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Po 150 latach PIERZCHNICA znów MIASTEM !

 20 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00 na sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy odbyła 
się uroczystość z okazji odzyskania przez Pierzchnicę 
praw miejskich. 

 Od 1 stycznia 2019 roku PIERZCHNICA na nowo 
jest miastem. O niezwykłości tego wydarzenia świadczą 
zacni goście, którzy licznie przybyli na niedzielną uro-
czystość:

1. Senator Krzysztof Słoń
2. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Ma-

riusz Gosek
3. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ścia-

na
4. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiń-

ski
5. Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski
6. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba
7. Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Paweł Marwicki
8. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gą-

sior 
9. Wójt Gminy Raków Damian Szpak
10. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica 

Marcin Dziewięcki
11. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Marek 

Zatorski

12. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Łu-
kasz Marzec 

13. Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk Anna Pisarczyk

 Uroczystość rozpoczął występ zespołu Strauss En-
semble  pod dyrekcją Artura Jaronia, następnie Burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk przybliżył 
historię Pierzchnicy oraz proces formalno-prawny przy-
wracający status miasta Pierzchnicy. Na uroczystości 
głos zabrali zaproszeni goście: Senator Krzysztof Słoń,  
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Ma-
riusz Gosek, Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Ma-
riusz Ściana, a także w imieniu obecnych Wójtów i Bur-
mistrzów,  Robert Jaworski Burmistrz Miasta i Gminy 
Chęciny, gratulując sukcesu oraz życząc dalszego rozwo-
ju. Wyświetlony został także film o Pierzchnicy pokazu-
jący walory oraz uroki miejscowości. 
 Na uroczystości obecni byli także radni i sołtysi gmi-
ny Pierzchnica na czele z Przewodniczącą Rady Miej-
skiej Marią Łopatowską, Ks. Marian Gawinek Proboszcz 
Parafii Pierzchnica , Ks. Grzegorz Olejarczyk Proboszcz 
Parafii Drugnia, dyrektorzy i kierownicy szkół i jedno-
stek gminnych oraz prezesi i dyrektorzy organizacji, pla-
cówek i zakładów działających na terenie gminy Pierzch-
nica. 

Klaudia Pawlik

Człowiek Roku 2018

 20 styczna 2019 roku odbyła się dwudziesta jubi-
leuszowa edycja konkursu Człowiek Roku. Zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy z 28.12.2018 roku była to już 
ostatnia edycja.
 Konkurs został ustanowiony przez Radę Gminy 
Pierzchnica w 1999 r. Corocznie nagradzano i wyróżnia-
no osoby, które wykazały się w działalności społecznej, 
służbie mieszkańcom, miały istotne osiągnięcia lub też 
przyczyniły się do promocji gminy. W historii konkursu 
nagradzani i wyróżniani byli: działacze społeczni, przed-
stawiciele służby zdrowia, nauczyciele, przedsiębiorcy, 
duchowni, rolnicy. Wyróżnieni w konkursie otrzymują 
upominki książkowe oraz grawertony, laureat konkursu 
otrzymuje statuetkę oraz tytuł Człowieka Roku.
 Wyboru dokonuje 7-osobowa komisja w oparciu 
o pisemne zgłoszenia, które wpłynęły w ustalonym ter-
minie.

WYRÓŻNIENIA:
Zespół folklorystyczny „Skrzelczaneczki”

 
 Zespół działa od 2011 roku, zrzesza seniorki za-
mieszkałe w Skrzelczycach. Od chwili powstania zespół 
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angażuje się w wydarzenia artystyczne organizowane 
na terenie gminy. Zespół corocznie przygotuje piękny 
wieniec, z którym bierze udział w dożynkach gminnych. 
Panie z zespołu uczestniczyły wielokrotnie w różnego 
rodzaju festynach, prezentując umiejętności kulinarne, 
wokalne i aktorskie. Członkinie zespołu współpracują 
z młodzieżą z lokalnego klubu, dzięki czemu powstało 
wiele ciekawych przedsięwzięć.

Katarzyna Radomska

 Pani Katarzyna Radomska jest mieszkanką wsi Bro-
dy. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Brody, którego jest prezesem. Dzięki inicjatywie 
i staraniom Pani Katarzyny Zespół „Brodowionki” uzy-
skał środki finansowe dzięki którym zakupiono pięk-
ne stroje ludowe dla tego zespołu. W roku 2018 zespół 
„Brodowianki” z Panią Katarzyną na czele wziął udział 
w konkursie kulinarnym organizowanym w Rakowie 

szkolenia. Obecnie pełni rolę kapitana zespołu seniorów. 
Ponadto jest bardzo zaangażowany w życie klubu. Bie-
rze czynny udział w pracach na stadionie polegających 
na pielęgnacji murawy i utrzymaniu należytego stanu 
obiektu. Prace te wykonuje społecznie, z dużym zaan-
gażowaniem, dając tym przykład postawy obywatelskiej. 
Swoją postawą staje się worem dla młodszych kolegów 
i godnym reprezentantem naszej gminy na arenie spor-
towej. Jest także członkiem ochotniczej straży pożarnej 
w Pierzchnicy i aktywnie uczestniczy w akcjach ratowni-
czych.

Joanna Rękas

 Pani Joanna od wielu lat jest zaangażowana w pra-
cę społeczną w organizacjach pozarządowych na terenie 
gminy Pierzchnica.
 Od 2008 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Za-
rządu Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osi-
nach prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osi-
nach. W 2018 roku Pani Joanna mocno zaangażowała 

się w przedsięwzięcie, polegające na uzyskaniu dotacji 
na zakup nowego w miejsce mocno już wyeksploato-
wanego autobusu do przewozu uczestników WTZ. Po-
zyskana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wyniosła 216 tyś zł co stano-
wiło 80% wartości autobusu. Dzięki staraniom Pani Joasi 
Warsztaty Terapii Zajęciowej mają nowy dwudziestooso-
bowy autobus marki Mercedes Sprinter, dostosowany do 
przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

przez Starostwo Powiatowe reprezentując naszą gmi-
nę zdobywając  wyróżnienie. Pani Katarzyna jest jedną 
z pierwszych osób, na które można liczyć przy organi-
zacji różnych spotkań, uroczystości dożynkowych i ko-
ścielnych. Zawsze uśmiechnięta, służąca pomocą inny-
mi, zarażająca  energią i optymizmem.

Michał Rajek

 Pan Michał Rajek jest wychowankiem Klubu Spor-
towego Polanie Pierzchnica i występuje w nim nieprze-
rwanie od 2003 roku, przechodząc wszystkie szczeble 
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 Pani Joanna uczestniczy również w rozwiązywa-
niu bieżących problemów wynikających w prowadzenia 
trudnej działalności, jaką jest praca z osobami niepełno-
sprawnymi.
 Pani Joanna jest również zaangażowana w prace 
społeczną na rzecz Fundacji Dom Seniora im Sue Ryder 
w Pierzchnicy. Od 2017 roku pełni społecznie funkcję 
członka w pięcioosobowej Radzie Fundacji prowadzącej 
dom pomocy pod nazwą Dom Seniora.
 Pani Joanna jest osobą życzliwą, z otwartym sercem 
na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 
Skromna, pozostaje w cieniu, dlatego niewiele osób wie 
ile zaangażowania wkłada w pracę społeczną.

Jarosław Stawiarz

 Pan Jarosław Stawiarz jest członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gumienicach pełniąc funkcję jej se-
kretarza. Jest również wiceprezesem Zarządu Gminnego 
OSP. O Panu Jarosławie śmiało można powiedzieć, że jest 
urodzonym strażakiem mocno zaangażowanym w pra-
ce OSP. Od kilkudziesięciu lat aktywnie i z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczy w akcjach ratowniczych 
niosąc pomoc w ratowaniu mienia i życia innych osób. 
Służba strażacka to jego pasja i życie. Zawsze gotowy 
aby nieść pomoc innym. Swoją postawą zaraża innych do 
służby strażackiej i tę pasje przekazał także swym dwóm 
dorosłym już synom. To głównie dzięki jego staraniom 
OSP Gumienice weszła do Krajowego Systemu Ratow-
niczo Gaśniczego, a w 2018 roku wzbogaciła się o now-
szy samochód pożarniczy.
 Dzięki staraniom Pana Jarosława na terenie miej-
scowości gdzie mieszka zrealizowanych zostało w ostat-
nich latach wiele inwestycji jak chociażby budowa dróg, 

chodników, a miejscowa strażnica przeszła gruntowną 
modernizację.
 Pan Jarosław Stawiarz jest życzliwym, uczynnym 
człowiekiem. Na jego pomoc zawsze można liczyć.

Radosław Sroka

 Pan Radosław Sroka jest organizatorem i wycho-
wawcą lokalnych świetlic Aktywator. Mocno zaangażo-
wany w pracę z dziećmi i młodzieżą. W latach 2017-2018 
organizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie 
Gminy Pierzchnica, Organizator w 2018 roku w Pierzch-
nicy „Biegu Razem w Dobrą Stronę”. Współzałożyciel 
i współprowadzący dziecięcych zespołów „Profesjo-
naliści” i „Subdominanta”. Ma bardzo dobry kontakt 
z dziećmi i młodzieżą o czym świadczy fakt, że zespoły 
przez niego prowadzone gromadzą małe dzieci poprzez 
uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 
oraz studentów. Propagator kultury muzycznej w gminie 
poprzez organizację corocznego wspólnego kolędowania 
w kościele parafialnym w Pierzchnicy, oraz występy mu-
zyczne na lokalnych festynach.

 Pan Radosław promuje gminę Pierzchnica poza jej 
terenem biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach 
muzycznych, a wraz z zespołem Piotra Sitkowskie-
go zdobywając II miejsce na XXII Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie oraz I miejsce na IX Świętokrzy-
skim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
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Stanisław Kwapisz

 Pan Stanisław Kwapisz od wielu lat pełni funkcję 
Prezesa Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Dru-
gni, które prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową 
w Drugni. Funkcję tę pełni społecznie, z wielkim od-
daniem i zaangażowaniem. Zabiega o rozwój placów-
ki i dba o podnoszenie poziomu kształcenia, i poprawę 
warunków nauki. W roku 2016 prowadzone przez niego 
Stowarzyszenie pozyskało środki unijne na organizację 
zajęć dodatkowych w szkole.

sprawnych, którzy dzięki takim jednostką jak Warsztaty 
nie ulegają wykluczeniu społecznemu. Podopieczni mają 
coraz lepsze warunki do nauki, rehabilitacji i rozwijania 
własnych zainteresowań. Warsztaty pod kierownictwem 
Pani Pauliny są również aktywnym uczestnikiem życia 
Gminy Pierzchnica, biorąc udział w lokalnych uroczy-
stościach i festynach. Pasja widoczna w działaniu Pani 
Pauliny udziela się współpracownikom co przekłada się 
z kolei na poprawę życia osób niepełnosprawnych.

CZŁOWIEK ROKU 2018 - Zbigniew Hołody

 Pan Zbigniew Hołody jest lekarzem pediatrą, który 
od 34 lat pracuje w naszej gminie ratując zdrowie i ży-
cie mieszkańcom naszej lokalnej społeczności. Jest czło-
wiekiem całkowicie oddanym swojej pracy, otwartym na 

 Ponadto Pan Stanisław pełni funkcję wiceprezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni. Od wielu lat spo-
łecznie prowadzi kwestę na cmentarzu w Drugni zbiera-
jąc środki na renowację zabytkowych pomników.
 Jest zaangażowany w działalność społeczną i zawsze 
chętny do pomocy. 

Wyróżnienie specjalne – Paulina Maciąg

 Pani Paulina Maciąg jest kierownikiem Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Osinach. Z jednostką związana jest 
od samego jej początku najpierw jako opiekun, a od 8 lat 
jako jej kierownik. Z zaangażowaniem pracuje na rzecz 
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu 
trzech gmin Pierzchnica, Daleszyce i Chmielnik. Dzięki 
jej staraniom placówka stale się rozwija, budynek jest cią-
gle modernizowany i zwiększa się liczba osób niepełno-



GAZETA PIERZCHNICKA - LUTY 2019 Strona 5

drugiego człowieka, gotowym nieść wsparcie i pomoc. 
Jest przykładem osoby, której praca jest jednocześnie 
służbą drugiemu człowiekowi. 
 Posiada ogromny dar i talent lekarski, który wyko-
rzystuje w swojej pracy zarówno w ośrodku zdrowia jak 
i w pogotowiu. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy nie-
zależnie od pory dnia czy nocy. Dba o to co jest dla nas 
najcenniejsze czyli o zdrowie. Łatwo nawiązuje kontakty 
i posiada przyjazne usposobienie, co korzystnie wpływa 

na postrzeganie go przez pacjentów i współpracowni-
ków. Od wielu lat związany z Pierzchnicą nie tylko na 
polu zawodowym ale również prywatnie. Jest mieszkań-
cem naszej gminy i w pełni się z nią identyfikuje. Nasza 
mała społeczność jest dla niego bardzo ważna. Pan Zbi-
gniew jest człowiekiem bardzo życzliwym i przyjaznym 
zawsze gotowym do pomocy drugiemu człowiekowi.

Opracowano na podstawie zgłoszeń
Halina Ryśkiewicz Sekretarz Miasta i Gminy

Pierzchnica – rys historyczny

Początki istnienia

 Początki powstania Pierzchnicy sięgają średniowie-
cza. Pierwsza wzmianka w zachowanych dokumentach 
pochodzi z 1336 roku. Jest to informacja, że wieś para-
fialna Pierśnica opłacała 3 skojce świętopietrza. Świad-
czy to o tym, że już wówczas była wiodącym ośrodkiem 
osadniczym skoro zlokalizowano tu siedzibę parafii. 
 Następny zapis pochodzi z 1342 roku i mówi o przy-
należności parafii do dekanatu kijskiego. W 1359 roku 
biskup krakowski Bodzanta przeznaczył dziesięcinę ze 
wsi Pierzchnica na uposażenie prebendy kanonickiej 
przy kolegiacie kieleckiej. 

Lokacja miasta Pierzchnica

 Nie udało się dotychczas określić dokładnej daty lo-
kacji miasta Pierzchnica. Według ustaleń profesora Fe-

liksa Kiryka nastąpiło to w okresie po roku 1359, a przed 
1397 rokiem kiedy to w dokumentach odnotowany został 
pierzchnicki wójt Pietrasz. 
 Lokacja nowego miasta była wynikiem decyzji kró-
lewskiej. Mógł dokonać tego więc król Kazimierz Wielki, 
lub Ludwik Węgierski albo Władysław Jagiełło. W swo-
ich zapisach Jan Długosz i Jan z Czarnkowa szczegółowo 
opisywali dokonania ostatniego z Piastów w zakresie bu-
dowy miast i zamków między innymi w odniesieniu do 
pobliskiego Szydłowa – brak jest informacji o Pierzchnicy. 
Można wnioskować, że lokacja miasta Pierzchnicy nie była 
więc dziełem króla Kazimierza Wielkiego. 
 Istnieje przypuszczenie, że nadania praw miejskich 
dla Pierzchnicy mogła dokonać królowa Elżbieta Łokiet-
kówna, która sprawowała rządy w Polsce w imieniu kró-
la Ludwika Węgierskiego i w 1375 roku wydała decyzję 
o lokacji miasta Łagowa – ale brak potwierdzenia tego 
faktu w dokumentach.
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 Zapis z 1397 roku stwierdzający funkcjonowanie 
w Pierzchnicy urzędu wójtowskiego dowodzi, że było to 
już miasto. Pierzchnica była miastem królewskim na pra-
wie magdeburskim i przynależała do powiatu szydłow-
skiego.

Jarmarki

 Jednym z przywilejów lokacyjnych było prawo do 
organizowania jarmarków. Najstarszym jarmarkiem 
w Pierzchnicy był jarmark związany z odpustem w miej-
scowym kościele na św. Małgorzaty 20 lipca. Mieszcza-
nie korzystali z cotygodniowego targu, który odbywał się 
we wtorki. Król Kazimierz Jagiellończyk dodał miastu 
Pierzchnica kolejny jarmark na św. Wacława – 28 wrze-
śnia, a król Jan Olbracht przedłużył go na dzień kolejny 
na św. Michała – 29 września.

Odnowienie aktu lokacyjnego

 Akt lokacyjny zaginął i dlatego został odnowiony 
na prośbę mieszczan przez króla Zygmunta I Starego 
w 1512 roku. Następnego odnowienia dokonał król Wła-
dysław IV w dniu 9 marca 1633r. Z kolei po zniszcze-
niach dokonanych podczas „potopu szwedzkiego” król 
Jan Kazimierz potwierdził akt lokacyjny w dniu 22 lu-
tego 1661r. Następnie w dniu 12 marca 1676 roku król 
Jan III Sobieski również potwierdził nadane przywileje 
miejskie. Taka sama decyzja wydana została w dniu 28 
listopada 1720 roku przez króla Augusta II, potem w dniu 
11 października 1759 roku przez króla Augusta III oraz 
w dniu 8 marca 1767 roku przez ostatniego króla Polski 
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Rozwój miasta

 Miasto rozwijało się w XV i pierwszej połowie XVI 
wieku jak wiele innych podobnych miasteczek. W 1441 
roku na miastach Szydłów i Pierzchnica został ustano-
wiony zastaw i z czasem miasta te weszły pod panowanie 
rodziny Kurozwęckich.  W 1520 roku miasto Pierzchni-
ca zostało wykupione przez Krzysztofa Szydłowieckiego 
ówczesnego wojewodę i starostę krakowskiego. Rozwój 
miasta został zahamowany na rzecz sąsiedniego Szydło-
wa. W 1598 roku wzmiankowane jest po raz pierwszy 
funkcjonowanie miejskiego szpitala, który działał z prze-
rwami do 1843r.

Najazdy Szwedów i odbudowa

 Pierzchnica bardzo ucierpiała podczas najazdu 
szwedzkiego na Polskę w 1655 roku. Została zrabowana 
i spalono zabudowania. Następnie w 1702 roku podczas 

tzw. trzeciej wojny północnej również przez Pierzchnicę 
przetoczyły się wojska szwedzkie dokonując spustosze-
nia. Spowodowało to, że miasteczko mocno podupadło 
i było zaniedbane. 
 Dopiero gdy starostą szydłowskim został Maciej 
Sołtyk (będący jednocześnie wojewodą sandomierskim) 
nastąpiła poprawa sytuacji. 
 W 1780 roku wystarał się u króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego o przywilej na nowe jarmarki: po 
św. Filipie i Jakubie, na św. Wawrzyńca, św. Marcina 
i św. Mikołaja. Postawił nowy ratusz drewniany w środ-
ku miasta. Wybudował też własnym staraniem nowy mu-
rowany kościół (oddany w 1800r), który funkcjonuje do 
dzisiaj jako kościół parafialny. 
 W pierwszej połowie XIX wieku władze miasta 
miały ambitne plany modernizacyjne. W ramach walki 
z błotnistymi ulicami rozpoczęto ich brukowanie. Za-
częło przybywać nowych domów, a liczba mieszkańców 
zbliżała się do tysiąca. Planowano budowę nowego ratu-
sza, szkoły oraz plebani. 

Powstanie Styczniowe.

 W czasie trwania Powstania Styczniowego w okoli-
cy Pierzchnicy odbyło się 7 potyczek i bitew: 
1/ 21 września 1863r. – potyczka pod Ujnami,
2/ 4 listopada 1863r. – potyczka w Drugni,
3/ 4 listopada 1863r. – bitwa pod Strojnowem,
4/ 24 listopada 1863r. –  potyczka pod Strojnowem,
5/ 9 grudnia 1863r. – bitwa pod Hutą Szczecieńską (obec-
nie Huta Szklana),
6/ 18 grudnia 1863r. – potyczka pod Czarną,
7/ 7 marca 1864r. – potyczka pod Szczecnem.
 Na pierzchnickim cmentarzu znajduje się mogiła 
powstańców styczniowych, w której pochowanych jest 
ponad 20 poległych.

Degradacja miasta

 Na mocy dekretu carskiego miasto Pierzchnica 
z dniem 1 stycznia 1869 roku zostało pozbawione praw 
miejskich. Decyzja zaborcy miała charakter represyjny 
i wpłynęła negatywnie na życie gospodarcze Pierzchni-
cy. Dopiero w odrodzonej Polsce po 1918 roku Pierzch-
nica zaczęła na nowo się rozwijać. 

Czasy powojenne i współczesne
 Po II wojnie światowej w latach 1954 – 1972 Pierzch-
nica była siedzibą gromady składającej się z 5 sołectw, 
a od 1973 roku po reformie administracyjnej Pierzchnica 
stała się siedzibą gminy składającej się z 17 sołectw. 
 Od 1990 roku po wprowadzeniu reformy samorzą-
dowej nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Pierzchnicy. 
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 Wybudowano infrastrukturę wodociągową oraz 
kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków. Część 
Pierzchnicy posiada sieć gazową. Ulice są w nawierzch-
ni asfaltowej i w większości wraz z chodnikami. Wybu-
dowana jest nowa szkoła wraz z salą gimnastyczną oraz 
kompleksem boisk. Dokonano rewitalizacji Rynku nada-
jąc mu charakter rekreacyjny z możliwością handlową 
(co tydzień odbywa się targ).
 Układ przestrzenny Pierzchnicy zachował elemen-
ty regularnego rozplanowania z czasów lokacji. W cen-
trum miasta znajduje się Rynek w kształcie czworokąta 
z odchodzącymi ulicami, na których występuje zwarta 
zabudowa. Ponadto w sposób zaplanowany urbanistycz-
nie powstały trzy nowe osiedla domów jednorodzinnych 
(Kamionki, Leśnictwo oraz Mrowia Góra). 
 Przyczyniło się do znaczącego wzrostu mieszkań-
ców Pierzchnicy z 660  na koniec 1990 roku do 1100 
na koniec 2018 roku. W Pierzchnicy praktycznie zanikło 
rolnictwo – mieszkańcy utrzymują się z pracy zawodo-
wej lub z prowadzenia działalności gospodarczej.
 Istniejąca obecnie zabudowa Pierzchnicy i jej układ 
urbanistyczny jednoznacznie wskazuje na jej miejski 
charakter. Niezwykle ważnym elementem są stałe połą-
czenie komunikacją miejską MPK z odległym o 20 km 
miastem Kielce.
 Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy to Pierzchnica stała 
się na tle województwa bardzo znaczącym ośrodkiem usług 
dla osób starszych i wymagających stałej opieki. Od 2005 
roku funkcjonuje Dom Opieki Rodzinnej posiadający ok. 
50 miejsc dla pensjonariuszy. Od 2006 roku funkcjonuje 
Dom Seniora prowadzony przez Fundację „Dom Seniora 
im. Sue Ryder” posiadający ok. 100 miejsc dla podopiecz-
nych jako dom pomocy społecznej. Od 2014 roku działal-
ność rozpoczął Zakład Opieki Leczniczej w Osinach (ok. 
2 km od Pierzchnicy), który w ramach swej działalności 
obecnie ma możliwość zapewnienia opieki całodobowej 
dla ok. 200 podopiecznych. 
 Beneficjentami tych placówek są podopieczni z te-
renu całego województwa a także i spoza województwa. 
Ponadto dzięki tym przedsięwzięciom w sposób istotny 
został rozwiązany problem bezrobocia na terenie gminy 
i wiele osób odchodząc z rolnictwa znalazło w tych pla-
cówkach zatrudnienie. 
 W 1996 roku z inicjatywy samorządu gminy powsta-
ła Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, która po-
przez posiadany fundusz pożyczkowy udziela pożyczek 
na preferencyjnych zasadach na rozpoczęcie oraz rozwój 
działalności gospodarczej. Środki na prowadzenie tego 
typu działalności pochodziły z Polsko-Szwajcarskiego 
Programu Regionalnego działającego w Polsce w latach 
1992-1998. 
 Działalność Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica 
bardzo pozytywnie oddziałuje na rozwój gospodarczy 

nie tylko gminy, ale również całego województwa, gdyż 
prowadzony fundusz pożyczkowy (jako jeden z nielicz-
nych w województwie) ma zasięg regionalny. 
 Obecnie łączny kapitał obrotowy funduszu pożycz-
kowego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Regionu 
Pierzchnica wynosi ok. 23 mln zł i udzielono w okresie 
działalności ok. 1200 pożyczek dla podmiotów z terenu 
województwa na łączną kwotę blisko 100 mln zł.
 Kolejnym podmiotem o zasięgu ponadlokalnym jest 
Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy. Powstała w 1996 
roku i specjalizuje się w produkcji serów twarogowych. 
Jest laureatem wielu nagród regionalnych w tym między 
innymi : „Nasze Dobre Świętokrzyskie”. Jej produkty są 
rozpoznawalne i poszukiwane i są chlubą Pierzchnicy.
 Pierzchnica dzięki staraniom mieszkańców, władz 
samorządowych, środkom unii europejskiej i innym na 
nowo odzyskała blask i rangę znaczącego ośrodka spo-
łeczno-gospodarczego – tak jak miało to miejsce w cza-
sach swojej świetności, gdy była miastem. Wśród miesz-
kańców kultywowana jest świadomość tradycji i historii. 

Herb i flaga Pierzchnicy

 W 1998 roku uchwałą rady gminy przyjęty został 
herb i flaga Pierzchnicy.

 Herb to srebrna róża pięciopłatkowa o złotych li-
ściach umieszczona na czerwonym tle pod dwiema zło-
tymi koronami. Herb odwołuje się do dawnego godła 
Pierzchnicy – herbu Poraj zapewne biskupa krakowskie-
go Bodzanty związanego z tą miejscowością natomiast 
korony odnoszą się do tego że było to miasto królewskie.
 Flaga: biało-czerwono-żółta – nawiązuje do barw 
narodowych (biało-czerwonych) oraz do barw koron na 
herbie (żółty).

Red.
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Odzyskanie praw miejskich – od idei do sukcesu

 Wśród mieszkańców Pierzchnicy było pragnienie 
przywrócenia praw miejskich i czekaliśmy na sprzyjają-
ce okoliczności. Gdy pod koniec 2016 roku podjęto dzia-
łania w celu przywrócenia praw miejskich dla Wiślicy 
(dwa razy mniejszej od Pierzchnicy) to wiedzieliśmy, że 
to jest właśnie ten szczególny moment historyczny i trze-
ba działać.  
 W styczniu 2017 roku utworzył się komitet ini-
cjatywny, który wystąpił z apelem do mieszkańców 
i z wnioskiem do rady gminy o podjęcia działań w celu 
przywrócenia praw miejskich dla Pierzchnicy. 

W skład komitetu inicjatywnego weszli:
1. Maria Łopatowska – przewodnicząca rady gminy
2. Wiesław Kwaśniewski – radny z Pierzchnicy
3. Arkadiusz Ogłoza – radny z Pierzchnicy
4. Monika Pawlik – sołtys Pierzchnicy
5. Dariusz Michalski – Prezes Fundacji Rozwoju Regio-
nu Pierzchnica
6. Ewa Rogowska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Pierzchnicy.

 W marcu 2017 roku rada gminy podjęła uchwałę 
w sprawie konsultacji społecznych, które przeprowadzo-
no w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2017. W kon-
sultacjach wzięło udział 51,4 % mieszkańców gminy. Za 
przywróceniem praw miejskich opowiedziało się 91,7%. 

W samej Pierzchnicy frekwencja w konsultacjach była 
dużo większa – 64,5%. Za przywróceniem praw miej-
skich było 93,7%. To pokazuje, że wśród mieszkań-
ców ugruntowana jest świadomość, że Pierzchnica była 
w przeszłości miastem i zdecydowane są dążenia aby 
miastem została na nowo.
 Chcę tu podziękować wszystkim sołtysom, którzy 
byli zaangażowani w przeprowadzenie konsultacji – bo 
przecież trzeba było nie tylko przeprowadzać te konsul-
tacje ale również wyjaśniać wiele wątpliwości np. że nie 
wzrosną podatki itp.
 Równocześnie w maju 2017 roku z interpelacją po-
selską do rządu wystąpił mieszkaniec naszej gminy poseł 
Pan Bogdan Latosiński podnosząc, iż powinno się przy-
wrócić prawa miejskie dla wszystkich miejscowości, któ-
re zostały zdegradowane dekretem carskim po powstaniu 
styczniowym.
 Po przeprowadzonych konsultacjach skompletowa-
no wiele innych niezbędnych dokumentów i opracowań 
do wniosku do ministra. Skorzystaliśmy z doświadczeń 
Morawicy – chcę tu podziękować burmistrzowi Maria-
nowi Burasowi oraz z doświadczeń Łagowa – podzię-
kowania dla burmistrza Pawła Marwickiego. Podzięko-
wania kieruję też do Pana Wicewojewody Bartłomieja 
Dorywalskiego, który w tamtym czasie pokierował nas 
do odpowiednich pracowników urzędu wojewódzkiego 
co ułatwiło przygotowanie stosownych dokumentów nie-
zbędnych do wniosku.
 W listopadzie 2017 roku rada gminy podjęła jedno-
głośnie uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie 
praw miejskich dla Pierzchnicy.

 Do wniosku został dołączony list poparcia podpisa-
ny przez:
1. Posła Bogdana Latosińskiego
2. Senatora Krzysztofa Słonia
3. Proboszcza Parafii Pierzchnica – ks. kan. Mariana Ga-
winka
4. Prezesa Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder – Marka 
Zatorskiego
5. Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica – Da-
riusza Michalskiego
6. Prezesa Mleczarni w Pierzchnicy – Piotra Dąbrow-
skiego
7. Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pierzchnicy – Ewę 
Rogowską

 Spotkaliśmy się z dużą przychylnością ze strony Wo-
jewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek, która 
wydała pozytywną opinię w tej sprawie i zarekomendo-
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wała wniosek ministrowi do pozytywnego rozpatrzenia – 
co było niezwykle ważnym elementem w całym procesie 
postępowania administracyjnego. 
 Wiem, że o pozytywne rozpatrzenie wniosku w mi-
nisterstwie zabiegał poseł Pan Bogdan Latosiński, a nie-
formalnego poparcia udzielili też inni parlamentarzyści 
popierając ideę przywrócenia praw miejskich dla zdegra-
dowanych miejscowości. 
 W imieniu władz gminy i mieszkańców serdecznie 
dziękuję za to wsparcie Pani Wojewodzie Agacie Woj-
tyszek i parlamentarzystom, a w szczególności posłowi 
Panu Bogdanowi Latosińskiemu. 

Jest sukces!

 W dniu 25 lipca 2018 roku Premier Mateusz Mo-
rawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów, na 
mocy którego Pierzchnica z dniem 1 stycznia 2019 roku 
na nowo stała się miastem – równo 150 lat od degradują-
cego dekretu carskiego.
 W dniu 31 grudnia 2018 roku na konferencji praso-

wej w Kielcach Pani Wojewoda Agata Wojtyszek odzna-
czyła Pierzchnicę specjalnym medalem na stulecie nie-
podległości. 
 Nadanie na nowo dla Pierzchnicy rangi miasta jest 
wyrazem szacunku dla jej przeszłości – 500 letniej trady-
cji miejskiej – przerwanej represyjnym dekretem zabor-
cy po powstaniu styczniowym. Decyzja rządu polskiego 
uchyliła skutki prawne dekretu carskiego i przywróciła to 
co kiedyś Pierzchnica posiadała. Sprawiedliwości dzie-
jowej stało się zadość. To piękny gest w roku w którym 
obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości.
 Jest to także docenienie pozytywnych zmian jakie 
dokonały się w Pierzchnicy w okresie ostatnich 30 lat 
wielkim wysiłkiem władz samorządowych siedmiu ka-
dencji i lokalnej społeczności w zakresie modernizacji 
i rozbudowy miasta. Jest to także niezwykle ważny im-
puls do jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Burmistrz 
Stanisław Strąk

Pierzchnica odznaczona medalem na stulecie niepodległości

 W dniu 31 grudnia 2018 roku w Świętokrzyskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczyska kon-
ferencja prasowa zorganizowana przez Wojewodę Święto-
krzyskiego Panią Agatę Wojtyszek.

 W konferencji oprócz Pani Wojewody wzięli udział: 
minister Anna Krupka, poseł Maria Zuba, senator Krzysz-
tof Słoń oraz przedstawiciele 7 samorządów z terenu wo-
jewództwa (Nowej Słupi, Pierzchnicy, Szydłowa, Nowego 
Korczyna, Opatowca, Oleśnicy, i Pacanowa), które z dniem 
1 stycznia odzyskiwały prawa miejskie. Pierzchnicę repre-

zentowali: Maria Łopatowska i Stanisław Strąk. Pani Wo-
jewoda oraz parlamentarzyści przekazali gratulacje z okazji 
odzyskania praw miejskich podkreślając, że jest to histo-
ryczne wydarzenie nie tylko dla tych miejscowości, ale tak-
że dla całego województwa. 

 Następnie Pani Wojewoda odznaczyła każdą miejsco-
wość w tym Pierzchnicę specjalnym medalem na stulecie 
niepodległości. Jest to ogromne wyróżnienie i nobilitacja 
nie tylko dla Pierzchnicy, ale także dla całej gminy. 

Red.
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 13 stycznia 2019r. uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej  im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy  
kolejny raz włączyli  się w zbiórkę pieniędzy na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze 
pod opieką nauczycieli zebrali łącznie  4.845,95 zł.

 Najskuteczniejszą wolontariuszką w tym roku, jak 
pisze Ech Dnia była Aleksandra Wacek, która  samo-
dzielnie do puszki zebrała kwotę: 1351,80 zł, co dało jej  
IV miejsce w powiecie kieleckim.

 Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wy-
trwałość składam wolontariuszom, którzy mimo zimna 
dzielnie pozyskiwali środki  na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych.

 Byli to uczniowie: Wacek Aleksandra, Makuch Julia, 
Makuch Weronika, Ogłoza Martyna, Rajca Agnieszka, 

 Jestem mieszkanką Skrzelczyc od kilkunastu lat. 
Odkąd sięgam pamięcią, na pytanie zadane przez np. no-
wego listonosza, kuriera, czy też kierowcę karetki pogo-
towia:  „Gdzie znajduje się taki czy inny numer domu?”, 
nie potrafiłam pomóc i  zazwyczaj odpowiadałam pyta-
niem:  „Konkretnie kogo Pan/Pani szuka?” Problemem 
ze znalezieniem poszukiwanego numeru borykają się nie 
tylko przyjezdni ale również rdzenni mieszkańcy.  Takiej 
sytuacji nie można się dziwić, gdyż nawet w samym cen-
trum, w pobliżu kapliczki sąsiednie domy mają numery 
różniące się o kilkadziesiąt pozycji. Innym przykładem 

Jak uporządkować niejasną numerację domów w Skrzelczycach?

zawiłej numeracji jest przypadek, gdy sąsiednie numery 
domów oddalone są od siebie o kilka kilometrów. Mam 
tu na myśli „sąsiadów” z dzielnicy Zalaski (obok kościo-
ła) i mieszkańców Dąbrowy pod Górkami. Związane jest 
to z tym, że miejscowość Skrzelczyce jest bardzo „roz-
rzucona”, a system numeracji mało przejrzysty i niezro-
zumiały. Kilka lat temu problem najwidoczniej został 
dostrzeżony przez władze naszej Gminy. Wydawało się, 
że rozwiązaniem dylematu może być zamontowanie ta-
bliczek z nazwami poszczególnych dzielnic z równocze-
snym podaniem numerów, które tam się znajdują. Okaza-

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019

Gabriel Witkowski, Patrycja Mentel, Stanisław Kamiń-
ski, Pasternak Oliwia, Stępień Małgorzata, Piwowar Jo-
wita, Dziarmaga Gabriela, Oliwia Paszkowska i nauczy-
ciele: Makuch Anna, Piątek Renata, Powałka Katarzyna,  
Skuza Anna, Barbara Walkowicz Sikora, Wacek Danuta, 
Gertruda Majewska Kapusta, Wójcik Agnieszka,  Kmie-
cik Agnieszka i  Nosol Edyta. 

Koordynator: 
Barbara Miszczyk
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VIII Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pierzchnica 
Stanisława Strąka

 W dniu 29 grudnia 2018 r. na boisku „Orlik” odbył 
się VIII Turniej Sylwestrowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Pierzchnica Pana Stanisława Strąka. Do rywalizacji 
zgłosiły się 4 drużyny liczące po 10 osób każda, wszyst-
kie drużyny były tzw. „drużynami dzikimi”- utworzonymi 
przez samych zawodników. System rozgrywanych meczy 
to każdy z każdym, za wygrany mecz drużyna otrzymuje 
3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punk-
tów. Mecze rozgrywane były w czasie 2 x 15 minut z 5 min. 
przerwą. 
 Drużyny jakie brały udział: WM  TEAM, ZRYW BE-
TLEJEM, OSINY, CZERWĄSI.
 Turniej został zorganizowany dzięki współpracy 
z Wójtem Gminy Pierzchnica Panem Stanisławem Strą-
kiem, który objął patronat nad turniejem oraz ufundował 
puchary i nagrody dla zawodników oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Panią Bożeną Petrus, Zawody przygotowa-
li i oraz sędziowali Lokalni Animatorzy Sportu Paweł Ślu-
sarczyk i Przemysław Paluch.

Tabela finałowa:
1. CZERWĄSI 
2. WM  TEAM 
3. ZRYW BETLEJEM 
4. OSINY

Zostali wybrani również wyróżniający się zawodnicy:
Najlepszy zawodnik: Kacper Kobryn – WM  TEAM
Najlepszy bramkarz: Adrian Markiewicz -  CZERWĄSI
Najmłodszy zawodnik: Bartosz Majewski- Osiny
Najstarszy zawodnik: Rafał Poniewierka- Osiny

 Drużyny prezentowały w turnieju bardzo wyrównany 
i wysoki poziom. Mecze odbywały się w miłej i sportowej 
atmosferze, wszystkie drużyny pokazały wysokie umiejęt-
ności piłkarskie. Były piękne bramki, jak również wspania-
łe parady bramkarskie.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Lokalni Animatorzy Sportu

Paweł Ślusarczyk, Przemysław Paluch

ło się, że to nie rozwiązało jednak problemu… W naszej 
miejscowości przybywa nowych domów. W najbliższym 
czasie, przy drodze w kierunku Górek jak również w po-
bliżu budynku byłej szkoły podstawowej powstaną dwa, 
małe osiedla. Problem z nadawaniem nowych numerów 
nie zniknie a wręcz będzie narastał. Czy można temu ja-
koś zapobiec i postarać się istniejący „bałagan” uporząd-
kować
 Wydaje się, że jedynym, rozsądnym sposobem unor-
mowania niejasności dotyczących numeracji domów 
w naszej miejscowości jest wprowadzenie nazw ulic. 
Takie rozwiązanie pozwoliłoby uporządkować obecny 
stan oraz zlikwidowałoby kłopot w przyszłości. Z pew-
nością w podobny sposób myśleli włodarze sąsiedniej 

gminy Morawica. W miejscowościach sąsiadujących ze 
Skrzelczycami nazwy ulic stały się normą. Tak właśnie 
wygląda sytuacja w Radomicach, Brudzowie czy też Za-
borzu. Dlaczego takich zmian nie mielibyśmy wprowa-
dzić także w Skrzelczycach? Czy coś stoi na przeszko-
dzie aby w końcu zapanował porządek? Po konsultacjach 
z władzami naszej Gminy, okazuje się, że brak jakich-
kolwiek przeciwwskazań aby tak się stało… A skoro tak, 
to działajmy i zmieniajmy nasze Skrzelczyce na miejsce 
bardziej przyjazne, zarówno dla nas jak i gości nas od-
wiedzających!

Malwina Wrona
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Strażackie Spotkanie Opłatkowe 2019 - 13.01.2019

 Wola niesienia bezinteresownej pomocy, tradycje, 
a także poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią nie-
podważalne wartości dla strażaków ochotników. Druho-
wie wielokrotnie dowodzą, że to bezinteresowna służba 
innym, to zaszczyt, ale też i obowiązek. Organizowane 
od wielu lat strażackie spotkania opłatkowe stają się oka-
zją do podsumowań, podziękowań i życzeń. W niedzielę 
13. stycznia 2019r. w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Pierzchnicy odbyło się Strażackie Spotkanie Opłat-
kowe zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Pierzchnica Stanisława Strąka przy współpracy z Preze-
sem ZOG ZOSP RP w Pierzchnicy Zdzisławem Ryśkie-
wiczem. Podczas spotkania obecni byli druhowie z OSP 
Pierzchnica, Gumienice, Skrzelczyce, Maleszowa, Osi-
ny oraz Drugnia, a także członkowie Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Pierzchnicy.

 ZOG ZOSP RP Zdzisław Ryśkiewicz witając ser-
decznie wszystkich zgromadzonych uczestników, prosił 
o uczczenie minutą ciszy zmarłych druhów. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Stanisław Strąk, zwracając szcze-
gólną uwagę na zaangażowanie i ofiarność strażaków, 
podziękował za chęć niesienia pomocy oraz złożył naj-
lepsze życzenia dla wszystkich druhów. W nastrój spo-
tkania opłatkowego wprowadził  Ks. Proboszcz Marian 
Gawinek, który odczytał fragment Pisma Świętego, po-
błogosławił opłatki oraz odmówił modlitwę. Po czym 
uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem, wzajemne 
składali sobie życzenia, a następnie w przyjaznej atmos-
ferze zasiedli przy stołach i ugoszczeni zostali ciepłym 
posiłkiem.

Ewelina Kwiecień

Spotkanie noworoczno – opłatkowe Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Delegacji Dożynkowych

 W sobotę 05.01.2019r. w Restauracji Finezja od-
było się spotkanie noworoczno – opłatkowe Zespołów 
Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Delegacji 
Dożynkowych. Spotkanie to zorganizowane zostało 
w podzięce dla wszystkich zaangażowanych w życie 
kulturalne Gminy Pierzchnica. Uroczystość rozpoczął 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, 
powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował za 
przybycie oraz złożył życzenia noworoczne. Następ-
nie rozpoczęła się część artystyczna, podczas której 
zaprezentował się zespół SUBDOMINANTA, który 
wykonał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. 
Po część artystycznej Proboszcz Parafii Pierzchnica 
Ks. Marian Gawinek odmówił modlitwę oraz pobłogo-
sławił opłatek, którym wszyscy zgromadzeni łamali się 
 i składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne.   
W wydarzeniu udział wzięli:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Drugnianki oraz sołtys 
Drugni Jolanta Bracichowicz

2. Koło Gospodyń Wiejskich Gumieniczanki oraz sołtys 
Gumienic Henryk Zgórski

3. Koło Gospodyń Wiejskich Pierzchniczanki, sołtys 
Pierzchnicy Monika Pawlik, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Łopatowska oraz radni Wiesław Kwa-
śniewski i Arkadiusz Ogłoza

4. Zespół Pierzchniczanie

5. Delegacja Dożynkowa sołectwa Brody oraz sołtys 
Brodów Jarosław Lulkowski

6. Delegacja Dożynkowa sołectwa Maleszowa 

7. Delegacja Dożynkowa sołectwa Skrzelczyce

8. Delegacja Dożynkowa sołectwa Górki oraz sołtys Gó-
rek Kazimierz Miszczyk 

9. Delegacja Dożynkowa sołectwa Podstoła

10. Delegacja Dożynkowa sołectwa Pierzchnianka oraz 
radna Jadwiga Łopatowska

11. Delegacja Dożynkowa sołectwa Podlesie oraz sołtys 
Podlesia Michał Stępień

12. Delegacja Dożynkowa sołectwa Wierzbie

 Po części oficjalnej przybyli goście wspólnie śpie-
wali, a przygrywała im Kapela PIERZCHNICZANIE. 

Klaudia Pawlik
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

 W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach ciągle 
coś się dzieje. Uczestnicy biorą udział w kursach i szko-
leniach, które mają na celu rozwijać zainteresowania 
oraz nauczyć nowych umiejętności. 

 W dniach 14.01-24.01.2019 r. odbyło się szkole-
nie zwiększające kompetencje cyfrowe zorganizowane 
w ramach projektu” Latająca Akademia Edukacji Cyfro-
wej- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 
18 roku życia” przy współpracy z Chorągwią Kielecką 
ZHP. Uczestnicy chętnie brali udział w szkoleniu, któ-
remu towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Zajęcia 
prowadzone były przez osobę kompetentną i z doświad-
czeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki 
temu, uczestnicy szkolenia zdobyli maksymalną wie-
dzę i umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 
Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas 
korzystania z komunikatorów i mediów społecznościo-

wych, robienie bezpiecznych zakupów na odległość. 
Uczono się także m.in. tworzenia własnych treści w po-
staci bloga, strony www, prostego sklepu internetowego.

 Dwunastoosobowa grupa podopiecznych WTZ, bie-
rze udział w kursie języka angielskiego, który rozpo-
czął się 14 listopada 2018 r. i będzie trwał do połowy 
października 2019 r. 

„Z pomocą dla potrzebujących”

 W okresie od 22 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współ-
pracy z GOPS w Pierzchnicy realizował Program Opera-
cyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podpro-
gram 2018.  Przywieziono z Kieleckiego Banku Żywno-
ści 16524,00 kg produktów żywnościowych o wartości  
94592,87 zł. Żywność była zmagazynowana w pomiesz-
czeniach użyczonych przez Urząd Gminy w Pierzchnicy. 
Sprowadzone artykuły spożywcze przekazano w postaci 
czterech paczek żywnościowych 380. osobom z terenu 
gminy Pierzchnica. Osoby te musiały spełniać określone 
kryteria; otrzymały skierowania od GOPS w Pierzchnicy 

do otrzymania pomocy. Paczki żywnościowe wydawane 
były przez pracownicę zatrudnioną na umowę zlecenie  
i członków Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzch-
nicy, którzy pracę tę wykonywali społecznie. Koszty 
przywozu żywności pokryte zostały z dotacji Gminy 
Pierzchnica. Beneficjenci Programu uczestniczyli w bez-
płatnych warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych 
przez Kielecki Bank Żywności. Odbyły się trzy spotka-
nia, w których wzięły  udział 42 osoby. Przy realizacji 
projektu „Z pomocą dla potrzebujących” członkowie 
Społecznego Ruchu Trzeźwości przepracowali społecz-
nie 105 godzin.

Prezes SRT Marek Kułan

 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, podczas 
których uczestnicy poznają podstawy obcego języka. 
Uczą się podstawowych angielskich słów i gotowych 
zwrotów, pomocnych podczas codziennej komunikacji 
w tym języku. Za cel obrano sobie osiągnięcie poziomu 
A1. Dla osób niepełnosprawnych, które nigdy wcześniej 
nie miały kontaktu z językiem angielskim,  to często nie 
lada wyzwanie, dlatego trzymamy za nich kciuki i dopin-
gujemy ich do nauki.

Magdalena Markiewicz
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PODZIĘKOWANIE

 Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, któ-
rzy przekazali 1% podatku za rok 2017 na działalność SRT.
 Przekazane środki finansowe, 9511,18 zł, będą przeznaczone  na działalność statutową Stowarzyszenia:
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie) 
- profilaktyka uzależnień (warsztaty dla uczniów, imprezy profilaktyczne)

Prezes Zarządu Społecznego Ruchu Trzeźwości 
w Pierzchnicy Marek Kułan

Spotkanie Pensjonariuszy Domu Opieki Rodzinnej z Krzysztofem Zanussim

    Pensjonariusze Domu Opieki 
Rodzinnej w Pierzchnicy mie-
li przyjemność uczestniczyć 
w ostatnim czasie w niezwy-
kle interesującym wydarzeniu. 
Było to spotkanie ze znanym 
reżyserem i pisarzem Krzysz-
tofem Zanussim, które odbyło 

się 16 stycznia w Domu Środowisk Twórczych w Pałacu 
Tomasza Zielińskiego w Kielcach.
 Krzysztof Zanussi to jeden z najwybitniejszych reży-
serów polskiego kina. Dyrektor Studia Filmowego TOR. 
W latach 1971-1983 był wiceprezesem Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, a od 1987 członkiem Komitetu Kinema-
tografii. Jest autorem kilku książek, wykładowcą wyższych 
uczelni.

Spotkanie odbyło się pod hasłem: „ Twórca wobec pytań 
fundamentalnych”. W czasie wydarzenia artysta mówił 
o swoim najnowszym filmie „Eter”, opowiadał ciekawe hi-
storie z planów filmowych, mówił też o twórczości, oraz 
o Bogu i wartościach. Był to punkt wyjścia do ważnych 
tematów, ponieważ Zanussi, jako artysta, pedagog, filozof 
cały czas aktywnie obserwuje rzeczywistość. O ważnych 
sprawach mówił z poczuciem humoru.
 Pensjonariusze Domu Opieki aktywnie uczestniczyli 
w wydarzeniu zadając reżyserowi pytania, na które Krzysz-
tof Zanussi chętnie odpowiadał, z chęcią też podpisywał 
swoje książki.
 Nasi Podopieczni, w nagrodę za aktywny udział w spo-
tkaniu otrzymali w prezencie od artysty jego zdjęcie, wraz 
z dedykacją dla Pensjonariuszy Domu Opieki Rodzinnej.

Anna Prędota
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Atrakcyjne ferie w  świetlicach AKTYWATOR

 Z nami nie sposób się nudzić. Przybywa nas z każdym 
rokiem. Obecnie jest dziewięć świetlic Aktywator w gminie 
Pierzchnica, będą kolejne.
 Pierwszy tydzień ferii rozpoczęliśmy od otwarcia  
świetlicy Aktywator w Skrzelczycach. Były liczne kon-
kursy, loteria fantowa, zabawa taneczna i słodki poczęstu-
nek. Nie zawiedli rodzice, którzy bardzo chętnie zaanga-
żowali się w przygotowanie tego uroczystego wydarzenia. 
Następnego dnia wybraliśmy się do Kielc na kręgle i do 
kina na film pt. „Bumblebee”. Podczas otwarcia świetlicy 
Aktywator w Strojnowie fantastycznie bawiliśmy się. Były 
liczne zabawy integracyjne, dobra muzyka i słodkie co nie-
co. Uczestnikami choinki oprócz miejscowych dzieci byli 

wychowankowie ze świetlic Aktywator z Pierzchnicy i Ma-
leszowej. W drugim tygodniu ferii wspólnie pojechaliśmy 
na lodowisko do Kielc, gdzie duży mróz nie przeszkodził 
nam w szaleństwie na tafli lodowej. Na zakończenie była 
serwowana ciepła pizza w świetlicy Aktywator w Pierzch-
nicy. Zbliżał się dużymi krokami zimowy turniej Aktywa-
torów więc wszystkie drużyny zgłoszone do rywalizacji 
intensywnie trenowały na hali w szkole podstawowej. Do 
II halowego turnieju  w piłkę nożną Aktywatorów zgłosili 
się  zawodnicy z pięciu świetlic: Pierzchnica, Skrzelczyce, 
Maleszowa, Gumienice i Górki. Rywalizacja  toczyła się 
w trzech grupach wiekowych. Najlepiej zaprezentowała się 
drużyna ze Skrzelczyc, która aż w dwóch kategoriach wie-

kowych zajęła pierwsze miejsce. W grupie śred-
niej najlepsi okazali się zawodnicy ze świetlicy 
Aktywator Gumienice. Zwycięzcy zostali nagro-
dzeni medalami a wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Nagrody otrzymali rów-
nież  najlepszy zawodnik-Dominik, bramkarz- 
Adrian i król strzelców-Dawid. Każda ze świetlic 
w okresie ferii realizowała interesujący program 
warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży. 
 Zapraszamy do świetlic Aktywator, u nas 
ciekawie spędzisz czas  i staniesz się częścią 
naszej społeczności. Każdy może wnieść coś 
ciekawego, nowego do naszej grupy i otrzymać 
wsparcie oraz pomoc w rozwoju swoich pasji. 
Czekamy na Ciebie!

Renata Żyła 
Wychowawca świetlic Aktywator

Rozpoczęcie zajęć w Dziennym Domu Pobytu

 Z początkiem lutego Fundacja Dom Seniora im. Sue 
Ryder w Pierzchnicy w partnerstwie z Gminą Pierzchnica 
rozpoczęła projekt „Dzienny Dom Pobytu”, realizowany 
w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 9.2.1 Roz-
wój wysokiej jakości usług społecznych. 

 Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 15 osób 
niesamodzielnych z terenu Gminy Pierzchnica. Całkowita 
wartość projektu wynosi 1.093.428,24zł, w tym wysokość 
dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.003.913,06zł. 

 Projekt realizowany jest od 01.09.2018 do 31.12.2020, 
w tym:
• roboty budowlane i zakup wyposażenia: od 01.09.2018 do 
31.01.2019;
• zajęcia dla uczestników projektu od 01.02.2019 do 
31.12.2020.

 Uczestnicy w ramach projektu będą mogli wziąć udział 
w zajęciach rehabilitacyjnych (rowerki magnetyczne, ćwi-
czenia w kabinie UGUL, rotory, krioterapia, laseroterapia, 
ultradźwięki, aquavibron), terapeutycznych (terapia za-
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jęciowa światłoterapia) oraz spotkań z psychologiem. Do 
dyspozycji osób korzystających ze wsparcia oddany jest 
również pokój wypoczynku. Uczestnicy mają zapewnione 
wyżywienie (śniadanie i obiad) oraz transport do miejsca 
realizacji projektu.

 Pierwszy dzień projektu rozpoczął się uroczystym 
otwarciem na które przybyli również zaproszeni goście: 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk, 
Kierownik MGOPS w Pierzchnicy Pani Kamila Jurek, Soł-
tys Pierzchnicy Pani Monika Pawlik, Prezes Zakładu Prze-
twórstwa Spożywczego w Pierzchnicy Pan Rafał Garlicki 
oraz Dyrektor Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
Pani Lidia Dudkiewicz.

 Spotkanie rozpoczął Prezes Fundacji, Pan Marek Za-
torski, który przywitał uczestników Projektu oraz zaproszo-

OGŁOSZENIE

 Gmina Pierzchnica posiada do sprzedaży nie-
ruchomość niezabudowaną składającą się z działek 
o nr 1704/59 i 542/18 o łącznej powierzchni 0,1416 ha 
położoną w Pierzchnicy przy zbiegu ulic Jana Pawła II 
i Św. Anny.
 Przetarg na sprzedaż w/w działki odbędzie się 
5 marca 2019 roku. 
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny 
wywoławczej do dnia 1 marca 2019 roku, na konto 
Gminy Pierzchnica.
 Szczegółowe informacje w tym zakresie można 
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, po-
kój numer 25 lub telefonicznie 41 353-82-46 wew. 29

nych gości. Prezes Fundacji wyraził wdzięczność za liczne 
zgłoszenia   i chęć udziału w zajęciach DDP  oraz podzię-
kował Burmistrzowi za współpracę przy zorganizowaniu 
transportu. Następnie Burmistrz pogratulował Prezesowi 
Fundacji zaangażowania w działania na rzecz osób niesa-
modzielnych i wyraził podziw dla jego inwencji.

 Po zakończeniu części oficjalnej Kierownik DDP, Pani 
Małgorzata Hołody, oprowadziła uczestników po placów-
ce, zaznajamiając ich z przeznaczeniem poszczególnych 
pomieszczeń. Tego samego dnia rozpoczęły się również 
pierwsze zajęcia, podczas których członkowie projektu za-
poznali się z personelem oraz innymi uczestnikami.

 Wyrażamy nadzieję, że osoby biorące udział w projek-
cie będą zadowolone z oferowanej im opieki i proponowa-
nych zajęć. 

Grzegorz Różalski
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica informuje, że ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości o nr ewid. 1054/1 położonej w Pierzchnicy.  

Przetarg odbędzie się 14 marca 2019 roku w siedzibie urzędu. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 11 marca 2019 roku  
w wysokości 30,00 zł. Oferty należy składać do 14 marca 2019 roku do godz. 10:00 w sekretariacie  

Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica,

pokój numer 25 lub telefonicznie 41 353-80-46 wew. 29.

„Śpiewajmy Panu” – prawdziwa uczta kulturalno-duchowa

 „Jeśli dusza jest dobrze odżywiona, to i ciało jest zado-
wolone.” W uroczystość Trzech Króli w kościele parafial-
nym pw. św. Małgorzaty w Pierzchnicy byliśmy świadkami 
i współuczestnikami przepięknego Koncertu Kolęd i Pastora-
łek, który śmiało można nazwać ucztą kulturalno-duchową. 
Odpowiedzialnymi za wydarzenie byli wychowawcy Świe-
tlicy Aktywator Pierzchnica i Gumienice. Na scenie, którą 
przez dwie godziny stało się prezbiterium kościoła wystąpiło 
ok. 90 wykonawców, w tym: członkowie  Klubu Seniora wraz  
z opiekunem, pensjonariusze z Domu Opieki Rodzinnej Bo-
rowiecki wraz z opiekunem i Domu Seniora im. Sue Ryder w 
Pierzchnicy, wychowankowie Świetlic Aktywator z Pierzch-
nicy, Podlesia, Maleszowej, Ujen i Skrzelczyc wraz z rodzi-
cami oraz młodzieżowy zespół SUBDOMINANTA, który 
wspomagał śpiewem prawie wszystkich artystów.
 Artyści wykonali łącznie 24 utwory. Obok znanych ko-
lęd znalazły się pastorałki i utwory o charakterze bożonaro-

dzeniowym. Zespół SUBDOMINANTA wykonał 4 kolędy 
z własnym akompaniamentem. Trzy dziewczyny grały na 
djembe i 7 na gitarach. Seniorom z Domu Opieki Rodzinnej 
na gitarze elektrycznej aranżację do utworów wykonał ich 
opiekun pan Grzegorz. Na życzenie licznie zgromadzonej 
publiczność na bis soliści zespołu SUBDOMINANTA – 
Radosław i Damian, wykonali utwór „Mario czy Ty wiesz”. 
 To wspólne kolędowanie, bowiem wśród publiczności 
zostały rozprowadzone teksty utworów, miało na celu przy-
pomnienie cudownych chwil grudniowych świąt, kultywo-
wanie kolędowania oraz pomoc w przeżywaniu Tajemnicy 
Bożego Narodzenia. 
 Na zakończenie koncertu wiele wzruszających słów 
pod adresem organizatorów i wszystkich wykonawców 
powiedział ks. proboszcz Marian Gawinek oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, który podkre-
ślił ogromną rolę świetlic w wyszukiwaniu talentów wśród 

dzieci i młodzieży. 
 Organizatorzy dziękują: ks. pro-
boszczowi Marianowi Gawinkowi za 
życzliwość, udostępnienie kościoła; 
wychowawcom Świetlic Aktywa-
tor z terenu gminy Pierzchnica oraz 
rodzicom za pomoc w przygotowa-
niu dzieci; dorosłym wychowankom 
świetlicy w Pierzchnicy: Agnieszce, 
Krystianowi, Damianowi, Kubie, za 
pomoc techniczną oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że to 
wydarzenie miało tak podniosłą at-
mosferę.

Agnieszka Głuszek
Renata Żyła

Radosław Sroka
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Ruch ludności w gminie Pierzchnica w 2018 r.



GAZETA PIERZCHNICKA - LUTY 2019 Strona 19

 Dzisiaj w naszym wydaniu” Mody na zdrowie” 
napiszemy o najbardziej rozpowszechnionej chorobie 
cywilizacyjnej XXI wieku- cukrzycy. Nazwa cukrzy-
ca – diabetes mellitus – pochodzi od łacińskich słów 
oznaczających «cedzenie wody przez ciało» oraz «słodki 
jak miód».

 Oba określenia dotyczą istotnych objawów cukrzy-
cy: wzmożonego pragnienia, częstego oddawania moczu  
i wysokiego stężenia cukru we krwi.

 Dlaczego tak ważne jest, by każdy wiedział, jakie są 
objawy cukrzycy? Bo coraz więcej osób zapada na cu-
krzycę, zwłaszcza cukrzycę typu II, nazywaną insulino 
niezależną. W Polsce  liczbę osób chorych na cukrzycę 
szacuje się na ponad 2 miliony, ale doliczyć do tego trze-
ba najprawdopodobniej kolejny milion Polaków, którzy 
nie wiedzą, że na nią chorują. Cukrzyca typu II (a ma ją 
80-90 proc. chorych) na początku może nie powodować 
żadnych dolegliwości. Mogą pojawić  się one dopiero po 
paru latach, dlatego warto obserwować nasze  ciało, by 
jak najszybciej zauważyć podejrzane objawy.

 Najbardziej charakterystycznym objawem cukrzycy 
jest nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi. Glukoza to 
cukier prosty, który dzięki insulinie przekładany jest na 
energię niezbędną do życia i prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. U zdrowej osoby jej poziom – przed 
jedzeniem – nie powinien przekraczać 100 mg/dl. Wynik 
w przedziale 100-125 mg/dl to zapowiedź stanu przed 
cukrzycowego, który znacząco podnosi ryzyko rozwo-
ju cukrzycy. Przekroczenie górnej granicy to dowód, że 
choroba już się rozwinęła.

 Wysoki poziom cukru we krwi to dla sporej grupy 
pacjentów jest tylko potwierdzeniem, że w organizmie 
faktycznie dzieje się coś złego. Osoby, u których już roz-
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winęła się cukrzyca – zarówno typu 1 jak i 2 – bardzo 
często wcześniej obserwują u sobie:
- nadmierne pragnienie (potrafią wypić nawet kilkana-

ście litrów wody dziennie), U osób z cukrzycą bar-
dzo często dochodzi do uszkodzenia nerek. Ponieważ 
nie spełniają one swojej funkcji jak należy, do moczu 
przedostaje się glukoza oraz cenne dla organizmu 
związki. Aby ją uzupełnić i nie dopuścić do odwodnie-
nia chory odczuwa bardzo silne pragnienie

- częstsze oddawanie moczu (często muszą wstawać 
w nocy),

- większy apetyt, który nie powoduje przybierania na 
wadze, tylko chudnięcie,

- szybciej się męczą,
- mają problemy ze wzrokiem, skóra – zwłaszcza w oko-

licy narządów płciowych – zaczyna swędzieć,
- rany dłużej się goją
- szybciej i częściej łapią infekcje, czują się zmęczeni 

i osłabieni.

 Dodatkowo u diabetyków pojawiają się:
- bolesne skurcze (przede wszystkim łydek),
- zaburzenia rytmu serca,
- problemy ze wzrokiem (cukrzyca może prowadzić do 
tzw. retinopatii cukrzycowej, która charakteryzuje się 
uszkodzeniem naczyń krwionośnych w oku, a w dalszej 
perspektywie siatkówki). 

 Ryzyko cukrzycy typu II uwarunkowane jest przez:
• wiek,
• czynniki genetyczne( jeżeli ktoś w rodzinie chorował 
na cukrzycę bardzo prawdopodobne jest wystąpienie tej 
choroby u nas) oraz środowiskowe, jak np. otyłość, nie-
prawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, nowotwór 
trzustki, stany zapalne, marskość wątroby czy związki 
chemiczne, które powodują, że czynność komórek wy-
twarzających insulinę zostaje zaburzona. 
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 Tysiącletnia tradycja ustna i zapiski dotyczące me-
dycyny ludowej świadczą o tym, że człowiek od niepa-
miętnych czasów znał i wykorzystywał działanie leczni-
cze różnych roślin. W przyrodzie odnajdywano lekarstwa 
niosące ulgę w cierpieniach spowodowanych różnymi 
dolegliwościami. Początkowo rośliny zielarskie wyko-
rzystywano jako źródło pokarmu lub ozdoby, dopiero 
z czasem odkryto ich właściwości lecznicze. Obecnie  
obserwuje się powrót do naturalnych sposobów walki 
z chorobami, zwłaszcza  że coraz większą uwagę przy-
wiązuje się do zdrowego trybu życia, diety, ekologicz-
nych produktów, gdzie nie miejsca na środki chemiczne, 

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

konserwanty itp. Dziś obowiązkową pozycją w naszych 
apteczkach są zioła. Działają powoli, ale skutecznie; 
szczególnie zalecane są osobom chorym przewlekle, 
starszym ale i dzieciom oraz kobietom  w ciąży. Oczy-
wiście leczenie ziołami należy koniecznie skonsultować 
z lekarzem, gdyż niewłaściwe ich stosowanie może spo-
wodować skutki uboczne groźne dla zdrowia. Wszyscy 
od dziecka znamy lecznicze właściwości rumianku, lipy, 
mięty czy pokrzywy. Ale wiele roślin spotykanych na 
naszych polach i w przydrożnych rowach posiada cenne 
walory lecznicze i prozdrowotne.

 Podbiał pospolity to jeden z pierwszych zwiastunów 
wiosny - zakwita już w marcu.

 W Polsce roślina pospolita na terenie całego kraju, 
w Naszym regionie spotykam ją na każdym kroku, w po-
lach, na nieużytkach, nawet przy płocie.  W uprawach 
polowych nielubiana przez rolników i traktowana jako 
chwast.

 Do celów leczniczych zbiera się kwiaty ( w okresie 
od marca do kwietnia) oraz liście, gdy są już całkowi-

PODBIAŁ POSPOLITY (Tussilago farfara)

cie wykształcone ( czerwiec - lipiec). Surowiec suszy 
się w cienistym, przewiewnym miejscu. Kwiaty zawie-
rają flawonoidy, cukry, fitosterole, olejek eteryczny, sole 
mineralne, kwasy organiczne, śluz i związki goryczowe. 
W liściach znajdują się garbniki, śluz, sole mineralne bo-
gate w cynk, alkaloidy, kwasy organiczne i olejek ete-
ryczny. Napar i odwar z podbiału doskonale łagodzą ka-
szel, ułatwiają odksztuszanie i odpluwanie, łagodzą stany 
zapalne dróg oddechowych, działają napotnie i żółcio-
pędnie. Stosuje się go również w stanach zapalnych ślu-
zówek żołądka i jelit, biegunkach oraz dolegliwościach 
nerek i pęcherza moczowego. Zewnętrznie możemy go 
używać do przemywań i okładów w stanach zapalnych 
skóry, trudno gojących się ranach. Doskonale łagodzi ból 
gardła i chrypkę oraz stany zapalne jamy ustnej.

 Podbiał jest również bardzo przydatny w kuchni. Li-
ście podbiału mają lekko gorzkawy smak; całkiem młode 
zaleca się spożywać na surowo, jako dodatek do świe-
żych sałatek i surówek, starsze liście są znacznie tward-
sze, nadają się do spożycia po ugotowaniu-wydzielają 
aromat łudząco podobny do karczochów - dobrze łączą 
się z pomidorami. Można też wykorzystać liście po ich 
sparzeniu, do zawijania farszu mięsnego lub warzywne-
go, podobnie jak liście kapusty.

 Zapobieganie cukrzycy, zwłaszcza przy predyspozy-
cji genetyczno-rodzinnej, nie jest łatwe, ale  jest możli-
we.
Należy:
• wyeliminować z diety dużą ilość węglowodanów, 
szczególnie w wieku średnim (po 40 roku życia) i w po-
deszłym,
• u pacjentów mających predyspozycje genetyczne cu-
krzycy, unikać okoliczności, które mogą ją powodować 

(np. otyłość. zatrucia alkoholem, urazy mechaniczne 
zwłaszcza brzucha, choroby wątroby),
• systematycznie badać poziom glukozy we krwi, najle-
piej 2x w roku 
• uprawiać aktywność fizyczną, najlepiej systematycznie 
- zapobiega nie tylko otyłości, 
ale wspomaga pracę serca, układu krążenia , układu tra-
wiennego, dotlenia i poprawia nastrój.
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