
Piernikowelove 2020  
 

W niedzielę, 9 lutego 2020r. w czterech parafiach powiatu skarżyskiego odbyła się 
akcja charytatywna #PiernikoweLove.  

W Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym kwestowali wolontariusze 
#EsKaWu ze szkoły podstawowej w Skarżysku Kościelnym:  
Wiktoria Stefańska, Lena Kwiatkowska, Agata Sobczyk, Paulina Węgrzyn, Łukasz Wiatr, 
Julia Borowska, Maja Rosińska, Milena Ćmiel, Marcel Zawadzki, Amelia Derlatka, Lena 
Homik, Nadia Kocia, Wiktoria Wiatr, Oliwia Kocia, Natalia Sołsa, Julia Solarz   
oraz sympatycy:  
Patrycja Paź, Róża Kocia i Patryk Paź uczeń 1 klasy I Liceum Ogólnokształcącego w 
Skarżysku – Kamiennej pod nadzorem opiekunki wolontariatu: Małgorzaty Paź.  
Należy wspomnieć, że akcja nie mogłaby się odbyć, gdyby nie gorące serce proboszcza tej 
parafii księdza Mariana Czajkowskiego. Za co składamy serdeczne podziękowania  
 
W parafii św. Brata Alberta wolontariusze ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu naszego powiatu wraz z Agatą Niziołek.  
Za kiermasz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP był odpowiedzialny ojciec Daniel 
Śliwiński i wolontariusze I LO,  
a za Parafię Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu Agata Piętak i członkowie Stowarzyszenia 
Instytut Bł. S. Ewy Noiszewskiej. 
 
Przy kościele Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym zebrano: 3415,59 złotych, generalnie 
zebrano dokładnie 12975,30 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na turnus rehabilitacyjny dla 
Kai i Kacpra Pisarków.  
 
Przypominamy, że Kaja i Kacper Pisarek to rodzeństwo chorujące na SMA, rdzeniowy zanik 
mięśni. Kaja i Kacper co 4 miesiące przyjmują, poprzez punkcję do rdzenia kręgowego, 
refundowaną dawkę leku Spinraza. Refundacja jest podpisana do końca tego roku i mamy 
nadzieję, że będzie trwała nadal, bo dzieci muszą przyjmować Spinrazę do końca życia. Lek to 
jednak nie wszystko. Aby spowolnić postępowanie choroby, rodzeństwo powinno być pod 
stałą, fachową opieką medyczną, musi korzystać z codziennej rehabilitacji 
fizjoterapeutycznej, uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych oraz mieć zapewniony 
odpowiedni sprzęt ortopedyczny. 
 
Aby wspomóc dzieci w ich codziennej walce z chorobą można, wypełniając swoje zeznanie 
podatkowe, oddać dla nich swój 1% . KRS 0000270809, Pisarek 7893 
 


