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Z okazji 30-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego
wszystkim tym, którzy na przestrzeni tych 30 lat
współtworzyli samorząd oraz pracowali i pracują dla
dobra Naszej lokalnej społeczności, składamy
najlepsze życzenia.
Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, kreatywne
pomysły, a także za troskę o rozwój Naszej Małej
Ojczyzny, a na następne lata życzymy licznych
sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.
Maria Łopatowska
Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisław Strąk
Burmistrz

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

POŻYCZKI DLA FIRM
do 1 000 000,00 zł
Pożyczki na start i rozwój mikro, małych
i średnich firm oraz poprawę płynności w związku
z konsekwencjami epidemii COVID - 19 z województwa
świętokrzyskiego.
Oprocentowanie:
• na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości 0% - pożyczki z pomocą de minimis.
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Oprocentowanie pożyczki z pomocą
publiczną wynosi:
1,59 % - w pierwszym roku trwania pożyczki.
1,84 % - w drugim i trzecim roku trwania pożyczki.
2,34% - w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki.
• rynkowe od 1,94% w skali roku - dla pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według
stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
Wysokość pożyczki:
Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę,
z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie przekroczy
1.000.000,00 zł.
Okres trwania pożyczki:
Okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące. Maksymalna karencja standardowa w spłacie kapitału Pożyczki dla MŚP
wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja standardowa nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki dla MŚP.
Przeznaczenie:
W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na
rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub
istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:
- dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
- możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
- pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
- zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach);
- sfinansowaniem kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zabezpieczenie pożyczki:
Dla Jednostkowych Pożyczek o wartości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. Jednak Pożyczkodawca może zastosować dodatkowe zabezpieczenie, jeśli wyniki oceny wniosku i przedsiębiorcy
wskazują na bezwzględną konieczność jego zastosowania.
1) Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki może być:
a) przewłaszczenie rzeczy, w tym także finansowanych ze środków pożyczki z uwzględnieniem wartości rzeczy przewłaszczanych,
b) ustanowienie hipoteki na nieruchomości (koniecznym warunkiem jest posiadanie urządzonej księgi wieczystej),
c) poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
d) inne.
Rozliczenie pożyczki:
Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. W uzasadnionych
przypadkach Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie do 270 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich
udostępnieniem i obsługą.

30 rocznica odrodzenia samorządu
W dniu 27 maja 2020 r. minęła 30 rocznica odrodzenia samorządu gminnego w Polsce.
Opisując reaktywowany po 40
latach niebytu samorząd trzeba
się cofnąć do „okrągłego stołu”
i wyborów 4 czerwca 1989 r.
Przemiany polityczne i gospodarcze w 1989 r. docierały do
Gminy Pierzchnica powoli, ale
były zauważalne, następowała
zmiana myślenia ludzi, którzy mieli już dość systemu rządów jednej partii PZPR.

Na pierwszej sesji wybrano także delegata na sejmik
Marka Zatorskiego, w tamtym okresie sejmiki pełniły inną
rolę niż obecnie, były raczej związkiem przedstawicieli
gmin o charakterze opiniotwórczym.
Druga sesja odbyła się w dniu 17 czerwca 1990 r.
i miała na celu wybór Wójta – stanowisko nieznane w byłym systemie, co prawda pełniłem p.o. Wójta od 27 maja
1990 r. ale nie bardzo wiedziałem o co chodzi w tej zmianie.
Wszystkiego w samorządach uczyliśmy się od nowa. Wójt
był wybierany przez Radę Gminy, a nie jak obecnie przez
społeczeństwo gminy.

Wspomnianego 4 czerwca 1989r. wybory do Sejmu
kontraktowego zakończyły się w gminie Pierzchnica wielkim zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego, miedzy innymi mandat z naszego okręgu zdobyła posłanka Maria Stolzman.

Tak gładko przeszedł wybór na delegata do sejmiku,
a tu opozycja szykowała się do zmiany. Padła kandydatura
pana Ryszarda Piotrowicza- radnego na Wójta i rozpoczął
się atak niektórych radnych na moją osobę nawet przy użyciu anonimów. Odbyło się głosowanie tajne, które wygrałem stosunkiem 10 do 9. Było ciężko bo na 89 włodarzy
gmin w województwie pozostało tylko 21. W zwycięstwie
pomogło mi niewątpliwie poparcie Tadeusza Majewskiego
– radnego, który miał duży autorytet i był znany z działalności społecznej. Pomógł mi również fakt, że rozpocząłem
prace przy wodociągach w Wierzbiu, Strojnowie, na Podlesiu, zaczęły się również działania w sprawie budowy szkoły
i wielu radnych to doceniło.

Po wyborach rząd Tadeusza Mazowieckiego od
12 września 1989 roku szybko wprowadził zmiany nowego
ustroju, uchwalając w Sejmie 8 marca 1990r. Ustawę o samorządzie Gminnym, która dla ówczesnych władz gmin
była rewolucyjna i niezrozumiała.

W dniu 29 czerwca 1990 r. odbyła się trzecia sesja nowej Rady, na której wybrano 6 osobowy Zarząd w składzie:
Marek Zatorski –Wójt, z-ca Wójta Józef Miszczyk, członkowie Zarządu Andrzej Kmiecik, Tadeusz Majewski, Witold Sokołowski, Józef Paszkowski.

Bardzo pomocny we wdrażaniu ustawy był pełnomocnik rządu ds. wdrażania ustawy samorządowej nie żyjący
już Henryk Rzepa, prawnik, wielkiego serca samorządowiec, który stał się przyjacielem i doradcą wielu działaczy
samorządowych.

Rozpoczęła się też bitwa o wybór sekretarza, do wyboru stanęli kandydaci: dotychczasowa Sekretarz pani Henryka Piotrowicz i proponowany przez Wójta pan Andrzej
Łopaciński, który został wybrany przy 11 głosach „za”
i 4 „wstrzymujących się”.

Wybory w dniu 27 maja 1990r. zakończyły się wyborem
19 radnych, a pierwsza sesja odbyła się w dniu 4 czerwca
1990 r. Zostałem radnym zwyciężając z przewodniczącym
Komitetu Obywatelskiego stosunkiem głosów 85 do 20.

W dniu 15 sierpnia 1990r. na czwartej sesji zakończył
się proces konstytuowania się samorządu - powołano na
wniosek Wójta na skarbnika panią Krystynę Urbaniak i na
stanowisko kierownika USC pana Adama Kmiecika.

Pierwszą sesję otworzył już nieżyjący radny Stanisław
Sztenc, przyjął ślubowania od radnych przy pomocy najmłodszego radnego Andrzeja Kmiecika.

Demokracja zdała egzamin w Gminie Pierzchnica. Już na
następnych sesjach Rada Gminy zajmowała się sprawami merytorycznymi, pierwszoplanowym tematem były wodociągi
w Gminie. Choć nie brakowało napięć i utarczek personalnych. Sesje trwały po 12 godzin, dyskusja nad każdym tematem była zawzięta.

Pełniłem wówczas funkcję Naczelnika Gminy - było to
stanowisko z nadania Wojewody. Istniejąca Gminna Rada
Narodowa miała charakter fasadowy i opiniotwórczy, Naczelnik miał teoretyczną władze, ale nie miał środków finansowych na realizację zadań bo nimi dysponował Wojewoda.

Z dwóch kandydatów: Stanisława Rękasa i Bogumiła
Pasternaka wybrano tego drugiego na przewodniczącego
Rady głosami 18 „za” i 1” wstrzymującym się”. Na zastępców przewodniczącego wybrano Bogusława Kręcisza i Józefa Miszczyka.

Podsumowywując, trzeba stwierdzić, że największy
wkład w organizację samorządu Gminy Pierzchnica mieli
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Tadeusz Majewski, Zdzisław Rękas i Bogumił Pasternak,
który potrafił zapanować nad żywiołowymi dyskusjami
w Radzie. Zdzisław Rękas przy pierwszych wyborach
pełnił funkcję przewodniczącego komisji wyborczej,
a w następnych kadencjach: jako zastępca Wójta oraz przewodniczący Rady. Trzeba szczególnie wyróżnić Michała
Marczakowskiego, który przyczynił się do budowy wodociągów w gminie.

Wójta i Rady Gminy, co zaowocowało powstaniem wodociągów, kanalizacji, Szkoły, Mleczarni, Zakładu Przetwórstwa Spożywczego, Fundacji, budową 3 osiedli, utworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej i wielu innych działań
inwestycyjnych i społecznych. Stało się to odmiennie jak
w niektórych gminach, że działacze samorządowi wznieśli
się ponad podziały i wybrali dobro gminy oraz naszej społeczności.

Zapewne wielu innych Radnych i Sołtysów przyczyniło się do rozwoju gminy, ale w/w byli awangardą działaczy
samorządowych.

Pierwsza kadencja Rady 1990-1994 była najpiękniejsza i twórcza w samorządzie bo nie dorwali się jeszcze do
niej politycy i dotyczy to wszystkich samorządów w Polsce.

Gmina Pierzchnica miała to szczęście, że udało się
działaczom zachować przez wiele lat stabilność władzy

Marek Zatorski

Zestawienie radnych według ilości kadencji
IV KADENCJE

II KADENCJE

1. Paszkowski Józef

1. Miszczyk Józef

2. Kwaśniewski Wiesław

2. Kmiecik Andrzej

3. Stęplowski Jan

3. Szaruga Aleksander
4. Baran Stanisław

III KADENCJE

5. Maszczyk Danuta

1. Zatorski Marek

6. Rękas Stanisław Piotr

2. Sokołowski Witold

7. Nowak Zdzisław

3. Chmiel Adam

8. Zaród Ryszard

4. Miszczyk Kazimierz

9. Łopatowski Jan

5. Szewczyk Maria

10. Rękas Zdzisław

6. Stępień Zbigniew

11. Cendrowski Piotr

7. Marczakowski Bogusław

12. Kułagowski Artur

8. Wojciechowska Małgorzata

13. Kwiecień Jerzy

9. Błaszczyk Renata

14. Stawiarz Jarosław

10. Łopatowska Jadwiga

15. Stępień Janusz

11. Łopatowska Maria

16. Topolska Anna

12. Rożkiewicz Sławomir

17. Ogłoza Arkadiusz

13. Wójcik Halina

18. Świt Grzegorz
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Radni kadencji 1990-1994

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

Pierzchnica

1

Wierzbie

1

1.

Pasternak Bogumił
– Przewodniczący Rady

2.

Kręcisz Bogusław

3.

Miszczyk Józef

Skrzelczyce

2

4.

Majewski Tadeusz (od 05.1993r.)
Majewska Wacława

Pierzchnica

1

5.

Piotrowicz Ryszard

Gumienice

1

6.

Zatorski Marek

Pierzchnica

3

7.

Sokołowski Witold

Ujny

3

8.

Kmiecik Andrzej

Drugnia

2

9.

Paszkowski Józef

Skrzelczyce

4

10. Kozub Edward

Osiny

1

11. Bielecki Józef

Podlesie

1

Skrzelczyce

2

13. Baran Stanisław

Podstoła

2

14. Wiewióra Marek

Maleszowa

1

15. Maszczyk Danuta

Pierzchnianka

2

Podlesie Nowa Droga

1

17. Rękas Stanisław Piotr

Drugnia

2

18. Nowak Zdzisław

Strojnów

2

19. Sztenc Stanisław

Górki

1

12. Szaruga Aleksander

16. Dąbrowska Mieczysława

Wójt Gminy - Marek Zatorski
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Radni kadencji 1994-1998

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

Skrzelczyce

2

Osiny

3

Pierzchnianka

2

1.

Miszczyk Józef – Przewodniczący Rady

2.

Chmiel Adam

3.

Maszczyk Danuta

4.

Żubrowski Mieczysław

Pierzchnica

1

5.

Zatorski Marek

Pierzchnica

3

6.

Zajączkowska Halina

Pierzchnica

1

7.

Kielesiński Jan

Holendry

1

8.

Paszkowski Józef

Skrzelczyce

4

9.

Wójcik (Ryśkiewicz) Halina

Maleszowa

1

Górki

3

Gumienice Towarzystwo

1

Gumienice

2

13. Długosz Tadeusz

Podlesie Nowa Droga

1

14. Nowak Zdzisław

Strojnów

2

15. Sadowski Jan

Wierzbie

1

16. Kmiecik Andrzej

Drugnia

2

Drugnia Rządowa

1

Podstoła

1

10. Miszczyk Kazimierz
11. Gołda Adam
12. Zaród Ryszard

17. Stęplewski Stanisław
18. Borek Zbigniew

Wójt Gminy - Marek Zatorski
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Radni kadencji 1998-2002

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

Pierzchnica

2

Brody

1

1.

Rękas Zdzisław – Przewodniczący Rady

2.

Nowak Tadeusz
Godowski Jan (od 1.04.2001r.)

3.

Hołody Zbigniew

Pierzchnica

1

4.

Kapusta Waldemar

Drugnia Rządowa

1

5.

Lenartowicz Bożena

Osiny

1

6.

Łopatowski Jan

Pierzchnianka

2

7.

Miszczyk Kazimierz

Górki

3

8.

Paszkowski Józef

Skrzelczyce

4

9.

Rękas Stanisław Piotr

Drugnia

2

Gumienice

1

Ujny

3

Podlesie

1

Maleszowa

3

14. Świt Grzegorz

Wierzbie

2

15. Wacek Danuta

Skrzelczyce

1

Strojnów

1

17. Zaród Ryszard

Gumienice

2

18. Zatorski Marek

Pierzchnica

3

10. Długosz Marek
11. Sokołowski Witold
12. Stradomska Krystyna
13. Szewczyk Maria

16. Wójcik Grażyna

Wójt Gminy - Marek Zatorski
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Radni kadencji 2002-2006

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

Pierzchnica

2

Osiny

3

Pierzchnianka

2

Drugnia

3

Pierzchnica

1

Górki

3

1.

Rękas Zdzisław – Przewodniczący Rady

2.

Chmiel Adam

3.

Łopatowski Jan

4.

Marczakowski Bogusław

5.

Miszczyk Barbara (od 24.01.2005r.)
Majewska Helena

6.

Miszczyk Kazimierz

7.

Paszkowski Józef

Skrzelczyce

4

8.

Pawłowska Maria

Podlesie

1

9.

Piwowar Jerzy

Wierzbie

1

Gumienice

2

Ujny

3

Podstoła

3

13. Szaruga Aleksander

Skrzelczyce

2

14. Szewczyk Maria

Maleszowa

3

15. Żubrowska Grażyna

Pierzchnica

1

10. Cendrowski Piotr
11. Sokołowski Witold
12. Stępień Zbigniew

Wójt Gminy - Marek Zatorski

Strona 6

GAZETA PIERZCHNICKA - CZERWIEC 2020

Radni kadencji 2006-2010

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

1.

Kułagowski Artur
– Przewodniczący Rady

Pierzchnica

2

2.

Dudkiewicz Andrzej

Pierzchnica

1

3.

Gajewska Elżbieta

Skrzelczyce

1

4.

Kozak Józefa

Gumienice

1

5.

Chmiel Adam

Osiny

3

6.

Kwaśniewski Wiesław

Pierzchnica

4

7.

Malinowski Marek

Pierzchnianka

1

8.

Marczakowski Bogusław

Drugnia

3

9.

Sabat Stanisław

Górki

1

Podstoła

3

Ujny

4

Maleszowa

3

13. Świt Grzegorz

Wierzbie

2

14. Wacek Andrzej

Skrzelczyce

1

Podlesie

3

10. Stępień Zbigniew
11. Stęplowski Jan
12. Szewczyk Maria

15. Wojciechowska Małgorzata

Wójt Gminy - Andrzej Łopaciński
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Radni kadencji 2010-2014

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

1.

Łopatowska Maria
– Przewodnicząca Rady

Pierzchnica

3

2.

Kułagowski Artur

Pierzchnica

2

3.

Kwaśniewski Wiesław

Pierzchnica

4

4.

Kwiecień Jerzy

Osiny

2

5.

Łopatowska Jadwiga

Pierzchnianka

3

6.

Błaszczyk Renata

Górki

3

7.

Marczakowski Bogusław
(rezygnacja)

Drugnia

Bracichowicz Bernard od 28.04.2013 r.

Drugnia

1

3

8.

Rożkiewicz Sławomir

Maleszowa

3

9.

Stawiarz Jarosław

Gumienice

2

Skrzelczyce

2

Podstoła

3

12. Stęplowski Jan

Ujny

4

13. Topolska Anna

Wierzbie

2

14. Wojciechowska Małgorzata

Podlesie

3

Skrzelczyce

3

10. Stępień Janusz
11. Stępień Zbigniew

15. Wójcik Halina

Wójt Gminy - Stanisław Strąk
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Radni kadencji 2014-2018

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

Pierzchnica

3

Pierzchnianka

3

Osiny

2

Gumienice

2

1.

Łopatowska Maria
- Przewodnicząca Rady

2.

Łopatowska Jadwiga

3.

Kwiecień Jerzy

4.

Stawiarz Jarosław

5.

Wojciechowska Małgorzata

Podlesie

3

6.

Wąsik Marek

Drugnia

1

7.

Kwapisz Stanisław

Drugnia Rządowa

1

8.

Topolska Anna

Wierzbie

2

9.

Wójcik Halina

Skrzelczyce

3

10. Stępień Janusz

Skrzelczyce

2

Górki

3

Pierzchnica

4

Ujny

4

14. Ogłoza Arkadiusz

Pierzchnica

2

15. Rożkiewicz Sławomir

Maleszowa

3

11. Błaszczyk Renata
12. Kwaśniewski Wiesław
13. Stęplowski Jan

Wójt Gminy - Stanisław Strąk
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Radni kadencji 2018-2023

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Miejscowość

Liczba kadencji

Pierzchnica

3

1.

Łopatowska Maria
- Przewodnicząca Rady

2.

Łopatowska Jadwiga

Pierzchnianka

3

3.

Litwin Joanna

Osiny-Lizawy

1

4.

Cendrowski Piotr

Gumienice

2

5.

Stępień Michał

Podlesie

1

6.

Sikora Magdalena

Drugnia

1

7.

Baran Stanisław

Podstoła

2

8.

Adamczyk Kamila

Wierzbie

1

9.

Wójcik Halina

Skrzelczyce

3

Skrzelczyce

1

Górki

3

Pierzchnica

4

Ujny

4

14. Ogłoza Arkadiusz

Pierzchnica

2

15. Rożkiewicz Sławomir

Maleszowa

3

10. Wrona Malwina
11. Błaszczyk Renata
12. Kwaśniewski Wiesław
13. Stęplowski Jan

Wójt Gminy - Stanisław Strąk
od 1.01.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy
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W Podlesiu jest już nowa droga
W dniu 19 maja 2020 roku dokonane zostało uroczyste
otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej przez Podlesie
o długości 1,4 km. Wartość inwestycji to 329 560 zł z tego

dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 50%, środki Powiatu 25%, środki Gminy Pierzchnica 25% (82 390 zł).
Realizacja tej oczekiwanej przez mieszkańców od wielu lat inwestycji poprawiającej warunki komunikacji była
możliwa dzięki zaangażowaniu radnego, a zarazem sołtysa
Podlesia - Michała Stępnia oraz dzięki wsparciu Członka
Zarządu Powiatu Mariusza Ściany.
Uroczystego otwarcia dokonali:
1. Starosta Kielecki - Mirosław Gębski
2. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego - Mariusz Ściana
3. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego - Stefan Bąk
4. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego - Cezary Majcher
5. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica - Stanisław Strąk
W ramach otrzymanych w ubiegłym roku dotacji
z Funduszu Dróg Samorządowych wykonane będą jeszcze w najbliższym czasie: remont drogi powiatowej Ujny-Pierzchnianka (2,7km) oraz remont drogi powiatowej
Pierzchnica-Skrzelczyce (2,6 km).
Stanisław Strąk
Burmistrz

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA” W GMINIE PIERZCHNICA
Gmina Pierzchnica podpisała umowę na realizację
projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem.
Od 25 marca szkoły mają
obowiązek nauczania na odległość. Uczniowie zamiast
w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich
nie posiada sprzętu, który
umożliwiałby im naukę. To
właśnie do takich uczniów

skierowana została pomoc w formie udostępnienia komputerów.
W ramach projektu Gmina zakupiła dwadzieścia nowych
laptopów, które zostały wypożyczone uczniom Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy na czas prowadzenia zdalnej nauki.
Na ten cel Gminie
Pierzchnica przyznano grant
w wysokości 60.000zł z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1.
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Małgorzata Garlicka
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Nowe opłaty za odpady
W wyniku pierwszego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów – jak informowałem w kwietniowym
numerze Gazety Pierzchnickiej – stawka za segregowane
odpady (przy kompostowaniu bioodpadów we własnym zakresie) wynosiłaby 15,70 zł od osoby na miesiąc.
Przetarg unieważniono i ogłoszono ponowny na okres
pół roku: od 1 lipca do 31 grudnia. Wynik tego przetargu też
był dla nas niezadowalający więc ogłoszony został trzeci
przetarg – również na pół roku.
W wyniku tego trzeciego przetargu - stawkę opłaty
od mieszkańców udało się skalkulować na 14 zł od osoby
przy segregowaniu i zagospodarowaniu bioodpadów we
własnym kompostowniku (w deklaracji należy zaznaczyć
kompostowanie).
Przy braku kompostowania stawka będzie wynosić
16 zł od osoby. Dotyczy to okresu od 1 lipca do 31 grudnia
2020 r.
Nowa ustawa tzw. „śmieciowa” nakłada obowiązek
segregacji tzn. każdy musi segregować. W przypadku
stwierdzenia braku segregacji naliczana będzie opłata
podwyższona ( 2- krotność opłaty podstawowej) – 32 zł od
osoby na miesiąc.
Co składa się na cenę za odpady od jednego mieszkańca:
Po analizie kosztów składających się na cenę, za którą
firma będzie odbierać odpady i je przekazywać do zagospodarowania oraz przeliczaniu tych kosztów na stawkę jednostkową od mieszkańca przybliżony podział tych kosztów
przedstawia się następująco:
1/ ok. 3,80 zł – opłata środowiskowa (podatek do Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach – wzrost stawki w ciągu

dwóch lat z 24 zł na 270zł od tony – wzrost o 1.125%,
2/ ok. 1,10 zł – podatek VAT - do urzędu skarbowego,
razem podatki ok. 4,90 zł
3/ ok. 2,00 zł – koszt zagospodarowania śmieci na wysypisku,
4/ ok. 5,00 zł – średni koszt usługi odbioru odpadów od
mieszkańców (koszt śmieciarki i pracowników przy odbiorze odpadów zmieszanych i posegregowanych jeden raz
w miesiącu),
5/ ok. 2,10zł – średni koszt obsługi dodatkowego drugiego
kursu w miesiącu (koszt przejazdu śmieciarki i pracowników)
razem daje 14,00 zł.
Są to bardzo przybliżone szacunki, ale łatwo policzyć, że prawie 5 złotych są to podatki do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i urzędu skarbowego - zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska oraz
ustawy o podatku VAT. Ponadto uchwalona przez Sejm
i odpisana przez Prezydenta w ubiegłym roku nowa ustawa tzw. „śmieciowa” nałożyła obowiązek dwukrotnego
w miesiącu odbioru odpadów zmieszanych na terenach
wiejskich (od kwietnia do października) i Gmina musi to
wykonać co powoduje dodatkowy koszt ok. 2,10 zł od
mieszkańca.
Bez podatków oraz naszym zdaniem niepotrzebnego
drugiego kursu w miesiącu - opłaty mogłyby wynosić tylko
około 7 zł od osoby na miesiąc czyli zaledwie 50% wyliczonej opłaty 14 zł.
Mamy więc odpowiedź skąd takie gwałtowne wzrosty
opłat za odpady i nie jest to wina ani radnych ani burmistrza.
Stanisław Strąk
Burmistrz

Konkurs Azbest 2020! – Gmina Pierzchnica otrzymała dofinansowanie
na aktualizację inwentaryzacji azbestu.
W dniu 28 lutego 2020r. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju został ogłoszony Konkurs Azbest 2020
na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Udział w konkursie
mogły wziąć jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Gmina Pierzchnica także złożyła stosowny
wniosek na aktualizację inwentaryzacji miejsc, gdzie na
pokryciach dachowych nadal znajduje się azbest.
Dofinansowanie przyznano tylko 102 gminom z całej
Polski – w tym Gminie Pierzchnica, na kwotę 14 000 zł.
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Dotacja zostanie przeznaczona na aktualizację posiadanej
przez Gminę Pierzchnica bazy azbestowej, która była wykonana w roku 2007. Uaktualnienie bazy azbestowej będzie
dotyczyć:
- osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę
Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do
obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego;
- osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem
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działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  
Ankieterzy firmy zewnętrznej, która wykona aktualizację będą odwiedzać każde gospodarstwo w Gminie Pierzch-

nica i będą określać ilość płyt azbestowych, którymi pokryte są budynki mieszkalne i gospodarskie. Termin wykonania
inwentaryzacji azbestu planowany jest do 16.10.2020 roku.
Stanisław Strąk
Burmistrz

Realizacja „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Pierzchnica na lata 2007 – 2032” w 2020r.
Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica informuje, że została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, na dofinansowanie zadania pn. Realizacja „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Pierzchnica na lata
2007 – 2032” w 2020r.
Koszt całkowity zadania wynosi 86 400,00 zł, w tym
dotacja w kwocie 72 000,00 zł – stanowiąca 90 % kosztów
kwalifikowanych.
Na kwotę dotacji składają się :
1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 36 000,00 zł, tj. 45,00 %
kosztów kwalifikowanych zadania,
2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 36 000,00 zł, tj.
45,00 % kosztów kwalifikowanych zadania

W związku z realizacją „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pierzchnica na lata 2007 – 2032” istnieje możliwość dofinansowania usunięcia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest („eternit”) pochodzących z budynków
zlokalizowanych na terenie Gminy Pierzchnica. Właściciel
pokrywa 10 % kosztów usunięcia i utylizacji „eternitu”.
Wnioski można otrzymać u sołtysa wsi oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica lub pobrać ze strony internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl (w zakładce: Jak załatwić sprawę).
Stanisław Strąk
Burmistrz

Rewitalizacja Pierzchnicy rozpoczęta!
Przypomnijmy, że w 2017 roku Urząd Marszałkowski
w Kielcach ogłosił konkurs na dofinansowanie programów
rewitalizacji dla miejscowości będących siedzibami gmin.
W związku z tym Gmina Pierzchnica złożyła kompleksowy projekt na rewitalizację Pierzchnicy. Po ocenie
formalnej i merytorycznej spośród 62 wniosków jedynie
26 otrzymało dofinansowanie. Wśród tych wysoko ocenionych znalazł się nasz projekt i przyznano nam dofinansowanie w kwocie 3 591 590 zł, a łączna wartość projektu
przekracza 4,5 mln zł.

W ramach tego projektu przewidziano do realizacji
18 zadań na terenie Pierzchnicy m.in.: Zagospodarowanie
przestrzeni wokół zabytkowych „piwniczek” na górze piwnicznej, w tym odnowienie 3 zabytkowych piwnic w celu
udostępnienia zwiedzającym, termomodernizację budynku
Ośrodka Zdrowia, termomodernizację budynku szkoły, poprawę funkcjonalności Rynku (modernizacja fontanny wraz
z budową wodotrysków, wymiana drzewostanu-wycinka
chorych drzew i nasadzenie nowych, zieleń, monitoring,
modernizacja ciągów pieszych, mała architektura, punkt
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z darmowym Wi-Fi, infokiosk z fotobaterią) czy budowę
nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II, Błońskiej i Łąkowej (na zdjęciu).
To ostatnie zadanie zostało wykonane w miesiącu maju
2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wykonawcą okazało się Przedsiębiorstwo Usługowo
– Handlowe Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych Stanisław Jamioł ze Szczecna za kwotę 131 218 zł
(w tym dotacja z UE - 104 974 zł).
Należy także przypomnieć, że niektóre zadania zostały zrealizowane w latach 2017 - 2019 roku, część zadań będzie realizowana w roku bieżącym, a pozostałe najpóźniej do 2022 r.
Stanisław Strąk
Burmistrz

Przetarg na montaż dodatkowych Instalacji OZE dla mieszkańców
Gminy Pierzchnica i Gminy Wodzisław ogłoszony!
W trakcie wykonywania prac montażowych Instalacji
OZE w roku 2019 część mieszkańców zrezygnowała z montażu instalacji solarnych (na terenie Gminy Pierzchnica dotyczyło to 31 instalacji). Wobec tego Gmina Pierzchnica
wystąpiła o wyrażenie zgody do Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach na ich zamianę na instalacje fotowoltaiczne.
Opracowano aneks do Studium Wykonalności oraz nowe
Wytyczne dla Wykonawców. Po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku przez Urząd Marszałkowski w Kielcach wykonane zostanie w sumie 46 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław ( w tym 31 instalacji na
terenie Gminy Pierzchnica).
W dniu 05 czerwca 2020 roku Gmina Pierzchnica –
jako Lider projektu – ogłosiła unijny przetarg nieograniczony na wykonanie 31 instalacji fotowoltaicznych na terenie

Gminy Pierzchnica i 15 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wodzisław.
Jeśli wszystkie procedury przebiegną prawidłowo i uda
się wyłonić wykonawcę zadania – to do 30.09.2020 roku
instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na nieruchomościach mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć ich
współfinansowania.
Gmina Pierzchnica na całe powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 2 milionów
złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego działanie 3.1 Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Burmistrza

Przetarg na zadanie pn „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy Etap –I”
- umowa z wykonawcą podpisana.
W kwietniu 2020 roku Gmina Pierzchnica ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków Pierzchnicy Etap –I” na który wpłynęły 2 oferty. Niestety, oferty były za drogie i Gmina mu-
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siała przetarg unieważnić. Powtórnie ogłoszony przetarg
wyłonił wykonawcę zadania – a jest nim Konsorcjum Firm:
Lider – Robert Cieśla Metabex ul. Diamentowa 5, 26-026
Morawica oraz Partner: Metabex spółka z ograniczoną od-
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powiedzialnością, Sp. k. ul. Kielecka 10, 26-026 Morawica
za kwotę 624 644,32 zł. Konsorcjum zaoferowało także
120 miesięcy gwarancji na wykonane prace.
W ramach inwestycji, którą planujemy wykonać do
31.10.2020r. oczyszczalnia ścieków w Pierzchnicy zostanie rozbudowana o dodatkowy zbiornik retencyjny wraz
z wyposażeniem: pompami, mieszadłem oraz sondą hydrostatyczną, zostanie zamontowane dodatkowe sito wstępne
oraz rurociągi i nowe zasilanie elektryczne.
Modernizacja oczyszczalni ścieków ma za zadanie
usprawnienie procesu oczyszczania ścieków, zwiększenie

wydajności i skuteczności ich oczyszczania, co niewątpliwie przyczyni się do polepszenia wyników ścieków
oczyszczonych odprowadzanych do środowiska naturalnego.
Na realizację powyższego zadania mamy przyznane
dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie: 326 000 zł.
Stanisław Strąk
Burmistrz

Nowe ogrodzenie świetlicy w Brodach
W marcu 2020 roku Gmina Pierzchnica rozstrzygnęła zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Brodach. Zadanie obejmowało wykonanie
100 mb ogrodzenia oraz montaż bramy dwuskrzydłowej
wraz z furtką, montaż 2 ławek oraz koszy na śmieci. Spośród złożonych 3 ofert – najtańszą ofertę za kwotę 19 500 zł

złożyła Firma TOMS-BUD Usługi Budowlane Tomasz
Sieczkowski z Komórek. Dodatkowo Gmina zleciła wyrównanie terenu wokół świetlicy oraz nawiezienie urodzajnej ziemi oraz wykonanie boiska do siatkówki.
Stanisław Strąk
Burmistrz

Uzupełnianie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pierzchnica
W kwietniu 2020
roku Gmina
Pierzchnica ogłosiła zapytanie ofertowe na
dobudowę brakujących lamp oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Pierzchnica.
Spośród 3 złożonych ofert – najtańszą za
kwotę 47 311, 95 zł złożyła Firma ETEC
z Olkusza. Do 30.06.2020 roku zostanie
założonych 29 nowych, ledowych lamp
oświetlenia ulicznego w następujących
miejscowościach: w Wierzbiu – 8 lamp,

w Maleszowej – 2 lampy, w Drugni
– 3 lampy, w Skrzelczycach – 11 lamp,
w Podlesiu – 2 lampy, w Pierzchnicy
– 2 lampy, w Strojnowie – 1 lampa.
Dodatkowo Gmina zleciła montaż
5 lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Maleszowa.
Stanisław Strąk
Burmistrz
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Zdalna Grupa Wsparcia
Co u Ciebie słychać? Jak dajesz sobie radę? Na takie
pytania odpowiadały uczestniczki zdalnej Grupy Wsparcia
realizowanej w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.
Warto przeczytać. Do czego zachęcam z całego serca,
bo każdy z nas doświadcza sytuacji związanej z koronawirusem. I każdy z nas na swój indywidualny sposób podjął
próbę dostosowania się do obecnej sytuacji. A jak radzą
sobie kobiety, mamy, których dziecko obdarzone zostało
wyjątkowością? A ta wyjątkowość to zaburzenie, trudność
w prawidłowym rozwoju, niepełnosprawność. Warto zapoznać się z tym co mówią, zobaczyć delikatność, odwagę,
świadomość i oddanie dzieciom, rodzinie.
Zapraszam Cię do przeczytania kilku wypowiedzi…
„Obecna sytuacja jest trudna, zarówno dla rodziców jak
i dla dzieci. Osobiście jestem mamą, która pracuje. Jeśli
mogę biorę kilka dni opieki dla
dzieci, jednakże też muszę wypełniać w pracy swoje obowiązki.Trudno jest pogodzić dom,
pracę oraz naukę z dzieckiem
z zaburzeniami. Tak naprawdę
dopiero teraz jest możliwość
wziąć opiekę na dziecko z niepełnosprawnością czy orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego. Mam wrażenie, że
o tych dzieciach zapomniano...
A co z zajęciami, które dzieci
mają przyznane i realizowane
w szkole? Moje dziecko jest wyjątkowe, reaguje bardzo emocjonalnie na wszelkie zmiany.
Dom, który kojarzy się dziecku
z odpoczynkiem został zmieniony w szkołę. Z dzieckiem z zaburzeniami nie można włączyć
komputera, który działa na niego pobudzająco, i robić z nim
lekcje! Boję się, że w obecnej
sytuacji moje dziecko zamiast
się rozwijać zrobi krok do tyłu.
Cieszę się jednak z tego, że
mieszkam w domku z podwórkiem, gdzie dzieci mogą swobodnie bawić się na zewnątrz.
Doceniam oczywiście te chwilę
spędzone w domu z dziećmi,
gdzie możemy wspólnie zrobić
śniadanie, ciasteczka czy obejrzeć wspólnie bajkę i zagrać w grę planszową.
Skrócone godziny pracy bardzo ułatwiły mi funkcjonowanie
w czasie pandemii, gdyż spełniłam się jako kobieta, która
pracuje i jako matka - byłam wcześniej w domu. W tym trud-
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nym czasie pomaga mi aktywność fizyczna- biegam. Ruch
uwalnia endorfiny, które wywołują dobre samopoczucie.
Życzę wszystkim zdrowia, cierpliwości i nadziei w lepsze
jutro.”
„Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że niewiele u mnie
się zmieniło. Przecież i tak zbyt często nie wychodziłam
z domu. Jednak, kiedy bliżej przyjrzałam się sytuacji to mogłam stwierdzić, że nie przypominam sobie, kiedy robiłam
zakupy (teraz sprawunki robi mąż). Kiedy rozmawiałam nie
za pośrednictwem telefonu z siostrą. Nie mówiąc o dalszej
rodzinie, koleżankach czy znajomych. Jednak telefony czy
Internet nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z innym człowiekiem.
Przekonałam się, że nie ma tego złego…
Wzmocniły się zdecydowanie nasze więzi rodzinne w tej
małej czteroosobowej rodzince. Okazało się, że w dobie
nauczania zdalnego przydały
się nieduże umiejętności mamy
związane z komputerami oraz
wiedza taty z historii. Przekonałam się również, że mój
starszy syn nawet dobrze sobie
radzi z nauką, i że na szczęście
nie muszę mu zbytnio pomagać. Zdecydowanie więcej spędzamy ze sobą czasu. Więcej
rozmawiamy, wygłupiamy się,
a nawet razem gotujemy. Chociaż czasem przez to nie możemy już dłużej patrzeć na siebie
to jednak przeważają chwile (szczęścia to może za dużo
powiedziane) chwile zadowolenia. I wówczas patrząc na
uśmiech mojego syna (bo rzucał kamyczkami w samochód
zaparkowany przed domem)
gdzieś na dalszy plan schodzą
problemy świata.”
„W zasadzie nic się nie zmieniło. Codziennie robię śniadanka, obiadki, kolacyjki i przekąski. Codziennie dbam o dzieci,
męża, dom. Uczę się z dziećmi, bawię się, przewijam, karmię, myję, oglądamy bajki. Od
dwóch tygodni więcej spaceru-

jemy po naszym podwórku.
W zasadzie nic się nie zmieniło w naszym codziennym życiu,
ale… nie możemy wychodzić na miasto, do sklepów, do lekarza, na rehabilitację. Zakupy robi tylko mąż lub znajomi.
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Wszyscy chodzą w maseczkach. Często się myjemy, przebieramy. Nikt nas nie odwiedza, my do nikogo nie chodzimy.
Co czuję? Strach w oczach bliskich, szacunek do wszystkich pracujących ludzi. Obawę, gdy trzeba iść na zakupy
lub załatwić sprawy urzędowe, iść do lekarza, spotkać się
z ludźmi. Żal, że nie mogłam być na pogrzebach zmarłych,
bliskich mi osób.
Gdy będę mogła się swobodnie poruszać to: odwiedzimy
rodzinę, pójdziemy do lekarza, pojedziemy na plac zabaw.
Ten trudny czas pomaga mi przetrwać mąż, dzieci i telefony
do rodziny i znajomych.”
„Dzięki obecnej sytuacji zyskałam spokój i ciszę, gdzie
mam pewność siebie, iż co zaplanuję tak zrobię. Obecność
pandemii nauczyła mnie by planować każdy dzień inaczej,
w sobie zauważyłam, że staram się pomagać bliskim jak tylko potrafię.
W obecnej sytuacji straciłam bliski kontakt ze znajomymi…
Izolacja dla mnie to żaden problem, bo unikam jej jak się

tylko da, no chyba że obostrzenia tego wymagają to siedzę
w domu, co jest dla mnie bardzo trudne.
Moje plany, o których marzyłam, powoli spełniam, mam
więcej czasu by móc jeszcze bardziej zadbać o siebie. Pomagam swojej najbliższej rodzinie ze wzajemnością, a dobro wraca do każdego ze zdwojoną siłą, warto pomagać
bliskim i czuć się potrzebnym.”
A następnym razem, kiedy będziesz miał zamiar narzekać na własną sytuację, na trudności jakie spowodowała
pandemia po prostu wróć to tego tekstu, do tych kilku wypowiedzi. Przeczytaj je ponownie i zobacz, że nawet trudności mogą powodować dobre reakcje. Wystarczy, że spojrzysz inaczej na to co masz, na osoby, które masz wokół.
Dobrego wielokrotnego czytania.
Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy

Człowiek i jego rozwój …, czyli okres dorastania.
W rozwoju biologicznym człowieka doszliśmy do
okresu, który wzbudza wiele obaw, niepokojów, lęków
głównie (o dziwo?!) w rodzicach młodych osób. Okres dorastania (adolescencji) zaczyna się pomiędzy 10/12 r.ż.
a kończy pomiędzy 18/20 r.ż.
Dobrze będzie drogi rodzicu, jeśli zapoznasz się z tym
krótkim opisem tego co dzieje się z Twoim dzieckiem
w tym wyjątkowym czasie
- Jest to czas licznych zmian (psychologicznych, fizycznych) dlatego bywa nazywany czasem chaosu, przełomu, czas eksperymentowania, sprawdzania się w nowych
rolach, określania własnych granic, wytyczania zadań i celów;
- Wygląd fizyczny Twojego dziecka przechodzi poważne zmiany, przeobrażenia. Zmiany w budowie ciała pojawiają się nierównomiernie np. ręce i stopy rosną szybciej
niż wszystko inne, co powoduje niezdarność, tak typową
dla wczesnej fazy okresu dorastania;
- Nastolatek dąży do uzyskania emocjonalnej niezależności od Ciebie, w ten sposób przygotowuje się do budowania partnerskiego, intymnego związku;
- Jedną z form sprzeciwu nastolatka jest bunt, który
jest sprzeciwem wobec sytuacji, które Twoje dziecko odbiera jako ograniczające, zagrażające lub niezgodne z jego
oczekiwaniami lub wyobrażeniami. Dlatego dobrze, jeśli
masz jako rodzic świadomość tego, że Twoje dorastające
dziecko ma prawo do buntu (głównie wobec Twoich nakazów, zakazów i ograniczeń) unikniecie w ten sposób licznych ostrych dyskusji, kłótni. Czasami po prostu pozwól
własnemu dziecku na bunt wobec Twoich decyzji;
- W tym czasie młodemu człowiekowi trudno jest
zrozumieć, że problem może być rozpatrywany z różnych

punktów widzenia czy rozwiązywany na kilka sposobów,
a zachowania nie zawsze można ocenić jednoznacznie jako
właściwe lub błędne, dobre lub złe;
- Przyczyną buntu nastolatka może być również chęć
przekonania Ciebie jako rodzica do traktowania go na równi ze sobą, a nawet wyższości nad Tobą wynika to z posiadania planów życiowych oraz chęci przekształcania tego,
co funkcjonuje nieprawidłowo, źle – w opinii Twojego
dziecka;
- Ważne, abyś jako rodzic pamiętał, że Twoje dorastające dziecko potrzebuje Ciebie bardzo, bo samo czasami
nie wie czy jest jeszcze dzieckiem czy już dorosłym. Może
mieć trudność z wyborem sposobu zachowania. Daj mu poczucie, że w domu jest wszystko to czego potrzeba do dobrego życia. Jeśli zacznie się zbyt mocno izolować, odsuwać od
Ciebie, jeśli nie zawalczysz o dobrą relację z własnym dzieckiem to pomożesz dziecku znaleźć grupę ludzi, która zastąpi
mu w pewien sposób rodzinę. Wówczas relacje z Tobą będą
dla Twojego dziecka na drugim planie;
- Jeśli chcesz być osobą znaczącą dla swojego dziecka
(takiej z którą warto rozmawiać, dyskutować, warto słuchać, szanować) zaangażuj i zainteresuj się jego światem
i nim samym. Postaraj się być otwartym na opinie swojego dziecka, dawaj mu prawo do popełniania błędów, porażek, do ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie
a równocześnie, kiedy poprosi Cię o pomoc, nie ignoruj jego
problemów. Postaraj się mniej moralizować, unikaj dawania
rad, strofowania, poniżania. Czasami może lepiej przemilczeć, powiedzieć mniej, posłuchać własnego dziecka?
Ilość zmian jaka zachodzi w człowieku w okresie dorastania jest bardzo duża i znacząca dla późniejszego życia.
Dlatego jako rodzic jesteś ważny w całym procesie przeży-
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wania przez Twoje dziecko okresu adolescencji. Przyjmij
postawę dorosłego wspierającego, ucz, ale nie wyręczaj,
pozwalaj na popełnianie błędów (jest to bezpieczna porażka). Mów o dobrych stronach, cechach własnego dziecka.
Zachęcaj nastolatka do samodzielnego szukania błędów,
usterek czy problemów. Dawaj przyzwolenie na ujawnianie oraz realizację zainteresowań w wybranych przez sie-

bie dziedzinach, kibicuj mu w tym. Unikaj etykietowania
(jesteś głupi, dziwaczny, inny niż twoi rówieśnicy, nie taki
jakbyśmy chcieli). Słuchaj tego co mówi Twoje dorastające
dziecko, tak po prostu
Powodzenia na drodze uczenia się życia z nastolatkiem
Martyna Jamrożek

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zdobywa pieniądze
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder otrzymała
w kwietniu 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego dofinasowanie na realizację projektu pn.
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy. Wartość
projektu 2 008 784,46 zł w tym dofinansowanie 1 858 158,89 zł okres
realizacji projektu od 01.06.202031.12.2022r. Ponadto Fundacja jest
w trakcie realizacji następujących
projektów:

Powyższe granty i dotacje jakie pozyskała Fundacja pozwoliły na zakończenie inwestycji pn. Rozbudowa Domu
Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz na zakup kompleksowego wyposażenia nowej części budynku. Fundacja
tętni życiem, bowiem odbiorcami projektów są Seniorzy
oraz dzieci z terenu gminy – ok.
80 osób.
W czerwcu zostanie złożony projekt
do Wojewody Świętokrzyskiego pn.
Czas na relaks Seniora na wartość
ok. 7 000,00zł.

Dzienny Dom Pobytu, wartość projektu 1 093 428,24 zł w tym dofinansowanie 1 003 913,06 zł środki Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego,
wkład własny z PFRON-u w kwocie
89 515,18 zł, Aktywny i bezpieczny
Senior –usługi opiekuńcze, wartość
projektu 1 056 495,55zł w tym dofinansowanie 977 295,55 zł środki Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego, wkład własny z PFRON
-u 79 200,00 zł, Edukacja ruchowa Seniora wartość projektu 11 008,00 zł w tym dofinansowanie 9 900,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Pierzchnica.

W kwietniu nasza Fundacja otrzymała grant z Sue Ryder Foundation z Anglii o wartości 22 000 £,
(110 150 PLN), który posłużył domom pomocy społecznej zrzeszonym w ruchu Sue Ryder, na zakup
środków ochrony osobistej przed koronwirusem. W ramach otrzymanych
środków zostały zakupione: maseczki, przyłbice rękawiczki, płyny do
dezynfekcji itp. Dotacje otrzymały
następujące domy w: Radzymine, Popkowicach(województwo lubelskie), Psarskie(k/Poznania),Psary (k/Kalisza), Helenów(k/Warszawy), Górno(k/Rzeszowa), Dom Seniora
im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Aktywna integracja Seniora wartość projektu 13 017,22 zł
w tym dofinansowanie 9000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego

Od lipca 2020 roku rozpocznie się realizacja projektu pn. Edukacja receptą na lepsze jutro, który realizowany
będzie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i są
mieszkańcami Pierzchnicy.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.
41 370-92-98.
Projekty pozwoliły Fundacji na stworzenie nowych
miejsc pracy: mamy 8 pracowników etatowych, oraz
12 umów zleceń jako praca dodatkowa dla pracowników
naszej gminy i gmin ościennych.
Ilona Hendzel

Zajęcia
usprawniająco-rehabilitacyjne
dla
dzieci niepełnosprawnych wartość projektu 10 100,00 zł,
dofinasowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach.
Edukacja receptą na lepsze jutro wartość projektu
30 875,00 zł, w tym dofinansowanie 26 750,00 zł, środki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita
wartość realizowanych projektów wynosi 4 124 093,29 zł.
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH
W dniu 13 lutego 2020 roku grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach pojechała do Chmielnika – Świętokrzyskiego Sztetla gdzie
grupa teatralna „Lilie Szaronu” działająca przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Proszowicach wystawiła spektakl „Ślepcy”.
Spektakl zwracał uwagę na to, że w naszym codziennym życiu nie dostrzegamy tego, co ważne, że żyjemy zbyt szybko, nie skupiając się na relacjach
z najbliższymi i innymi osobami pojawiającymi się w naszym otoczeniu.
Oglądając występ mogliśmy przez chwilę zastanowić się nad tym, jak wyglądają nasze kontakty z innymi lub z rodziną i pomyśleć także o tym, czy
relacje te nie są zbytnio zdominowane przez otaczający świat. Występ grupy
teatralnej spotykał się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony widzów.
Dnia 7 lutego 2020 roku na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gnojnie wzięliśmy udział w balu karnawałowym. Podczas zabawy odbywały się konkursy, w których nasi podopieczni
zdobyli nagrody i upominki.
Uczestnicy chętnie biorą udział w takich wyjazdach ponieważ mają okazję
spotykać się z przyjaciółmi z innych placówek. Tego typu spotkania są bardzo
ważne ze względu na możliwości podtrzymywania starych znajomości i nawiązywania nowych.
Barbara Szczukiewic

OGÓLNOPOLSKA AKCJIA - ,,KARTKA DLA MEDYKA”
W dniach 30.03. – 06.04.2020r. uczniowie klasy 2b z mojej inicjatywy
i przy wsparciu rodziców włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji „Kartka
dla Medyka”. To nasza symboliczna forma podziękowania dla wszystkich
pracowników służby zdrowia
na świecie i w Polsce, którzy
każdego dnia ryzykują swoim
zdrowiem, by walczyć o nasze..
„Jesteście bohaterami”, „Dziękujemy za Waszą pracę”, „Wytrwałości”, ,,Jesteśmy z Wami’’
pisali uczniowie na własnoręcznie wykonanych kartkach
dla medyków - bohaterów, którzy stoją na pierwszej linii w
walce z COVID-19 i nie zważając na swoje zmęczenie dbają o zakażonych, których jak
wiemy każdego dnia wcale
nie ubywa. Ratownicy, salowe,
pielęgniarki i lekarze wszelkich specjalizacji są od prawie
trzech miesięcy poddawani wyjątkowo ciężkiej próbie i z myślą o nich powstała ta wyjątkowa i wynikająca z potrzeby serca akcja. Mamy nadzieję,
że nasze kartki przyniosły wszystkim pracownikom służby zdrowia uśmiech
i choć troszkę radości. Dziękujemy!
Wychowawca: B. Miszczy
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CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI
Klasa 2b Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy zakończyła realizację
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla klas
I-III ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki’’.
Projekt, zgodnie z regulaminem składał się z trzech
modułów i rozpoczął się od wyrażenia zgody rodziców uczniów na jego realizację i przesłanie tej
informacji do organizatora. W module pierwszym
po zapoznaniu się prezentacją wprowadzającą do
projektu dzieci wybrały, spośród czterech zaproponowanych książek ,,Drzewo do samego nieba”. Po
wykonaniu zadań z tej części, przesłaniu sprawozdania i akceptacji autorki projektu otrzymaliśmy
pierwszy certyfikat i możliwość realizacji kolejnego modułu. W module II dzieci zainteresowane
tytułem książki ,,Cukierku, ty łobuzie”, wybrały ją
do przeczytania. Po omówieniu lektury z ogromnym
zaangażowaniem wykonały szereg zaproponowanych zadań. Jednym z nich było wywiad z weterynarzem, p. Piotrem Rękasem. Moduł III realizowany
był zdalnie, ale to nie przeszkodziło nam w realizacji
poszczególnych zadań, doskonaleniu umiejętności
czytania, recytacji i ciekawej, edukacyjnej zabawie
na odległość. Było wesoło i kolorowo. Dzieci dzielnie pracowały nad zadaniami. Poznały twórczość
J. Tuwima i J. Brzechwy. Uzupełniły kolejne strony lekturnika, opisywały postać bohatera wiersza.
Dokonały samooceny znajomości lektury. Czytały
i recytowały wiersze. Spośród przeczytanych wierszy wybrały ten, który najbardziej im się spodobał.
Wykonały sylwetę głównego bohatera oraz wykorzystując różne techniki pokazały się w inscenizacji, do której zaprosiły rodziców i rodzeństwo. Było
przedstawienie z rodzicami, kukiełkowe i teatr pudełkowy. Powstała między innymi kaczka dziwaczka, pomidor, marchewka, pan Hilary, żaba, słowik
i wiele wspaniałych bohaterów. Wykonały plakaty
przedstawiające autorów wierszy oraz zainspirowa-

ne bajkową postacią zaprezentowały się w pokazie mody. Zachwyciła mnie kolejny raz kreatywność
uczniów przy wsparciu rodziców, którzy spędzając
czas z dziećmi nie tylko świetnie się bawili tworząc
inscenizacje, ale widzieli swoje dzieci w innej roli,
odkrywali ich zdolności. Bardzo dziękuję za wspólną, edukacyjną przygodę, która rozwijała i doskonaliła umiejętność czytania oraz kształtowała nawyk
obcowania z książką.
W ten to sposób wykonaliśmy wszystkie zadania z trzech modułów projektu. Sprawozdanie
z fotorelacją wysłaliśmy do organizatora projektu
p. Honoraty Szaneckiej. Otrzymaliśmy już certyfikat i dyplomy uczestnictwa w projekcie dla dzieci,
wychowawcy i szkoły. Co dał dzieciom, rodzicom
i wychowawcy udział w projekcie? Projekt był inną,
interesującą formą, zachęcającą uczniów do czytania i rozbudzającą zainteresowania i kompetencje
czytelnicze. Moim celem było również oderwanie
dzieci od nadmiernego przesiadywania przed ekranem telewizora czy komputera. W ten sposób mogłam budzić aktywność uczniów, zachęcać ich do
działania, odkrywać ukryte talenty i mocne strony.
Dla rodziców to przede wszystkim wspaniała forma
wspólnego spędzania czasu, umacniania więzi emocjonalnej między rodzicem - dzieckiem i rodzeństwem i zrozumienia dziecka. Kontakt z zaproponowanymi książkami na pewno pozytywnie wpłynął
na emocjonalny rozwój dzieci i ich wyobraźnię.
Wzbogacił słownictwo i wzmocnił poczucia własnej
wartości. Najważniejsze jest jednak to, żeby pokochali czytanie książek. Realizacja projektu to również szereg działań integrujących zespół klasowy
i rodziców. Podsumowaniem projektu jest krótki filmik i fotorelacja. Tu można obejrzeć sprawozdanie
https://youtu.be/NWu8KWqs3m8
Wychowawca klasy: Barbara Miszczyk
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Uwaga! Segregacja polega na tym, że odpady umieszczamy w workach o odpowiednich kolorach. Osoba, która zadeklarowała segregację jak najbardziej może
oddawać czarne worki – byle nie było w nich odpadów przeznaczonych do worków kolorowych oraz baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych,
przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin!

8 i 22 lipiec, 4 i 18 sierpień,
2,16 i 30 wrzesień,
14 i 28 październik,
17 listopad, 9 grudzień
7 i 21 lipiec, 4 i 18 sierpień,
1,15 i 29 wrzesień,
13 i 27 październik,
10 listopad, 8 grudzień
7 i 21 lipiec, 4 i 18 sierpień,
1,15 i 29 wrzesień,
13 i 27 październik,
10 listopad, 8 grudzień
14 i 28 lipiec,
11 i 25 sierpień,
8 i 22 wrzesień,
6 i 20 październik,
3 listopad, 1 grudzień

14 i 28 lipiec, 11 i 25 sierpień,
8 i 22 wrzesień,
6 i 20 październik,
3 listopad, 1 grudzień

8 i 22 lipiec, 5 i 19 sierpień,
2,16 i 30 wrzesień,
14 i 28 październik,
18 listopad, 9 grudzień

14 i 28 lipiec, 11 i 25 sierpień,
8 i 22 wrzesień,
6 i 20 październik,
3 listopad, 1 grudzień

Pierzchnica, Kalina
Górecka

Posesje z trudnym
dojazdem

Gumienice, Straszniów
Gumienicki, Osiny
Lizawy (domy od nr 3 do
10), Podlesie, Strojnów,
Pierzchnianka

Brody, Skrzelczyce,
Górki, Maleszowa

1,15 i 29 lipiec, 12 i 26
sierpień,
9 i 23 wrzesień,
7 i 21 październik,
4 listopad, 2 grudzień

Odpady
biodegradowalne
(worek brązowy)

8 i 22 lipiec, 5 i 19 sierpień,
2,16 i 30 wrzesień,
14 i 28 październik,
17 listopad, 9 grudzień

Zmieszane odpady
komunalne i pozostałości
po segregacji
(worek czarny)

7 i 21 lipiec, 4 i 18 sierpień,
1,15 i 29 wrzesień,
13 i 27 październik,
10 listopad, 8 grudzień

Drugnia, Drugnia
Rządowa, Holendry,
Wierzbie, Podstoła, Ujny,
Czarna, Osiny Lizawy
(domy od nr 13 do 15),
Osiny

Sołectwo

14 lipiec, 11 sierpień,
8 wrzesień,
6 październik,
3 listopad, 1 grudzień

9 lipiec, 13 sierpień,
10 wrzesień,
8 październik,
12 listopad, 10 grudzień

9 lipiec, 13 sierpień,
10 wrzesień,
8 październik,
12 listopad, 10 grudzień

2 lipiec, 6 sierpień,
3 wrzesień,
1 październik,
5 listopad, 3 grudzień

2 lipiec, 6 sierpień,
3 wrzesień,
1 październik,
5 listopad, 3 grudzień

Tworzywa sztuczne,
metale i opakowania
wielomateriałowe
(worek żółty)
papier i tektura
(worek niebieski)

Szkło
(worek zielony)

14 lipiec, 11 sierpień,
8 wrzesień,
6 październik,
3 listopad, 1 grudzień

23 lipiec, 27 sierpień,
24 wrzesień,
22 październik,
26 listopad, 24 grudzień

23 lipiec, 27 sierpień,
24 wrzesień,
22 październik,
26 listopad, 24 grudzień

16 lipiec, 20 sierpień,
17 wrzesień,
15 październik,
19 listopad, 17 grudzień

16 lipiec, 20 sierpień,
17 wrzesień,
15 październik,
19 listopad, 17 grudzień

Uwaga!!! Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 7.00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (lipiec – grudzień 2020)

