega to powstawaniu w krwi matki przeciwciał, gdyż li-
kwiduje krwinki płodu, które ewentualnie dostały się do 
krwiobiegu kobiety. Szczepionkę podaje się najczęściej 
po porodzie, aby zapobiec powstawaniu konfliktu w ko-
lejnych ciążach.
 Mniej groźnym i rzadziej występującym powikłaniem 
ciąży, jest konflikt grup głównych krwi. Ten rodzaj kon-
fliktu może pojawić się, gdy matka ma grupę krwi np. 0 
a dziecko dziedziczy grupę A lub B. Krwinki grupy krwi 
dziecka powodują powstawanie przeciwciał typu odpor-
nościowego u matki, a skutki tego procesu są podobne 
do konfliktu w zakresie czynnika Rh. 
 W przeciwieństwie do niezgodności w zakresie Rh, 
w konfliktach grup głównych krwi pierwsze dziecko cho-
ruje równie często jak następne. W następstwie tego kon-
fliktu dochodzi do niedokrwistości, nadmiaru bilirubiny, 
czego skutkiem może być przedwczesna   i nasilona żół-
taczka u noworodka.
 Dlatego bardzo ważna jest diagnostyka wszystkich 
kobiet ciężarnych, bo tylko wcześnie wykryte niezgod-
ności i ich profilaktyka spowodują, że urodzi się zdrowe 
i silne dziecko.

INSTRUKTOR 
SZKOŁY RODZENIA

Małgorzata Bujakowska



fot. Edyta Majewska

Włączenie OSP Drugnia do KSRG
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