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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

Państwu chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój

i odpoczynek, by w życiu zawsze
panowała ta niepowtarzalna

świąteczna atmosfera. 
Wielu budujących myśli,

energii potrzebnej do osiągnięcia
wszystkich zamierzonych celów

oraz wspaniałego Nowego Roku,
obfitującego w pasmo sukcesów.

Burmistrz
Stanisław Strąk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Łopatowska

wraz z Radnymi



Fot. Klaudia Pawlik

Obchody 104. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Gminie Pierzchnica
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 Po przeprowadzeniu skomplikowanej procedury przetargowej nastąpiło pod-
pisanie umowy na modernizację dróg gminnych. Poprzedzone to było wielomie-
sięcznymi pracami projektowymi. 
 Wykonawcą, który wygrał przetarg za kwotę ponad 4 mln 830 tys. zł jest firma 
FART Sp. z o.o. Jest to największe w historii gminy zadanie drogowe, które będzie 
realizowane na drogach gminnych.
Jest to możliwe dzięki pozyskanym dotacjom:
- od Wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych – 860 tys. zł.
- z Funduszu POLSKI ŁAD – 3 mln 800 tys. zł.
 Zmodernizowane będą następujące drogi łącznej długości ok. 6 km:
1/ Ujny-Czarna,
2/ Drugnia Rządowa- Podstoła,
3/ Podstoła Parcela (do leśniczówki),
4/ Drugnia Rządowa (przedłużenie od Zakarczmia)
5/ Wierzbie (druga część wsi)

Podpisanie umowy
na modernizację dróg gminnych

Opłaty
za śmieci
w 2023 r.

Przeprowadzony został prze-
targ na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma EKO-KWIAT (obecny od-
biorca odpadów) i została za-
warta umowa na kolejne dwa 
lata.
Jest to firma, która w ocenie 
wielu mieszkańców solidnie 
wywiązuje się z obowiązków 
i liczymy, że ich usługi pozo-
staną na równie wysokim po-
ziomie.
Ponadto niezwykle ważną 
sprawą są zaoferowane staw-
ki za usługę – są one na tyle 
korzystne, że na 2023 rok 
nie zachodzi konieczność 
podnoszenia stawki opłaty 
od mieszkańców. Pozosta-
nie ona nadal w wysokości 
16 zł od osoby przy posiada-
niu kompostownika i 18 zł od 
osoby przy braku kompostow-
nika. Warto tu dodać, że w są-
siednich gminach te stawki są 
o ok. 20% wyższe.

Redakcja

6/ Osiny-Lizawy – dalszy ciąg,
7/ W Pierzchnicy: ul. Jesionowa 
oraz do terenów inwestycyjnych,
8/ Skrzelczyce – Komórki (prze-
dłużenie ul. Spacerowej). 
 Wykonawca deklaruje reali-
zację całego zadania do końca 
lipca przyszłego roku.

Redakcja
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Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Straszniowie Gumie-
nickim. Inwestycja dofinansowana z POLSKIEGO ŁADU 
oraz częściowo ze Wspólnoty Wsi Gumienice.

W końcowej fazie są prace przy modernizacji świetlicy 
wiejskiej w Podstole. Inwestycja dofinansowana z POL-
SKIEGO ŁADU.

Inwestycje idą „pełną parą”

Zakończono prace przy czyszczeniu i umacnianiu ażurami 
rowu odwadniającego przy drodze przez Pierzchniankę. 
Inwestycja realizowana przez Gminę Pierzchnica i dofi-
nansowana w 50% z Powiatu Kieleckiego.
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Trwają zaawansowane prace przy budowie sali gimna-
stycznej przy szkole w Pierzchnicy. Inwestycja dofinanso-
wana ze środków unijnych oraz z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych 

Zakończono prace przy remoncie chodnika w Pierzchnicy 
ul. Szkolna. Inwestycję realizował Powiat Kielecki z dofi-
nansowaniem 80% środków unijnych w ramach projektu 
„Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy”.

Na ukończeniu są prace przy zagospodarowaniu centrum 
wsi Skrzelczyce. Inwestycja dofinansowana z POLSKIEGO 
ŁADU.
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 Miasto i Gmina Pierzchnica 
w 2022 r realizuje program „Kor-
pus Wsparcia Seniorów”  Moduł II, 
który ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa oraz możliwości samo-
dzielnego funkcjonowania w miej-
scu zamieszkania osób starszych 
przez dostęp do tzw. „opieki na 
odległość”. 
 „Opieka na odległość” jest no-
woczesną formą sprawowania opieki 
nad osobami starszymi, chorymi, po 
przebytych zabiegach medycznych, 
z niepełnosprawnościami, którzy cza-
sowo lub na stałe wymagają wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu.

„Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II
 Program skierowany jest do 
seniorów w wieku 65 lat i więcej, 
którzy mają problemy z samo-
dzielnym funkcjonowaniem ze 
względu na stan zdrowia, prowa-
dzących samodzielne gospodar-
stwa domowe. W wyjątkowych sy-
tuacjach do Programu mogą zostać 
zakwalifikowane osoby mieszkają-
ce z osobami bliskimi, które nie są 
w stanie zapewnić im wystarczają-
cego wsparcia. W ramach programu 
seniorom jest zapewniony dostęp 
do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. 
Opaska bezpieczeństwa jest połą-
czona z usługą operatora pomocy 

– w przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia wciśnięcie guzi-
ka alarmowego, znajdującego się na 
opasce, umożliwia połączenie się ze 
stale gotową do interwencji centralą. 
W 2022 r. w programie ,,Korpus 
Wsparcia Seniorów” z terenu gminy 
Pierzchnica bierze udział 22 osoby, 
każda z tych osób otrzymała opaskę 
bezpieczeństwa. Udział w programie 
jest całkowicie bezpłatny. Program 
będzie realizowany do 31 grudnia 
2022 r.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pierzchnicy

 Ponad 3 mln zł pozyskała Gmina Pierzchnica z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pod koniec września 
dwie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzy-
skiego na realizację dwóch projektów z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej podpisał Burmistrz Stanisław 
Strąk oraz Skarbnik Krzysztof Cieślak.
  W ramach przyznanych dotacji przewidziano budo-
wę 80 sztuk oczyszczalni przydomowych, zakup ciągni-
ka wraz z wozem asenizacyjnym, budowę odcinka sieci 

Kolejna dotacja
dla Miasta i Gminy Pierzchnica – 3 mln zł

wodociągowej oraz dalszy etap modernizacji gminnej 
oczyszczalni. 
 - Dokumentację projektową przygotowywaliśmy od 
ponad roku – mówi Burmistrz – złożyliśmy dwa wnioski 
i obydwa dostały pełne dofinansowanie, - i dodaje - kolejny 
sukces dla naszej gminy i kolejne zadania do zrealizowania 
za unijne pieniądze.
 Projekty planowane są do realizacji w przyszłym roku.

Redakcja

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH
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 Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzch-
nicy przy współpracy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchni-
cy realizował Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa Podprogram 2021 współfina-
sowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Celem Progra-
mu było zapewnienie najuboższym miesz-
kańcom Gminy Pierzchnica pomocy żyw-
nościowej oraz uczestnictwa w działaniach 
w ramach środków towarzyszących. Osoby 
potrzebujące otrzymały bezpłatnie artyku-
ły spożywcze, m. in.: groszek z marchewką, 
koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, 
makaron jajeczny świderki, kasza jęczmien-
na, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju, 
cukier biały, olej rzepakowy. Pomoc żywno-
ściowa trafiła do 300 osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy 
Pierzchnica. 
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pierzchnicy informuje o moż-
liwości ubiegania się o wydanie skierowania 
do skorzystania z pomocy żywnościowej 
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 (POPŻ) – Podprogram 
2021 Plus, współfinasowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym. 
 Celem Podprogramu 2021 Plus jest 
wsparcie osób i rodzin najbardziej potrze-
bujących. Pomoc w ramach POPŻ kierowana 
jest do wszystkich osób i rodzin, znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające 
kryteria o pomocy społecznej, której udziela 
się osobom i rodzinom w szczególności z po-
wodu m. in.:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
• ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
• niepełnosprawności, długotrwałej choroby
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
i których dochód nie przekracza:
• dla osoby samotnie gospodarującej - 1.707,20 zł netto,
• w rodzinie (na jedną osobę) - 1.320,00 zł netto.

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy mieszkańcom z terenu gminy Pierzch-
nica. Skierowania będą wydawane od grudnia 2022 roku i są ważne tylko na czas trwania Pod-
programu 2021 PLUS. Skierowania będą wydawać pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
 Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do Programu do sie-
dziby MGOPS  w Pierzchnicy

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”

czynny w poniedziałki (8.00-13.00) oraz czwartki (10.00-15.00)

W punkcie można:
 - uzyskać informacje o Programie,, Czyste Powietrze” oraz zasadach składania wniosku o dofinansowanie, 
 - skorzystać z pomocy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność 
 - złożyć wniosek w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy, zostanie on dostarczony
          do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. J. Popiełuszki 41

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (041)3705618 oraz na 
https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja

http://wfos.com.pl/



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 20228

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Pierzchnica

oferuje do wynajęcia kiosk z wyposażeniem,

znajdujący się na rynku

w miejscowości Pierzchnica

z przeznaczeniem pod działalność handlową.

Oferty należy składać do 31 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać

w siedzibie urzędu, pok. 25.

 Ponad 1,1 mln zł pozyskała Gmina Pierzchnica ze środków unij-
nych. 
 Umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na reali-
zację projektu Termomodernizacji budynku WTZ w Osinach podpi-
sał w październiku br Burmistrz Stanisław Strąk. 
 W ramach przyznanej dotacji przewidziano wymianę wszyst-
kich okien i drzwi, docieplenie ścian i stropodachu, modernizację 
kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku byłej szkoły 
w Osinach, w którym mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych. 
 - Wniosek został przygotowany i złożony w 2018 roku – mówi Bur-
mistrz – dzięki dodatkowym środkom unijnym otrzymaliśmy dotację - 
i dodaje - warto konsekwentnie zabiegać o złożone wnioski.
 Projekt jest planowany do realizacji w przyszłym roku.

Redakcja

Jeszcze jedna dotacja
dla Miasta i Gminy Pierzchnica – 1,1 mln zł
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Przekaż 1 %
swojego podatku

za rok 2022
na 

Społeczny Ruch Trzeźwości 
w Pierzchnicy

ul. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego 5/1

26-015 Pierzchnica

NR KRS 0000014317

Każdy, kto wypełnia zeznanie 
podatkowe, może

przekazać 1% swojego
podatku na wybraną organiza-

cję pożytku publicznego. 

Społeczny Ruch Trzeźwości
posiada status

takiej organizacji.
Otrzymane środki finansowe 
Stowarzyszenie przeznaczy

na organizację czasu wolnego 
od nauki dzieci i młodzieży: 
letni wypoczynek dla dzieci, 

imprezy profilaktyczne,
warsztaty, konkursy.

Z góry serdecznie dziękujemy  
Zarząd Społecznego

Ruchu Trzeźwości
w Pierzchnicy

 Każdego roku Minister Finansów określa stawki mak-
symalne podatków od nieruchomości. Na 2023 rok – Mi-
nister podniósł stawki podatków o ok. 12%. Według tych 
maksymalnych stawek wylicza się hipotetyczny dochód 
gminy i odpowiednio obniża subwencję.
 Po przeanalizowaniu z jednej strony potrzeb zwięk-
szenia dochodów budżetu gminy (wydatki gminy ze 
względu na inflację również bardzo rosną), a z drugiej 
strony uwzględniając trudną sytuację mieszkańców – 
Rada Miejska w Pierzchnicy na wniosek Burmistrza obni-
żyła podwyżkę Ministra z 12% do 9%. Tym samym stawki 
podatków od nieruchomości wzrosną o ok. 9%.

Stawki podatków na 2023 r.
 Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku 
podatku rolnego. Jego wysokość wylicza się w oparciu 
o średnią cenę żyta ogłaszaną przez Prezesa GUS.
 Według obwieszczenia Prezesa GUS - średnia cena 
żyta wzrosła o 12zł w stosunku do roku ubiegłego. Rada 
Miejska na wniosek Burmistrza obniżyła cenę żyta do ce-
lów podatkowych z 74zł na 65zł tak aby ostatecznie wzrost 
tej ceny w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 9 zł. 
 Warto dodać, że w sąsiednich gminach od wielu lat 
nie jest w ogóle obniżana cena żyta i podatek rolny jest 
naliczany w pełnej wysokości.

Redakcja
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 Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców – Miasto i Gmina Pierzch-
nica przystąpiła do rządowego progra-
mu dystrybucji węgla po preferencyjnej 
cenie. 
 Dzięki zaangażowaniu sołtysów bar-
dzo szybko mieliśmy dane szacunkowe 
co do ilości potrzebnego węgla. Następ-
nie niezwłocznie po wejściu w życie ustawy sejmowej 
zgłosiliśmy swój akces do Wojewody. Zgodnie w rządową 
procedurą zgłosiła się do nas spółka węglowa TAURON 
WYDOBYCIE S.A., z którą podpisaliśmy stosowną umowę 
na zakup węgla.
 Przyznano nam do sprzedaży węgiel z polskich ko-
palni w Jaworzni i Libiążu. Zawarliśmy umowę z właści-

Węgiel po preferencyjnej cenie

 W okresie od stycznia do sierpnia  2022 r. Społeczny 
Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z MGOPS 
w Pierzchnicy realizował Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa - Podprogram 2022.  Przywieziono z Kie-
leckiego Banku Żywności 6351,00 kg produktów żywno-
ściowych o wartości  35160,30 zł. Żywność była zmaga-
zynowana w pomieszczeniach użyczonych przez Urząd 
Gminy w Pierzchnicy. Sprowadzone artykuły spożywcze 
przekazano w postaci dwóch paczek żywnościowych 
300. osobom z terenu gminy Pierzchnica. Osoby te mu-
siały spełniać określone kryteria; otrzymały skierowania 
od MGOPS w Pierzchnicy do otrzymania pomocy. Paczki 
żywnościowe wydawane były przez pracownicę zatrud-
nioną na umowę zlecenie  i członków Społecznego Ru-
chu Trzeźwości w Pierzchnicy, którzy pracę tę wykonywali 
społecznie. Koszty przywozu żywności pokryte zostały z 
dotacji Gminy Pierzchnica. Zanim ruszy nowy kilkuletni 
Program Operacyjny, będzie realizowany program przej-
ściowy, który rozpocznie się w lutym 2023 roku. Osoby, 
które chciałyby korzystać z pomocy żywnościowej w roku 
2023 powinny zgłosić się do MGOPS w Pierzchnicy po 
skierowanie. Należy posiadać dokumenty, na podstawie 
których będzie można ustalić dochodowość. 

Prezes SRT Marek Kułan

„Z pomocą
dla potrzebujących”

 

       
 
 
 
 
 
 
 

            
          
 
 

Radosnych i spokojnych Świąt   Bożego Narodzenia 
oraz wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych 
decyzji i wszelkiej pomyślności w 2023 roku życzy 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Pierzchnica Zarząd  
Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pierzchnica, 2022 
                                  
            
                                    

 
                                
                              

cielem naszego lokalnego składu węglowego 
w Pierzchniance na przywóz węgla z w/w ko-
palni oraz jego składowanie, załadunek i wa-
żenie.
 Równocześnie pracownicy urzędu przyj-
mowali wnioski o sprzedaż węgla po prefe-
rencyjnej cenie. W związku z tym, że zawie-
ranie umów przebiegło sprawnie to również 

sprzedaż węgla rozpoczęła się wcześnie (wiele gmin roz-
poczęło to 2-3 tygodnie później niż nasza gmina).
 Sprzedaż prowadzona jest według kolejności złożo-
nych wniosków oraz w zależności od ilości dostępnego 
w kopalniach węgla. Mamy umowę z kopalnią na sprze-
daż 700 ton i liczymy, że do końca roku uda się wszystkich 
chętnych zaopatrzyć. Zgodnie z przepisami do 31 grudnia 
przysługuje możliwość zakupu węgla w ilości 1,5 tony na 
gospodarstwo domowe.
 Po 1 stycznia będzie możliwość ponownego zakupu 
węgla i ekogroszku po preferencyjnej cenie w ilości do 
1,5 tony na gospodarstwo domowe. Osoby zainteresowa-
ne będą musiały ponownie składać wnioski w tej sprawie. 

Burmistrz
Stanisław Strąk
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 11 września 2022 r. w jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pierzchnicy został poświęcony ciężki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy MAN, który strażacy otrzymali 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kiel-
cach. Obchody rozpoczęły się o godz.10:00 uroczystą 
Mszą Świętą w intencji strażaków w kościele pw. św Mał-
gorzaty w Pierzchnicy , której przewodniczył ks.  kanonik 
Marian Gawinek -proboszcz parafii . Podczas uroczystości 
strażacy OSP z Gminy Pierzchnica ofiarowali kapelanowi 
strażaków – ks. kanonikowi Marianowi Gawinkowi - ornat. 
Druga część uroczystości odbyła się na placu przed ko-
ściołem. Dowódca uroczystości Prezes OSP Pierzchnica 
Andrzej Dudkiewicz złożył meldunek Zastępcy Święto-
krzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. 
Sławomirowi Karwatowi o gotowości poddziałów. Otwar-
cia oraz powitania zaproszonych gości dokonała dh OSP 
Pierzchnica-Paulina Kalatura. Po przekazaniu kluczyków 
do samochodu  i jego poświęceniu nastąpiło uroczyste 
wręczenie statuetek w dowód wdzięczności za okazaną 
pomoc i wsparcie.
 Wśród przybyłych  na uroczystość znaleźli się: Poseł 
na Sejm RP -Krzysztof Lipiec, Senator RP Krzysztof Słoń, 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach 
st. bryg. Sławomir Karwat, Komendant Miejski PSP w Kiel-
cach bryg. Mariusz Góra, Prezes ZOG ZOSP RP w Pierzch-

Uroczyste poświęcenie samochodu
ratowniczo-gaśniczego przekazanego OSP Pierzchnica

nicy- Zdzisław Ryśkiewicz ,Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Pierzchnicy Maria Łopatowska, Prezes Fundacji Rozwo-
ju Regionu Pierzchnica -Dariusz Michalski, radni oraz soł-
tysi. W uroczystości  uczestniczyły druhowie z  jednostek 
OSP z terenu gminy Pierzchnica: OSP Skrzelczyce, OSP 
Gumienice, OSP Drugnia, OSP Osiny, OSP Maleszowa, OSP 
Pierzchnica
 Po zakończeniu uroczystej części uczestnicy zostali 
zaproszeni na poczęstunek.

Edyta Majewska
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„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”

- edycja 2022
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pierzchnicy w ramach środków  z Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

w 2022 r. realizuje program Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej – edycja 2022. 

W 2022 r w programie bierze udział  6 osób niepełnospraw-
nych z terenu gminy Pierzchnica posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które 
wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pro-
gram będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
zapewnia możliwość skorzystania przez osoby niepełno-
sprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codzien-
nych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
Program ma na celu również ograniczenie skutków niepeł-
nosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej 
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania 
prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie oso-
bom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej spo-
łeczności.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
w szczególności polegają na: 
- wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzy-
maniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych 
- wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wy-
pełnianiu ról społecznych  
(w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
- wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamiesz-
kania
- wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komuni-
kowaniu się z otoczeniem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy

„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”

- edycja 2023
Gmina Pierzchnica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pierzchnicy informuje, że został złożony 

wniosek  na środki finansowe z Programu „Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

Program współfinansowany jest ze środków
Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do mieszkańców gminy Pierzchnica 
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, które wymagają usługi asystenta w wy-
konywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym. Założono, że do programu zostanie za-
kwalifikowanych 10 osób wymagających wysokiego poziomu 
wsparcia, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Usługi 
asystencji będą polegały w szczególności na pomocy asystenta 
w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, 
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane 
przez niego miejsce, załatwianiu przez uczestnika spraw urzę-
dowych, korzystaniu z dóbr kultury, itp. Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej może także udzielić wsparcia w czynno-
ściach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej 
i czynnościach pielęgnacyjnych, a także w przypadku samo-
dzielnego zamieszkiwania wsparciu w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego i wypełnianiu ról społecznych. Zakres usługi 
asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb każ-
dego uczestnika Programu a sama usługa przez nią kierowana. 
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą 
świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego 
opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby nie-
pełnosprawnej. Asystent wskazany przez uczestnika musi po-
siadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kie-
runkach: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun 
osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, tera-
peuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co 
najmniej 6-cio miesięczne udokumentowane doświadczenie 
bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie 
wolontariatu.
W/w usługi będą świadczone bezpłatnie.
Osoby zainteresowane usługą asystencji osobistej, chcące 
skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o kontakt z Miej-
sko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej   w   Pierzchnicy, 
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 3538022.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy
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 Dwa lata temu nasza gmina 
wzięła udział w projekcie zakładają-
cym sfinansowanie przez Rząd za-
kupu masztów i flag w każdej gmi-
nie w Polsce. Warunkiem uzyskania 
środków na inwestycję było popar-
cie mieszkańców, którzy oddawali 
głosy poprzez wypełnienie ankiety 
na specjalnej stronie internetowej. 
Nasi mieszkańcy stanęli na wyso-
kości zadania, w rezultacie czego 
na terenie szkoły postawiony został 
maszt. Uroczyste wciągnięcie flagi 
nastąpiło 10 listopada, w przeddzień 
104 rocznicy odzyskania niepodle-
głości. W wydarzeniu wziął udział 
burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnicy 
pan Stanisław Strąk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej pan Piotr Makuch, wi-
cedyrektor pani Teresa Gwadowska, 
przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Monika Pawlik oraz przedstawiciele 
uczniów szkoły. Punktualnie o go-
dzinie 11.11 poczet sztandarowy do-
konał uroczystego wciągnięcia biało
-czerwonej flagi na maszt. Od tamtej 
pory polska flaga dumnie powiewa 
nad naszą szkołą.

Tomasz Stolarczyk

Projekt „Pod Biało-Czerwoną”
na stulecie Bitwy Warszawskiej
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 26 listopada 2022 r. w Restauracji Finezja 
w Pierzchnicy odbyła się uroczystość Jubile-
uszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. 
W gronie Jubilatów znalazły się pary, które świę-
towały w 2022 roku swoje złote gody (50 lat), 
szmaragdowe gody (55 lat), diamentowe gody 
(60 lat) oraz srebrne gody (25 lat).
 Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Pierzch-
nica Stanisław Strąk oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Małgorzata Garlicka wręczyli 
Jubilatom świętującym 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego odznaczenia państwowe przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ponadto 
wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz drobne upominki.

 -  Małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe 
czy radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą nieszczęść, trosk oraz smutków. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, 
że będziecie ze sobą na dobre i na złe, i z tej próby wyszliście zwycięsko. – tymi słowami Burmistrz Stanisław Strąk rozpoczął 
ceremonię wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane tym parom małżeńskim z terenu miasta 
i gminy Pierzchnica, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. 

Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
w Gminie Pierzchnica

Złote Gody (50 lat):
Genowefa i Adam Gołda
Anna i Gustaw Idzik
Zofia i Ryszard Kmiecik
Krystyna i Stanisław Kucharczyk
Mirosława i Lucjan Sabat
Elżbieta i Mieczysław Terleccy
Stanisława i Henryk Wojnowscy

Szmaragdowe Gody (55 lat) 
Marianna i Józef Kozioł 
Cecylia i Henryk Sikorscy

Diamentowe Gody (60 lat):
Józefa i Ryszard Baran
Wanda i Zenon Barchan
Krystyna i Stanisław Stęplewscy

Srebrne Gody (25 lat)
Dorota i Bogdan Bracichowicz
Joanna i Zbigniew Cieśla
Monika i Tomasz Idzik
Renata i Waldemar Karasińscy
Mariola i Tomasz Kozak

Agnieszka i Grzegorz Kręcisz
Małgorzata i Krzysztof Krężołek
Wiesława i Krzysztof Moskwa
Joanna i Robert Rosikoń
Lidia i Marek Sabat
Anna i Andrzej Słopieccy
Lidia i Wiesław Strojwąs
Justyna i Krzysztof Ślusarczyk
Barbara i Mariusz Zielińscy

 Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwo-
liły wszystkim Jubilatom na przybycie. 
 Spotkanie odbyło się w dostojnej i pełnej wzruszeń 
atmosferze. Po części oficjalnej jubilaci zaproszeni zostali 
na wspólny poczęstunek. Nie zabrakło także symbolicz-
nego toastu.

 Wszystkim Szanownym Jubilatom gratulujemy tak 
długiego, szczęśliwego i zgodnego  pożycia małżeńskie-
go. Życzymy zdrowia, spokoju, samych radosnych dni 
oraz kolejnych wspaniałych rocznic. Niech to wyjątkowe 
święto będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także 
do pogodnego spojrzenia w przyszłość.

Redakcja

W uroczystości udział wzięły następujące pary: 
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 Powyższe zdanie stało się mot-
tem akademii, która odbyła się  w na-
szej szkole 10 listopada, w przeddzień 
104 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wydarzenie poprze-
dziło uroczyste wciągnięcie flagi na 
maszt znajdujący się przed szkołą tuż 
obok obelisku upamiętniającego po-
ległych w II Wojnie Światowej miesz-
kańców gminy Pierzchnica. Punktual-
nie o godzinie 11.11, już w szkolnym 
budynku, odśpiewaliśmy hymn naro-
dowy i rozpoczęliśmy naszą uroczy-
stość. W każdym ważnym wydarzeniu 
odbywającym się w szkole uczest-
niczą zaproszeni goście, burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnicy pan Stani-
sław Strąk, kierownik Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej pani Jolanta 
Adamska oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Monika Pawlik.

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska

głości. Patriotyczne wiersze oraz pie-
śni dostarczyły widzom ogromnych 
emocji. Warto podkreślić godną posta-
wę nie tylko występujących uczniów, 
ale także wszystkich zgromadzonych 
na sali gimnastycznej. W skupieniu 
i z zainteresowaniem oglądali występy 
swoich kolegów. Ta postawa została 
doceniona nie tylko przez dyrektora 
szkoły pana Piotra Makucha, ale także 
przez pana burmistrza i panią Monikę 
Pawlik, która nie kryła łez wzruszenia. 
Słowa uznania i podziękowania skiero-
wane zostały zarówno do uczniów, jak 
i do nauczycieli, którzy przygotowali 
akademię, pani Teresy Rokickiej, pani 
Anny Szrek, pani Marzeny Wojtkowicz 
oraz pani Magdy Pawłowskiej.
 Wydarzenie stało na bardzo 
wysokim poziomie nie tylko ze 
względu na doskonałe przygotowa-
nie uczniów, ale także dzięki użyciu 
sprzętu nagłaśniającego zakupione-
go w ramach projektu „Labolatoria 
Przyszłości” realizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W ramach w/w projektu zakupiona 
została również kamera, dzięki któ-
rej akademia została zarejestrowana 
i udostępniona na szkolnym Facebo-
oku oraz w serwisie You Tube. Zachę-
camy do zapoznania się ze szkolnymi 
mediami społecznościowymi.

Tomasz Stolarczyk

 Nasi uczniowie pokazali zgro-
madzonym piękny i poruszający 
montaż słowno-muzyczny poświę-
cony walce o odzyskanie niepodle-
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 Obchody 104 rocznicy odzyskania prze Polskę Nie-
podległości w naszej gminie rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą  w Kościele p.w. Św. Małgorzaty w Pierzch-
nicy, po zakończeniu mszy krótki koncert pieśni patrio-
tycznych zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej 
w Pierzchnicy. Następnie udaliśmy się pod pomnik po-
wstańców styczniowych Gloria Victis. Proboszcz Parafii 
Pierzchnica Ks. Marian Gawinek odmówił modlitwę za 
poległych w imię ojczyzny. Przedstawiciele władz Miasta 
i Gminy Pierzchnica oraz delegacje placówek oświato-
wych złożyły wieńce, a zuchy i harcerze zapalili znicze.

Obchody 104 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Gminie Pierzchnica

 Kolejnym punktem niepodległościowych uroczysto-
ści było udanie się pod pomnik św. Jana Pawła II gdzie 
wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskie-
go.  Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk 
dziękował za liczne uczestnictwo w uroczystości:
 - Serdecznie dziękuję wszystkim osobom oraz organiza-
cjom, które zebrały się dziś by wspólnie celebrować Święto 
Niepodległości, jestem dumny z Waszej postawy i za to Wam 
dziękuję.

Redakcja

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchni-
cy w 2022 r. realizowała zadanie p.n. ,,Organizowanie 
i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży - świetlice dla dzieci, jako me-
toda przeciwdziałania alkoholizmowi’’, w ramach które-
go organizowano ciekawe zajęcia z zakresu profilaktyki 
pierwszorzędowej dla wychowanków Placówek Wsparcia 
Dziennego w Pierzchnicy i Skrzelczycach. Dotacja celowa 
w kwocie 12 tys. została udzielona bibliotece przez Gminę 
Pierzchnica.   
 W ramach realizacji zadania przez cały rok w świe-
tlicach prowadzone były zajęcia profilaktyczne przez 
wychowawców z następującej tematyki: problemy w ro-
dzinie oraz problemy emocjonalne spowodowane nad-
używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alko-
holu, zachowania asertywne (trening odmawiania) oraz 
budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzie-

Profilaktyka w Świetlicach Aktywator
ży z rodzin dysfunkcyjnych. 
 Zgodnie z planem zadania w okresie ferii zimowych 
i wakacji odbyły się Tygodnie Profilaktyczne z Aktywatorem, 
w ramach których odbyły się m. in. wyjazdy rekreacyjne czy 
atrakcje, które przyjechały do świetlic. Jedną z nich była wy-
cieczka do Multikina w Kielcach na film pt.  „Chłopiec z bu-
rzy’’. Po seansie udaliśmy się do Mobius Studio na ścianki 
wspinaczkowe, aby aktywnie spędzić czas. Kolejną atrakcją 
ferii były warsztaty komiksu dotyczące procesu uzależnie-
nia, które poprowadził rysownik-karykaturzysta. Warszta-
ty cieszyły się dużym zainteresowaniem, były „czymś in-
nym” dla wychowanków niż codzienne zajęcia w świetlicy. 
Oprócz technicznych wskazówek dotyczących procesu po-
wstawania komiksu, grafiki, karykatury, dzieci mogły usły-
szeć jakie losy spotykają ludzi uzależnionych od alkoholu, 
którzy nie widzieli problemu swojego nałogu i odmawiali 
pomocy. Wychowankowie mieli za zadanie przedstawić za 
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pomocą komiksu człowieka uzależnionego od alkoholu. 
Nie zabrakło ciekawych prac graficznych, przedstawiają-
cych karykatury naszych wychowanków. W kolejnym dniu 
Tygodnia Profilaktycznego z Aktywatorem w ferie zimo-
we został rozegrany 
Turniej Piłkarski na 
hali sportowej w SP 
w Pierzchnicy. Do ry-
walizacji sportowej 
przystąpiło sześć dru-
żyn – wychowanków, 
a dodatkową atrakcją 
był mecz rozegrany 
pomiędzy wycho-
wankami a rodzicami. 
 Wakacyjny Ty-
dzień Profilaktyczny z Aktywatorem również był aktywny 
i ciekawy. Gościliśmy m. in. w obydwóch świetlicach st. 
sierż. Tomasza Olszaka - dzielnicowego rewiru Pierzchnicy. 
Tematem spotkań było „Bezpieczeństwo dzieci i młodzie-
ży’’. W spotkaniu udział wzięli nie tylko nasi wychowan-
kowie ale również rodzice, 
którzy chcieli uzupełnić swoją 
wiedzę o najnowsze przepisy. 
Podobna tematyka została 
poruszona podczas gry te-
renowej zorganizowanej dla 
wychowanków przez pracow-
ników KRUS Kielce. W trakcie 
Tygodnia odbył się kolejny 
Turniej Sportowy Aktywato-
ra na boisku sportowym „Or-
lik” w Pierzchnicy. Głównym 
celem turnieju było zachęcenie dzieci i młodzieży do 
aktywności ruchowej. Ponadto dzięki realizacji zadania 
wychowankowie mieli możliwość spędzić wakacyjne po-
południe na grze w mini golfa oraz doskonalić umiejętno-
ści lub spróbować jazdy 
na wrotkach na wroto-
wisku pod Telegrafem 
w Kielcach. Była to nie 
lada frajda dla dzieci 
i młodzieży. W dro-
dze powrotnej dzieci 
dopytywały kiedy po-
wtórzymy ten wyjazd. 
Ostatnim punktem Ty-
godnia Profilaktyczne-
go w sierpniu 2022 r. 
w świetlicy w Skrzel-
czycach odbył się “Dzień z przygodą”. Na terenie świetlicy 
został zainstalowany mini park linowy oraz łuczniczy pa-
intball. Wychowankowie pod okiem instruktorów spróbo-
wali swoich sił na utworzonych trasach. Uczyli się opano-
wania oraz technik utrzymania równowagi. Dużo emocji 
dostarczyło dzieciom strzelanie z łuku, a także przepro-

wadzone między czterema drużynami (Gryfami, Kotami, 
Wężami i Niedźwiedziami) bezpieczne bitwy na łuki. Ten 
dzień zapewnił wychowankom niezapomniane wrażenia, 
adrenalinę i wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu. 

Z okazji Dnia Dziecka 26 maja 
2022 r. został zorganizowany Pro-
filaktyczny Festyn Rodzinny „DO-
BRE ŻYCIE BEZ UŻYWEK” II EDYCJA 
w Świetlicy Aktywator w Skrzel-
czycach. Podczas festynu został 
rozegrany Turniej Aktywatorów 
w piłce nożnej. Podczas festynu 
dzieci mogły wziąć udział w zaba-
wach animacyjnych, malowaniu 
twarzy, robieniu brokatowych 
tatuaży, czy atrakcjach punktu 

plastycznego. Na festyn, podczas warsztatów kulinarnych 
wychowankowie własnoręcznie upiekli ciasteczka, a wy-
konane na zajęciach profilaktycznych plakaty zdobiły plac 
i przypominały o szkodliwości alkoholu i innych używek. 
Czas spędzony na festynie pokazał uczestnikom, że dobra 

zabawa może odbywać 
się bez tzw. “dodatkowych 
wzmacniaczy”.
 Podsumowując realizację 
zadania możemy stwier-
dzić, że dzięki takim ini-
cjatywom profilaktyka 
uzależnień dzieci i mło-
dzieży może się odbywać 
na wielu płaszczyznach. 
Nie kończy się na warszta-
tach profilaktycznych, któ-

re są bardzo istotne w pracy wychowawczej, bowiem do-
starczają dzieciom i młodzieży rzetelnej wiedzy na temat 
wczesnego zapobiegania uzależnieniom, tylko odbywa się 
szerzej. Poprzez ukazanie różnych alternatyw aktywnego 

spędzania czasu wolnego, czy 
to turnieje sportowe, wyjazdy 
rekreacyjne, gry i zabawy, ani-
macje, konkursy profilaktycz-
ne pragniemy przekazać jak 
ważne jest zdrowie fizyczne 
ale i psychiczne, zaś używki 
wszelkiego rodzaju są szko-
dliwe i nie trzeba wcale ich 
próbować, aby potwierdzić 
tą tezę. Dziękujemy za środki 
pieniężne przeznaczone na 
realizację tego zadania. Ser-

deczne podziękowania składamy wszystkim osobom, któ-
re się przyczyniły do utworzenia tego programu oraz oso-
bom, które krok po kroku zrealizowały cele zadania. To była 
owocna współpraca.

Wychowawca PWD w Skrzelczycach
Katarzyna Olejarczyk  
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 Jednym z najważniejszych szkolnych wydarzeń jest 
ślubowanie klas pierwszych czyli symboliczne włączenie 
najmłodszych uczniów w skład społeczności szkolnej.  
W tym roku szkolnym tego zaszczytu dostąpili ucznio-
wie klasy I a, której wychowawczynią jest p. Renata Piątek 
i klasy I b – wychowawca p. Anna Makuch. W obecności 
gości:  proboszcza Parafii Pierzchnica ks. Mariana Gawin-
ka, Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica p. Stanisława 
Strąka, kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pierzchnicy p. Jolanty Adamskiej, prezesa Społeczne-
go Ruchu Trzeźwości p. Marka Kułana, przewodniczącej 

Ślubowanie klas pierwszych
Rady Rodziców p. Moniki Pawlik, rodziców, nauczycieli 
i uczniów klas starszych  pierwszaki zaprezentowały wy-
jątkowy program artystyczny napisany specjalnie na to 
wydarzenie przez p. Annę Makuch. Dzieci zaprezentowa-
ły swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne w pełni 
udowadniając, że zasługują na miano uczniów. Następnie 
miało miejsce tradycyjne ślubowanie pierwszaków na 
sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów przez dyrek-
tora . Witamy, Kochane Pierwszaki.

Piotr Makuch
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 Prawie 50 seniorów z Gminy Pierzchnica uczestniczy-
ło w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej 5 paździer-
nika przez Biuro Poselskie Wiceministra Spraw Zagranicz-
nych Piotra Wawrzyka.
 Nasi seniorzy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pierzch-
nica Stanisław Strąk, który również uczestniczył w wy-
jeździe zwiedzili Sejm. Po budynku Sejmu oprowadzał 
zwiedzających przewodnik oraz sam Wiceminister Piotr 
Wawrzyk, który opowiadał o pracy poselskiej oraz jego 
działaniach dla regionu. 
 Seniorzy po zwiedzeniu gmachu polskiego parla-
mentu udali się na obiad do Restauracji Sejmowej.

Redakcja

Seniorzy w Sejmie RP

 1 października 2022 roku 42 
mieszkańców miejscowości Pierzch-
nianka wzięło udział w wyjeździe do 
Janowca oraz Kazimierza Dolnego 
ze środków pozyskanych z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz z środków własnych. 
Pierwszym punktem programu 
było zwiedzanie potężnego zam-
ku Firlejów, Tarłów i Lubomirskich 
z XVI-XVII w. Wzgórze zamkowe jest 
również wspaniałym punktem wido-
kowym na dolinę przełomową Wisły, 
Męćmierz - wioskę rybacką z XV w. 
- żywy skansen z odnowioną zabyt-
kową zabudową wiejską, przerobio-

Pierzchnianka w Kazimierzu Dolnym
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 W MGBP w Pierzchnicy w dn. 17. 11.2022r. odbyło 
się przesłuchanie, rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 
Konkursu Patriotycznego ,,Z dumą o Polsce” III edycja. 
Wpłynęło 19 zgłoszeń. Na wstępie p. Kierownik Biblioteki 
Jolanta Adamska powitała wszystkich uczestników i ro-
dziców. Przedstawiła przebieg Konkursu i gratulowała po-
wodzenia.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, Komisja konkur-
sowa wyłoniła zwycięzców: 
• W kategorii Wiersz:
I miejsce – Anna Piras
II miejsce – Kogut Nadia
III miejsce – Szczukiewicz Dominik
• W kategorii Piosenka I grupa wiekowa:
I miejsce – Onacko Zuzanna
II miejsce – Paszkowska Kornelia
III miejsce – Słopiecka Alicja
WYRÓŻNIENIE – Długosz Aleksandra

Konkurs patriotyczny

• W kategorii Piosenka II grupa wiekowa:
I miejsce – Kwiecień Maja
II miejsce – Słopiecki Bartosz
III miejsce – Kuzia Zuzanna
WYRÓŻNIENIE – Błaszczyk  Zuzanna
 Podczas przesłuchań, by umilić czas i rozluźnić stres 
rodziców i dzieci zorganizowaliśmy słodki poczęstunek, 
kawę, herbatę. Na rozdanie nagród i dyplomów przybył p. 
Burmistrz Stanisław Strąk, który podkreślił jak ważną rolą 
jest kultywowanie patriotyzmu i tożsamości narodowej. 
Laureaci Konkursu otrzymali z rąk p. Burmistrza nagrody 
i dyplomy, a uczestnicy dyplomy i magnesy sówki. Ser-
decznie dziękujemy naszej p. Kierownik Jolancie Adam-
skiej za zorganizowanie Konkursu, rodzicom za przygo-
towanie swoich pociech, a samym dzieciom za odwagę, 
chęci i zaangażowanie. Również dziękujemy Komisji kon-
kursowej p. Paulinie Kalaturze i p. Danucie Sojdzie za po-
święcenie swojego czasu wolnego.

St. Bibliotekarz Danuta Leszczyńska

ną na domki letniskowe, a także na 
rezerwat ptasi „Krowią Wyspę” z lę-
gowiskami wielu gatunków ptactwa, 
gdzie ciekawostką jest stanowisko 
ostrygojada
 Następnie przejechaliśmy au-
tokarem do Kazimierza Dolnego 
i spacerem podziwialiśmy piękno tej 
miejscowości. Odwiedziliśmy kościół 
farny – perełkę architektury gotycko 
renesansowej i jej bogate wyposa-
żenie wraz z najstarszymi organami 
w Polsce. Przeszliśmy przez Mały Ry-

nek – centrum dawnej dzielnicy ży-
dowskiej z jatkami i synagogą oraz 
Duży Rynek i ul. Senatorska gdzie 
znajdują się renesansowe kamienice 
z XVII w. Swój spacer zakończyliśmy 
na obiedzie, na którym nabraliśmy sił 
na dalszą naszą podróż.  
 Kolejnym naszym punktem wy-
cieczki był godzinny rejs statkiem po 
Wiśle. W trakcie rejsu na początku 
mogliśmy obserwować wspaniałą 
panoramę miasta od strony Wisły. 
Przewodnik przedstawił nam najważ-

niejsze dominanty w krajobrazie Ka-
zimierza i krótko zarysował główne 
wątki historii miasta. W dalszej części 
rejsu obserwujemy zamek w Janow-
cu, strome zbocza przełomowej do-
liny Wisły, liczne wyspy, piaszczyste 
plaże, starorzecza i rozlewiska.
 Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni z wyjazdu i zgodnie za-
deklarowali chęć udziału w kolejnym 
tego typu wyjeździe.

Monika Piras
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 24 listopada w naszej szkole odbyły się harcerskie andrzejki. Atrakcji było 
mnóstwo. Zabawa  przednia. Wodne i brokatowe tatuaże wykonywała p. Mo-
nika Piras. Pani Monika poprowadziła także warsztaty plastyczne. Malowaniem 
twarzy zajęły się nasze byłe uczennice – zastępowa Katarzyna Zajączkowska 
i zastępowa Kornelia Osman. Twarze malowała także obecna uczennica kla-
sy VIII, uzdolniona plastycznie Magdalena Kula. Profesjonalny sprzęt grający 
przywiozła p. Monika Pawlik, a za konsolą stanął Tomasz Pawlik. Jak zawsze 
w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości włączyła się również p. Ula 
Dziedzic.  W salonie wróżb można było usłyszeć o tym, co nas czeka w przy-
szłości. Był też poczęstunek, a każdy uczestnik zabawy otrzymał pamiątkową 
przypinkę. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję za ogromną po-
moc i wkład pracy.

Z harcerskim pozdrowieniem 
Drużynowa pwd. Anna Makuch

Harcerskie Andrzejki

 W naszych placówkach odbyły 
się konkursy na kreatywną budowlę 
z LEGO, w których wychowankowie 
tworzyli unikatowe budowle z kloc-
ków Lego. Wielbicieli klocków Lego 
nie brakuje w naszych świetlicach.  
Odpowiednio w świetlicy w Skrzel-
czycach w dniu 26.11.2022 r. a w świe-
tlicy w Pierzchnicy w dniu 22.11.2022 
r. odbyły się te wydarzenia. Tematem 
konkursu był: „Mój wymarzony dom’’. 
Każdy pracował indywidualnie. Dzie-
ci podczas tej zabawy były niezwykle 
skupione na swoich projektach. Nie 
zabrakło pracowitości  i estetyczne-
go wykonania.  Budowanie pobudzi-

Kreatywnie z klockami LEGO w Świetlicach Aktywator
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 Zapraszamy  do Biblioteki w Pierzchnicy rodziców 
z dziećmi w wieku przedszkolnym z roczników 2016-2019 
(6, 5, 4, 3 latków) po odbiór darmowej wyprawki czytelni-
czej.  To już V edycja projektu  „Mała Książka – Wielki Czło-
wiek” współfinansowana przez Instytut Książki, w której 

Mała Książka – Wielki Człowiek
MGBP bierze udział. Wa-
runkiem jest zapisanie 
dziecka do biblioteki. 
Mały czytelnik otrzy-
muje książkę ,,Pierwsze 
czytanki... lub ,,Krasnal 
w Krzywej Czapce” oraz 
Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę 
w bibliotece zakończo-
ną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego dziecko otrzyma naklejkę, 
o po zebraniu 10 zostanie uhonorowane imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintereso-
wania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
-broszurę informacyjną, przypominającą o korzyściach 
wynikających z czytania. Są również wyprawki w języku 
ukraińskim dla dzieci z Ukrainy. Od listopada tego roku 
6 osób odebrało wyprawki: Oskar, Antonina, Gabriela, Na-
talia, Miłosz i Nadia.

St. Bibliotekarz
Danuta Leszczyńska

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnyM

ło ich  wyobraźnię i sprawiło im wiele 
radości. Wszystkie prace były pełne 
ekspresji i fantazji. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem.  Jury kon-
kursu w osobach mam naszych wycho-
wanków w Skrzelczycach i prowadzą-
cych zajęcia projektowe w Pierzchnicy, 
oceniało budowle. Podczas oceny jury 
skupiło się przede wszystkim na zgod-
ności prac z tematem, kreatywności, 
oryginalności oraz staranności wyko-
nania. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
dodatkowo zostali obdarowani nagro-
dami rzeczowymi w postaci gier, note-
sów, breloczków. Zajęcia realizowane 
były w ramach projektu unijnego pn. 
„Utworzenie placówek wsparcia dzien-
nego na terenie gminy Pierzchnica”.
 Laureatom serdecznie gratuluje-
my i zachęcamy do sięgania po klocki 
LEGO. Klocki to nie tylko zabawki dla 
dzieci a składanie ich przez dorosłych 
to wyśmienity sposób na relaks i roz-
rywkę. 

Wychowawca PWD w Skrzelczycach
Renata Żyła
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 W dniu 24 listopada br. W Fundacji Dom Seniora im. 
Sue Ryder w Pierzchnicy zostały zorganizowane Andrzejki 
dla podopiecznych Domu Seniora i uczestników projektu.
 Mimo, iż większość projektów została zakończona,  
uczestnikom bardzo brakuje wspólnych spotkań i za-
jęć warsztatowych. Wyszli z inicjatywą zorganizowania 
wspólnej zabawy Andrzejkowej.
 Pięknie ubrane kobiety i eleganccy mężczyźni świet-
nie się bawili, przy rytmicznych utworach wykonywanych 
przez zaprzyjaźnionego Pana Krzysztofa.
 Jak wiadomo taniec jest jednym ze środków terapeu-
tycznych, znacznie przyjemniejszym i zdrowszym, niż za-

Andrzejki 2022
w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Fundacji

 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchni-
cy podejmuje szereg inicjatyw na rzecz podopiecznych 
Domu Seniora, których głównym celem jest aktywizacja 
osób starszych, wśród których znaczną część stanowią 
osoby ze stopniem niepełnosprawności. Seniorzy często 
prowadzą monotonny styl życia, bywają apatyczni i nie-
chętni do podejmowania jakichkolwiek działań. Wycho-

Aktywizacja podopiecznych
Domu Seniora im. Sue Ryder 

dząc naprzeciw tym zachowaniom poprzez realizację za-
dań publicznych Fundacja organizuje różnorodne formy 
spędzania czasu wolnego.
 W ramach zadania publicznego pn.  „Aktywnie, zdro-
wo i sportowo” realizowanego na podstawie umowy ze 
Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach zosta-
ły zorganizowane turnieje z  następujących dyscyplin: roz-

żywanie lekarstw. Jest też niezwykle skutecznym lekiem 
przedłużającym młodość osób starszych.
 Tańczyć może każdy, bez względu na wiek i stopień 
sprawności i to świetnie zaprezentowali nasi  Seniorzy, 
którzy nie mieli ochoty schodzić z parkietu. Zabawa ta-
neczna poprawiła samopoczucie Seniorów, pozwoliła na 
uwolnienie się od codziennych spraw i szarej rzeczywisto-
ści.
 Życzymy naszym Seniorom aby ich energia i pozy-
tywne nastawnie do świata się nie zmieniało  i  zawsze byli 
tak uśmiechnięci.

Ilona Hendzel
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 Rada Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzch-
nicy wybrała w dniu 22.11.2022 r. Prezesa na następną 
kadencję 2022-2026r. Prezesem ponownie został Marek 
Zatorski.
 W Fundacji Prezes jako jednoosobowy Zarząd wybie-
rany jest 4-letnią kadencje w konkursie otwartym.
 Pięcioosobowa Rada Fundacji podsumowała minio-
ną kadencje:
1) Rada Fundacji zbierała się 15 razy, podejmując 46 
uchwał na wniosek Zarządu.
2) Fundacja prowadziła dwie podstawowe działalności:
a) Dom Seniora nadzorowany przez Krzysztofa Adam-
skiego Dyrektora, który na dzień 31.10.2022 zatrudniał 
49 osób na etat i 14 osób na umowę zlecenie. W Domu 
Seniora przebywało 99 mieszkańców, 4 osoby w lokalach 
aktywizujących oraz 3 osoby na  opiece wytchnieniowej 
(turnusy 2-tygodniowe). 
Mieszkańcy Domu mają zapewniona rehabilitację, terapię 
zajęciową, posługę kapelana, korzystają z dobrego sprzę-
tu rehabilitacyjnego, Sali wielofunkcyjnej. 
b) Fundacja poprzez biuro nadzorowane przez Ilonę Hen-
dzel Dyrektora Biura realizuje projekty unijne i krajowe. 
Zrealizowano 13 projektów małych za kwotę 191 520 zł, 
oraz 3 duże unijne  za kwotę 4 158 707 zł
Łączna wartość zrealizowanych projektów: 4 350 227 zł.
Przy projektach zatrudniono 8 osób w wymiarze 5,25 eta-
tu oraz 7 osób na zlecenie.
 Dzięki powyższym projektom Fundacja została dopo-
sażona w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, grotę solną, 
sale światła, łózko do hydromasażu, komorę tlenową, oraz 
w sprzęty drobne: bieżnie , rowerki, stepery. Na szczegól-

Podsumowanie kadencji Prezesa Fundacji Dom Seniora 
im. Sue Ryder w Pierzchnicy 

na uwagę zasługuje fakt, że Fundacja zorganizowała po-
moc dla uchodźców z Ukrainy wydając na ten cel 57 150 zł 
oraz wsparcie niematerialne poprzez pomoc w zatrudnie-
niu i znalezieniu mieszkania.
1) Finanse Fundacji 
 Dom Seniora stosował w 2022 opłatę za pobyt do 
kwoty 3 950,00 zł, która  jest jedną   z najniższych opłat 
w województwie. Szacuje się, że przychody Fundacji 
w roku 2022 wyniosą ok 6 814 631 zł.
 Według rzeczoznawcy Fundacja posiada majątek 
w budynku i działkach  nie licząc wyposażenia  na wartość 
7 710 000,00 zł oraz użytkuje majątek Gminy o wartości 
2 345 234 zł.
 W związku z prowadzonymi inwestycjami Fundacja za-
ciągnęła dwa kredyty po 500 000 zł z terminami spłaty 5 lat, 
jeden zostanie spłacony w kwocie 141 000 zł na koniec 2022 r.
1) Inwestycje i remonty
 Wykonano remont na skrzydle B za kwotę 71 750 zł, 
oraz przeniesione zostały pomieszczenia gospodarcze za 
kwotę 55 022 zł.
 W 2022r. rozpoczęto budowę stołówki wraz z zaple-
czem, jest to inwestycja wieloletnia ze względu na rosną-
ce koszty robót budowlanych.
 Reasumując sytuacja Fundacji jest napięta ale stabil-
na. Zarząd wykorzystywał różne mechanizmy ekonomicz-
ne, aby dokonać inwestycji a także wykazał się  dbałością 
o pracowników i podopiecznych.
 Wydaje się, że wszystkie możliwości rozwojowe Fun-
dacji w ostatniej kadencji zostały wykorzystane.

Adam Kmiecik
Przewodniczący Rady Fundacji 

grywki szachowe, bocciia, mini golf. Aktywność fizyczna 
jest szczególnie istotna w podeszłym wieku. Osoby star-
sze zmagają się z mnóstwem problemów - dolegliwościa-
mi zdrowotnymi, chorobami przewlekłymi oraz zmianami 
związanymi z procesem starzenia się, prowadzącymi m.in. 
do trudności z pamięcią i poruszaniem się. Regularna od-
powiednio dostosowana aktywność fizyczna wpływa ko-
rzystnie na aspekt fizyczny i psychiczny. Wybrane dyscy-
pliny turnieju były dostosowane do możliwości Seniorów. 
Zajęcia sportowe wprowadziły zdrową rywalizacje, która 
stała się  motywatorem do uczestniczenia w kolejnych  
turniejach. W ramach zadania został zakupiony zestaw do 
gry w minigolfa oraz zamontowany w ogrodzie stół do 
szachów.
 W ramach zadania publicznego pn. „Hortiterapia spo-
sobem na poprawę sprawności fizycznej   i intelektualnej 
zostały zorganizowane warsztaty Hortiterapii. Seniorzy 
założyli swoje ogrody, w których posadzili i pielęgnowali 

kwiaty, zioła. Zostały zakupione podwyższone grządki, co 
umożliwiło pielęgnowanie ogrodów przez osoby poru-
szające się na wózkach inwalidzkich.
 Hortiterapia to rodzaj terapii, poprzez uprawianie 
ogrodnictwa i  przebywanie w ogrodzie, która pobudza 
wszystkie zmysły człowieka, co z kolei jest świetnym 
sposobem na zajęcie myśli i zrelaksowanie się. Terapia 
ogrodnicza wpłynęła na  polepszenia stanu uczestni-
ków w aspekcie fizycznym, umysłowym, społecznym 
czy poznawczym, polega na stymulowaniu sensorycz-
nym wszystkich 5 zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, zapach 
i smak). 
 Nasi podopieczni chętnie brali udział w organizowa-
nych formach spędzania czasu wolnego.
 Zajęcia sportowe, zakładanie wspólnie ogrodu wpły-
nęły na umocnienie więzi między mieszkańcami oraz 
wprowadziły wiele radości.

Ilona Hendzel
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 Starość jest nieunikniona, a sta-
rzenie to proces ciągły i nieodwra-
calny. Określa się ją jako jesień życia, 
złoty wiek, trzeci wiek. W obecnych 
czasach bardziej zauważalna ze 
względu na niż demograficzny. Dzi-
siaj w świecie współczesnym, w któ-
rym panuje ,,kult młodości” ludzie 
starsi i ich problemy i potrzeby są czę-
sto traktowane marginalnie. Dotyczy 
to szczególnie osób chorych często 
z niepełnosprawnościami, żyjących 
w ubóstwie, emerytów wycofanych 
z aktywnego życia zawodowego 
i społecznego, samotnych. I ten 
dzień Osób Starszych obchodzony 
1 października ma nam o proble-
mach starości i potrzebach Seniorów 

1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 Pod takim hasłem Społeczny Ruch Trzeźwości we 
współpracy ze szkołami z terenu gminy realizuje projekt, 
w którym uczestniczą dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i uczniowie szkół podstawowych w Pierzchnicy i Drugni. 

Młodość bez uzależnień
W ramach tego zadania podjęto następujące działania: 
*Diagnoza profilaktyczna. Pytania zawarte w anonimowej 
ankiecie, miały na celu oszacowanie występujących wśród 
uczniów problemów związanych z zażywaniem środków 
psychoaktywnych, sięganiem po papierosy i e-papiero-
sy, przemocą domową, rówieśniczą, cyberprzemocą oraz 
uzależnieniami behawioralnymi, a także poznanie opinii 
dzieci na temat zdrowego odżywiania. Badaniem objęto 
uczniów klas V – VIII ze szkół podstawowych w Pierzchnicy 
i Drugni. Wnioski z przeprowadzonego badania pomogą 
w zaplanowaniu dalszych działań w zakresie przeciwdzia-
łania uzależnieniom. Diagnozę profilaktyczną przepro-
wadził Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” 
w Krakowie. *Spektakle profilaktyczne. Dzieci młodsze 
z oddziałów przedszkolnych w Pierzchnicy i Drugni obej-
rzały bajkę profilaktyczną pt. „Smerfuj bezpiecznie”,a dzie-

przypominać. Naprzeciw tej inicja-
tywie wyszły bibliotekarki z MGBP 
w Pierzchnicy. W dn. 4.10.2022 r. 
odwiedziły Seniorów w Domu Se-
niora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. 
Były życzenia, rozmowy i dobra za-
bawa. Przy kawie i słodkim poczę-
stunku pani Janina zaprezentowała 
swoje wiersze, pięknie recytując. 
Później Mieszkańcy rysowali ,,hulta-
jów” według podanego rysopisu, co 
wywołało dużo śmiechu i radości. 
Odwiedziłyśmy również Dom Opie-
ki Rodzinnej w Pierzchnicy w dn. 
5.10.2022 r. Tutaj też Seniorzy czekali 
na nas z kawą i słodkościami. Po zło-
żeniu życzeń, porozmawialiśmy na 

różne tematy i przeczytałyśmy książ-
kę ,,Moc Amelki” Barbary Gawry-
luk.  W obu Domach zaoferowałyśmy 
Seniorom książki z dużą czcionką, 
kilka osób zapisało się do biblioteki. 
Odwiedziny i czas spędzony z oso-
bami starszymi miło wspominamy. 
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom 
Domów p. Krzysztofowi Adamskie-
mu i p. Tomaszowi Borowieckiemu za 
umożliwienie i zorganizowanie spo-
tkania z Seniorami. Pani Marzenie 
Krajewskiej i pracownikom  również 
dziękujemy.

Bibliotekarki z MGBP
Danuta Leszczyńska

Irena Bińkowska
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 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski 
Dzień Biblioterapii. Tegoroczne hasło obchodów to 
„Czytanie daję siłę! Biblioterapia w sytuacjach kryzy-
sowych”. 
 Biblioterapia jest formą leczenia lub rodzajem 
terapeutycznego wsparcia poprzez literaturę. Wy-
korzystywanie jej wartości zmniejsza stres, pomaga 
uzyskać wsparcie psychiczne oraz wyeliminować 
poczucie osamotnienia. Biblioterapia zakłada wy-
korzystanie książek oraz czasopism w celu regulacji 
systemu nerwowego i psychiki człowieka. Początki 
biblioterapii siegają czasów starożytnych, kiedy lite-
raturę traktowano jako lek na dolegliwości duszy.
 Włączając się w obchody Ogólnopolskiego Dnia 
Biblioterapii w bibliotece odbyły się dwa spotkania, 
w których udział wzięli uczniowie kl. III z p. Mariolą 
Ksel oraz dzieci z oddziału „0” z p. Pauliną Kalaturą.
 Zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania tekstu z książ-
ki Moniki Drużyńskiej „Jak oswoić potwory? Opowiadania 
terapeutyczne”. Przez chwilę trwały rozmowy i wymiana 
zdań na temat strachu: czy istnieje?, czy, kiedy i dlaczego 
się boimy?, czy każdy się boi? Okazało się, że jedni boją 
się wszystkiego bądź wielu rzeczy, inni nie boją się nicze-
go. Generalnie strach towarzyszy nam od zawsze, jednych 
motywuje do działań, innych paraliżuje. 
 W czasie zajęć próbowaliśmy oswoić strach, pobawić 
się z nim, pożartować z nim i o nim. Służyła temu również 
przygotowana wcześniej dekoracja: wypożyczony Ste-
fan, z którego zrobiliśmy Stefanię, czarne koty, nietope-
rze, pająki, wisielce, wyjące wilki oraz nastrojowe strasz-
ne lampiony. W trakcie spotkań działo się dużo: należało 
zjeść ciasteczko bez używania rąk – jedna osoba trzymała 
ciastko na nitce druga musiała je „schrumkać”. Z papieru 

„Boję się, że za bardzo się boję” - Prosiaczek

toaletowego powstały mumie, z prześcieradła – duch. Do 
powycinanych głów, czaszek należało „dorobić” pozostałe 
części ciała wykorzystując patyczki do uszu. Piękne kolo-
rowe balony  zmienione zostały w straszne twarze. Nale-
żało także przeskoczyć barwne kółka, tak by nie wpaść do 
bagna, w którym żyło potworne straszydło. Była również 
możliwość pokrzyczenia, powrzeszczenia, postraszenia 
siebie nawzajem i  pracowników biblioteki oraz podrapa-
nia się, poprawienia fryzy bądź zrobienia masażu głowy 
przygotowaną  sztuczną ręka. Na zakańczanie poczęstu-
nek: w trumienkach smakowite chrupki – duszki, zniknęły 
równie szybko jak się pojawiły.
 Wydaje się, że pod czas spotkań było więcej śmiechu 
i radości niż strachu. 

Małgorzata Markiewicz
starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

ci z zerówek zaproszone zostały na spektakl pt. „Szkoła 
Pana Kleksa”. Spektakle zaprezentował  teatrzyk „Blaszany 
Bębenek” z Chrzanowa. *Program profilaktyczny „Mądry 
wybór”.  Program, który ma formę  warsztatów profilak-
tyczno – muzycznych opbejmował kilka bloków tema-
tycznych: uzależnienia od alkoholu, narkotyków i nikoty-

ny, przemoc i agresja, cyberprzemoc.  Poszczególne bloki 
tematyczne przeplatane były muzyką w wykonaniu zna-
nego perkusisty Wiesława Błażkiewicza. W warsztatach 
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Pierzchni-
cy i Drugni w trzech grupach wiekowych: klasy I -III, IV – VI, 
VII -VIII. Tematyka zajęć dostosowana była wieku uczniów. 
Uczniowie z Drugni zostali dowiezieni do Pierzchnicy au-
tobusem szkolnym. Realizatorem warsztatów „Mądry wy-
bór” była Scena Profilaktyczna w Krakowie. * Apele i kon-
kursy profilaktyczne. W ramach projektu „Młodość bez 
uzależnień” odbędą się jeszcze szkolne apele profilaktycz-
ne i konkursy profilaktyczne w szkołach. Społeczny Ruch 
Trzeźwości zapewni środki finansowe na zakup materia-
łów dekoracyjnych i nagród rzeczowych. Na realizację 
projektu „Młodość bez uzależnień” Społeczny Ruch Trzeź-
wości otrzymał dotację Urzędu Miasta i Gminy w Pierzch-
nicy. 

Prezes SRT Marek Kułan
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 W dniu 31 października w świetlicach Aktywator 
w Pierzchnicy i Skrzelczycach  wychowankowie bawili się 
podczas zabaw zorganizowanych z okazji Halloween, któ-
re uatrakcyjniły wcześniej wykonane przez dzieci dekora-
cje. Na wstępie wychowawcy przybliżyli  dzieciom zwy-
czaje i symbole związane z tym szczególnym dniem, po 
czym przystąpili do zabawy. Zadania, których podjęli się 
uczestnicy, to  m.in.: mumia z papieru toaletowego, ma-
lowanie dyni na talerzyku, łowienie jabłka z miski z wodą, 
namalowanie upiornego balona. Była również bitwa na 
taniec i znane układy taneczne w zupełnie innej odsłonie. 
Cukierków w tym dniu nie zabrakło. 
 Natomiast w dniach 23 i 29 listopada nasze świetli-
ce zamieniły się w magiczny salon wróżb. Najpierw dzieci 
zapoznały się z tradycjami andrzejkowymi, a następnie 
sprawdzaliśmy co przyniesie nam los poprzez wróżby. 

Tak spędzamy Halloween i Andrzejki

… to już 96. urodziny najbardziej zna-
nego Misia o małym rozumku. Obecny 
w życiu dzieci, ich rodziców i dziad-
ków. Znany za sprawą ukochanego 
miodku i licznych mądrości. Kubuś Pu-
chatek, legendarny miś, świętuje swo-
je urodziny. 
 Pierwsza powieść o Kubusiu Pu-
chatku autorstwa Alexandra Milne 
ukazała się 14 października 1926 roku 
w Londynie, a tę datę uznano za jego 
urodziny. 
 Dzieci uwielbiają Kubusia, uwiel-
biają nie tylko za poczucie humoru, 
ale także za jego przyjazne usposobie-
nie do otaczającego go świata. Cenią 
jego charakter, otwartość na innych, 
dobroć, wyrozumiałość. To dla nich 
najlepszy kolega i przyjaciel. Tak samo, 
jak dzieci kochają Kubusia, tak również 
dorośli obdarzają go olbrzymią sym-
patią. Ten najsłynniejszy 96latek w charakterystycznej czerwonej bluzeczce jest ulubieńcem kilku już pokoleń.
 Chcąc uświetnić tak dostojny wiek Misia o Bardzo Małym Rozumku w czytelni biblioteki zorganizowano Puchatko-
we urodziny, w których wzięli udział uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe pod opieką pani Elżbiety Stępień 
(13.10.2022) oraz pierwszoklasiści z panią Anna  Makuch (17.10.2022).
 Zaproszeni goście wysłuchali jednego z opowiadań o Kubusiu z czasopisma „Kubuś i Przyjaciele”, były misiowe 
zagadki, była sesja zdjęciowa z Kubusiem i jego przyjaciółmi. Jubilat otrzymał balonikowe kartki urodzinowe oraz moc 
najlepszych życzeń. Dzieci odśpiewały głośne sto lat strzelając jednocześnie z balonów z konfetti. Było głośno i rado-
śnie. Na zakończenie wszyscy przyjaciele Kubusia otrzymali małe słodkie co nieco. 

Małgorzata Markiewicz
Starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

Urodziny Kubusia Puchatka… 
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 Miesiąc wrzesień rozpoczął  gorący okres zmagań 
sportowych. 
 8 września 2022 r. grupa naszych podopiecznych 
wzięła udział w „XII Turnieju Tenisa Stołowego” w Domu 
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. 
 W tegorocznym turnieju wzięło udział 10 placówek 
z województwa świętokrzyskiego. Po zaciętych rozgryw-
kach nasz reprezentant Rafał Ściana otarł się o podium 
zajmując IV miejsce w grupie II. 
 15 września 2022 r. również spotkaliśmy się  w  DPS 
w Łagiewnikach, gdzie odbył się Festyn Rekreacyjno – 
Sportowy „Sprawni z niepełnosprawnością”. Zmagania 
sportowe rozpoczął emocjonujący slalom w workach, sla-
lom rowerowy, rzut do kosza, rzut beretem z antenką. 
 W tegorocznym festynie zabrakło nam niewiele do 
podium, ale czwarte miejsce jest dla nas mobilizacją do 
poprawienia formy za rok. 

W sportowej atmosferze

  Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie i WTZ 
w Sędku zorganizowali 16 września 2022 r. „XIII Święto-
krzyskie Piesze Spotkania Integracyjne Osób Niepeł-
nosprawnych Promujących Zdrowy Styl Życia”. 
 W wydarzeniu wzięły udział 22 placówki z 8 powia-
tów tj. ok. 250 osób z niepełnosprawnościami. O godz. 
9.00  spotkaliśmy się w Kościele parafialnym w Cisowie, 
gdzie po wspólnej modlitwie przeszliśmy do miejscowo-
ści Złota Woda. Przejście trasy miało ok. 8 km. Rajd zakoń-
czył się  na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku. 
 15 listopada 2022 r. zorganizowany został dla naszych 
podopiecznych wyjazd na basen „KORAL” do Morawicy. 
Uczestnicy preferujący relaks w ciepłej wodzie z przyjem-
nymi bąbelkami, korzystali z kąpieli w jacuzzi w głównej 
hali basenowej i w    jacuzzi z solanką w nastrojowej grocie 
solnej. Czas, który spędziliśmy na basenie był świetną za-
bawą dla wszystkich. 

Magdalena Markiewicz

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zabawach i wróżbach ta-
kich jak: przekłuwanie serca z imieniem wybranka, koło prawdę Ci powie, nie-
spodzianka pod spodeczkiem, kim będę, czyj but? Odbyły się  również zabawy 
animacyjne i taneczne. Dzieci miały okazję do wspólnej zabawy przy ulubio-
nych utworach muzycznych. 

 Te dni pełne wrażeń sprawiły 
uczestnikom mnóstwo radości a za-
bawy sprzyjały integracji naszych 
wychowanków.

Wychowawca PWD w Skrzelczycach
Anna Wysocka
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 Alergie zaliczane są do najczęściej występujących 
chorób cywilizacyjnych; dotyka  raczej najmłodszej grupy 
pacjentów, ale ostatnie dekady pokazały, że jest to po-
ważny problem także u osób dorosłych.
 Wzrost zachorowania na alergie, szczególnie pokar-
mowe, notuje się od lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie 
szacuje się, że dotyczy ona nawet 2,4-5% populacji osób 
dorosłych. 
 Mimo, że został poznany już mechanizm reakcji aler-
gicznej, nadal niewyjaśnione pozostaje, dlaczego u nie-
których osób w wieku dojrzałym dochodzi do manifesta-
cji objawów alergicznych, mimo że wcześniej nie miały 
problemu z nieprawidłowymi reakcjami ze strony układu 
immunologicznego.
 Alergię to  patologiczna nieprawidłowa reakcja 
organizmu na obce cząsteczki zwane alergenami, 
co prowadzi do wytworzenia swoistych przeciwciał 
(głównie klasy IgE) i uwolnienia substancji odpowie-
dzialnych za indukcję stanu zapalnego.
 Alergia  u dorosłych może objawiać się jako: niepra-
widłowości ze strony układu oddechowego (np. łza-
wienie oczu, katar, duszności, kaszel ), pokarmowego 
(np. biegunka, bóle brzucha, niestrawności) czy też zmia-
ny w obrębie skóry (np. zaczerwienienia, swędzące pla-
my, obrzęki).
 Alergie u dorosłych są tematem rzadko poruszanym, 
a mogą ujawnić się w każdym wieku. Nieprawdziwą jest 
teoria, że osoba która w dzieciństwie nie chorowała, nie 
będzie miała problemu z nieprawidłowymi reakcjami na 
alergeny w wieku dojrzałym. Oczywiście na wystąpienie 
alergii u dorosłych mają wpływ „predyspozycje” gene-
tyczne, ale oprócz nich na  ich rozwój  wpływają czynniki 
środowiskowe i to właśnie one są najczęstszą przyczyną 
nieprawidłowych reakcji immunologicznych występu-
jących u osób dorosłych.  Zaliczamy do nich: alergeny 
pokarmowe i powietrzno - pochodne, zanieczyszczenie 
środowiska oraz chemiczne dodatki do żywności. Stosu-
jemy silne środki do sprzątania, często też nadużywamy 
kosmetyków i detergentów, które zaburzają naszą na-
turalną barierę ochronną skóry. Ogromnym problemem 
jest również częste i „ na wyrost” stosowanie antybio-
tyków, które oprócz patogenów, niszczą  także naszą na-
turalną mikroflorę warunkującą odporność i prawidłowe 
funkcjonowanie całego organizmu. Nasz układ immuno-
logiczny nie radzi sobie z pełnieniem funkcji ochronnych 

i w efekcie zamiast do powstania tolerancji, dochodzi do 
wystąpienia nieprawidłowych reakcji o podłożu alergicz-
nym. Oprócz naturalnie występujących alergenów, np. 
białek mleka czy pszenicy, istnieją też alergeny obecne 
w dodatkach do żywności. W tej grupie najsilniej uczu-
lające są barwniki , konserwanty, przeciwutleniacze, 
środki zagęszczające i emulgatory. I tak np. osoby, któ-
re wcześniej bez problemu mogły zajadać się  cytrusami, 
nagle chorują po spożyciu nawet niewielkiej porcji owo-
ców. Okazuje się, że w tym wypadku alergizujące nie są 
naturalne substancje występujące w cytrusach, lecz kon-
serwanty, którymi zostały potraktowane.
 U najmłodszych pacjentów najczęściej alergizujące 
pokarmy to mleko krowie, jaja i soja, natomiast u doro-
słych nieprawidłowe reakcje immunologiczne powodo-
wane są głównie przez ryby i owoce morza oraz alergeny 
roślinne pochodzące na przykład z pomidora, selera czy 
orzechów.
 Największym jednak alergenem, powodującym 
gwałtowne i długotrwałe schorzenia osób dorosłych 
, ale też dzieci i niemowląt, a nawet płodów są pyły zwie-
szone zewnątrzdomowe ( tzw. smog). Główne składniki  
smogu to szkodliwe związki chemiczne, substancje sta-
łe takie jak pyły zawieszone oraz kancerogenne wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).
 Zanieczyszczenia powietrza stanowią jedną z naj-
ważniejszych przyczyn dolegliwości ze strony układu od-
dechowego. Najbardziej niebezpieczne dla dróg odde-
chowych są pyły zawieszone PM10, PM2.5 benzo(a)piren 
i WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
 Benzo(a)piren to związek silnie rakotwórczy, który 
długotrwale kumuluje się w organizmie. Jest  skutkiem 
niskiej emisji spalin, związanej ze spalaniem węgla, 
drewna i śmieci. Wywołuje podrażnienie oczu, gardła, 
nosa i oskrzeli. Może powodować choroby nadnerczy, za-
burzenia w pracy wątroby i prowadzić do niepłodności.
 WWA- Wielopierścieniowe Węglowodory Aroma-
tyczne powstają przede wszystkim w wyniku niecałko-
witego spalania węgla i drewna, a także w procesie wy-
twarzania spalin pojazdów mechanicznych i emisji pyłów 
przemysłowych. Powstają również wskutek działania natu-
ry – np. podczas pożaru lasu. WWA wykazują silne działa-
nie rakotwórcze, zaburzają też procesy endokrynologiczne. 
U kobiet w ciąży zwiększają ryzyko poronienia, przedwcze-
snego porodu i nieprawidłowego rozwoju płodu. 

STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ
 

Alergia u osób dorosłych – alergia na smog?
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 Pyły PM10 (cząsteczki o średnicy poniżej 10 mikro-
metrów) osadzają się głównie w górnych drogach odde-
chowych i oskrzelach. Te, które docierają do płuc, mogą 
zaostrzać reakcje alergiczne oraz powodować pojawienie 
się kaszlu lub trudności z oddychaniem. Najnowsze dane 
wskazują negatywny wpływ pyłu PM10 na zdrowie ko-
biet w ciąży i samego płodu.
 Z powodu mikroskopijnego  rozmiaru jeszcze bar-
dziej niebezpieczne dla człowieka są pyły PM2.5. Mają 
one zdolność przenikania bezpośrednio do krwi, co 
w konsekwencji może mieć istotny wpływ na przebieg 
i rozwój chorób serca, a nawet nowotworów – szczegól-
nie płuc.
 Związki chemiczne wchodzące w skład smogu są 
niezwykle niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. To 
realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. 
Częste oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może 
powodować reakcje alergiczne a co za tym idzie, wpły-
wać na pojawienie się wielu chorób układu oddechowe-
go, krwionośnego i nerwowego. Częsta ekspozycja na 
smog obniża odporność organizmu!  Jak informuje Pol-
ski Alarm Smogowy, nasz kraj ma najbardziej zanieczysz-
czone powietrze w całej Unii Europejskiej!
 Co rok z powodu występowania smogu umiera aż 
45 000 Polaków. Stężenie niezwykle groźnego benzo(a)
pirenu przekracza u nas unijne normy ponad pięciokrot-
nie! Szczególnie wysokie wyniki osiągamy w sezonie 
grzewczym, czyli w miesiącach od października do mar-
ca/kwietnia.
 Istnieje kilka ważnych czynników wpływających na 
powstawanie smogu. Jedną z głównych przyczyn wy-
stępowania tego zjawiska w Polsce uznaje się tzw. niską 
emisję. Wynika ona w dużej mierze z ogrzewania domów 
piecami ( zasilanymi drewnem i węglem), które nie speł-
niają standardów emisyjnych. Warto podkreślić, że gene-
ruje ona do atmosfery aż 84% benzo(a)pirenu i 46% rów-
nie groźnych pyłów zawieszonych PM10.
 Od lat zakazuje się spalania śmieci czy opału stałego 
niskiej jakości z uwagi na generowanie szkodliwego dla 

człowieka smogu. Jednak w dzisiejszych czasach, kiedy 
węgiel jest trzykrotnie droższy niż przed rokiem, pojawia 
się pytanie, czym tanio palić w piecu, ale zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. W ciągu zaledwie jednego roku 
zdecydowanie zdrożały ceny materiałów opałowych. Spe-
cjaliści oceniają, że w ciągu 12 miesięcy koszt węgla zwięk-
szył się nawet o 300 proc.  W 2021 roku zimą za tonę wę-
gla do ogrzewania domu trzeba było zapłacić zaledwie 
800–1000 zł, a obecnie jest to ponad trzy razy więcej. 

Czym zatem można palić w piecu w sezonie 2022/23 ?
 Jeszcze kilka lat temu Polacy spalali w swoich pie-
cach, tak zwanych kopciuchach, dosłownie wszystko 
–  śmieci, stare meble tapicerowane, a  nawet opony. 
Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której Polska 
ma jedną z najgorszych jakości powietrza na świecie !!!
W wielu miejscach w Polsce palenie węglem nie jest za-
kazane w przeciwieństwie do śmieci wszelkiego rodzaju. 
W piecach przeznaczonych na opał stały można palić:
- węglem kamiennym - najlepiej grubym, wysoko ener-
getycznym,
- węglem czeskim, tzw. półbrunatnym lub węglem bru-
natnym - ma nieco gorsze parametry niż węgiel kamien-
ny, a przy tym nawet do 50 proc. wilgoci,
- drewnem - niemalowanym, nieimpregnowanym,
- węglem tzw. groszkiem
- pelletem
- brykietem drzewnym,
- brykietem ze słomy, zbożem (głównie owsem), odpada-
mi roślinnymi wszelkiego rodzaju.
 Tak więc, chrońmy przed smogiem Nas samych, Na-
sze rodziny i Naszych sąsiadów;   korzystajmy z atrakcji 
Naszej okolicy – czystych, rozległych i cudownie białych 
o tej porze roku pól, łąk, lasów.  Może nie będzie to naj-
gorszy sezon dla jakości powietrza w Polsce od wielu lat 
– miejmy nadzieję, że uratuje nas ciepła i wietrzna zima.
Dużo zdrowia jak zwykle Wam życzę:)

Małgosia Bujakowska

 Kiedy  temperatury spadają, przyroda zamiera, odpo-
czywa. Lasy i pola  otulają się  śniegiem. Wydawać by się 
mogło, że nie jest to czas na zbiory roślin, ale nawet w naj-
zimniejsze miesiące leki natury są dookoła dostępne.
 Niektóre surowce zielarskie zbiera się w okresie póź-
nej jesieni i zimy. Po okresie wegetacji rośliny gromadzą 
w swych korzeniach, zarodkach, gałązkach i korze wystar-
czającą ilość soków niezbędnych by przezimować.
 A rośliny, które pozyskujemy w czasie zimy mają dużą 
moc. Szczególnie bogate w witaminy i substancje aktyw-

ZIELARNIA
Zimowa  moc roślin leczniczych i ziół

ne są drzewa iglaste, które w tym okresie mają najwyższe 
stężenie substancji czynnych.  Zapraszam więc na zimo-
wy spacer na łonie natury, który  warto połączyć ze zbio-
rem ziół na bieżące potrzeby.

Drzewa iglaste
 Cennym surowcem leczniczym są igły świerka, jodły, 
sosny.  Można je wykorzystać do inhalacji, kąpieli, domo-
wych maści i herbatek wzmacniających. Igły sosnowe 
w czasie zimy mają największe stężenie witaminy C. Her-
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batka z sosnowych igiełek wzmacnia i działa przeciwza-
palnie. Z igieł jodły św. Hildegarda polecała maść, która 
wzmacnia osłabione serce, leczy przeziębienie i uśmierza 
bóle głowy. 
Drzewa liściaste
 Zima to najlepsza pora na pozyskiwanie kory drzew. 
Zbiera się korę kruszyny, kaliny, kasztanowca, jesionu, 
brzozy, wierzby białej. Z 2-3 letnich gałązek wierzby białej, 
odcina się boczne gałązki. Zdejmuje korę przez nacinanie 
obrączek i ściąganie rurek. Działa tak samo jak aspiryna, 
bez działań ubocznych J. Kora brzozy zawiera betulinę. 
Odwary z kory brzozy stosujemy na infekcje i gorączkę. 
A dym brzozy leczy gronkowca opornego na antybiotyki.
Jałowiec
 Owoce jałowca dopiero zimą uzyskują pełną dojrza-
łość. Zbieramy je kiedy mają ciemnogranatowe lub czarne 
owoce pokryte sinawym nalotem. Po wysuszeniu będą do-
skonałą przyprawą do mięs, marynat, kiełbas, bigosu i cen-
nym dodatkiem do świątecznych potraw. Jagody jałowca 
można żuć. Zielarze polecają go  na problemy  żołądkowe, 
zgagę, wzdęcia i nieprzyjemny zapach z ust. Napary z ja-
łowca są dobre na trawienie i wspomagają wątrobę. Igły  
i gałązki niegdyś służyły do okadzania w czasie zarazy, bo  
dziś to wiemy, że jałowiec z dużą skutecznością niszczy 
różnego rodzaju drobnoustroje chorobotwórcze.
Jemioła
 Jemioła kojarzy się z okresem Świąt Bożego Naro-
dzenia. Pocałunek pod gałązką tej rośliny ma podobno 
przynosić szczęście w miłości. To jednak nie jedyna jej za-
leta. Okazuje się, że ten niepozorny pasożyt drzew wyka-
zuje szereg właściwości zdrowotnych i nie jest wyłącznie 
symbolem świąt. Jemioła jest  też cenną rośliną leczniczą. 
Niezastąpiona przy leczeniu odmrożeń, zwłaszcza zasta-
rzałych. Pomocna w leczeniu cukrzycy, chorób układu 
krążenia, nadciśnienia i raka. W Niemczech produkuje się 
preparaty z owoców jemioły przeciwko niektórym typom 
nowotworów. 
 W domu możemy robić przetwory z ziela, które moż-
na bezpiecznie stosować. Z owoców zrobić doskonałą 
maść na odmrożenia. 
Owoce leśne
 Jeśli ptaki nie objadły gałązek, podczas zimy można 
zebrać trochę owoców: rokitnika, tarniny, berberysu, gło-
gu, dzikiej róży czy kaliny.
 Dzikie owoce są dużo bardziej wartościowe niż ja-
kiekolwiek hodowlane. Bogatsze w witaminy, minerały, 
przeciwutleniacze, zawierają całe spektrum unikalnych 
substancji bioaktywnych. Są bardzo kwaśne, cierpkie ze 

względu na niewielkie ilości cukrów.  Są dokładnie takie 
jak je stworzyła Matka Natura. Nikt ich nie hybrydował 
ani modyfikował genetycznie. Nigdy nie były woskowa-
ne, traktowane pestycydami, herbicydami, fungicydami. 
Przemrożone owoce można stosować do witaminizują-
cych, wzmacniających, a przede wszystkim smacznych 
herbatek.
Pączki, zawiązki pędów
 W środku i pod koniec zimy zależnie od pogody 
zbieramy pączki brzozy, buka, czarnej porzeczki, sosny 
i czarnej topoli. Te ostatnie są skuteczne w leczeniu cho-
rób oskrzeli i płuc, przeziębień, grypy, reumatyzmu. Po 
wysuszeniu stosujemy je do herbatek. Surowiec- do na-
lewek, wyciągów i maści. Mają działanie przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, odkażające, przeciw-pasożytnicze i prze-
ciwgorączkowe.
Korzenie i kłącza
 W okresie późnej jesieni i zimy największą wartość 
mają korzenie glistnika, chrzanu, tataraku, mniszka lekar-
skiego, łopianu i kłącze pięciornika.
Zimowe zioła
 Podczas zimy w miejscach nie przykrytych śniegiem 
można znaleźć niektóre zioła.
• Królowa zimy – gwiazdnica pospolita jest dostępna cały 
rok. Pędy gwiazdnicy można znaleźć pod śniegiem, cza-
sami kwitnie w ciepłe zimy. To bardzo cenne zioło, szcze-
gólnie na wątrobę, pomaga nawet przy wirusowym zapa-
leniu typu B.
• Borówka brusznica potrafi utrzymać owoce i listki nawet 
do końca stycznia. A w ziołolecznictwie liście borówki 
brusznicy stosuje się w schorzeniach układu moczowe-
go, m.in. w zapaleniu pęcherza moczowego i nerek czy 
kamicy moczowej. Liście borówki brusznicy zawierają 
substancję o nazwie arbutyna (należy do glikozydów fe-
nolowych), która działa silnie odkażająco na drogi moczo-
we i moczopędnie, ograniczając rozwój stanu zapalnego 
w układzie moczowym. Wykazują także działanie prze-
ciwbiegunkowe;  mają też działanie przeciwbakteryjne 
w stosunku do niektórych szczepów bakteryjnych, w tym 
do Helicobacter pylori (odpowiedzialnej za powstawanie 
wrzodów żołądka).
• Zimą pod zeschłą trawą można znaleźć też świeże pędy 
przytulii pospolitej – najlepszej na choroby układu limfa-
tycznego, oczyszczenie nerek, trzustki, wątroby i śledziony.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku

życzy Małgorzata Bujakowska
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Jubileusze Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego
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