
GAZETA PIERZCHNICKA
WRZESIEŃ 2020

Rok XIII / Nr 64/2020
ISSN 1898-0023bezpłatna

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

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ
UJNY-PIERZCHNIANKA



NOWE DROGI POWIATOWE
W GMINIE PIERZCHNICA

fot. Klaudia Pawlik



GAZETA PIERZCHNICKA - WRZESIEŃ 2020 Strona 1

Nowe drogi powiatowe

Ujny-Pierzchnianka

	 W	lipcu	oddano	do	użytku	odremontowaną	drogę	po-
wiatową	 Ujny-Pierzchnianka	 o	 długości	 ponad	 2,7	 km.	
W	otwarciu	uczestniczyli:	Poseł	na	Sejm	Krzysztof	Lipiec,	
Senator	Krzysztof	Słoń,	Starosta	Mirosław	Gębski,	Człon-
kowie	Zarządu	Powiatu:	Mariusz	Ściana	i	Cezary	Majcher,	
Dyrektor	Zarządu	Dróg	Zbigniew	Wróbel	oraz	radni	i	soł-
tysi	z	Pierzchnianki,	Ujen	i	Holender.	

	 Inwestycja	była	od	wielu	lat	oczekiwana	przez	miesz-
kańców	Ujen	i	Holender.	O	realizację	mocno	zabiegał	rad-
ny	 z	 Ujen	 Jan	 Stęplowski.	 Kluczowe	 było	 porozumienie	
z	 Panem	Dariuszem	Meresińskim	 -	Burmistrzem	 z	Dale-
szyc,	gdyż	wyremontowany	odcinek	drogi	przebiega	przez	
teren	Gminy	Daleszyce.	W	2019	roku	udało	mi	się	uzyskać	
poparcie	od	Pana	Burmistrza	dla	tej	inwestycji	i	złożyliśmy	
dokumenty	 do	 Starostwa	 jako	 wspólny	 wniosek	 dwóch	
gmin:	 Pierzchnicy	 i	 Daleszyce.	 Dzięki	 wsparciu	 Wice-
starosty	Tomasza	Plebana	 oraz	Członka	Zarządu	Powiatu	
Mariusza	Ściany	–	wniosek	skierowano	do	dofinansowania	
z	 rządowego	 programu:	 Fundusz	 Dróg	 Samorządowych.	
Dotacja	rządowa	80%,	Powiat	Kielecki	–	10%,	oraz	Gmi-
ny:	Pierzchnica	 i	Daleszyce	po	5%.	Było	 to	kontunuowa-
nie	modernizacji	całego	ciągu	drogi	Pierzchnica-Holendry.	
W	 2016	 roku	wykonano	modernizację	 odcinka	Ujny-Ho-
lendry	o	długości	2,1	km.	W	2018	roku	wykonano	moder-
nizację	drogi	przez	wieś	Ujny	–	1,9	km.	Łącznie	zmoderni-
zowane	jest	6,7	km	drogi.	

	 Pozostał	jeszcze	odcinek	ok.1,1	km	przez	Pierzchnian-
kę,	 ale	 tu	wymagana	 jest	 dokumentacja	 łącznie	 z	pozwo-
leniem	na	budowę	ponieważ	ze	względów	bezpieczeństwa	
konieczny	jest	chodnik	w	części	zabudowanej.	Mieszkańcy	
Pierzchnianki	przeznaczyli	fundusz	sołecki	na	opracowanie	
dokumentacji.

Pierzchnica-Skrzelczyce

	 We	wrześniu	zakończono	modernizację	drogi	Pierzch-
nica-Skrzelczyce	o	długości	prawie	3	km.	Pierwotnie	pla-
nowany	był	odcinek	2,6	km	ale	w	trakcie	realizacji	udało	
mi	 się	 przekonać	Starostę	 o	położeniu	nowego	 asfaltu	na	
najbardziej	zniszczonej	części	ul.	Szkolnej	(od	ul	Klonowej	
do	skrzyżowania	z	ul.	Wyszyńskiego	oraz	na	krótkim	od-
cinku	w	Rynku).	

	 O	przebudowę	drogi	Pierzchnica-Skrzelczyce	zabiega-
li	od	wielu	lat	radni	ze	Skrzelczyc:	Halina	Wójcik	i	Malwi-
na	Wrona	(w	poprzedniej	kadencji	był	to	Janusz	Stępień).	
Jest	 to	bardzo	ważny	ciąg	komunikacyjny	 łączący	Gminę	
Pierzchnica	z	Gminą	Morawica	–	bardzo	wiele	osób	dojeż-
dża	do	pracy	tą	drogą.

	 Dokumentację	projektową	rozpoczęliśmy	przygotowy-
wać	już	w	2016	roku	i	ostatecznie	w	bieżącym	roku	nastąpi-
ła	realizacja	inwestycji.	Ze	względu	na	duże	znaczenie	ko-
munikacyjne	tej	drogi	została	ona	poszerzona	do	5,5	m	na	
całej	 długości.	Wykonano	 również	 odwodnienie	w	 części	
drogi	 oraz	 zamontowano	 16	 nowych	 lamp	 hybrydowych,	
a	także	3	oznakowane	przejścia	dla	pieszych	w	Pierzchni-
cy.	Realizacja	 inwestycji	 była	możliwa	dzięki	 bardzo	do-
brej	 współpracy	 z	 Zarządem	 Powiatu,	 a	 w	 szczególności	
z	Członkiem	Zarządu	Mariuszem	Ścianą,	który	wsparł	mój	
wniosek	 i	 został	on	skierowany	do	dofinansowania	z	 rzą-
dowego	programu	Funduszu	Dróg	Samorządowych.	Uzy-
skano	dofinansowanie	80%,	Powiat	Kielecki	10%	i	Gmina	
Pierzchnica	10%.	

Łącznie 7 km za 2,2 mln zł

	 W	maju	oddano	do	użytku	odcinek	ok.	1,3	km	drogi	
powiatowej	 przez	 Podlesie	 (szczegółowe	 informacje	 były	
w	 poprzednim	 numerze	 Gazety	 Pierzchnickiej).	 Łącznie	
więc	w	2020	roku	zostało	zmodernizowane	7	km	dróg	po-
wiatowych,	 a	 wartość	 zrealizowanych	 inwestycji	 to	 ok. 
2,2	mln	zł.	

Dalsze plany

	 W	opracowaniu	przez	Gminę	Pierzchnica	są	projekty	
dróg	powiatowych:	

1/	przez	Pierzchniankę	w	kierunku	Ujen	(1,1	km);
2/	 Pierzchnica-Osiny	 (2	 km)	 poszerzenie	 drogi	 do	 5,5	m	
oraz	uregulowanie	własności	gruntów	oraz	przez	Osiny		do	
końca	wsi	w	kierunku	Drugni	(0,9	km);	
3/	w	Strojnowie	od	świetlicy	w	kierunku	Krauzowa.

	 Powiatowy	 Zarząd	Dróg	 od	 2	 lat	 opracowywuje	 do-
kumentację	 dużego	 projektu	 (przez	 trzy	 gminy)	 -	moder-
nizacji	 drogi	Chmielnik-Drugnia-Życiny	 i	w	 2021r.	 tenże	
projekt	ma	być	gotowy.	

	 Prowadzone	 są	 rozmowy	 z	 Burmistrzem	Chmielnika	
o	 wspólnym	 przygotowaniu	 projektu	 modernizacji	 drogi:	
Maleszowa-Ługi-Chmielnik.

	 Gdy	będą	gotowe	projekty	to	będzie	można	ubiegać	się	
o	dotacje	na	realizacje	inwestycji.

	 W	 planach	 są	 jeszcze	 drogi:	 Wierzbie-Drugnia	 koło	
cmentarza	oraz	Straszniów-Gumienice	tzw.	„skrót”.	Zamie-
rzamy	w	przyszłym	roku	zlecić	przygotowanie	dokumenta-
cji	projektowej	na	te	drogi.

Stanisław Strąk
Burmistrz
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Aktywne zakończenie wakacji w świetlicy AKTYWATOR w Skrzelczycach

	 Ostatnie	dni	 sierpnia	nieubłaganie	przybliżają	nas	do	
zakończenia	wakacji	i	rozpoczęcia	nowego	roku	szkolnego.	
Jest	to	dobra	okazja	do	podsumowania	i	symbolicznego	za-
kończenia	letnich	dni.	Z	tego	powodu	29	sierpnia	2020	roku	
w	świetlicy	AKTYWATOR	w	Skrzelczycach	zorganizowa-
liśmy	symboliczny	festyn	pod	nazwą	„Aktywne	zakończe-
nie	wakacji”.	
	 Zabawę	rozpoczęliśmy	od	zabaw	ruchowych.	Następ-
nie	zaczęła	się	rywalizacja.	Dwie	drużyny	konkurowały	ze	
sobą	m.in.	podczas	wyścigu	rzędów,	przelewania	wody	na	
czas	oraz	pokonywania	toru	przeszkód.	Walka	była	zacięta,	
a	wszyscy	uczestnicy	dawali	z	siebie	wszystko,	aby	dopro-
wadzić	swoją	drużynę	do	zwycięstwa.	Ostatecznie	zmaga-
nia	zakończyły	się	remisem.	Wszystkim	uczestnikom	jesz-
cze	raz	serdecznie	gratulujemy.	
	 Ogromne	 podziękowania	 kierujemy	 również	 do	 stra-
żaków	 z	 OSP	 Skrzelczyce,	 którzy	 pomogli	 nam	w	 przy-
gotowaniu	spotkania.	Dzięki	ich	pomocy	wychowankowie	
mogli	 skorzystać	 ze	 ślizgu	 wodnego,	 a	 także	 spróbować	
swoich	sił	w	przeciąganiu	liny,	a	nawet	wozu	strażackiego	
(co	ostatecznie	się	udało).	

Nowe godziny otwarcia MGBP oraz Świetlic

Miejsko-Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Pierzchnicy	 in-
formuje,	że	od	miesiąca	września	2020	r.	obowiązują	nowe	
godziny	otwarcia	naszych	placówek	dla	czytelników	i	wy-
chowanków.
MGBP	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.8.30		-	15.30
ŚWIETLICE:
PIERZCHNICA		od	poniedziałku	do	piątku	
w	godz.12.30	–	17.30
SKRZELCZYCE		od	poniedziałku	do	piątku	
w	godz.	13.00	–	18.00

STROJNÓW		we	wtorek	w	godz.	15.00	–	18.30
PODLESIE	poniedziałek	i		czwartek	w	godz.	15.00	–	18.30
GUMIENICE	w	środę	w	godz.	15.00	–	18.30
UJNY	we	wtorek	w	godz.	15.30	–	19.00
BRODY	w	sobotę	w	godz.	10.30	–	14.00
MALESZOWA	w	piątek	w	godz.	14.30	-	17.30
Przed	 otwarciem	 poszczególnych	 placówek	 odbywa	 się	
gruntowna	dezynfekcja	sal.

SERDZECZNIE	ZAPRASZAMY

	 Dziękujemy	wszystkim	za	udział	 i	uczciwą	rywaliza-
cję,	a	 także	świetną	zabawę!	Mamy	nadzieję,	że	uda	nam	
się	powtórzyć	podobne	wydarzenie!	

Wychowawcy świetlicy AKTYWATOR
w Skrzelczycach
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Nowe drogi gminne.

Zmiana przepisów
	 Od	2	lat	zmieniły	się	zasady	modernizacji	dróg.	W	przy-
padku	remontu	drogi	już	wyasfaltowanej	bez	poszerzania	–	
to	wystarczy	uproszczona	procedura	tzw.	zgłoszenia	(trwa	
to	 ok.	 miesiąca)	 i	 można	 realizować	 inwestycję	 jeśli	 się	
ma	środki	finansowe.	Natomiast	w	przypadku	gdy	chcemy	
położyć	asfalt	na	drodze	gdzie	dotychczas	było	tylko	kru-
szywo	lub	trzeba	poszerzać	jezdnię	albo	budować	chodnik	
–	to	konieczne	jest	wykonanie	szczegółowej	dokumentacji	
projektowej	oraz	uzyskać	pozwolenie	na	budowę	–	trwa	to	
nawet	do	12	miesięcy,	a	w	przypadku	wykupu	gruntu	przy	
tzw.	specustawie	to	ok	2	lata.	Powoduje	to	znaczne	wydłu-
żenie	procesu	inwestycyjnego	oraz	podnosi	wydatki	bo	do-
kumentacja	projektowa	jest	kosztowna.

Nowe drogi w 2020r.
	 Rozstrzygnięto	 przetarg	 na	 wykonanie	 nowej	 drogi	
w	Podstole	w	kierunku	przysiółka	Żabieniec.	Długość	 re-
montowanej	drogi	to	500	m.	Udało	się	uzyskać	dotację	od	
Marszałka	w	wysokości	50%	kosztów	 inwestycji.	Termin	
realizacji	to	31	październik	2020.
	 Kolejne	drogi,	które	będą	realizowane	w	tym	roku	to:	
ul.	 Mleczna	 oraz	 ul.	Wyszyńskiego	 w	 Pierzchnicy.	 Tutaj	
mamy	przyznane	dofinansowanie	80%	z	programu	unijne-

	 Gmina	 Pierzchnica	 po	 raz	
drugi	otrzymała	 	 dofinansowanie	
na	 wsparcie	 nauki	 zdalnej	 w	 ra-
mach	 Programu	 Operacyjnego	
Polska	 Cyfrowa	 na	 lata	 2014-
2020,	 tym	 razem	w	 ramach	 pro-
jektu	grantowego	„Zdalna	Szkoła	
+	w	ramach	Ogólnopolskiej	Sieci	
Edukacyjnej”,	 Oś	 I	 Powszechny	
dostęp	 do	 szybkiego	 Internetu,	
Działanie	 1.1	 „Wyeliminowanie	
terytorialnych	 różnic	 w	 moż-
liwości	 dostępu	 do	 szerokopa-
smowego	 Internetu	 o	 wysokich	
przepustowościach”,	 współfinansowanego	 z	 Europejskie-
go	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Polska	Cyfrowa	na	lata	2014-2020.
	 Tym	 razem	 w	 ramach	 programu	 „Zdalna	 szkoła+”	

go	w	ramach	rewitalizacji	Pierzchnicy.	Termin	wykonania	
to	odpowiednio	31	październik	oraz	15	listopada.

Złożone wnioski o dotacje
	 Modernizacja	dróg	jest	kosztowna,	a	gmina	Pierzchni-
ca	dysponuje	małym	budżetem.	Dlatego	realizacja	inwesty-
cji	w	dużej	mierze	uzależniona	jest	od	pozyskania	dotacji.	
W	sierpniu	złożono	wnioski	do	rządowego	programu	Fun-
dusz	Dróg	Samorządowych	na	następujące	drogi:
1/	Osiny-Lizawy	–	odcinek	ok.	1	km	–	dokumentacja	pro-
jektowa	jest	przygotowywana	w	oparciu	o	tzw.	specustawę	
z	wykupem	gruntów.	
2/	Górki	 –	 Zaborze	 –	 odcinek	 ok.	 700m	 –	 dokumentacja	
projektowa	jest	na	ukończeniu.
3/	Skrzelczyce	–	Błonie	–	jest	gotowa	dokumentacja.
	 Ponadto	na	ukończeniu	jest	dokumentacja	moderniza-
cji	drogi	Ujny	–	Czarna	–	odcinek	ok.	2km.	Wniosek	o	do-
finansowanie	dla	tej	drogi	został	złożony	do	tzw.	Funduszu	
Powodziowego.
	 Jeśli	w/w	inwestycje	otrzymają	wnioskowane	dotacje	
to	będą	realizowane	w	2021	roku.

Stanisław Strąk
Burmistrz

ZDALNA SZKOŁA +  W GMINIE PIERZCHNICA

otrzymaliśmy	grant	w	wysokości	
54	999,90zł,	za	który	zakupiono	
21	laptopów.	
		„Zdalna	Szkoła	Plus”	jest	kon-
tynuacją	 poprzedniego	 wsparcia	
programu	Zdalna	Szkoła.	W	po-
przedniej	edycji	programu	nasza	
gmina	 pozyskała	 60	 tys.	 zł,	 za	
który	zakupiono	20	laptopów.	
			Łącznie	w	ramach	programów	
Zdalna	Szkoła	i Zdalna Szkoła + 
zakupiono 41 laptopów z czego 
32 zostały przekazane dla Szko-
ły Podstawowej w Pierzchnicy, 

a 9 sztuk przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawo-
wej w Drugni.

Małgorzata Garlicka
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ROZWÓJ PASJI I ANDRZEJ PIASECZNY W PIERZCHNICY

	 W	Świetlicy	Aktywator	w	Pierzchnicy	przez	okres	wa-
kacji	było	realizowane	zadanie	pt.	„Pasjonaci	muzyki	na	start	
w	gminie	Pierzchnica”	w	ramach	projektu	grantowego	„Dzia-
łania	promujące	pasje	mieszkańców”	ogłoszonego	i	współfi-
nansowanego	przez		LGD	Białe	Ługi.	Grantobiorcą	projektu	
jest	 Radosław	 Sroka.	 Do	 projektu	 zostało	 zrekrutowanych	
30	osób.	Finał	 projektu	 zaplanowany	 został	 na	 4	września	
2020	r.	a	będzie	nim	festyn	rodzinny	dla	wszystkich	uczest-
ników	warsztatów.	W	ramach	zadania	odbyły	się	w	pełni	pro-
fesjonalne	warsztaty	z	emisji	głosu,	które	poprowadziła	pani	
Katarzyna Lisowska.	Gościliśmy	także	studentów	Katedry	
Muzyki	 w	 Kielcach,	 którzy	 bacznie	 obserwowali	 zajęcia	
prowadzone	przez	ich	wykładowcę	i	samodzielnie	pracowali	
z	uczestnikami.	Jeżeli	ktokolwiek	z	nas	myślał,	że	wszyst-
ko	wie	o	śpiewaniu	–	to	się	zdziwił.	Były	zajęcia	grupowe,	
indywidualne	 i	warsztaty	w	podgrupach.	Pani	Kasia	wpro-
wadziła	nas	w	zaczarowany	świat	muzyki	pokazując	w	jaki	
sposób	pracować	ze	swym	głosem	aby	pięknie	śpiewać	i	nie	
niszczyć	strun	głosowych.	Jak	wczuwać	się	we	własne	cia-

ło	i	odnajdywać	w	nim	drgania.	Ćwiczyliśmy	na	głosy	dwie	
piosenki:	pt.	„Jutro”	Andrzeja	Piasecznego	oraz	„Co	się	śni	
niewidomym”	 Nicole	 Kulesza.	 Efekt	 końcowy	 był	 zasko-
czeniem	dla	wszystkich	uczestników	warsztatów.	Pani	Kasia	
Lisowska	przygotowała	dla	wszystkich	uczestników	niesa-
mowitą	niespodziankę	–	na	ostatnie	warsztaty	zaprosiła	pio-
senkarza	Andrzeja Piasecznego,	który	z	ochotą	przyjechał	
sprawiając	nam	swą	obecnością	niesamowitą	radość.	Z	jego	
ust	usłyszeliśmy	wiele	cennych	wskazówek	na	temat	użycia	
głosu,	interpretacji	utworu	a	także	ruchu	scenicznego.	Teraz	
jako	 „tragarze	 tak	 ogromnej	 radości”	 (tak	właśnie	 określił	
naszą	grupę)	z	chęcią	podejmujemy	się	każdego	wyzwania,	
które	stanie	na	naszej	drodze.	Na	swym	Instagramie	Andrzej	
Piaseczny	opublikował	nagranie	utworu	„Jutro”	wraz	z	ze-
społem	SUBDOMINANTA	działającym	przy	Świetlicy	Ak-
tywator	w	Pierzchnicy	 i	wszystkimi	uczestnikami	warszta-
tów,	które	doczekało	się	43	754	wyświetleń.
	 Dzięki	realizacji	tego	projektu	odbyły	się	także	warsz-
taty	 nauki	 gry	 na	 djembe.	 Tym	 razem	 głos	 odpoczywał	
a	zaangażowane	było	całe	ciało.	Bartosz Kłosowski,	który	
prowadził	te	warsztaty	to	mistrz	gry	na	instrumentach	per-
kusyjnych.		Wprowadził	nas	w	tajniki	gry	na	wszystkich	in-
strumentach	jakie	ze	sobą	przywiózł.	Do	nich	dołożyliśmy	
nasze	 i	stworzyliśmy	niezłą	orkiestrę	bębniarską.	Budzili-
śmy	Pierzchnicę	wystukując	różne	rytmy.	
	 Zgodnie	z	harmonogramem	odbywały	się	zajęcia	gry	
na	gitarach.	Młodzi	ludzie,	którzy	zgłosili	się	do	projektu	są	
na	różnym	szczeblu	zaawansowania	gry	na	tym	instrumen-
cie.	Jedni	przygodę	z	gitarą	rozpoczęli	kilka	miesięcy	temu	
a	drudzy	grają	już	5	lat.	Dlatego	na	tych	zajęciach	skupiliśmy	
się	na	 solówkach	 i	opanowaniu	pentatoniki	oraz	prostych	
układów	muzycznych.	Zajęcia	prowadziła	Agnieszka	Głu-
szek.	Ostatnie	warsztaty	 to	zajęcia	 teoretyczne	z	krzewie-
nia	 kultury	muzycznej,	 które	 poprowadziła	 Łucja	Cięciel 
przybliżając	nam	tajniki	muzyki,	rozszerzając	naszą	wiedzę	

o	 podstawy	 harmonii,	 wartości	
muzyczne,	rodzaje	muzyki.	Były	
to	 warsztaty	 prowadzone	 w	 for-
mie	zabawy	i	zgadywanek.	Wiele	
nauczyliśmy	 się	 przez	 ten	 okres	
wakacji	 ale	 wciąż	 nam	 mało.	
Wiemy	jedno,	w	gminie	Pierzch-
nica	mieszka	wiele	młodych	bar-
dzo	zdolnych	ludzi,	którzy	z	chę-
cią	rozwijają	swoje	pasje.	Nie	był	
to	łatwy	czas	realizacji	tego	pro-
jektu,	 gdyż	 był	 on	 zaplanowany	
na	pół	roku	a	z	powodu	pandemii	
musieliśmy	 i	 chcieliśmy	 go	 zre-
alizować	w	dwa	miesiące.	Dzię-
kujemy	wszystkim	prowadzącym	
i	uczestnikom	tego	grantu	za	chęć	
i	zaangażowanie.

Agnieszka Głuszek
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Trochę historii
	 Kielecki	 Obszar	 Funkcjonalny	 jest	 to	 związek	 gmin,	
w	skład	którego	wchodzą:	Miasto	Kielce	oraz	11	otaczają-
cych	 je	gmin:	Morawica,	Chęciny,	Daleszyce,	Chmielnik,	
Sitkówka-Nowiny,	Górno,	Masłów,	Piekoszów,	Strawczyn,	
Miedziana	Góra	 i	Zagnańsk.	Gminy	należące	do	 tego	ob-
szaru	mogą	korzystać	z	dostępu	do	dodatkowych	środków	
unijnych	 na	 rozwój	 i	 modernizację	 infrastruktury.	 Jest	 to	
obszar	 szczególnej	 interwencji	 służącej	 rozwojowi	 funk-
cji	metropolitalnych	miasta	wojewódzkiego.		W	2012	roku	
udało	się	włączyć	naszą	gminę	do	tworzącego	się	wówczas	
Kieleckiego	 Obszaru	Metropolitalnego	 –	 tworzyło	 go	 15	
gmin.	Niestety	w	2013	 roku	kiedy	 faktycznie	Unia	Euro-
pejska	przydzielała	środki	na	 rozwój	 tego	obszaru	na	 lata	
2013-2020	 –	 ówczesny	 Zarząd	Województwa	 ograniczył	
liczbę	gmin	wokół	Kielc	z	15	do	11.	Mimo	naszego	wnio-
sku	-	Gmina	Pierzchnica	została	pominięta.	Jako	argument	
podano	niespełnianie	niektórych	kryteriów	gospodarczych	
oraz	 ludnościowych	 –	 choć	 terytorialnie	 to	 aż	 się	 prosiło	
aby	Gmina	Pierzchnica	do	tego	Obszaru	należała.

Nowe działania
	 W	 ubiegłym	 roku	 podjęte	 zostały	 znowu	 starania	
o	włączenie	naszej	Gminy	do	Kieleckiego	Obszaru	Funk-
cjonalnego.	Było	to	związane	z	rozpoczętymi	pracami	urzę-
du	 marszałkowskiego	 nad	 programami	 unijnymi	 na	 lata	
2021-2027.	 Oprócz	 wniosku	 Gminy	 Pierzchnica	 -	 pisma	
w	tej	sprawie	składał	również	ówczesny	poseł	Bogdan	La-
tosiński	–	składam	gorące	podziękowania	za	aktywność	w	
tej	sprawie.	Po	analizie	naszego	wniosku	i	biorąc	pod	uwa-
gę	ciągły	rozwój	naszej	gminy,	a	także	fakt,	że	od	1	stycznia	
2019	 roku	Pierzchnica	posiada	 status	miasta	–	Marszałek	
Województwa	Andrzej	Bętkowski	wyraził	wstępną	zgodę.	
Postawiono	jeden	warunek:	Kielce	oraz	pozostałe	11	gmin	
muszą	wyrazić	zgodę.	Okazało	 się,	 że	wcześniej	 już	 inne	
gminy	starały	się	o	włączenie	i		nie	uzyskały	takiej	zgody	
od	tych	gmin.	Wynikało	to	z	faktu,	że	część	środków	finan-
sowych	przydzielonych	na	 ten	obszar	 trzeba	byłoby	prze-
znaczyć	dla	 nowej	 gminy	–	 a	więc	dla	 pozostałych	gmin	
byłoby	mniej.	W	tej	sytuacji	 szanse	wydawały	się	marne.	
Niezrażony	 tą	 perspektywą	 w	 grudniu	 2019	 roku	 rozpo-
cząłem	wstępne	rozmowy	w	Urzędzie	Miasta	w	Kielcach.	
Spotkałem	 się	 z	 przychylnym	 nastawieniem	 Prezydenta	
Bogdana	Wenty,	który	dostrzegał	zasadność	włączenia	na-
szej	 gminy.	Dużego	wsparcia	w	 tych	 staraniach	 u	 Prezy-
denta	udzieliła	mi	pani	Bożena	Szczypiór	–	Wiceprezydent.	
Gorące	 podziękowania	 dla	 Prezydenta	 Bogdana	 Wenty	
oraz	Pani	Wiceprezydent.	Następnie	 rozpocząłem	 spotka-
nia	z	włodarzami	pozostałych	11	gmin.	Dzięki	temu,	że	ze	
wszystkimi	utrzymuję	bardzo	dobre	relacje	to	spotkałem	się	
z	pozytywną	odpowiedzią.	Chcę	gorąco	podziękować:	Ma-
rianowi	Burasowi	 –	Burmistrzowi	Morawicy,	Dariuszowi	
Meresińskiemu	–	Burmistrzowi	Daleszyc,	Pawłowi	Wójci-

Gmina Pierzchnica włączona do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

kowi	–	Burmistrzowi	Chmielnika,	Robertowi	Jaworskiemu	
-		Burmistrzowi	Chęcin,	Sebastianowi	Nowaczkiewiczowi	
–	Wójtowi	 Sitkówki-Nowiny,	 Tadeuszowi	 Tkaczykowi	 –	
Wójtowi	Strawczyna,	Przemysławowi	Łysakowi	–	Wójtowi	
Górna,	Tomaszowi	Lato	–	Wójtowi	Masłowa,	Zbigniewowi	
Piątkowi	–	Wójtowi	Piekoszowa,	Wojciechowi	Ślefarskie-
mu	–	Wójtowi	Zagnańska	oraz	Damianowi	Sławskiemu	–	
Wójtowi	Miedzianej	Góry.
	 Wszyscy	Burmistrzowie	i	Wójtowie	wraz	z	Prezyden-
tem	Kielc	jednogłośnie	wyrazili	zgodę	na	włączenie	Miasta	
i	Gminy	Pierzchnica	do	Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonal-
nego.	 Pozostała	 jeszcze	 ostateczna	 akceptacja	 ze	 strony	
Urzędu	Marszałkowskiego.	
	 O	pomoc	w	tej	sprawie	zwróciłem	się	do	posła	na	sejm	
Pana	Krzysztofa	Lipca,	który	odwiedził	naszą	gminę	z	wi-
zytą	roboczą	w	dniu	3	sierpnia	–	z	pozytywnym	skutkiem.	
Pod	koniec	 sierpnia	na	konferencji	wojewódzkiej	prezen-
towana	 była	 strategia	 rozwoju	 województwa	 świętokrzy-
skiego	na	 lata	2021-2030.	W	tej	strategii	Kielecki	Obszar	
Funkcjonalny	obejmuje	już	także	Gminę	Pierzchnica	–	jest	
sukces!	Serdeczne	podziękowania	dla	posła	Pana	Krzysz-
tofa	Lipca	oraz	Zarządu	Województwa	na	czele	z	Marszał-
kiem	Andrzejem	Bętkowskim.

Co nam to daje?
	 Przynależność	do	KOF	sprawia,	że	jesteśmy	włączeni	
do	 obszaru,	 który	w	 dłuższej	 perspektywie	 będzie	 korzy-
stał	z	różnych	programów	unijnych	wspierających	rozwój.	
Na	lata	2021-2027	w	zależności	od	łącznej	kwoty	wynego-
cjowanej	przez	Marszałka	w	Brukseli	–	Gmina	Pierzchnica	
otrzyma	dodatkowo	od	3	do	4	mln	zł.	W	kolejnych	latach	
będą	kolejne	środki.	Jest	to	więc	ogromna	szansa	na	rozwój	
i	mam	 ogromną	 satysfakcję,	 że	 udało	 się	 dołączyć	 naszą	
gminę	do	Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalnego.

Stanisław Strąk
Burmistrz
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	 Od	 kilku	 lat	 uczniowie	 naszej	 szkoły	 biorą	 aktywny	
udział	w	Międzynarodowym	Konkursie	„Kangur	Matema-
tyczny”.	Jest	to	z	jednej	strony	świetny	sposób	sprawdzenia	
swych	matematycznych	umiejętności,	a	z	drugiej	możliwość	
skonfrontowania	 się	 z	 innymi	osobami	 interesującymi	 się	
matematyką,	czy	posiadającymi	matematyczny	talent	i	trze-
ba	przyznać,	że	konfrontacje	te	wypadają	nader	pozytywnie	
dla	 uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy,	 o	 czym	
świadczą	coroczne	wyniki.	W	 	 roku	szkolnym	2019/2020	
w	związku	z	zawieszeniem	zajęć	w	szkołach	konkurs	KAN-
GUR	 MATEMATYCZNY	 został	 przeprowadzony	 drogą	
internetową	za	pośrednictwem	Platformy	Dzwonek.pl.	Te-
sty	zawierały	zadania	wymagające	od	uczniów	umiejętno-
ści	 twórczego	czytania	tekstu,	zadania	które	pozwalają	na	
samodzielne	myślenie	oraz	działanie,	a	także	zachęcają	do	
kreatywnego		podejścia	do	ich	rozwiązania.
	 Do	konkursu	przystąpiło	36	uczniów	z	naszej	 szkoły	
z	klas:	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII.	Kilkoro	dzieci	otrzymało	
bardzo	dużą	ilość	punktów.	

	 W	 lipcu	 został	 zorganizowany	 wyjazd	 do	 Szydłowa	
z	 cyklu	wycieczek	 pn.	 “Poznaj	 świętokrzyskie	 na	 nowo”	
w	 ramach	 projektu	 Aktywny	 i	 bezpieczny	 Senior-usłu-
gi	 opiekuńcze,	 finansowanego	 z	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	EFS.	
	 Seniorzy	zwiedzanie	rozpoczęli	od	spotkania	z	panem	
Janem	wieloletnim	gospodarzem	Szydłowa,	który	w	prze-
braniu	rycerza	swoimi	opowieściami	zainteresował	uczest-
ników	bogatą	historią	i	dobytkiem	kulturowym	Szydłowa.	
Kolejnym	punktem	wycieczki	było	spotkanie	z	przewodni-
kiem	z	Gminnego	Centrum	Kultury,	który	grupę	Seniorów	
oprowadził	 po:	 Kościele	 Wszystkich	 Świętych,	 Synago-
dze	i	Zamku.	Dla	uczestników	projektu	największą	atrak-
cją	było	zwiedzanie	Zamku,	gdzie		mieli	okazje	zasiąść	na	

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

Wyniki	konkursu
W	kategorii	Żaczek	bardzo	dobry	wy-
nik		uzyskał	Konrad	Kułagowski.
W	kategorii	Maluch	klasa	IV	wyróż-
nieni	zostali	uczniowie:	Jakub	Sabat,	
Wiktor	Pietrzyk.
W	kategorii	Beniamin	klasa	V	wyróżnienie	otrzymał:	Szy-
mon	Garlicki.
W	kategorii	Beniamin	klasa	VI	wyróżnienie	uzyskali:	Do-
minik	Dziedzic,	Julia	Kułagowska,	Amelia	Buras.
W	kategorii	Kadet	wyróżnienie	otrzymała:	Zuzanna	Woj-
nowska.
	 Każdy	 uczestnik	 Konkursu	 	 otrzymał	 układankę	 lo-
giczną	 –	 czteroelementowy	 tangram.	Wyróżnieni	 ucznio-
wie	 zostali	 nagrodzeni:	 bonem	 towarowym,	 dyplomami,	
a	także	książkami.	

Szkolny koordynator konkursu
Anna Makuch

Odwiedziny Szydłowa - miasta królewskiego

tronie	króla,	poznać	metody	średniowiecznych	tortur	oraz	
zapoznać	się	z	postaciami,	które	odwiedzały	zamek		w	śre-
dniowieczu.	Postacie	znajdują	się	w	muzeum	to	m.in.:	król	
Władysław	Jagiełło	i	jego	córka	Jadwiga	Jagiełłówna,	król	
Ludwik	Węgierski,	 które	 zostały	 odtworzone	 w	 najdrob-
niejszych	 szczegółach:	 elementy	 strojów,	 insygniów	 kró-
lewskich,	obuwia,	płaszczy,	zapinek	czy	uzbrojenia.
	 Na	 zakończenie	wycieczki	 Seniorzy	mieli	 okazję	 za-
kupić	 produkty	 regionalne	 takie	 jak:	 krówki,	 dżemy	 oraz	
nalewki	z	szydłowieckiej	śliwki.	
	 Podczas	wyjazdu	nie	opuszczała	nas	dobra	pogoda	oraz	
wyśmienite	humory	uczestników,	którzy	zgodnie	twierdzą,	
że	wyjazdy	wzmacniają	ich	aktywność.

Ilona Hendzel
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	 Sukces	szkolny	ma	wiele	definicji,	najogólniej	można	
powiedzieć,	 że	 jest	 to	 skuteczny	proces	 zdobywania	wie-
dzy,	a	skuteczność	ta	 jest	mierzona	zdanymi	egzaminami,	
osiągnięciami	w	 konkursach,	 a	 także	wynikami	w	 nauce.	
Na	końcowy	efekt	długoletniej	pracy	składają	się	działania	
wielu	osób:	ucznia,	rodziców,	rodziny,	szkoły.	Ważne,	aby	
dostrzec	iskierkę	i	próbować	rozpalić	w	uczniu	ciekawość,	
twórcze	myślenie	oraz	chęci	do	systematycznej	pracy.	

	 W	 naszej	 szkole	 organizujemy	 szereg	 zajęć	 pozalek-
cyjnych,	 w	 tym	 rozwijających	 zainteresowania	 uczniów.	
Są	uczniowie,	którzy	chętnie	i	z	pełnym	zaangażowaniem	
uczestniczą	w	tych	zajęciach.	Najstarsi	uczniowie	corocznie	
stają	 do	 rywalizacji	w	Wojewódzkich	Konkursach	Przed-
miotowych	organizowanych	przez	Świętokrzyskiego	Kura-
tora	Oświaty.	Wśród	 celów	konkursu	 znajdują	 się	m.	 in.:	
wspieranie	i	rozwój	uzdolnień	oraz	zainteresowań	uczniów,	
pogłębianie	wiedzy	 i	 umiejętności	w	 zakresie	wybranego	
przedmiotu,	 a	 także	 promowanie	 osiągnięć	 uczniów	 i	 ich	
nauczycieli.	Ranga	konkursu	jest	duża	i	gra	toczy	się	o	wy-
soką	stawkę,	bowiem	uczeń,	który	zdobywa	tytuł	laureata	
uzyskuje	szereg	uprawnień.	

	 W	roku	szkolnym	2019/2020	laureatem	IV	Wojewódz-
kiego	Konkursu	 z	Matematyki	dla	uczniów	 szkół	podsta-
wowych	 województwa	 świętokrzyskiego	 została	 Kinga 
Bryk.

SUKCES UCZNIA SUKCESEM SZKOŁY

	 Na	ten	sukces	uczennica	pracowała	z	wielkim	zapałem,	
rozwiązała	 mnóstwo	 zadań,	 wiele	 dodatkowych	 godzin	
spędziła	 z	 nauczycielem,	 z	 wielką	 pasją	 podchodziła	 do	
codziennych	spotkań	z	matematyką.	Dla	nauczyciela	praca	
z	Kingą	była	dużym	wyzwaniem,	a	zarazem	ogromną	przy-
jemnością.	

	 Za	swoją	pracę	uczennica	otrzymała	celującą	ocenę	rocz-
ną	 z	matematyki,	 została	 również	 zwolniona	 z	 obowiązko-
wego	egzaminu	ósmoklasisty	z	matematyki,	co	było	równo-
znaczne	z	otrzymaniem	przez	nią	najwyższego	wyniku	z	tej	
części	egzaminu.	Kinga	nabyła	także	dodatkowe	uprawnienia	
ważne	przy	rekrutacji	do	szkół	ponadpodstawowych.	

	 W	związku	z	sytuacją	epidemiczną	nie	odbyła	się	gala	
wręczania	zaświadczeń,	 stąd	podsumowanie	pracy	uczen-
nicy	 i	 jej	nagrodzenie	miało	miejsce	podczas	uroczystego	
(chociaż	 skromniejszego	 niż	 zwykle)	 zakończenia	 roku	
szkolnego	klas	ósmych.	

	 Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Edyta Wójcik – Nosol
Szkoła Podstawowa im. S. Kard. Wyszyńskiego 

w Pierzchnicy 

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

	 W	 ostatnim	 czasie	 działania	 w	 ramach	 realizowane-
go	przez	Miejsko	–	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	Pierzchnicy	projektu	„Centrum	Usług	–	Współpraca	na	
rzecz	społeczności	lokalnej”	nabrała	wyjątkowego	rozma-
chu.
	 Dzieje	się	dużo.		Poprzez	zaangażowanie	rodzin	uczest-
niczących	w	projekcie	wspieramy	różne	płaszczyzny	życia,	
a	 tym	samym	podnosimy	 jakość	 funkcjonowania,	dajemy	
możliwość	korzystania	z	szeregu	form	wsparcia,	zaspoka-
jamy	potrzeby	pomagające	w	rozwoju	zarówno	dzieci	 jak	
i	dorosłych.
	 Rozpoczęły	 się	 zajęcia	 z	 hipoterapii,	 na	 które	 dzieci	
czekały	z	dużym	utęsknieniem.	Zajęcia	odbywają	się	regu-
larnie.	Te	zajęcia	poza	radością,	uśmiechem,	oczekiwaniem,	
tęsknotą	za	kolejnym	spotykaniem	posiadają	walor	terapeu-
tyczny.	Dzieci	poznają	specyfikę	pracy	z	koniem,	nawiązują	
relację,	przywiązują	się,	uczą	się	szacunku	i	odpowiedzial-
ności,	dbają	o	dobro	zwierząt,	karmią	je.	Poprzez	bezpośred-
ni	kontakt	z	koniem	–	współterapeutą	uczestniczące	w	pro-

jekcie	dzieci	otrzymują	możliwość	usprawniania	i	rozwoju	
własnego	 ciała	 w	 całkiem	 nowy,	 nieznany	 dotąd	 sposób.	
Dzięki	takim	działaniom	oraz	możliwościom	obserwujemy	
nowe	sposoby	zachowań	wśród	dzieci.	Dostrzegamy	w	ich	
oczach	niepewność,	obawę,	radość,	zaciekawienie,	inspira-
cję,	dumę,	zadowolenie.	Poprzez	możliwość	uczestniczenia	
w	szeregu	zajęć	młodzi	ludzie	pokazują	swoją	siłę,	chęć	po-
znawania	i	przekraczania	swoich	możliwości.
	 W	ramach	działań	projektowych	odbywają	się	również	
zajęcia	ruchowe.	W	trakcie	tych	spotkań	wykorzystywana	
jest	 układanka	 sensoryczna	 –	 klocki	 MOVIE.	W	 trakcie	
tego	 typu	 zajęć	 dzieci	mają	możliwość	 pracy	 nad	 rozwi-
janiem	 i	 uwrażliwianiem	 zmysłu	 dotyku.	 Młodzi	 ludzie	
pokonują	 swoje	 ograniczenia,	 skaczą,	 rzucają,	 podnoszą,	
układają,	 utrzymują	 równowagę,	 wymyślają,	 proponują.	
Uczą	się	również	dbania	i	szanowania	potrzeb	osoby	będą-
cej	obok,	uczą	się	uważności	na	pozostałych	uczestników.	
A	to	wszystko	przeplatane	jest	czasami	głośnym,	a	nierzad-
ko	 niepewnym	 śmiechem,	 okrzykiem	 radości,	 poczuciem	
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zwycięstwa	 po	 pokonaniu	 własnej	 słabości,	
niepewnością	w	oku,	obawą	przed	pokonaniem	
swoich	ograniczeń.		
	 W	 ramach	 projektu	 systematycznie	 odby-
wają	 się	 również	 spotkania	 Grupy	 Wsparcia	
skierowanej	 do	 rodziców	 dzieci	 z	 niepełno-
sprawnością.	Takie	zajęcia	to	forma	otrzymania	
przestrzeni	do	własnego	rozwoju,	do	zadawania	
pytań,	 do	 wypowiadania	 wątpliwości.	 Jest	 to	
moment	wzajemnej	pomocy,	pracy	nad	trudno-
ściami.	Ten	wspólnie	spędzony	czas	ma	niewąt-
pliwie	wartość	dla	każdego	uczestnika	oraz	dla	
prowadzącej.	 Jest	 to	 element	wzajemnej	 nauki	
siebie,	 docierania	 do	 własnych	 trudności,	 na-
zywania	 ich,	uczenia	 się	 ich.	To	 również	czas,	
kiedy	 uczymy	 się	wzajemnego	 słuchania,	mil-
czenia,	okazywania	własnych	lęków,	obaw,	ale	
również	 radości,	 szczęścia.	 Ostanie	 spotkanie	
miało	formę	zajęć	psychoedukacyjnych.	Wspól-
ny	czas	pozwolił	na	zapoznanie	się	z	psycholo-
gicznym	modelem	stresu,	sposobami	interpreta-
cji	danej	sytuacji	stresowej,	reakcjami	ucieczki	
lub	walki.	Omówiłyśmy	trzy	kolejne	fazy	stresu	
oraz	 poznałyśmy	 co	 dzieje	 się,	 kiedy	 trwamy	
w	długotrwałym	stanie	stresu.	Nie	były	to	łatwe	
rozmowy,	bo	przeplatane	były	trudnościami	ja-
kie	dotykają	każdego	z	nas.	Dlatego	pojawiły	się	
pytania,	obawy,	silne	emocje,	elementy	bezrad-
ności,	zadumy.	Znalazł	się	również	moment	na	
chwilę	relaksu,	złapania	spokojnego	oddechu.
	 Posługując	się	słowami	A.	A.	Milne,	który	
powiedział	ustami	Kubusia	Puchatka	„Nie moż-
na tkwić uparcie w swoim kącie Lasu, czekając, 
aż inni do nas przyjdą. Czasem trzeba pójść do 
nich”. Dlatego	 poprzez	 różne	 działania	 poma-

gamy	wielu	osobom	opuszczać	
swoją,	osobistą	przestrzeń.	Po-
magamy	 uczestniczyć	 w	 no-
wych,	 ciekawych,	 czasami	
trudnych	 działaniach.	 I	 nadal	
zachęcamy	 do	 korzystania	
z	całej	gamy	propozycji.	A	tym	
samym	wspieramy	w	poznawa-
niu,	uczeniu	się	drugiego	czło-
wieka.

 Działania odbywają się 
w ramach realizowanego przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pierzch-
nicy projektu „Centrum Usług 
– Współpraca na rzecz społecz-
ności lokalnej”.

Martyna Jamrożek
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	 Odpowiadając	na	potrzeby	lokalnej	społeczności	Gmi-
na	 Pierzchnica/Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 w	 Pierzchnicy	 przystąpiła	 do	 realizacji	 Programu	
„Opieka	wytchnieniowa	–	edycja	2020”.	 	Działanie	 reali-
zowane	 jest	od	sierpnia	b.r.	w	 ramach	Solidarnościowego	
Funduszu	Wsparcia	Osób	Niepełnosprawnych.	

	 Poniżej	przedstawiamy	kilka	istotnych	informacji	do-
tyczących	programu	realizowanego	przez	nasz	Ośrodek:

-	Opieka	wytchnieniowa	to	forma	wsparcia	skierowana	dla	
członków	rodzin/opiekunów	dzieci	z	niepełnosprawnością;

-	 Zadaniem	 Programu	 „Opieka	 wytchnieniowa	 –	 edycja	
2020”		jest	odciążenie	członków	rodzin/opiekunów	poprzez	
wsparcie	 ich	 w	 wykonywaniu	 codziennych	 obowiązków	
opiekuńczych	lub	zapewnienie	czasowego	zastępstwa;

-	Program	skierowany	jest	do	członków	rodzin/opiekunów,	
którzy	 wymagają	 wsparcia	 w	 postaci	 doraźnej,	 czasowej	
przerwy	w	sprawowaniu	bezpośredniej	opieki	nad	dziećmi	
z	orzeczoną	niepełnosprawnością;

-	 Członkowie	 rodzin/opiekunowie	 zyskują	 w	 ten	 sposób	
czas	dla	siebie,	który	mogą	wykorzystać	w	celu	zapewnie-
nia	 sobie	 równowagi	psychicznej,	 regeneracji,	 czasowego	
odstąpienia	 od	 codziennych	 obowiązków	wykonywanych	
względem	osoby	z	niepełnosprawnością;

-	Walorem	tej	formy	wsparcia	jest	wzmocnienie	osobistego	
potencjału	 członków	 rodzin/opiekunów,	 zaangażowanych	
w	codzienny	proces	opieki	i	pielęgnacji	nad	osobą	niepeł-
nosprawną;

-	Gmina	Pierzchnica	realizuje	Program	w	formie	świadcze-
nia	usługi	opieki	wytchnieniowej	w	ramach	pobytu	dzien-
nego	w	miejscu	zamieszkania	osoby	niepełnosprawnej;	

-	 Umożliwiamy	 członkom	 rodziny/opiekunom	 na	 samo-
dzielny	wybór	osoby,	która	będzie	mogła	wykonywać	usłu-
gę	opieki	wytchnieniowej;

-	Członkowie	rodzin/opiekunowie	korzystający	ze	wsparcia	
w	ramach	Programu	nie	ponoszą	kosztów;	

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

-	Zaplanowany	limit	godzin	usług	wynosi	20	na	miesiąc;

-	Dofinansowanie	na	realizację	programu	w	roku	2020	wy-
nosi	9.696,00	zł;

-	Usługa	opieki	wytchnieniowej	prowadzona	jest	z	zacho-
waniem	 podmiotowości	 osoby	 niepełnosprawnej	 oraz	 jej	
niezależności.

	 Jeśli	 jesteś	 rodzicem/opiekunem	 dziecka	 z	 niepełno-
sprawnością	i	jesteś	zainteresowany	takim	rodzajem	pomo-
cy	i	wsparcia	to	zapraszamy	do	składania	Karty	Zgłoszenia	
do	Programu	oraz	Karty	Pomiaru	Niezależności	Funkcjo-
nalnej	wg	Zmodyfikowanych	Kryteriów	Oceny	(Karta	oce-
ny	 stanu	 dziecka/osoby	 niepełnosprawnej). Dokumenty 
do pobrania na https://www.pierzchnica.pl/aktualno-
sci/2558

 Warto pamiętać, że	 rekrutacja	 będzie	 prowadzona	
do	 momentu	 wykorzystania	 limitu	 miejsc.	W	 przypadku	
zgłoszenia	 się	 większej	 liczby	 osób	 chętnych	 do	 udziału	
w	Programie,	pierwszeństwo	w	korzystaniu	z	usług	opieki	
wytchnieniowej	mają	członkowie	 rodzin	 lub	opiekunowie	
sprawujący	bezpośrednią	opiekę	nad	dziećmi	z	orzeczeniem	
niepełnosprawności,	które	są	całkowicie	niesamodzielne.

	 Więcej	 informacji	 można	 uzyskać:	 kontaktując	 się	
z	pracownikami	MGOPS	w	Pierzchnicy	lub	w	poniższych	
linkach

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze- 
wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa--
-edycja-2020

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnio-
skow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edy-
cja-2020

	 Zachęcamy	i	zapraszamy	do	ubiegania	się	o	taką	formę	
pomocy	w	codziennej,	 trudnej	pracy	 jaką	 jest	pielęgnacja	
i	opieka	nad	dzieckiem	z	niepełnosprawnością.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy
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Jak można się spisać?
	 Podstawowym	kanałem	przekazywania	informacji	jest	
samospis	 internetowy.	Aplikacja	do	samospisu	będzie	do-
stępna	 od	 1	września	 na	 stronie	 spisrolny.gov.pl	 i	 będzie	
aktywna		przez	cały	okres	trwania	PSR	czyli	do	30	listopa-
da.		Samodzielnie	będą	mogły	się	spisać	także	osoby,	które	
nie	posiadają	urządzenia	lub	dostępu	do	internetu.	Z	myślą	
o	 nich	 przygotowaliśmy	 odpowiednie	 stanowisko	 w	 na-
szym	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica.	W	tym	punkcie	
od	 początku	września	 będzie	można	 skorzystać	 nie	 tylko	

Projekt socjalny „Ko-
chać znaczy dawać” 
realizowany	 jest	 od	
października	 2019	 roku	
przez	Miejsko	–	Gminny	
Ośrodek	 Pomocy	 Spo-
łecznej	w	Pierzchnicy.

Przypomnę,	 że	 projekt	
działa	na	zasobach	lokal-
nej	 społeczności,	 którą	
buduje	 każdy	 mieszka-
niec.	Nie	można	 nie	 za-
uważyć,	 że	 w	 działania	
zaangażowało	 się	 grono	
osób,	które	wykazały	się	

wrażliwością,	empatią	oraz	odpowiedzialnością	za	drugie-
go	człowieka.

	 Zasady	realizacji	projektu	socjalnego	„Kochać	znaczy	
dawać”	są	wyjątkowo	proste.	Oto	najważniejsze	szczegóły:
•	osoba	będąca	w	trudnej	sytuacji	zgłasza	swoją	potrzebę,	
czyli	braki	ubrań,	wyposażenia	w	niezbędne	przedmioty	co-
dziennego	użytku	itp.;

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020

z	komputera	z	dostępem	do	internetu,	ale	również	z	facho-
wej	pomocy	przeszkolonych	osób.

	 Dodatkowo	będą	wdrożone	metody	pomocnicze:

-	 od	 16	 września	 wywiady	 telefoniczne	 przeprowadzane	
przez	 rachmistrzów	 telefonicznych	 (pracowników	Urzędu	
Statystycznego	w	Kielcach),
-	od	1	października	wywiady	bezpośrednie	przeprowadzane	
przez	rachmistrzów	terenowych,	których	w	naszym	woje-
wództwie	będzie	345.	

	 Należy	pamiętać	że,	użytkownik	gospodarstwa	rolne-
go,	który	nie	dokonał	samospisu,	nie	będzie	mógł	odmówić	
udzielenia	odpowiedzi	rachmistrzowi,	który	się	z	nim	skon-
taktuje	bezpośrednio	lub	telefonicznie.	

	 Od	 17	 sierpnia	 ruszyła	 specjalna	 infolinia	 22	 279	 99	 99	
wew.	 1,	 konsultanci	 infolinii	 spisowej	 odpowiedzą	 na	
wszystkie		pytania	związane	ze	spisem	rolnym.	

Gminne Biuro Spisowe w Pierzchnicy

„Kochać znaczy dawać”

•	dalsze	działania	realizujemy	My,	czyli	przekazujemy	lo-
kalnej	społeczności	informacje	o	potrzebach,	kontaktujemy	
się	 z	 ludźmi,	 którzy	 od	 początku	wspierają	 nasze	 działa-
nia,	 dzwonimy,	 pytamy,	 rozmawiamy,	 a	 potem,	 jeśli	 uda	
się	zgromadzić	niezbędne	rzeczy	przekazujemy,	zawozimy,	
wnosimy	i	wspólnie	cieszymy	się	z	dobrze	wykonanej	pra-
cy.

	 Zapewne	w	opisie	działania	wydają	 się	proste,	 ale	 to	
tylko	pozorny	obraz.	W	rzeczywistości	to	duży	trud	włożo-
ny	w	pracę	mającą	na	celu	przekazanie	pomocy	rzeczowej	
drugiemu	człowiekowi.	Dlatego	wszystkim	osobom,	które	
choćby	w	najmniejszym	stopniu	wsparły	projekt	„Kochać	
znaczy	dawać”	 jestem	szczerze	wdzięczna	za	pomoc	 rze-
czową,	ale	również	za	słowa	pokazujące	wsparcie,	wdzięcz-
ność	za	realizowane	działania	projektowe.	

 Jeśli masz ochotę pomóc to miej na uwadze, że obec-
nie potrzebujemy wyposażyć pokój dla dziewczynki, 
dlatego poszukujemy lampki na biurko (może być kolo-
rowa, dziewczęca). 

	 I	proszę	pamiętaj,	że	dbamy	o	szacunek	wobec	każde-
go	człowieka,	dlatego	wszystkie	rzeczy,	którymi	obdarowu-
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	 W	dniu	16	sierpnia	2020	roku	o	godz.	12.00	w	Kościele	
Parafialnym	p.w.	Św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy	odbyła	się	
msza		święta	dziękczynna	za	plony	zebrane	w	2020	roku.	
Po	mszy	 świętej	odbył	 się	koncert	muzyki	klasycznej	or-
ganizowany	w	ramach	24	Zamkowych	Spotkań	z	Muzyką.	
Muzycy	wykonali	wiele	 utworów,	 tak	 sławnych	 twórców	
jak,		J.S.	Bach,	A.	Vivaldi,	F.	Schubert.

 Gmina Pierzchnica zakończyła realizację  do-
tacji na kwotę 15.000 euro, czyli na ponad 60.000 
złotych z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności 
i Sieci Komisji Europejskiej na realizację progra-
mu WIFI4EU.
Inicjatywa	WiFi4EU	ma	na	celu	zapewnienie	miesz-
kańcom	i	odwiedzającym	dostęp	do	wysokiej	jakości	
internetu	w	całej	UE	poprzez	bezpłatne	Wi-Fi	w	miej-
scach	publicznych,	 takich	
jak	 parki,	 place,	 urzędy,	
biblioteki	 i	 miejsca	 uży-
teczności	publicznej.
Dotację	 na	 to	 działanie	
Gmina	 Pierzchnica	 	 po-
zyskała	za	pośrednictwem	
programu	WiFi4EU.
W	 ramach	 projektu	 na	
terenie	 Pierzchnicy	 wy-
konano	 sieć	 hotspotów	
z	 bezpłatnym	 dostępem	
do	internetu	w	miejscach,	

jemy	wspólnie	z	Tobą,	drugiego	człowieka	muszą	nadawać	
się	do	dalszego	użytkowania.
Jeśli	 masz	 pytania	 dotyczące	 działań	 projektowych	 i	 po-
trzeb	osób	w	trudnej	sytuacji	skontaktuj	się	z	nami:
•	osobiście	w	budynku	MGOPS,
•	telefonicznie	tel.	041	35	38	022
•	e-mailowo	jamrozek.martyna@pierzchnica.pl

	 Zaproszeniem	do	wspólnej	pomocy	niech	będą	słowa	
„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy 
małe, za to z wielką miłością” /Św.	Matka	Teresa	z	Kalku-
ty/	

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pierzchnicy

Koncert muzyki klasycznej organizowany w ramach  
24 Zamkowych Spotkań z Muzyką

	 W	wydaniu	 udział	 wzięli:	 Członek	 Zarządu	 Powiatu	
Kieleckiego	 Mariusz	 Ściana,	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	
Pierzchnica	 Stanisław	Strąk,	 Przewodnicząca	Rady	Miej-
skiej	Maria	Łopatowska,	Radni,	Sołtysi,	Kierownicy	i	Dy-
rektorzy	 jednostek	 podległych	 oraz	 mieszkańcy	 Gminy	
Pierzchnica.

Klaudia Pawlik

Bezpłatny internet WIFI4EU na terenie Pierzchnicy

które	są	szczególnie	odwiedzane	i	uczęszczane	przez	
mieszkańców.	Miejscami	 z	 bezpłatnym	dostępem	do	
internetu	są	m.in.:	otoczenie	i	budynek	Urzędu	Miasta	
i	Gminy,	Rynek,	Ośrodek	Zdrowia	oraz	stadion	sporto-
wy.	Gmina	Pierzchnica	zapewnia	dostęp	do	szybkiego	
internetu	na	poziomie	przynajmniej	30Mb/s.	Inwesty-
cja	jest	w	100%	finansowana	ze	środków	Komisji	Eu-
ropejskiej.

Aby skorzystać z bez-
płatnego internetu 
WIFI4EU na terenie 
Pierzchnicy należy na 
swoim smartfonie zalo-
gować się do sieci „WI-
FI4EU Pierzchnica” po-
dając swój e-mail, imię 
i nazwisko oraz zaak-
ceptować regulamin.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Burmistrza



GAZETA PIERZCHNICKA - WRZESIEŃ 2020Strona 12

	 W	dniu	3	czerwca	2019r.	została	podpisana	z	Urzędem	
Marszałkowskim	Umowa	Nr	RPSW.07.04.00-26-0007/18-
00	o	dofinansowanie	Projektu	pn.	„Rozbudowa	infrastruk-
tury	sportowej	oraz	doposażenie	pracowni	dydaktycznych	
SP	 w	 Pierzchnicy”,	 	 współfinansowanego	 z	 Europejskie-
go	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	 ramach	Działania	
7.4	Rozwój	infrastruktury	edukacyjnej	i	szkoleniowej,	Osi	
priorytetowej	VII	Sprawne	usługi	publiczne	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskiego	
na	lata	2014-2020.	Głównym	celem	projektu	jest	podniesie-
nie	dostępu	do	nowoczesnej	infrastruktury	sportowej		i	edu-
kacyjnej	 dla	 uczniów	 z	 terenu	 gminy	 Pierzchnica	 poprze	
rozbudowę	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy	o	nową	salę	
gimnastyczną	 oraz	 doposażenie	 pracowni	 matematycznej	
i	przyrodniczej.	
	 Projekt	będzie	polegał	na:	rozbudowie	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Pierzchnicy	o	nową	salę	gimnastyczną,	zakupie	
wyposażenia	do	sali	gimnastycznej,	doposażeniu		pracowni	
matematycznej	i	przyrodniczej.	

Rozpoczęcie realizacji projektu  pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej
oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy”

Całkowita	wartość	Projektu	wynosi:	1	057	661,19	zł.	Cał-
kowite	wydatki	kwalifikowalne	wynoszą	1	036	751,19	zł
Dofinansowanie	z	UE	z	EFRR	-	499	921,42	zł,	
Wkład	własny	Gminy	Pierzchnica	–	557	739,77	zł
Termin	zakończenia	projektu	to	30.06.2023r.
	 W	czerwcu	br.	 rozpoczęto	 realizację	projektu	 i	 zaku-
piono	 pomoce	 dydaktyczne	 do	 pracowni	 matematycznej	
i	 przyrodniczej,	m.in.	 tablety,	mikroskop	 cyfrowy,	model	
ruchu	obiegowego	Ziemi,	skrzynka	do	doświadczeń,	które	
zostały	przekazane	do	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy	
i	czekają	na	uczniów.	Całkowita	wartość	przekazanych	po-
mocy	dydaktycznych	wynosi	25	922,13	zł.
	 W	 2021r.	 planowane	 jest	 rozpoczęcie	 prac	 projekto-
wych	 i	uzyskanie	pozwolenia	na	budowę	nowej	sali	gim-
nastycznej,	która	będzie	budowana	i	wyposażana	w	okresie	
2022-2023.

Redakcja
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	 Ostatnie	lata	pokazują,	że	obniża	się	poziom	wód	grun-
towych.	Niestety	jest	to	efekt	zmniejszonych	opadów	(głów-
nie	zimą)	i	powtarzających	się	suszy.	W	gminie	Pierzchnica	
cały	czas	analizujemy	sytuację	zaopatrzenia	mieszkańców	
w	wodę.	

Jakość wody
	 Woda	 z	 naszych	 ujęć	 na	Pierzchniance	 i	w	Wierzbiu	
pod	względem	składu	chemicznego	spełnia	wymagane	nor-
my	–	 choć	 zawiera	 dość	 dużo	wapnia	 co	 objawia	 się	 np.	
osadem		w	czajniku.	Natomiast	pod	względem	bakteriolo-
gicznym	 od	 wielu	 lat	 nie	 było	 prak-
tycznie	 żadnych	problemów	 (ostatnie	
przekroczenie	 norm	 było	 w	 2011r.).	
Dopiero	teraz	nastąpiło	minimalne	za-
każenie	bakterii	z	grupy	coli	ze	studni	
w	Wierzbiu	–	zapewniającej	dostawy	
wody	 dla	 miejscowości	 z	 tamtego	
rejonu	 (ok.	 1,5	 tys.	 mieszkańców).	
Służby	 sanitarne	 wydały	 decyzję	
o	 nieprzydatności	 wody	 do	 spożycia	
–	 natomiast	 po	 przegotowaniu	woda	 nadawała	 się	 do	 pi-
cia.	Zakład	Komunalny	 podjął	 natychmiastowe	działania:	
chlorowanie	i	płukanie	sieci.	Jednocześnie	zapewniono	do-
stawy	wody	do	picia	w	pojemnikach	5	litrowych.	Chcę	tu	
podziękować	strażakom	z	OSP	Gumienice	i	OSP	Drugni	za	
rozwożenie	tej	wody	do	mieszkańców.

Infrastruktura wodociągowa
	 Systematycznie	wzrasta	pobór	wody	przez	mieszkań-
ców	i	możliwości	wydajności	studni,	które	były	10	lat	temu	
zadowalające	-	już	teraz	zaczynają	być	niewystarczające.		
	 W	 2012	 roku	 nastąpiła	 awaria	 studni	 głębinowej	
w	Wierzbiu	co	spowodowało	bardzo	poważne	problemy	z	do-
stawami	wody	dla	 tej	części	gminy.	Przeprowadzono	wów-
czas	remont	i	czyszczenie	uszkodzonej	studni	oraz	wykona-
no	inwestycję	połączenia	wodociągów	z	przepompownią	na	
Maleszówkach.	Pozwoliło	to	zapewnić	ciągłe	dostawy	wody	
na	obszarze	 całej	 gminy.	Można	było	 już	pompować	wodę	
z	ujęcia	na	Pierzchniance	w	kierunku	Wierzbia.	W	ramach	tej	
inwestycji	połączenia	wodociągów	przeprowadzono	również	
gruntowną	modernizację	ujęcia	wody	(urządzenia	hydroforni)	
na	Pierzchniance	posiadającej	2	studnie	głębinowe.	
	 Następnie	 podjęto	 prace	 projektowe	 dotyczące	 mo-
dernizacji	 ujęcia	w	Wierzbiu.	Udało	 się	pozyskać	dotacje	
unijne	na	tą	inwestycje.	W	2015	roku	przedsięwzięcie	zo-
stało	zrealizowane	–	odwiercono	dodatkową	nową	studnię	
w	Wierzbiu	oraz	zmodernizowano	gruntownie	urządzenia	
hydroforni.	Dzięki	temu	mieliśmy	zmodernizowane	całko-
wicie	obydwie	hydrofornie	(w	Pierzchniance	i	w	Wierzbiu).	
	 Sieć	wodociągowa	 jest	w	dobrym	stanie.	Zakład	Ko-
munalny	na	bieżąco	naprawia	wszelkie	awarie	powstające	
np.	w	wyniku	różnego	rodzaju	przekopów	–	wstawiając	do-
datkowe	zasuwy.	

Będzie nowa studnia głębinowa

Budowa nowego ujęcia wody.
	 Cały	czas	następuje	wzrost	poboru	wody	z	gminnych	
ujęć.	Wynika	 to	 z	 faktu	 rozwoju	gminy.	Wybudowało	 się	
wiele	 nowych	 domów	 jednorodzinnych.	 Powstał	 nowy	
duży	 zakład	w	Osinach	 (ZOL)	oraz	 rozbudował	 się	Dom	
Seniora.	Mieszkańcy		zużywają	więcej	wody	gdyż	ich	stan-
dard	 życia	 się	 podniósł.	 Dodatkowo	 w	 okresach	 letnich	
(bezdeszczowych)	bardzo	wzrasta	zużycie	wody	do	podle-
wania	trawników,	ogródków	oraz	do	napełniania	basenów	
rekreacyjnych.	Czasami	w	gorącą	i	słoneczną	sobotę	pobór	
wody	jest	większy	nawet	o	50%	niż	w	pochmurny	deszczo-

wy	dzień.	
	 W	 tej	 sytuacji	 w	 ubiegłym	 roku	
z	 inicjatywy	 Prezesa	 Artura	 Garyc-
kiego	rozpoczęliśmy	prace	nad	wybu-
dowaniem	 trzeciego	 ujęcia	 wody	 na	
terenie	 gminy.	 Po	 analizie	 dokumen-
tacji	 hydrogeologicznej	 w	 Urzędzie	
Wojewódzkim	w	Kielcach	ustalono	iż	
na	terenie	Skrzelczyc	są	również	udo-
kumentowane	złoża	wody	głębinowej.	

Wykonano	opracowanie	projektu	robót	geologicznych,	któ-
ry	wskazał,	że	nowa	studnia	głębinowa	może	być	zlokali-
zowana	 na	 działce	 gminnej	w	 sąsiedztwie	 budynku	 byłej	
szkoły	w	Skrzelczycach.
	 	 Następnie	 przeprowadzono	 postępowanie	 przetargo-
we	 i	wybrano	wykonawcę:	Zakład	Wierceń	Studziennych	
w	Kielcach	-	do	odwiertu	nowej	studni	–	koszt	103	tys.	zł.	
Po	wykonaniu	odwiertu	(wrzesień	2020r.)	zostaną	przepro-
wadzone	badania	wody	-	jej	czystość	oraz	wydajność	złoża.	
	 Jeśli	okażą	się	one	pozytywne	to	dopiero	wówczas	wy-
konana	zostanie	dokumentacja	techniczna	nowej	hydrofor-
ni	 i	przeprowadzony	będzie	przetarg	na	wykonanie	 inwe-
stycji	–	szacunkowy	koszt	to	ok.	250	tys.	zł.	Jeśli	wszystko	
pójdzie	pomyślnie	to	woda	z	nowego	ujęcia	mogłaby	być	
włączona	do	wodociągu	w	miesiącu	maju	lub	czerwcu	prze-
szłego	roku	czyli	jeszcze	przed	okresem	zwiększonego	po-
boru	wody.
	 Zakładamy,	że	nowe	ujęcie	w	Skrzelczycach	odciąży	
studnie	w	Pierzchniance	i	w	ten	sposób	umożliwi	w	sytuacji	
awaryjnej	tłoczenie	wody	do	hydroforni	w	Wierzbiu.	
	 Nasze	działania	okazują	się	trafne	bo	w	miesiącu	lip-
cu	tego	roku	nowa	studnia	w	Wierzbiu	(po	5	latach	dobrej	
wydajności)	 z	 nieznanych	 powodów	 przestała	 podawać	
wodę	–	zaopatrzenie	odbywa	się	ze	„starej”	wyremontowa-
nej	 studni.	Przeprowadzimy	czyszczenie	 i	odmulanie	nie-
drożnej	studni	i	mamy	nadzieję,	że	wróci	ona	do	pierwotnej	
wydajności.	W	perspektywie	kilku	kolejnych	lat	planujemy	
podjęcie	działań	w	sprawie	budowy	hydroforni	na	udoku-
mentowanych	złożach	w	Gumienicach	w	rejonie	sadów.	

Stanisław Strąk
Burmistrz
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	 Świetlice	w	okresie	pandemii	od	12	marca	do	31	maja	
2020	r.	pracowały	w	trybie	pracy	zdalnej,	kontaktując	się	ze	
swoimi	 wychowankami	 poprzez	 komunikator	 Messenger	
lub	telefonicznie.	Od	1	czerwca	rozpoczęły	pracę	stacjonar-
ną	 Świetlice	Aktywator	 Pierzchnica,	 Skrzelczyce	 i	 Stroj-
nów	 –	 5	 razy	w	 tygodniu	w	 pełnym	 reżimie	 sanitarnym,	
w	ograniczonej	 liczbie	osób	 i	w	 skróconym	czasie	pracy,	
gdyż	część	godzin	przeznaczonych	jest	na	dezynfekcję	po-
mieszczeń.	Z	zajęć	w	tych	świetlicach	korzystały	dzieci	ze	
wszystkich	 Świetlic	Aktywator.	 W	 kolejnych	 miesiącach	
uruchamiane	zostały	kolejne	 świetlice.	Od	września	2020	
pracują	wszystkie	zgodnie	z	procedurami	zachowania	bez-
pieczeństwa.	
Świetlica	 Aktywator	 Pierzchnica	 przyłącza	 się	 do	 akcji	
#GaszynChallenge	Dziękujemy	 bardzo	 za	 nominacje	Do-
mowi	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.	Z	przyjemno-
ścią	 podjęliśmy	wyzwanie	wspomagając	małą	Zosię	wal-
czącą	o	oddech.	Wakacje	rozpoczęliśmy	Letnim	Turniejem	
Aktywatorów,	w	którym	udział	wzięło	6	drużyn.	Zwycięzcą	
Turnieju	w	kategorii	grup	młodszych	była	Świetlica	Akty-
wator	Skrzelczyce	a	w	starszej	Świetlica	Aktywator	Gumie-
nice.	Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	upominki,	 zwycięzcy	
medale	 i	dyplomy.	W	Świetlicy	Aktywator	w	Pierzchnicy	
w	marcu	2020,	dzięki	Fundacji	 „Przyjazny	dom	dziecka”	
rozpoczęły	się	zajęcia	taneczne	dla	dzieci	w	dwóch	grupach	
wiekowych.	 Niestety	 epidemia	 pokrzyżowała	 nam	 plany	
i	zajęcia	zostały	zawieszone	na	okres	3	miesięcy.	Reakty-
wacja	warsztatów	nastąpiła	w	czerwcu	w	pełnym	reżimie	
sanitarnym	i	zajęcia	trwały	przez	cały	okres	wakacji.	
	 W	każdy	piątek	od	12.00	rozpoczynała	młodsza	grupa	
a	 od	 13.00	 starsza.	 Zajęcia	 prowadziła	 instruktorka	 tańca	
Wiktoria	Cedro,	ze	Studia	tańca	i	stylu	Rewanż	w	Kielcach.
	 W	 Świetlicy	 Aktywator	 Pierzchnica	 prowadzone	 są	
warsztaty	 fotograficzne.	 W	 okresie	 lockdown	 uczestnicy	

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY AKTYWATOR W PIERZCHNICY 
W OKRESIE PANDEMII

warsztatów	 odbywali	 zajęcia	 w	 trybie	 online	 i	 przesyłali	
swoje	prace	instruktorce	Agnieszce	Kułagowskiej.	Od	maja	
zajęcia	 naprzemiennie	 odbywają	 się	w	 terenie	 i	w	 studio	
fotograficznym	utworzonym	w	dużej	sali	w	świetlicy	przez	
pasjonatów	 fotografii.	 Grupa	 ta	 pracując	 nad	 doskonale-
niem	 fotografii	 wciela	 się	 w	 różne	 role,	 postacie,	 tworzą	
własnoręcznie	akcesoria	oraz	scenografię	i	makijaż.	Prace	
są	systematycznie	wystawiane	w	świetlicy.
Zespół	 SUBDOMINANTA	 brał	 udział	 w	warsztatach	 re-
alizowanych	 podczas	 zadania	 pt.	 „	 Pasjonaci	 muzyki	 na	
start	w	gminie	Pierzchnica”	w	ramach	projektu	grantowe-
go	 „Działania	 promujące	pasje	mieszkańców”	ogłoszone-
go	i	współfinansowanego	przez		LGD	Białe	Ługi.	Łącznie	
członkowie	zespołu	udoskonalali	swoje	umiejętności	przez	
50	godzin	w	okresie	wakacji.	Oprócz	tego	młodzież	spoty-
kała	się	na	dodatkowych	próbach	przygotowując	repertuar	
na	kolejne	występy.	

Renata Żyła
Agnieszka Głuszek
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Zastępca Skarbnika
	 Pod	koniec	lipca	w	wieku	61	lat	na	emeryturę	przeszła	
p.	Barbara	Papucka	–	Zastępca	Skarbnika.	Pani	Barbara	Pa-
pucka	przepracowała	w	urzędzie	gminy		w	Pierzchnicy	37	
lat,	z	tego	17	lat	jako	Zastępca	Skarbnika.	Jest	osobą	bardzo	
zasłużoną	w	pracy	na	rzecz	Gminy	Pierzchnica.
	 Jej	 stanowisko	 zostało	 powierzone	 p.	 Annie	 Nowak	
(w	 ramach	awansu	wewnętrznego)	pracującej	w	 referacie	
finansowym	urzędu	gminy	od	2002	roku	(18	lat).	Pani	Anna	
Nowak	ma	39	lat,	posiada	wykształcenie	wyższe	kierunko-
we	oraz	doświadczenie	w	księgowości.

Kierownik Biblioteki
	 Z	końcem	sierpnia	w	wieku	62	lat	również	przeszła	na	
emeryturę	p.	Danuta	Sojda	–	Kierownik	Miejsko-Gminnej	
Biblioteki	Publicznej	w	Pierzchnicy.	Pani	Sojda	swoją	pra-
cę	 zawodową	 rozpoczęła	w	 1977	 roku	w	 urzędzie	 gminy	
w	Pierzchnicy.	Następnie	pracowała	wiele	lat	jako	nauczy-
cielka	 i	 Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Skrzelczycach,	
a	także	jako	nauczycielka	w	Szkole	Podstawowej	w	Pierzch-
nicy.	Przez	krótki	czas	pełniła	funkcję	Zastępcy	Wójta,	a	od	
stycznia	 2011	 roku	 –	Kierownika	Biblioteki.	 Jest	 również	
osobą	bardzo	zasłużoną	w	pracy	na	rzecz	naszej	gminy.
	 W	 celu	 wyłonienia	 nowego	 kierownika	 ogłoszono	
konkurs.	Zgłosiły	się	3	kandydatki	(wszystkie	spoza	terenu	
gminy	Pierzchnica).	Po	przeanalizowaniu	przedstawionego	
planu	działań	oraz	wysłuchaniu	wystąpień	kandydatek	ko-
misja	konkursowa	wskazała	osobę	Jolanty	Adamskiej	zam.	
w	 Szczecnie	 (pochodzącej	 z	 terenu	 naszej	 gminy).	 Pani	
Jolanta	Adamska	ma	40	lat,	posiada	wykształcenie	wyższe	
oraz	doświadczenie	w	realizacji	różnego	rodzaju	projektów.	

Zmiany na stanowiskach kierowniczych

	 Pani	 Jolanta	Adamska	 została	 powołana	 na	 stanowi-
sko	Kierownika	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	na	
okres	5	lat.

Prezes Zakładu Komunalnego.
	 W	dniu	30	września	kończy	się	kolejna	4-letnia	kaden-
cja	 Prezesa	Zakładu	Komunalnego	 p.	Artura	Garyckiego,	
który	również	osiągnął	wiek	emerytalny	(65lat)	i	podjął	de-
cyzję	o	skorzystaniu	z	prawa	przejścia	na	emeryturę.	
	 Pan	Artur	 Garycki	 rozpoczął	 pracę	 na	 terenie	 naszej	
gminy	w	2002	roku.	Przez	ostatnie	12	lat	(od	2008r.)	peł-
nił	funkcję	najpierw	Dyrektora,	a	później	Prezesa	Zakładu	
Komunalnego	w	 Pierzchnicy.	Uporządkował	wiele	 spraw	
związanych	z	funkcjonowaniem	gospodarki	wodno-ścieko-
wej	w	naszej	gminie.
	 W	 celu	 wyłonienia	 następcy	 ogłoszono	 konkurs,	 do	
którego	zgłosiło	 się	2	kandydatów	(obaj	 spoza	 terenu	na-
szej	gminy).	W	oparciu	o	przeprowadzoną	rozmowę	kwa-
lifikacyjną	podjęta	została	decyzja	o	powołaniu	na	4-letnią	
kadencję	p.	Krzysztofa	Dziarmagę.	Nowy	Prezes	pochodzi	
z	okolic	Buska-Zdroju.	Ma	55	lat	i	posiada	wyksztalcenie	
wyższe.	Przez	7	lat	pełnił	funkcję	Dyrektora	Zakładu	Ko-
munalnego	w	Busku-Zdroju	–	posiada	więc	doświadczenie	
w	kierowaniu	tego	typu	zakładami	pracy.
	 Składam	podziękowania	 dla	 Pani	Barbary	 Papuckiej,	
Pani	Danuty	 Sojdy	 oraz	 Pana	Artura	Garyckiego	 za	wie-
loletnią	pracę	na	rzecz	naszej	gminy	i	życzę	dużo	zdrowia	
i	wiele	radości	w	życiu	osobistym.

Stanisław Strąk
Burmistrz 

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO  
WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU DRUGIEGO

	 Cukrzyca	typu	2	jest	chorobą,	która	dotyka	coraz	szer-
szą	 część	 społeczeństwa.	 W	 Polsce	 cierpi	 na	 nią	 ponad	
3	miliony	osób,	a	liczba	ta	stale	rośnie.	Według	Światowej	
Organizacji	Zdrowia	(WHO)	w	przeciągu	10	kolejnych	lat	
będzie	ona	 jedną	z	głównych	przyczyn	zgonów	populacji	
ludzkiej.	 Pogłębiający	 się	 problem	 jest	 wynikiem	 wielu	
składowych,	przede	wszystkim	nadwagi,	niewystarczającej	
aktywności	fizycznej	oraz	złych	nawyków	żywieniowych.	
Według	danych	publikowanych	przez	Narodowy	Fundusz	
Zdrowia	 (na	 podstawie	 publikacji	 poszczególnych	 UW)	
wyraźnie	 widać,	 że	 w	 województwie	 świętokrzyskim,	
szybciej	niż	na	tle	Polski,	rośnie	liczba	osób	chorujących	na	
cukrzycę	typu	2,	oraz	osób	obarczonych	ryzykiem	zachoro-
wania	na	to	schorzenie.	

	 Wychodząc	na	przeciw	problemowi,	Uzdrowisko	Bu-
sko	Zdrój	S.A.	realizuje	projekt	pn.	„Regionalny	Program	
Zdrowotny	w	 zakresie	 zapobiegania	 i	 wczesnego	wykry-
wania	cukrzycy	typu	drugiego”	współfinansowane	ze	środ-
ków	Funduszy	Europejskich	w	ramach	Regionalnego	Pro-
gramu	 Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	
lata	2014	–	2020.	Celem	głównym	programu	jest	ochrona	
zdrowia	oraz	poprawa	świadomości	w	zakresie	profilakty-
ki	cukrzycy,	nadwagi	i	otyłości	wśród	mieszkańców	woje-
wództwa	świętokrzyskiego	poprzez	przeprowadzenie	inter-
wencji	edukacyjno-zdrowotnej	do	2020	roku	w	grupie	osób	
w	wieku	45-64	lat.
	 Zdrowie	 i	 życie	 mieszkańców	 województwa	 święto-
krzyskiego	to	nasz	wspólny	priorytet.	
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	 1	września	2020	 r.	 to	nie	 tylko	dzień	 inauguracji	no-
wego	roku	szkolnego,	ale	również	kolejna,	81	już,	rocznica	
wybuchu	II	wojny	światowej.	Wielu	mieszkańców		gminy	
Pierzchnica	brało	czynny	udział	w	tej	najstraszliwszej	z	wo-
jen	walcząc	o	wolność	Ojczyzny	z	okupantem	niemieckim	
i	sowieckim.	Między	innymi	brali	udział	w	kampanii	wrze-
śniowej	 i	 walkach	 na	 Westerplatte,	 walczyli	 w	 „Bitwie	
o	 Anglię”,	 oddziałach	 partyzanckich,	 w	 bitwie	 o	 Monte	
Cassino,	 byli	 mordowani	 strzałami	
w	 tył	 głowy	 przez	 sowietów	w	 1940	
roku.	Doceniając	 ogromny	wkład	na-
szych	 rodaków	 w	 wyzwolenie	 ziem	
polskich	 spod	 okupacji,	 chcąc	 oddać	
hołd	 wszystkim	 przelewającym	 krew	
za	 naszą	 wolność	 powstała	 inicjaty-
wa	 uczczenia	 bohaterów	 pamiątkową	
tablicą.	 Przy	 ogromnym	wsparciu	 lo-
kalnych	 przedsiębiorców	 Pana	 Cze-
sława	 Kapusty	 oraz	 Państwa	 Beaty	
i	 Zbigniewa	 Osman,	 dzięki	 zaanga-
żowaniu	 Burmistrza	 Miasta	 i	 Gminy	
Pierzchnica	 Pana	 Stanisława	 Strąka	
na	 terenie	 kompleksu	 szkolnego	 usy-
tuowano	 monument,	 dzięki	 któremu	
będziemy	mogli	 jeszcze	 pełniej	 czcić	
tych	,	którzy	bezinteresownie	poświę-
cali	swoje	życie	w	imię	wolności	rów-
nież	następnych	pokoleń.	Pamiątkowa	
tablica	wykonana	została	przez	Przed-
siębiorstwo	Komunalno	Usługowe	Po-
mar	Krzywiccy,	za	co	także	należą	się	
ogromne	słowa	podziękowania	i	uzna-
nia.	 Odsłonięcie	 i	 poświęcenie	 obyło	
się	 przy	 udziale	 księdza	 Proboszcza	
Parafii	Pierzchnica	Mariana	Gawinka,	
Burmistrza	 Pana	 Stanisława	 Strąka,	

	 W	 pierwszym	 etapie	 realizowane	 są	 badania	 prze-
siewowe	 polegające	 na	 wywiadzie	 kwestionariuszowym	
(formularz	FIND	RISK).	Ważne	jest,	aby	podczas	wywia-
du	udzielić	rzetelnych	informacji,	gdyż	na	jego	podstawie	
określane	jest	ryzyko	zachorowania	na	cukrzycę	typu	2.	To	
szybkie	 działanie	 nie	 zajmie	więcej	 niż	 2	minuty	 a	może	
zmienić	mieć	wymierny	wpływ	na	 jakość	dalszego	życia.	
W	kolejnych	etapach	prowadzone	będą	badania	medyczne,	
konsultacje	dietetyczne	oraz	indywidualne,	a	także	grupo-
we	zajęcia	z	 trenerem/fizjoterapeutą.	Wszystkie	działania,	
w	ramach	projektu,	kierowane	do	mieszkańców	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego	są i będą całkowicie bezpłatne.

	 Chcąc	 zapewnić	 możliwość	 wypełnienia	 formularza	
FIND	RISK	przez	wszystkich	mieszkańców	gminy	opraco-
wano	kilka	wariantów:
•	Wypełnienie	kwestionariusza	na	stronie	internetowej	pro-
jektu	www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl
•	 Bezpłatna	 infolinia	 telefoniczna	 obsługująca	 projekt	 –	
41 375 72 06
•	Pobranie	kwestionariusza	w	budynku	Gminy,	wypełnie-
nie,	a	następnie	wrzucenie	go	do	urny	w	miejscu	pobrania

WYBIERZ	 ŻYCIE	 BEZ	 CUKRZYCY	 i	 włączcie	 się	
w	walkę	o	zdrowie.

„ Hołd Bohaterom”

sołtys	Pierzchnicy	Pani	Moniki	Pawlik,	Panów	Krzyszto-
fa	 i	 Michała	 Krzywickich,	 Pana	 Czesława	 Kapusty,	 Pre-
zesa	Społecznego	Ruchu	Trzeźwości	Pana	Marka	Kułana,	
przedstawicieli	nauczycieli,	uczniów	i	harcerzy.	Dzięki	tej	
inicjatywie	powstało	na	terenie	naszej	gminy	kolejne	miej-
sce,	w	którym	możemy	kultywować	pamięć	 tych	wszyst-
kich,	którym	ta	pamięć	i	cześć	się	należą.

Piotr Makuch
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	 Rozpoczęto	prace	modernizacyjne	na	oczyszczalni	ścieków	w	Pierzchnicy.	W	ra-
mach	zadania		pn.	„Rozbudowa	oczyszczalni	ścieków	Pierzchnicy	Etap	–I”	oczyszczal-
nia		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.

 „Pod biało-czer-
woną” to rządowa 
akcja, dzięki której 
wszystkie gminy, 
które wezmą w niej 
udział otrzymają 
maszt i flagę. Wy-
starczy, że mieszkań-
cy zbiorą odpowied-
nią ilość podpisów 
wyrażających chęć 
wywieszenia w miejscu publicznym flagi narodowej.
	 Pomysł	narodził	się	w	stulecie	Bitwy	Warszawskiej	by	
upamiętnić	to	wydarzenie	i	aby	w	centralnych	punktach	na-
szych	gmin	powiewała	biało-czerwona	flaga.
	 Aby	wziąć	udział	w	akcji	należy	zebrać	odpowiednią	
liczbę	podpisów	za	pomocą	serwisu	internetowego	gov.pl/
web/bialoczerwona.	

Samorząd Gminy Pierzchnica popiera akcję „Pod biało-czerwoną” 
 i zachęca mieszkańców do składania podpisów

Zachęcamy	 wszystkich	
Naszych	 mieszkań-
ców	do	wzięcia	udziału	
w	 akcji	 i	 oddania	 swo-
jego	 głosu.	 Potrzeba	
nam	minimum	100	pod-
pisów,	 aby	 otrzymać	
maszt	 na	 którym	 dum-
nie	 powiewać	 będzie	
Polska	Flaga.
Zbiórka	 podpisów	 już	

ruszyła	 i	 potrwa	 do	 11	 listopada.	 Ogłoszenie	 wyników	
i	opublikowanie	listy	gmin	objętych	programem	„Pod	bia-
ło-czerwoną”	nastąpi	29	listopada.
	 W	 trzech	gminach,	 które	osiągną	największą	procen-
towo	 liczbę	 głosów	 w	 stosunku	 do	 liczby	 mieszkańców,	
w	uroczystości	podniesienia	flagi	na	maszt	przewidywany	
jest	udział	premiera	Mateusza	Morawieckiego.

„Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy Etap – I” - rozpoczęto  
prace budowlane

	 Wykonawcą	 zadania	 	 jest	
Konsorcjum	Firm:	Lider	–	Ro-
bert	 Cieśla	 Metabex	 ul.	 Dia-
mentowa	 5,	 26-026	Morawica	
oraz	Partner:	 	Metabex	 spółka		
z	 ograniczoną	 odpowiedzial-
nością,	Sp.	k.	ul.	Kielecka	10,	
26-026	 Morawica	 za	 kwotę		
624	644,32	zł.	Konsorcjum	za-
oferowało	 także	 120	 miesięcy	
gwarancji	na	wykonane	prace.
	 Dofinansowanie	 unijne	
do	 tego	 zadania	 z	 Programu	
Rozwoju	 Obszarów	Wiejskich	
przyznane	Gminie	Pierzchnica	
wynosi		323	139,00	zł.
Termin	zakończenia	inwestycji	
to	31.10.2020r.

Stanisław Strąk
Burmistrz
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	 Reforma	szkolnictwa	wprowadzona	w	2017	roku,	po-
większyła	Społeczną	Szkołę	Podstawową	 im.	 Jana	Pawła	
II	w	Drugni	o	dwie	klasy:	VII	i	VIII.	Wówczas	stanęliśmy	
przed	poważnym	wyzwaniem,	by	wyposażyć	warsztat	dy-
daktyczny	placówki	 tak,	by	stał	się	on	przyjazny	i	przede	
wszystkim,	 by	 był	 pomocny	 w	 procesie	 nauczania	 siód-
moklasistów	i	ósmoklasistów.
	 Sukcesywnie	szkoła	kupowała		niezbędne	pomoce.	Już	
w	 pierwszym	 roku	 w	 sali	 chemiczno-fizycznej	 pojawiała	
się	szafa	z	wyposażeniem	do	nauczania	chemii.	Następnie	
wyposażano	 zaplecze	 dydaktyczne	 z	 biologii	 i	 fizyki.	Na	
przełomie	 roku	 2019/2020	 zakupiono	 stół	 laboratoryjny	
z	 panelem	 elektrycznym,	 który	 podłączono	 do	 instalacji	

	 1	września	2020	 r.	 dzieci	 obu	oddziałów	przedszkol-
nych	przy	Społecznej	Szkole	Podstawowej	w	Drugni	roz-
poczęły	rok	nauki	i	zabawy	w	odnowionych	salach.	Przez	
cały	okres	wakacji	trwał	remont	w	naszej	placówce.	

PRZEDSZKOLE W DRUGNI

	 Dzięki	współpracy	z	Urzędem	Miasta	i	Gminy	Pierzch-
nica	 została	 wyremontowana	 stara	 sala	 gimnastyczna	
z	 przeznaczeniem	 na	 salę	 dla	 oddziału	 przedszkolnego	
dzieci	w	wieku	3,	4	i	5	lat.	Urząd	Miasta	i	Gminy	Pierzchni-
ca	pokrył	koszty	demontażu	i	utylizacji	starej	podłogi	oraz	
sfinansował	zalanie	betonem	całości	pomieszczenia.	Szkoła	
zaś	 pokryła	 koszty:	 pomalowania	 sali,	 wymiany	 grzejni-
ków,	położenia	 tarkettu	oraz	wykonania	 łazienki	dostoso-
wanej	wymiarami	dla	dzieci	od	3	do	5	lat.	Łazienka	została	
umiejscowiona	 w	 byłym	 składziku	 sportowym	 i	 zawiera	
2	stanowiska	umywalek	i	2	ubikacje.	
	 Oddział	 przedszkolny	 z	 obowiązkowym	 rocznym	
przygotowaniem	zajął	miejsce	zwolnione	przez	młodszych	
kolegów.	Ich	sala	zyskała	pastelowe	kolory	i	nowe	tablice.	
	 Już	od	pierwszych	dni	przedszkolaki	z	uśmiechem	i	ra-
dością	 	dziękują	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	po-
prawy	warunków	ich	pracy.	
	 My	 zaś	 życzymy	 dzieciom	 zdrowia	 i	 samych	 sukce-
sów.

Elżbieta Stemplewska

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

wodnej	 tak,	 by	 móc	
bezpiecznie	przepro-
wadzać	różnego	typu	
doświadczenia.
	 W	 kwietniu	
2020	roku	Burmistrz	
Miasta	 i	 Gminy	
Pierzchnica	podpisał	
wniosek	o	zwiększe-
nie	 subwencji	 ogól-
nej	z	rezerwy	oświa-
towej	 w	 roku	 2020	
z	 tytułu	 dofinanso-
wania	wyposażenia	w	pomoce	dydaktyczne	niezbędne	do	
realizacji	podstawy	programowej	z	przedmiotów	przyrod-
niczych	skierowany	dla	naszej	szkoły.	Wniosek	został	za-
akceptowany	przez	MEN	i	szkoła	otrzymała	39	723,00	zł.	
Dzięki	zwiększonej	subwencji	zakupiliśmy	między	innymi	
dwa	monitory	 interaktywne	 z	 osprzętem,	 pomoce	 dydak-
tyczne,	z	których	na	szczególną	uwagę	zasługują:	10	mikro-
skopów,	liczne	modele,	mapy	oraz	programy	multimedial-
ne.	W	 okresie	 wakacji	 szkoła	 sfinansowała	 pomalowanie	
sali	biologiczno-geograficznej	oraz	zakupiła	do	niej	nowe	
meble	i	tablice	suchościeralne.	
	 Dzięki	 projektowi	 Pracownie	 Przyrodnicze	 możemy	
pochwalić	się	pełnym	wyposażeniem	dwóch	klasopracow-
ni:	chemiczno-fizycznej	i	biologiczno-geograficznej.	

Elżbieta Stemplewska
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	 Samorządowy	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	jest	zobowią-
zany	do	działalności	zgodnej z prawem oraz wytycznymi 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.	 SZOZ	w	Pierzchnicy		
stosuje	się	do	aktualnych	wytycznych	konsultantów	i	leczy	
zgodnie	z	wymaganiami	aktualnej	wiedzy	medycznej.

	 Jak	wszyscy	wiemy	w	Polsce	 nadal	 obowiązuje	 stan	
epidemii.	Zarówno	ograniczenia	dotyczące	przebywania	w	
budynkach	oraz	organizacja	pracy	Samorządowego	Zakła-
du	Opieki	Zdrowotnej	w	Pierzchnicy	oraz	punktu	lekarskie-
go	w	Drugni jest spowodowana wyłącznie obowiązują-
cymi nas przepisami	oraz	 troską	zarówno	o	Państwa	 jak	
i	nasze	bezpieczeństwo.	

	 Obowiązujące	zalecenia	Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej	dla	Ośrodków	Zdrowia	mówią	że	:
  Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgła-
szającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić 
TELEPORADY.

	 Tylko	w	sytuacjach	kiedy		jest	to	niezbędne	pacjent po-
winien	zostać	umówiony	na	konkretną	godzinę	do	lekarza.

	 To	stanowisko	potwierdza	zarówno	Rzecznik	Praw	Pa-
cjenta,	Narodowy	Fundusz	Zdrowia	 i	Krajowy	konsultant	
medycyny	rodzinnej.	

	 W	 związku	 z	 powyższym	w	 budynkach	 Samorządo-
wego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	może	przebywać	 jedna		
osoba	w	gabinecie	oraz	jedna	osoba	w	poczekalni.	W	przy-
padku	dzieci	 lub	 osób	wymagających	opieki	 z	 pacjentem	
może	przebywać	jedna	osoba	towarzysząca.

	 	Przypominamy	że	zgodnie	z	obowiązującymi	przepi-
sami	rejestracja odbywa się telefonicznie.	

 Wizyta w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym  
kontakcie telefonicznym.
Numery	telefonów:
Pierzchnica: stacjonarny	 41	 353	 80	 18,	 komórkowy	
513	862	806

GAZETA PIERZCHNICKA
Wydawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica
Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
Redaktor naczelny: Klaudia Pawlik
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów, nadawania własnych tytułów. Za treść artykułów odpowiedzial-
ność ponoszą autorzy.

Informacje Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy

Drugnia:  stacjonarny		41	353	90	02
	 Pacjenci	którzy	otrzymali	skierowanie	na	Rehabilita-
cję	wszystkie	informacje	otrzymają	pod	numerem	telefonu	
725 056 103

Wypisanie	leków	na	receptę	można:

1.	zgłosić	poprzez	pocztę	elektroniczną	pod	adresem
szozleki@wp.pl	,

2.	 wrzucić	 karteczkę	 z	 potrzebnymi	 lekami	 do	 skrzynek	
umieszczonych	przy	drzwiach	wejściowych,

3.	zgłosić	przez	telefon

Przy	zgłaszaniu	 leków	przez	szozleki@wp.pl	 lub	wrzuca-
niu	do	skrzynek,	aby	otrzymać	receptę	należy	podać	nastę-
pujące	informacje:
1.	imię	i	nazwisko,	datę	urodzenia,	miejscowość	zamiesz-
kania,
2.	aktualny	numer	telefonu,
3.	nazwę	leku,	dawkę,	postać	leku,	ilość	opakowań

Przykład:
Jan	Kowalski	ur.20.01.1935	zam.	Pierzchnica
Tel	123	456	789
Witamina	C	1000	mg	tabletki	2op
Ibapom	200mg	zastrzyki	2	op
Aporyna	100mg	saszetka	2	op.

W	Samorządowym	Zakładzie	Opieki	Zdrowotnej	funkcjo-
nują	gabinety	prywatne.	
Stomatologia  Dr	Kopacz	Zuzanna		tel.  601 515 950
Endokrynologia  Dr.	 n.	 med.	 Specjalista	 endokrynolog	
Monika	Szymonek		tel. 502 346 818
Personel		przychodni	nie	rejestruje	pacjentów	do	tych	gabi-
netów	ani	nie	ma	możliwości	przełączenia	rozmów	telefo-
nicznych.

Kierownik SZOZ                                   Z-ca d/s medycznych
Paweł Strząbała                                   lek. Zbigniew Hołody
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KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ ORGANIZOWANY W RAMACH
24 ZAMKOWYCH SPOTKAŃ Z MUZYKĄ

fot. Edyta Majewska



UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA

fot. Klaudia Pawlik


