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	 Tegoroczne	 Dożynki	 Gminne	 odbyły	 się	 18	 sierpnia	
2019	w	miejscowości	Pierzchnica.	Uroczystość	rozpoczęła	
się	od	uroczystej	Mszy	Świętej	w	Kościele	p.w.	Św.	Mał-
gorzaty	w	Pierzchnicy,	po	zakończeniu	mszy	nastąpił	prze-
marszu	korowodu	dożynkowego,	któremu	przygrywał	ze-
spół	Pierzchniczanie.	Po	złożeniu	wieńców	dożynkowych	
przygotowanych	przez	10	miejscowości,	 i	ośpiewaniu	 ich	
przez	 zespół	 Pierzchniczanki,	 	 nastąpił	 ceremoniał	 do-
żynkowy,	podczas	którego	starości	dożynkowi	w	osobach	
Pani	Marty	 Jarczaki	 Pana	Marcina	 Litwina	 przekazali	 na	
ręce	Gospodarza	Gminy	Pana	Stanisława	Strąka	bochenek	
chleba,	który	jak	zapewnił	Burmistrz,	będzie	dzielony	spra-
wiedliwie.	Następnie	pokrojono	chleby	przyniesione	przez	
delegacje	 oraz	 poczęstowano	 wszystkich	 zebranych.Naj-
piękniejszym	Wieńcem	Dożynkowym,	wybranym	przez	ko-
misję	konkursową,	okazał	się	ten	wykonany	przez	sołectwo	
Maleszowa.Pośród	 przybyłych	 gości	 znaleźli	 się	 miedzy	
innymi:	Piotr	Wawrzyk	Wiceminister	 ,	Bogdan	Latosiński	
Poseł	 na	 Sejm	 RP,	 Agata	 Wojtyszek	 Wojewoda	 Święto-
krzyski,	Damian	Szpak	Wójt	Gminy	Raków,	Paweł	Gratka	

Dożynki Gminne 2019

Radny	Powiatu	Kieleckiego,	Maria	Łopatowska	Przewod-
nicząca	Rady	Miejskiej	oraz	sołtysi	 i	 radni	z	 terenu	Gmi-
ny	Pierzchnica,	w	imieniu	Michała	Cieślaka	Posła	na	Sejm	
przemawiał	Zdzisław	Wrzałka,	Teresa	Badowska	Dyrektor	
Centrum	Kultury	odczytała	list	przekazany	przez	Mariana	
Burasa	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Morawica.	Po	krótkich	
przemówieniach	 zaproszonych	gości	 rozpoczęła	 się	 część	
artystyczna	niedzielnego	popołudnia,	podczas	której	 swo-
je	 umiejętności	 zaprezentowały	wszystkie	 zespoły	 z	 tere-
nu	 Gminy	 Pierzchnica:	 Pierzchniczanie,	 Pierzchniczanki,	
Skrzelczaneczki,	 Maleszowianki,	 Gumieniczanki,	 Dru-
gnianki,	Górecki,	Wierzbianki,	Zespół	SUBDOMINANTA	
oraz		Radosław	Sroka.Około	godziny	18	na	scenie	pojawiła	
się	gwiazda	wieczoru,	pochodzący	z	sąsiedniej	Gminy	Ra-
ków,	zespół	FOX.Fundatorem	gwiazdy	wieczory	była	Lo-
kalna	Grupa	Działania	„Białe	Ługi”.Po	części	artystycznej	
wszyscy	uczestnicy	dożynek	mogli	bawić	się,	do	późnych	
godzin	wieczornych,	przy	muzyce	wykonywanej	przez	DJ	
Marcina.

Klaudia Pawlik

Sołtys Pierzchnicy - Monika Pawlik wyróżniona w konkursie  
„Sołtys Roku” w Wąchocku

	 W	dniu	29.06.2019r.	w	Wąchocku,	odbył	się	XXV	Zjazd	Sołtysów	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	oraz	XXII	Krajowy	Turniej	Sołtysów	„Sołtys	–	Wąchock	
2019”.	Podczas	dwudniowego		spotkania,	przedstawiciele	wiejskiej	społeczności	
zmagali	się	w	konkurencjach	turniejowych.			Turnieje	sołtysów	rozgrywane	są	od	
1995	roku	i	stanowią	atrakcję	podczas	Zjazdu	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej.	Pod-
czas	sobotniego	XXV	Zjazdu	Sołtysów	w	hali	sportowej	wąchockiego	gimnazjum	

wręczone	zostały	nagrody	i	wyróżnie-
nia	 dla	 laureatów	 konkursu	 „Sołtys	
Roku”,	 któremu	 patronuje	 Marsza-
łek	Województwa	Świętokrzyskiego,	
Andrzej	 Bętkowski	 	 oraz	 Burmistrz	
Wąchocka	 Jarosław	 Samela.	 Adre-
satami	 konkursu	 byli	wszyscy	 sołty-
si	 województwa	 świętokrzyskiego.	
Ocenie	podlegały	między	innymi	ich	
działania	 skutkujące	 poprawą	 infra-
struktury	 sołectwa	oraz	 gminy,	 dzia-
łania	 integracyjne	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności,		czy	też		przynależność	
do	organizacji	pozarządowych.
	 W	tym	roku	puchar	oraz	dyplom	
jako	Wyróżnienie	w	Konkursie	Sołtys	
Roku	 2018	 otrzymała,	 pani	 Moni-
ka	Pawlik	 -	 sołtys	 sołectwa	Pierzch-
nica.	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	
Pierzchnica	–	Stanisław	Strąk	złożył	
na	 ręce	 pani	Moniki	 pisemne	 gratu-
lacje	 z	 przyznanego	 przez	 Kapitułę	
Konkursu	Wyróżnienia	oraz	nagrodę	
w	postaci	huśtawki	ogrodowej.

Klaudia Pawlik
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Święto Pierzchnicy 2019

	 W	 niedzielne	 popołudnie	 21	 lipca	 2019	 roku	 odby-
ło	 się	 pierwsze	 Święto	 Pierzchnicy	 -	 największa	 impreza	
plenerowa	w	gminie.	Tegoroczne	obchody	przebiegły	bar-
dzo	sprawnie.	Gospodarz	gminy,	Pan	Burmistrz	Stanisław	
Strąk	powitał	wszystkich	przybyłych	gości	oraz	mieszkań-
ców	gminy	na	uroczystych	obchodach	Święta	Pierzchnicy.	
Wśród	 przybyłych	 gości	 znaleźli	 się:	 Krzysztof	 Słoń	 Se-
nator	RP,	Agata	Wojtyszek	Wojewoda	Świętokrzyski,	Ma-
riusz	 Ściana	Członek	Zarządu	 Powiatu	Kieleckiego,	 Ewa	
Kopolovets	Dyrektor	Wydział	Polityki	Społecznej	 i	Zdro-
wia	Świętokrzyskiego	Urzędu	Wojewódzkiego,	Maria	Ło-
patowska	 –	 Przewodnicząca	 Rady	 Miejskiej	 oraz	 	 radni	
i	sołtysi	z	terenu	Gminy	Pierzchnica.

	 W	programie	tegorocznych	Dni	Pierzchnicy	nie	zabra-
kło	atrakcji.	Najmłodsi	uczestnicy	imprezy	mogli	figlować	
i	bawić	się	na	dmuchanej	zjeżdżalni,	 skakać	po	 trampoli-
nie,	a	także	zjeść	coś	słodkiego	i	pysznego.		Dla	starszych	
uczestników	 Święta	 Pierzchnicy	 przewidziano	 występy	
naszych	 rodzimych	 zespołów:	 Gumieniczanek,	 Pierzch-
niczanek,	Pierzchniczan,	Drugnianek,	Górecek,	Wierzbia-

nek,	Maleszowianek,	na	scenie	zaprezentowały	się	również	
dzieci	 i	młodzieży	 ze	 Świetlic	Aktywator	 a	 także	 Zespół	
Radek	Sroka	i	Julia	Kamińska.

	 Około	godziny	19.00	na	 scenie	pojawiła	 się	gwiazda	
wieczoru	MARCUS	P,	 który	 zachwycił	 przybyłych	 gości	
i	uczestników	imprezy.	Podczas	występu	można	było	otrzy-
mać	płytę	 zespołu.	Niewątpliwie	występ	 zespołu	był	 naj-
większą	 atrakcją	 tegorocznych	 Święta	 Pierzchnicy,	 znane	
i	skoczne	utwory	porwały	do	tańca	nie	tylko	młodzież,	ale	
również	i	starszych	uczestników	imprezy.	

	 W	 tym	 roku	 na	 Święcie	 Pierzchnicy	 podziwiać,	 ale	
i	 zakupić,	 można	 było	 wyroby	 artystyczne,	 rękodzieła	
jak	również	i	zioła	naszych	rodzimych	artystów	i	zielarzy	
oraz	dania	przygotowane	przez	Koła	Gospodyń	Wiejskich:	
Pierzchniczanki,	 Drugnianki,	 Wierzbianki,	 Brodowianki,	
Maleszowianki	oraz	Skrzelczanki.

	 Około	godziny	22.00	oglądać	można	było	pokaz	fajer-
werek.	

Klaudia Pawlik
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Z sesji Rady Miejskiej

	 W	ostatnim	półroczu	Rada	Miejska	w	Pierzchnicy	ob-
radowała	5	razy:	18	 luty,	25	marca,	6	maja,	30	maja	 i	24	
czerwca	2019	r.

Podjęte	uchwały	dotyczyły:

1.	Nowelizacji	budżetu	gminy	na	2019	rok.

2.	 Zmian	 w	 uchwale	 w	 sprawie	 przyjęcia	 WPF	 Gminy	
Pierzchnica	na	lata	2019-2034.

3.	Sposobu	poboru	podatków,	określenia	inkasentów	i	wy-
sokości	wynagrodzenia	za	inkaso	w	Gminie	Pierzchnica.

4.	Zarządzenia	poboru	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	
komunalnymi	w	drodze	inkasa	oraz	wyznaczenia	inkasen-
tów	i	określenia	wysokości	wynagrodzenia	za	inkaso.

5.	Wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	nieruchomości	w	drodze	
bezprzetargowej.

6.	 Określenia	 zasad	 i	 trybu	 przeprowadzenia	 konsultacji	
społecznych	z	mieszkańcami	Gminy	Pierzchnica.

7.	Ustalenia	kosztu	za	jedną	godzinę	usług	opiekuńczych.	
Określenia	 szczegółowych	 warunków	 przyznawania	
i	 odpłatności	 za	 usługi	 opiekuńcze	 i	 specjalistyczne	
usługi	 opiekuńcze	 z	 wyłączeniem	 specjalistycznych	
usług	opiekuńczych	dla	osób	z	zaburzeniami	psychicz-
nymi	 oraz	 szczegółowych	warunków	 częściowego	 lub	
całkowitego	 zwolnienia	 z	 opłat	 jak	 również	 trybu	 ich	
pobierania.

8.	Opłaty	targowej.

9.	Nadania	statutu	dla	17	sołectw	Gminy	Pierzchnica.

10.	Rozpatrzenia	protestu	na	wyłonienie	sołtysów	i	rad	so-
łeckich	bez	przeprowadzenia	głosowania	tajnego.

11.	Ustalenia	 planu	 sieci	 szkół	 podstawowych	prowadzo-
nych	 przez	 Gminę	 Pierzchnica	 oraz	 określenia	 granic	
obwodów	 publicznych	 szkół	 podstawowych	mających	
siedzibę	na	obszarze	Gminy	Pierzchnica.

12.	 Ustalenia	 planu	 sieci	 oddziałów	 przedszkolnych	
w	szkołach	podstawowych	prowadzonych	przez	Gminę	
Pierzchnica.

13.	Zmian	rocznego	programu	współpracy	z	organizacjami	
pozarządowymi	na	rok	2019.

14.	Wyboru	metody	ustalenia	opłaty	za	gospodarowanie	od-
padami	komunalnymi	oraz	ustalenia	stawki	takiej	opłaty.

15.	Ustalenia	wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	go-
spodarowanie	odpadami	komunalnymi	składanej	przez	
właścicieli	nieruchomości	położonych	na	terenie	Gminy	
Pierzchnica	oraz	warunków	i	trybu	składania	deklaracji	
za	pomocą	środków	komunikacji	elektronicznej.

16.	Zasad	udzielania	i	rozmiaru	zniżek	tygodniowego	obo-
wiązkowego	wymiaru	godzin	zajęć	nauczycielom,	któ-
rym	powierzono	stanowiska	kierownicze.

17.	 Określenia	 tygodniowego	 obowiązkowego	 wymiaru	
godzin	zajęć	nauczycieli	oddziałów	przedszkolnych	pra-
cujących	z	grupami	obejmującymi	dzieci	6-letnie	i	dzie-
ci	młodsze.

18.	 Zamiaru	 i	 przyczyn	 podziału	 samorządowej	 insty-
tucji	 kultury	 Miejsko-Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	
w	Pierzchnicy.

19.	Wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	nieruchomości	w	Drugni	
Rządowej.

20.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	uchwalenia	wieloletniego	
gminnego	programu	osłonowego	„Posiłek	w	szkole”	na	
lata	2019-2023.

21.	Przystąpienia	Gminy	Pierzchnica	do	Związku	Gmin	Po-
wiatu	Kieleckiego	w	Zlewni	Górnej	Nidy.

22.	Udzielenia	 pomocy	 rzeczowej	 Powiatowi	Kieleckie-
mu.

23.	Zaciągnięcia	kredytu.

24.	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	przedstawił	Ra-
port	o	stanie	Gminy	Pierzchnica	za	rok	2018,	po	czym	
odbyło	 się	 głosowanie	 w	 sprawie	 udzielenia	 	 wotum	
zaufania.	 Rada	 Miejska	 w	 Pierzchnicy	 udzieliła	 Bur-
mistrzowi	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	wotum	zaufania	
bezwzględną	 większością	 głosów	 ustawowego	 składu	
rady.

25.	 Po	 rozpatrzeniu	 sprawozdania	 finansowego	 i	 spra-
wozdania	 z	wykonania	 budżetu	Gminy	Pierzchnica	 za	
rok	 2018	 oraz	 pozytywnym	 zaopiniowaniu	 przez	RIO	
w	Kielcach	obu	tych	sprawozdań,	a	także	wniosku	Ko-
misji	Rewizyjnej	Rada	Miejska	w	Pierzchnicy	w	sprawie	
udzielenia	absolutorium	Burmistrzowi	i	pozytywnej	opi-
nii	komisji	budżetowej	nastąpiło	głosowanie	w	sprawie	
udzielenia	absolutorium	dla	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	
Pierzchnica.	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	Sta-
nisław	Strąk	uzyskał	absolutorium	z	wykonania	budżetu	
za	2018	rok	bezwzględną	większością	głosów	ustawo-
wego	składu	rady.
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	 Na	 sesji	 marcowej	 gościł	 Członek	 Zarządu	 Powiatu	
Kieleckiego	Mariusz	Ściana,	który	zapoznał	 się	 z	proble-
mami	mieszkańców	naszej	gminy.	W	większości	dotyczyły	
one	stanu	dróg	i	chodników,	poboczy	przy	drogach	powia-
towych	oraz	ścieżek	rowerowych.	Pan	Mariusz	Ściana	re-
prezentuje	Zarząd	Powiatu	Kieleckiego	i	nadzoruje	sprawy	
budownictwa,	 rolnictwa,	 leśnictwa	 i	 ochrony	 środowiska.	
Będąc	na	sesji	24.06.2019r.	Pan	Mariusz	Ściana	dowiedział	
się	 o	 problemie	 szkodliwych	 odpadów,	 które	 są	 składane	
w	miejscowości	Osiny.	Poinformował	zebranych	o	pracach	
legislacyjnych	Sejmu	nad	ustawą	o	odpadach	 i	przybliżył	
jakie	mają	być	wprowadzone	zmiany.

Ponadto:

-	uchwalono	Program	opieki	nad	bezdomnymi	zwierzętami	
oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	na	terenie	Gminy	
Pierzchnica	w	2019	r.

-	Radni	zapoznali	się	ze	sprawozdaniem	z	działalności	Miej-
sko-Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy	
za	2018	rok	oraz	sprawozdaniem	z	realizacji	Strategii	Roz-
wiązywania	Problemów	Społecznych	za	rok	2018.

-	Na	sesji	marcowej	podjęto	decyzję	w	sprawie	budowy	Sali	
gimnastycznej	przy	szkole	w	Drugni.

-	Uchwalono	szczegółowe	zasady	wnoszenia	obywatelskiej	
inicjatywy	uchwałodawczej,	zasad	promocji	obywatelskiej	
inicjatywy	 uchwałodawczej	 oraz	 formalnych	 wymogów	
jakimi	 muszą	 odpowiadać	 składane	 projekty	 w	 Gminie	
Pierzchnica.

-	Na	sesji	przedstawione	zostało	sprawozdanie	z	działalno-
ści	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Pierzchnicy	
za	rok	2018	oraz	sprawozdanie	z	wysokości	średnich	wyna-
grodzeń	nauczycieli	na	poszczególnych	stopniach	awansu	
zawodowego,	a	 także	sprawozdanie	z	realizacji	Programu	
współpracy	z	organizacjami	pozarządowymi	za	rok	2018.

-	Na	sesji	czerwcowej	zostało	zatwierdzone	sprawozdanie	
finansowe	 Samorządowego	 Zakładu	 Opieki	 Zdrowotnej	
w	Pierzchnicy	za	rok	2018	oraz	dokonano	oceny	funkcjo-
nowania	służby	zdrowia	w	gminie	za	rok	2018.	Obecny	na	
sesji	zastępca	kierownika	SZOZ	Zbigniew	Hołody	szczegó-
łowo	udzielił	odpowiedzi	na	pytania	zadane	przez	radnych	
i	sołtysów.

	 W	 wolnych	 wnioskach	 Radni	 zwracali	 się	 głównie	
z	problemami	dotyczącymi:

a)	Stanu	dróg,	poboczy	i	rowów	wzdłuż	dróg.

b)	 Utrzymania	 porządku	 i	 czystości	 w	 poszczególnych	
miejscowościach	naszej	gminy.

c)	Oświetlenia	ulicznego.

d)	Zaniedbań	na	placach	zabaw.

e)	Organizacji	transportu	publicznego.

Maria Łopatowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Czas spędzony na basenie to wspaniała przygoda

	 Uczniowie	 Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Jana		
Pawła	 II	w	Drugni	od	początku	kwietnia	2019r.	 systema-
tycznie	 uczestniczyli	 w	 zorganizowanych	 wyjazdach	 na	
krytą	 pływalnie	Koral	w	Morawicy.	Wyjazdy	 te	 były	 dla	

naszych	uczniów	doskonałym	sposobem	na	oswojenie	się	
z	wodą,	jej	atutami	i	zagrożeniem.	Podczas	każdego	wyjaz-
du	nasi	 uczniowie	korzystali	 ze	 zjeżdżalni,	 jacuzzi,	 biczy	
wodnych	 oraz	 ze	wszystkich	 typów	basenów.	 Po	 godzin-
nym	szaleństwie	zachwyceni	wracali	do	domów.	

 Dziękujemy serdecznie Członkom Koła Gospodyń 
Wiejskich Drugnianki za sfinansowanie biletów wstępu 
na pływalnię. 

 Podziękowania skierowane są także dla Babć 
i Dziadków naszych uczniów, którzy pokryli wnukom 
koszty podróży trzech w/w wyjazdów. Pozostałe sfinan-
sował Zarząd Stowarzyszenia Sportowo – Kulturalnego 
w Drugni. 

Elżbieta Stemplewska
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Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Pierzchnicy

	 W	niedzielny	poranek	14.	lipca	2019r.	na	boisku	Klu-
bu	Sportowego	Polanie	w	Pierzchnicy	odbyły	się	Gminne	
Zawody	Sportowo	–	Pożarnicze	Ochotniczych	Straży	Po-
żarnych.	 Do	 turnieju	 rozgrywanego	 pod	 czujnym	 okiem	
Sędziów	z	Komendy	Miejskiej	Państwowej	Straży	Pożar-
nej	 	 w	Kielcach	 stanęli	 reprezentanci	 wszystkich	 sześciu	
jednostek	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z	 terenu	gminy	
Pierzchnica,	 tj.	 OSP	 Skrzelczyce,	 OSP	 Gumienice,	 OSP	
Drugnia,	OSP	Osiny,	OSP	Maleszowa	i	OSP	Pierzchnica.	

	 Organizatorami	niedzielnych	zawodów	był	Burmistrz	
Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Prezes	Zarzą-
du	Oddziału	Gminnego	ZOSP	RP	w	Pierzchnicy	Zdzisław	
Ryśkiewicz	 oraz	 Komendant	 Gminny	 Sławomir	 Rożkie-
wicz.	Rolę	gospodarza	pełnili	druhowie	z	OSP	Drugnia	na	
czele	 z	Wiceprezesem	 Stanisławem	Kwapiszem.	 Zawody	
rozpoczęły	 się	 złożeniem	 przez	 Prezesa	 ZOG	 ZOSP	 RP	
w	Pierzchnicy	Zdzisława	Ryśkiewicza	meldunku	gotowo-
ści	męskich	drużyn	seniorów	OSP	do	zawodów.	

III	miejsce	OSP	PIERZCHNICA	z	wynikiem	66,10	pkt.
IV	miejsce	OSP	MALESZOWA	z	wynikiem	67,78	pkt.
V	miejsce	OSP	GUMIENICE	z	wynikiem	69,31	pkt.
VI	miejsce	OSP	OSINY	z	wynikiem	71,11	pkt.

	 Po	 odczytaniu	 wyników	 przez	 Sędziego	 Głównego	
bryg.	mgr	inż.	Marcina	Charubę,	drużyny	otrzymały	pucha-
ry,	dyplomy	oraz	nagrody	pieniężne	na	zakup	umunduro-
wania	lub	sprzętu	pożarniczego	dla	jednostki,	ufundowane	
przez	Samorząd	Gminy	Pierzchnica.	Na	zakończenie	zawo-
dów	zorganizowano	poczęstunek	dla	druhów.	

	 Samorząd	 Gminy	 Pierzchnica	 składa	 serdeczne	 po-
dziękowania	 dla	 Komendy	Miejskiej	 PSP	 w	Kielcach	 za	
wypożyczenie	toru	przeszkód	i	motopompy	oraz	za	spraw-
ne	przeprowadzenie	zawodów	przez	Komisję	Sędziowską.

Ewelina Kwiecień

	 Zawody	 sportowo-pożarnicze	 OSP	 to	 emocjonująca	
rywalizacja	dla	zawodników	i	świetne	widowisko	dla	kibi-
ców.	Przy	okazji	jest	to	sprawdzian	własnych	możliwości,	
poznanie	słabych	i	mocnych	stron,	co	pozwala	w	przyszło-
ści	lepiej	przygotować	się	do	prawdziwych	działań	ratow-
niczo-gaśniczych.	Zawody	przeprowadza	się	w	dwóch	kon-
kurencjach:	
-	pierwszy	etap	to	sztafeta		pożarnicza	7x50	z	przeszkoda-
mi,	gdzie	liczył	się	czas	i	precyzja,
-	drugi	etap	to	ćwiczenia	bojowe,	czyli	rozłożenie	węża,	do-
prowadzenie	wody	 i	 skierowanie	 strumienia	w	 określony	
cel,	strącenie	pachołków	i	tarczy.	

	 Niestety	złe	warunki	atmosferyczne	nie	pozwoliły	na	
ukończenie	drugiego	etapu	zawodów,	dlatego	wyniki	zosta-
ły	rozstrzygnięte	na	podstawie	punktacji	uzyskanej	z	pierw-
szego	etapu	–	po	ukończeniu	przez	drużyny	sztafety	pożar-
niczej.	Najlepszymi	okazali	się		druhowie	z	jednostki	OSP	
Skrzelczyce.

	 Klasyfikacja		przedstawia	się	następująco:
I	miejsce	OSP	SKRZELCZYCE	z	wynikiem	62,09	pkt.	
II	miejsce	OSP	DRUGNIA	z	wynikiem	66,08	pkt.
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Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy Pierzchnica

	 W	dniu	20	lipca	2019	r.	na	boisku	„Orlik”	w	Pierzchni-
cy	odbył	się Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Pierzchnica Pana Stanisława Strąka.	Do	rywalizacji	
zgłosiły	się	3	drużyny	utworzone	przez	samych	zawodni-
ków	 tzw.	 „dzikie	drużyny”.	System	 rozgrywanych	meczy	
to	każdy	z	każdym,	za	wygrany	mecz	drużyna	otrzymuje	
3	punkty,	za	remis	1	punkt,	w	przypadku	porażki	0	punk-
tów.	Mecze	rozgrywane	były	w	czasie	2	x	15	minut	z	5	min.	
przerwą	-	I	runda	i	2	x	10	min	z	5	min.	przerwą	-	II	runda	
(rewanżowa).	Część	zmagań	sportowych	oglądał	Burmistrz	
Miasta	 i	 Gminy	 Pierzchnica	 Pan	 Stanisław	 Strąk,	 który	
objął	 patronat	 nad	 turniejem	oraz	 ufundował	 nagrody	dla	
zawodników.	Każda	z	drużyn	otrzymała	puchar	oraz	wiele	
ciekawych	nagród.	Nad	całością	tej	bardzo	udanej	imprezy	
czuwali	animatorzy	sportu	Paweł	Ślusarczyk	i	Przemysław	
Paluch.

1.	Tabela	finałowa:
2.	WM	Team
3.	Pogoń	Jerozolima
Psi Patrol

Zostali	wybrani	również	wyróżniający	się	zawodnicy:

Najlepszy	zawodnik:	Szymon Dąbkowski
Najlepszy	bramkarz:	Adrian Markiewicz
Najlepszy	strzelec:	Dawid Bednarski
Najlepszy	obrońca:	Łukasz Rajek 
Wszechstronny	zawodnik:	Patryk Kuśmierek

	 Drużyny	prezentowały	w	turnieju	bardzo	wyrównany	
i	wysoki	poziom.	Mecze	odbywały	się	w	miłej	i	sportowej	
atmosferze,	wszystkie	drużyny	pokazały	wysokie	umiejęt-
ności	piłkarskie.	Można	było	zobaczyć	wiele	pięknych	goli	
i	 niezliczoną	 liczbę	 zespołowych	 i	 indywidualnych	 akcji,	
jak	 również	 wspaniałe	 parady	 bramkarskie.	 Gratulujemy	
wszystkim	uczestnikom.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Paweł Ślusarczyk, Przemysław Paluch
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Wynik Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy za 2018 rok

	 W	dniu	28	czerwca	2019r.	Rada	Fundacji	Dom	Seniora	
im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	zatwierdziła	sprawozdanie	fi-
nansowe	za	rok	2018.	Ogółem	przychody	Fundacji		wynio-
sły	4	109	821,97	koszty	3	907811,84	zł.	Fundacja	osiągnę-
ła	zysk	w	kwocie	202	010,13	zł,	środki	z	zysku	posłużyły	
na	spłatę	wcześniej	zaciągniętych	kredytów	i	pożyczek	na	
Rozbudowę	Domu	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.

	 W	 2018r.	 na	 działania	 inwestycyjne	 związane	 z	 or-
ganizacją	Dziennego	Domu	Pobytu	 zostały	wydatkowane	
środki	w	wysokości	221	400,00	zł,	które	zostały	pozyska-

ne	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	województwa	
Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020Europejski	 Fundusz	
Społeczny.

	 Szczegółowe	sprawozdanie	znajduje	się	na	stronie	in-
ternetowej	Fundacji:	
https://sueryder-pierzchnica.pl/.

Marek Zatorski
Prezes Zarządu

Odwiedziny w Dziennym Domu Pobytu

	 W	dniu	28.	maja	2019r.		Fundację	Dom	
Seniora	 im.	 Sue	 Ryder	 w	 Pierzchnicy	 od-
wiedziła	 Pani	 Renata	 Janik	Wicemarszałek	
Województwa	 Świętokrzyskiego.	 Pani	 Re-
nata	 zwiedziła	 obiekt,	 była	 pod	wrażeniem	
różnorodności	 prowadzonej	 działalności.	
Fundacja	 wychodząc	 naprzeciw	 zmianom		
jakie	zachodzą	wśród	społeczeństwa	oprócz	
podstawowej	 działalności	 jaką	 jest	 prowa-
dzenie	Domu	 Seniora,	ma	 również	w	 swo-
jej	ofercie	pobyt	w	lokalach	aktywizujących	
oraz	 miejsca	 w	 Dziennym	 Domu	 Pobytu,	
który	finansowany	 jest	w	ramach	Regional-
nego	 Programu	 Operacyjnego	 Wojewódz-

twa	Świętokrzyskiego	Europejski	Fundusz	
Społeczny.

	 Podczas	 wspólnej	 kawy	 Pani	 Wice-
marszałek	 podkreślała	 jak	ważną	 dla	 niej	
sprawą	jest	sytuacja	osób	starszych,	często	
niesamodzielnych	znajdujących	się	w	trud-
nej	sytuacji.	

	 Swoim	ciepłem	i	pogodą	ducha	zyska-
ła	sympatię	naszych	podopiecznych.

	 Na	 zakończenie	 wizyty	 seniorzy	
z	DDP	wręczyli	własnoręcznie	wykonane	
prace.

Ilona Hendzel
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Odnowiony budynek
Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy

Roboty budowlane wykonane zostały w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Pierzchnicy”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 3.3

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Osi priorytetowej 3. Efektywna
i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest: „Poprawa czystości powietrza w Gminie Pierzchnica poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery
i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy”.

	 Wielu	mieszkańców	gminy	 od	 kilku	 lat	 zgłaszało	mi	
postulat	 o	 przeprowadzenie	 remontu	 budynku	 urzędu	 ar-
gumentując,	że	jego	wygląd	szpeci	wizerunkowo	Pierzch-
nicę	 i	 nie	 stanowi	 dobrej	 wizytówki	 dla	 gminy.	 Było	 to	
w	 pełni	 uzasadnione	 biorąc	 pod	 uwagę	 fakt,	 że	 budynek	
w	dotychczasowym	kształcie	był	wybudowany	40	lat	temu	
(w	1979	 r.).	Zdając	 sobie	 sprawę,	 że	 jest	 to	bardzo	kosz-
towna	inwestycja	podejmowaliśmy	różne	działania	w	celu	
pozyskania	 dofinansowania	 na	 przeprowadzenie	 remontu.	
Udało	się	w	2017	roku	złożyć	skutecznie	wniosek	do	pro-
gramu	 unijnego	 i	 uzyskaliśmy	 dofinansowanie	 w	 kwocie	
ok.	600	 tys.	zł. stanowiące	nie	więcej	niż	85,00	%	kwoty	
całkowitych	wydatków	kwalifikowalnych.

	 Na	 początku	 bieżącego	 roku	 w	 wyniku	 przeprowa-
dzonego	 przetargu	 zawarto	 umowę	 z	 wykonawcą:	Firmą 
Remontowo-Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka z Kielc. 
W	ramach	przedsięwzięcia	wykonano:	termomodernizację	
ścian	(15	cm	styropianu)	oraz	stropodachu	(17	cm	styropa-
pa),	wymianę	wszystkich	okien	oraz	drzwi	wejściowych	na	

energooszczędne	(potrójne	szyby),	wymianę	całej	instalacji	
centralnego	ogrzewania,	wymianę	oświetlenia	w	pomiesz-
czeniach	na	energooszczędne,	budynek	zyskał	nową	elewa-
cję	i	powiększone	zostało	wejście	do	urzędu	wraz	z	podjaz-
dem	dla	niepełnosprawnych.

	 Na	 dachu	 budynku	 zainstalowano	 zestaw	 108	 pane-
li	 fotowoltaicznych	 o	mocy	 34,5	 kW	 do	 produkcji	 energii	
elektrycznej	na	potrzeby	urzędu	oraz	urządzeń	klimatyzacyj-
nych	zamontowanych	także	w	ramach	tej	inwestycji.	Według	
opinii	mieszkańców:	teraz	już	nie	mamy	się	czego	wstydzić	
i	urząd	miasta	i	gminy	może	być	już	naszą	wizytówką.	

	 Termomodernizacja	 budynku	 Urzędu	 Miasta	 zdecy-
dowanie	 powinna	 przyczynić	 się	 do	 zmniejszenia	 kosz-
tów	 ogrzewania,	 które	 dotychczas	 wynosiły	 rocznie	
ok.	40	tys.	zł	oraz	kosztów	energii	elektrycznej,	które	do-
tychczas	wynosiły	blisko	18	tys.	zł	rocznie.

Burmistrz 
Stanisław Strąk
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Wycieczka do Legnicy

	 W	dniach	18-19	czerwca	2019	roku	w	ramach	trwało-
ści	projektu	Klub	Seniora	Aktywna	Jesień	Życia	Seniorzy	
z	 terenu	Gminy	 Pierzchnica	 uczestniczyli	 w	 dwudniowej	
wycieczce	do	Legnicy.	
	 Pierwszym	etapem	wycieczki	było	zwiedzanie	Sanktu-
arium	św.	Jacka	w	Legnicy,	gdzie	miał	miejsce	Cud	Eucha-
rystyczny	oraz	wspólna	modlitwa	liturgiczna	sprawowana	
przez	ks.	Mariana	Gawinka.	Następnie	uczestnicy	zwiedzili	
Katedrę	Legnicką	św.	Apostołów	Piotra	 i	Pawła	oraz	Ko-
ściół	pw.	św.	Jana	Chrzciciela.	Dalszym	punktem	wycieczki	
było	udanie	się	do	Pocysterskiego	Opactwa	w	Krzeszowie.	
Funkcjonuje	 tam	Parafia	pw.	Wniebowzięcia	Najświętszej	
Marii	Panny	oraz	Opactwo	Sióstr	Benedyktynek	zamiesz-
kujące	 część	 klasztorną,	 Seniorzy	 zwiedzili	 cały	 obiekt	
i	poznali	historię	jego	powstania.	Wydarzeniem	dla	uczest-
ników	był	nocleg	w	celach	klasztornych	i	gościnność	sióstr	
Benedyktynek.	
	 W	programie	wyjazdu	było	również	zwiedzanie	Zam-
ku	Książ	w	Wałbrzychu	oraz	Palmiarni,	w	której	podziwiać	
można	było	egzotyczne	rośliny.	
	 Po	dwóch	dniach	zwiedzania	uczestnicy	zmęczeni	ale	
bardzo	 zadowoleni	 wracali	 do	 domu.	 Podczas	 drogi	 po-
wrotnej	wymieniali	się	spostrzeżeniami.

Martyna Radota

„Dwujęzyczna Pierzchnica” w Centrum Edukacji Lotniczej

	 14	 czerwca	 uczniowie	 realizujący	 Projekt	 „DWU-
JĘZYCZNA	 PIERZCHNICA”	 w	 ramach	 Programu	 Pol-
sko-Amerykańskiej	 Fundacji	 Wolności	 ENGLISH	 TE-
ACHING,	 którego	 krajowym	 operatorem	 jest	 Nidzicka	
Fundacja	Rozwoju	Nida	wzięli	udział	w	wycieczce	do	Kra-

kowa.	Wyjazd	został	sfinansowany	ze	środ-
ków	 Programu	 English	 Teaching.	 Opiekę	
nad	grupą	sprawowała	koordynator	projektu	
p.	Anna	Skuza	oraz	wychowawca	klasy	VII	
p.	Gertruda	Majewska	Kapusta.	
Głównym	 celem	 wyjazdu	 była	 wizyta	
w	Centrum	Edukacji	Lotniczej	działającym	
przy	Lotnisku	im.	Jana	Pawła	w	Krakowie-	
Balicach	 oraz	 wizyta	 w	 siedzibie	 British	

Council	w	Krakowie.	W	trakcie	wizyty	w	Centrum	Eduka-
cji	Lotniczej	uczniowie	zostali	zapoznani	z	historią	lotniska	
Kraków-Balice	Airport	im.	Jana	Pawła	II	które	jest	najwięk-
szym	 regionalnym	 portem	 lotniczym	 w	 Polsce.	 Początki	
cywilnej	działalności	krakowskiego	lotniska	sięgają	1964	r.	
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Ogólna	powierzchnia	lotniska	wynosi	310	ha.	Rocznie	z	lot-
niska	 Kraków-Balice	Airport	 korzysta	 7	 mln	 pasażerów.	
Następnie	uczniowie	zostali	zapoznani	z	tzw.	ścieżką	pasa-
żera	odlatującego	z	bagażem	rejestrowanym,	ze	szczegól-
nym	uwzględnieniem	najistotniejszych	elementów	z	punk-
tu	widzenia	pasażera.	tj.	niezbędne	czynności,	jakich	musi	
dokonać	pasażer	przed	rozpoczęciem	podróży	samolotem.	
Zajęcia		odbyły	się	w	pomieszczeniach	Centrum	Edukacji	
Lotniczej	zaaranżowanych	na	mini-terminal	pasażerski	oraz	
wyposażonych	w	specjalistyczną	 infrastrukturę	 terminalo-
wą	(m.in.	Punkt	Informacji	Lotniskowej,	stanowiska	Chec-
k-in,	 Punkt	 Kontroli	 Bezpieczeństwa).	 Uczniowie	 mieli	
okazję		usiąść	za	sterami	symulatora	lotu,	obserwować	jak	
wygląda	odprawa	bagażu	oraz	osobiście	wydrukować	wła-
sną	kartę	pokładową.	Po	zakończeniu	tej	części	,	uzbrojeni	 
w	sporą	dawkę	wiedzy	i	smartfony	uczniowie	ruszyli	w	po-
dróż	po	terminalu	pasażerskim	Kraków	Airport	odszukując	
ukryte	na	lotnisku	zadania.	Nie	zabrakło	również	okazji	do	
rozwoju	 umiejętności	 topograficznych	 w	 oparciu	 o	 pracę	
z	mapą	a	przede	wszystkim	poznania	i	utrwalenia	słownic-
twa	w	języku	angielskim:	arrivals,	departures,		check	point,	
wysłuchanie	komunikatów	płynących	z	głośników	na	 lot-
nisku	dobitniej	pokazały	uczestnikom	wycieczki	znaczenie	
nauki	języków	obcych.

	 Uczestnicy	 wycieczki	 deklarowali	 iż	 w	 przyszłości	
chętnie	powrócą	na	 lotnisko	jako	pasażerowie,	 inni	wyra-
żali	chęć	pracy	na	lotnisku.		Kolejnym	punktem	wycieczki	
była	wizyta	w	siedzibie	British	Council	w	Krakowie	któ-
re	 jest	 instytucją	 reprezentującą	 Zjednoczone	 Królestwo	

Wielkiej	 Brytanii	 i	 Irlandii	 Północnej	 w	 zakresie	 współ-
pracy	 kulturalnej	 i	 edukacyjnej.	BC	 realizuje	 swoje	 dzia-
łania	w	ponad	100	krajach	na	całym	świecie,		w	obszarze	
kultury	 i	 sztuki,	 języka	angielskiego	 i	edukacji.	Działania	
British	Council	 to	 działaniami	 online,	 publikacje,	 progra-
my	 radiowe	 oraz	 telewizyjne.	Z	 programów	 tych	 ucznio-
wie	 korzystają	 w	 czasie	 lekcji	 języka	 angielskiego	 oraz	
wykorzystują	 je	 realizując	 projekt.	 British	 Council	 został	
założony	w	1934	roku,	jest	dobroczynną	organizacją	Zjed-
noczonego	 Królestwa	 z	 Przywilejem	Królewskim	 (Royal	
Charter).Historia	 British	 Council	 w	 Polsce	 sięga	 1938	
roku.	W	 siedzibie	 British	 Council	 najpierw	 było	 spotka-
nie	 z	 lektorem	 języka	 angielskiego	Tomem	pochodzącym	
z	Londynu,	 przekazał	 on	 ciekawostki	 związane	 z	 rodziną	
królewską.	 Następnie	 odbyło	 się	 spotkanie	 z	 pracownicą	
British	Council	p.	Barbarą	Balladą	która	przybliżyła	zasady	 
w	 oparciu	 o	 które	 działa	 British	 Council.	 	 Jednak	 głów-
nym	 przesłaniem	 tego	 spotkania	 było	 uzmysłowienie	
uczniom	 iż	 znajomość	 języka	 angielskiego	 to	 większa	
szansa	 na	 znalezienie	 zatrudnienia,	 możliwość	 pracy	 za-
granicą	 lub	 w	 międzynarodowej	 korporacji.	 Znajomość	
języków	 obcych	 to	 swobodne	 podróżowanie,	 szerszy	 do-
stęp	 do	 informacji	 oraz	 szansa	 na	 pełniejsze	 obcowanie	 
z	kulturą–	możliwość	czytania	książek	w	oryginale,	oglą-
dania	filmów	bez	tłumaczenia	i	lepsze	rozumienie	obcoję-
zycznych	utworów	muzycznych.	

koordynator projektu
Anna Skuza

Wycieczka do Oświęcimia
	 12	 czerwca	 uczniowie	 klasy	VIII	 Społecznej	 Szkoły	
Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	udali	się	na	wy-
cieczkę	do	Muzeum	Auschwitz-Birkenau	w	Oświęcimiu.	Po	
dotarciu	na	miejsce	okazało	się,	że	warunki	atmosferyczne	
nie	sprzyjają	zwiedzaniu	z	powodu	bardzo	wysokiej	 tem-
peratury.	Pogoda	pozwoliła	 jednak	bardziej	utożsamić	 się	
z	miejscem	obozu	i	wyobrazić	sobie,	co	czuli	ludzie,	którzy	
w	 tych	warunkach	musieli	 ciężko	pracować.	Dla	naszych	
uczniów	była	to	pierwsza	wycieczka	do	obozu	Auschwitz.	
Grupę	prowadziła	Pani	przewodnik,	która	nie	tylko	potrafi-
ła	wprowadzić	w	klimat	owego	miejsca,	ale	również	posia-
dała	duży	zasób	wiedzy	i	odpowiadała	na	wszystkie	zadane	
pytania.		Wchodząc	na	teren	obozu	przeszliśmy	pod	słynną	
bramą	z	napisem:	„Arbeit	macht	frei”.	Zwiedzanie	pierw-
szej	części	muzeum	Auschwitz	trwało	około	2	godzin.	Na-
stępnie	przejechaliśmy	do	obozu	zagłady	(Birkenau),	gdzie	
rozpoczął	się	drugi	etap	wycieczki	trwający	około	1	godzi-
ny.
	 Celem	 wycieczki	 było	 poznanie	 miejsca,	 które	 stało	
się	 symbolem	Holokaustu	 i	 nazistowskich	 zbrodni	 popeł-

nionych	 na	 Żydach,	 Polakach,	 Romach	 i	 innych	 narodo-
wościach.	W	trakcie	zwiedzania	młodzież	dowiedziała	się	
o	warunkach	życia	więźniów,	grupach	narodowościowych,	
kategoriach	 i	 oznaczeniach	 więźniów,	 liczbie	 ofiar,	 sytu-
acji	dzieci	w	obozie,	eksperymentach	medycznych,	karach	
i	 egzekucjach,	 a	 także	 o	 ewakuacji	 i	 wyzwoleniu	 z	 obo-
zu.	 	 Była	 do	 bardzo	 ciekawa	 i	 zarazem	 szokująca	 lekcja	
historii.	Dostarczyła	naszym	uczniom	wielu	refleksji	poka-
zując	ogromną	krzywdę	ludzi,	których	dotknął	czas	wojny,	
terroru,	pogardy	i	śmierci.	W	drodze	powrotnej	pojechali-
śmy	do	Krakowa	aby	dla	równowagi	zaznać	błogiego	relak-
su.	Główną	atrakcją	był	 rejs	statkiem	po	Wiśle.	Wspólnie	
mogliśmy	podziwiać	panoramę	miasta	od	strony	rzeki.	Po	
rejsie	młodzież	miała	czas	wolny	na	Rynku	Głównym	po	
czym	udaliśmy	się	w	drogę	powrotną.
	 Była	to	bardzo	pouczająca	wycieczka,	która	była	także	
pożegnalnym	wyjazdem	dla	 kończącej	 naszą	 szkołę	mło-
dzieży	klasy	VIII.

Paweł Kuliński
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Gmina Pierzchnica na XIV Jarmarku Świętokrzyskim

	 W	niedzielę,	 19	maja,	 na	 Świętym	Krzyżu	 odbył	 się	
XIV	 Jarmark	 Świętokrzyski.	 Jarmark	 przebiegał	 pod	 ha-
słem	 „Na	 góralską	 nutę”,	 a	 to	 za	 sprawą	 gości	 –	 Podha-
lańskiego	 Zespołu	 Góralskiego	 „Harnasie”.	 Pogoda	 była	
kapryśna,	trochę	słońca	trochę	deszczu,	ale	mimo	to	uczest-
nicy	jarmarku	dopisali.	Imprezę	rozpoczął	uroczysty	prze-
marsz	 procesji	 z	 relikwiami	 Krzyża	 Świętego	 do	 ołtarza	
polowego.	O	godzinie	12.00	rozpoczęła	się	uroczysta	msza	
święta	 na	 błoniach.	 Część	 artystyczną	 tegorocznego	 Jar-

marku	rozpoczął	występ	Chóru	„Con	
Anima”	 z	Waśniowa,	 następnie	 swój	
artystyczny	dorobek	na	scenie	przed-
stawili	 lokalni	 artyści,	 w	 ostatniej	
części	programu	artystycznego	Góra-
le	 z	 powiatu	 tatrzańskiego	 zmierzyli	
się	 z	góralami	z	powiatu	kieleckiego	
w	kategoriach	 takich	 jak:	przyśpiew-
ki,	 kapela,	 taniec	 jednej	 osoby	 oraz	
zespołu,	 a	 na	 koniec	 zaprezentowali	
się	 w	 swoich	 wspaniałych	 gwarach	
ludowych.	Nasz	 powiat	w	 tym	 poje-
dynku	 reprezentował	 Zespół	 Pieśni	
i	 Tańca	 Morawica.	 Dużym	 zainte-
resowaniem	 cieszyły	 się	 stoiska,	 na	
których	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	
z	gmin	powiatu	kieleckiego	oferowały	
tradycyjne	a	jednocześnie	przepyszne	
potrawy	 i	 napoje.	 Gminę	 Pierzchni-
ca	w	 tym	 roku	 reprezentowało	Koło	
Gospodyń	 Wiejskich	 Brodowianki	

z	Brodów	oraz	Pani	Bożena	Michalczyk	ze	 swoimi	pięk-
nymi	robótkami	ręcznymi.	Brodowianki	na	tę	okoliczność,	
ubrane	w	piękne	ludowe	stroje,	przyrządziły	wiele	smako-
witych	potraw	i	ciast,	które	swoim	wyglądem	i	zapachem	
przyciągały	wielu	chętnych	do	skosztowania.	Śmiało	moż-
na	 stwierdzić	 że	 stoisko	Gminy	Pierzchnica	 było	 jednym	
z	najbardziej	obleganych	na	tegorocznym	Jarmarku.

Klaudia Pawlik

Przygoda wakacyjna z Aktywatorem

	 Na	 starcie	 wakacji	 wybraliśmy	 się	 do	WDK	 (25.06)	
w	 Kielcach	 na	 sztukę	 teatralną	 ,,O	 zbóju	Madeju’’	 a	 na-
stępnie	 nad	 zalew	 do	Morawicy	 na	 plażę	 i	 Park	Linowy.	
Turniej	 Aktywatorów	 (28.06)	 na	 Orliku	 w	 Pierzchnicy	

stał	 się	 stałym	wydarzeniem	 sportowym.	 Jak	 co	 roku	 ry-
walizacja	 była	 zacięta.	 Ostatecznie	 zwycięstwo	 wywal-
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czyła	 drużyna	 z	Gumienic.	 Skorzystaliśmy	 z	 zaproszenia	
SRT	 w	 Pierzchnicy	 i	 uczestniczyliśmy	 bardzo	 aktywnie	
w	 warsztatach	 ’’Bezpieczne	 wakacje’’(03.07).	 Uzyskana	
podczas	zajęć	wiedza	pozwoli	nam	ostrożnie	spędzać	wa-
kacje.	 Ciekawostką	wypoczynku	 letniego	 był	 trzydniowy	
Surwiwal	 (09.07-11.07)	 ze	 Stowarzyszeniem	 IMPAKT		
z	Kielc.	Podczas	naszej	przygody	pokonywaliśmy	własne	
słabości	 obcując	 z	 przyrodą.	 Uczyliśmy	 się	 jak	 rozpalać	
ognisko	bez	zapałek,	strzelać	z	łuku,	spać	w	hamaku.	Nie	
lada	 atrakcją	 była	 wycieczka	 do	 Energylandii	 (10.07)	 do	
Zatoru.	Moc	wrażeń		i	emocji	przywieźliśmy	ze	sobą.	Nie	
mogło	zabraknąć	świetlic	Aktywator	na	Święcie	Pierzchni-
cy	(19.07-21.07),	podczas	których	odbył	się	rajd	rowerowy,	
fitness	 z	 rodzinką	 oraz	 występy	 naszych	 podopiecznych:	
SUBDOMINANTA	 i	 Aktywator	 Skrzelczyce.	 Kolejnym	

punktem	na	mapie	naszych	wakacyjnych	atrakcji	była	wy-
cieczka	do	Aquaparku	(24.07)	do	Krakowa.	Kąpielom	wod-
nym,	zjazdom	rurami	i	zabawom	w	wodzie	nie	było	koń-
ca.	Każda	ze	świetlic	w	wakacje		oddzielnie	organizowała	
zajęcia	 i	 atrakcje	 dla	 wychowanków	 min:	 gra	 w	 MGBP	
w	 Pierzchnicy,	 warsztaty	 Tik	 Tok,	 tydzień	 z	 klockami	
LEGO,	zabawy	z	Chustą	Clanzy,	ogniska	i	grille	integracyj-
ne,	spacery,	rajdy	rowerowe,	wizyta	w	schronisku	dla	psów	
w	 Lisowie,	 wyjazd	 do	 kina	 i	 Parku	 Trampolin	 Flay	 Sky	 
w	Kielcach,	 nad	 zalew	do	Borkowa,	 zwiedzanie	Ośrodka		
Edukacji-Muzealnej	 ’’Świętokrzyski	Sztetl’’	 i	wiele	wiele	
innych.	Z	nami	wakacje	są	niezapomniane.	

Renata Żyła
Wychowawca świetlic Aktywator

Impreza Profilaktyczna „Bezpieczne wakacje 2019”

	 W	 dniu	 3	 lipca	 2019	 r.	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Pierzchnicy	odbyła	się	cykliczna	impreza	profilaktyczna	
„Bezpieczne	wakacje	2019”	zorganizowana	przez	Społecz-

ny	Ruch	Trzeźwości	w	Pierzchnicy.	Wzięli	w	 niej	 udział	
uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Pierzchnicy	 i	 Drugni	
oraz	 dzieci	 ze	 Świetlicy	Aktywator	 w	 Pierzchnicy,	 łącz-
nie	 49	 osób.	 Tematem	 zajęć	 było	 bezpieczeństwo	 dzieci	
w	czasie	wakacji	(w	ruchu	drogowym,	nad	wodą,	w	czasie	
gier	 i	 zabaw,	podczas	prac	w	gospodarstwach	domowych	
i	pracach	polowych).	Dzieci	obejrzały	filmy	profilaktyczne,	
uczestniczyły	w	konkursach,	wysłuchali	cennych	rad	funk-
cjonariuszy	 policji.	 Uczestnicy	 imprezy	 otrzymali	 opaski	
odblaskowe,	 broszurki	 i	 gadżety	 ufundowane	 przez	 Pań-
stwową	 Inspekcję	 Pracy	 w	 Kielcach.	 Zajęcia	 przeprowa-
dzili:	pracownik	PIP	w	Kielcach	 i	 funkcjonariusze	policji	
z	Komendy	Policji	w	Morawicy.	Opiekę	nad	dziećmi	spra-
wowali	nauczyciele	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy.

Prezes SRT Marek Kułan
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Wycieczka do Kazimierza

	 Lubię	 szkolne	 konkursy.	 Zawsze	 staram	 się	 brać	
w	nich	udział.	 Jednak	 ten	wydawał	 się	być,	 jak	 to	 często	
powtarzam,	„nie	do	ogarnięcia”.	Olbrzymia	ilość	materiału,	
trudny,	a	przede	wszystkim	wykraczający	poza	gimnazjalną	
podstawę	programową	temat.	Postanowiłam	jednak	zaryzy-
kować	i	wziąć	udział	w	I	Gminnym	Konkursie	Historycz-
nym	 „Żołnierze	Wyklęci	 –	Cześć	 Ich	 Pamięci”.	Co	mnie	
ostatecznie	przekonało?	Nie	wiem.	Może	chęć	sprawdzenia	
się,	może	 nutka	 rywalizacji,	 a	może	 powód	 był	 zupełnie	
inny?	Ostatecznie	większość	ferii	poświęciłam	na	przygo-
towania.	Dużo	 czytałam,	 oglądałam	filmy	 oraz	 programy	
dokumentalne	 i	 okazało	 się,	 że	 zupełnie	 obcy	 wcześniej	
temat	 niezwykle	mnie	 zainteresował.	 Poznawanie	 bardzo	
trudnych,	 tragicznych,	 skomplikowanych	 losów	 żołnie-
rzy	 niezłomnych	 stało	 się	moją	 nową	 pasją.	Dzięki	 temu	
w	 pierwszej	 i	 drugiej	 edycji	 konkursu	 zajęłam	 pierwsze	
miejsce,	natomiast	w	bieżącym	roku	szkolnym	uplasowa-
łam	się	na	najniższym	stopniu	podium.	Radość,	satysfakcja,	
duma,	samozadowolenie	 te	uczucia	 towarzyszyły	mi	przy	
każdym	rozstrzygnięciu	konkursu	i	były	chyba	nawet	waż-
niejsze	od	nagród,	zresztą	bardzo	atrakcyjnych.	

	 W	ubiegłym	roku	oprócz	nagród	rzeczowych	uczestnicy	
konkursu	oraz	biorący	udział	w	montażu	słowno	–	muzycz-
nym	podsumowującym	konkurs	wzięli	udział	w	wycieczce	
do	Sejmu	i	Senatu	ufundowanej	przez	Senatora	Krzyszto-
fa	Słonia	oraz	Posła	Bogdana	Latosińskiego.	Natomiast	w	
tym	roku	udaliśmy	się	na	wycieczkę	do	Puław	i	Kazimierza	
Dolnego,	 której	 fundatorem	był	Burmistrz	Miasta	 i	Gmi-
ny	Pierzchnica	Stanisław	Strąk.	W	Puławach	zwiedzaliśmy	
kompleks	 pałacowo-parkowy	pozostały	po	Lubomirskich	
i	Czartoryskich.	Barokowy	pałac	pochodzi	z	XVII	wieku,	z	
klasycystycznymi	 elementami	w	wyniku	przebudowy	po-

nad	100	lat	później.	Pałac	udostępniony	jest	częściowo	do	
zwiedzania,	 pozostałe	 części	 należą	do	 Instytutu	Uprawy,	
Nawożenia	i	Gleboznawstwa	–	Państwowego	Instytutu	Ba-
dawczego.	Wokół	pałacu	znajduje	się	30-hektarowy	park,	
przez	stulecia	zmieniający	styl	na	francuski	i	angielski,	po	
czym	pozostały	ślady	w	postaci	budowli,	rzeźb	i	organizacji	
roślin.	W	parku	znajduje	się	Świątynia Sybilli do	złudzenia	
przypominająca	 jedną	 z	 rzymskich	 świątyń	 starożytnych,	
oraz	Domek Gotycki	z	początku	XIX	wieku.	Kolejna	za-
bytkowa	budowla	w	parku,	to	Domek Grecki,	wybudowa-
ny	pod	koniec	XVIII	wieku	z	przeznaczeniem	na	oranżerię.	
Obecnie	zajmuje	go	biblioteka.	też	znaleźć	Domek Żółty, 
Altanę Chińską, Bramę Rzymską,	 a	 przede	 wszystkim	
pochodzący	 z	 końca	 XVIII	 wieku	 Pałac Marynki. 
Następnie udaliśmy się do Kazimierza Dolnego gdzie 
najpierw zwiedzaliśmy Wąwóz  Korzeniowy Dół. Wą-
wóz	powstał	w	wyniku	erozji	wodnej	skał	lessowych.	I	to	
jest	 bezsprzecznie	 i	 bezdyskusyjnie	 efekt	 działalności	 sił	
natury.	Jednak	człowiek	w	bardzo	dużej	mierze	przyczynił	
się	 do	 powstania	wąwozu,	 prowadząc	 drogę	 po	 stromym	
zboczu.	To	 z	 kolei	 doprowadziło	 do	 koncentracji	 spływu	

wód	opadowych	i	roztopowych,	któ-
re	wcinają	się	w	skałę	 lessową.	Po-
tem	 koła	 pojazdów	 pogłębiały	 wą-
wóz	i	 tak	cały	cykle	nieustannie	się	
powtarza…
	 Wąwóz	 Korzeniowy	 nie	 jest	 dłu-
gi	–	liczy	około	700	metrów	–	i	nie	
ma	odgałęzień.	Największą	atrakcją	
tego	miejsca	 są	 odsłonięte	 korzenie	
starych	 drzew.	 Następnie	 udaliśmy	
się	na	kazimierski	Rynek	skąd	wyru-
szyliśmy,	aby	zwiedzić	Zamek,	któ-
ry	powstał	za	panowania	Kazimierza	
Wielkiego.	 Pierwotnie	 była	 to	 bu-
dowla	obronna.	Składała	się	z	przy-
ziemia	o	sześciu	izbach	i	piętra.	Po-
siadała	małą	wieżę	od	strony	miasta	
a	 od	 Wisły	 większą.	 Wydłużony	
podwórzec	 otoczony	 był	 murem,	
w	 którym	 po	 stronie	 przeciwległej	
miastu	 znajdował	 się	 brama	 wjaz-
dowa.	Do	budowy	zamku	wykorzy-

stano	głównie	wapniak.	Obecnie	 zamek	 ,wcześniej	 znisz-
czony,	został	pozostawiony	własnemu	losowi	i	zamienił	się	
w	romantyczną	ruinę.	Kolejnym	punktem	naszej	wycieczki	
była	Baszta,	która	wznosi	się		na	szczycie	wzgórza	zamko-
wego.	Jest	to	okrągła	wieża	z	przełomu	XIII	i	XIV	wieku.	
Baszta	jako	tzw.	górny	zamek	pełniła	funkcje	obronne	za-
nim	wybudowano	 zamek.	Niektórzy	badacze	 twierdzą,	 iż	
była	ona	również	siedzibą	straży	celnej,	a	w	nocy	służyła	
jako	latarnia	rzeczna.	
	 W	każdym	bądź	razie,	z	jej	szczytu	rozciąga	się	piękny	
widok	na	Kazimierz	i	dolinę	Wisły.	Wzgórze	Trzech	Krzy-
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ży	to	wzniesienie	u	którego	stóp	leży	miasteczko	nazywane	
jest	 także	Krzyżową	Górą.	Trzy	 nawiązujące	 do	Golgoty	
krzyże	 postawiono	 w	 1708	 roku.	Miały	 one	 upamiętniać	
liczne	ofiary	zarazy	morowej,	która	miała	miejsce	na	tych	
terenach.	Zbocza	i	szczyt	Góry	Trzech	Krzyży	porasta	chro-
niona	 prawnie,	 rzadka	 roślinność	 wśród	 której	 możemy	
znaleźć	wisienkę	karłowatą,	omany	i	ostnice.	Pomimo,	że	
stoki	porastają	wiązy,	graby	i	leszczyna,	z	góry	widać	cały	
Kazimierz.

	 Po	 atrakcjach	 związanych	 ze	 zwiedzaniem	 zabytków	
przyszedł	czas	na	czas	wolny	i	kupowanie	pamiątek.	Wró-
ciliśmy	do	domów	pełni	wrażeń	 i	 niezwykle	 zadowoleni.	
Z	 pewnością	 nie	 był	 to	mój	 ostatni	 pobyt	 w	Kazimierzu	
Dolnym.

Julia Makuch
Absolwentka Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

Karta rowerowa

	 13	czerwca	2019	roku	w	Społecznej	Szkole	Podstawo-
wej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	odbył	się	praktyczny	egza-
min	na	kartę	rowerową.	Uczniowie	z	klasy	IV	i	V,	którzy	
zdali	we	wcześniejszym	terminie	teoretyczną	część	egzami-
nu,	mieli	okazję	zaprezentować	swoją	wiedzę	w	praktyce.
	 W	tym	roku	proces	zdobywania	wiedzy	z	zakresu	ruchu	
drogowego	 jak	 i	 sam	
egzamin	miał	atrakcyj-
niejszą	 formę,	 ponie-
waż	 szkoła	 zakupiła	
edukacyjny	 zestaw	 52	
znaków	 drogowych.	
Dzięki	 temu	 zakupo-
wi,	 uczniowie	 mogli	
poczuć	się	jak	na	praw-
dziwym	 placu	 egza-
minacyjnym,	 a	 obraz	
graficzny	 i	 znaczenie	
danego	 znaku	 drogo-
wego	 lepiej	 utrwaliła	
się	w	ich	pamięci.

	 Uroczyste	wręczenie	dokumentów	odbyło	się	19	czerwca	
podczas	zakończenia	roku	szkolnego.	W	tym	dniu	pełnoprawni	
rowerzyści	odebrali	z	rąk	Pani	dyrektor	Elżbiety	Stemplewskiej	
swoje	pierwsze	prawo	jazdy	wraz	z	upominkiem	w	postaci	sa-
szetki	na	pas.	Gratulujemy	młodym	rowerzystom.

Małgorzata Radomska
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Bezpiecznie na wsi mamy – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje

	 3	czerwca	2019r.	w	Centrum	Geoedukacji	w	Kielcach	
odbyło	się	uroczyste	podsumowanie	wojewódzkiego	etapu	
IX	Ogólnopolskiego	Konkursu	Plastycznego	„Bezpiecznie	

na	 wsi	 mamy	 –	maszyna	 pracuje,	 a	 dziecko	 obserwuje”.	
W	 tegorocznej	 edycji	 członkowie	 Komisji	Wojewódzkiej	
wyróżnili	pracę	uczennicy	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	Wiktorii	Kaczyńskiej.	Uroczy-
ste	podsumowanie	konkursu	rozpoczęto	krótkim	przedsta-
wieniem	dotyczącym	bezpieczeństwa	na	wsi.	Można	było	
również	obejrzeć	występ	 artystyczny	dzieci	 z	Młodzieżo-
wego	 Domu	 Kultury	 oraz	 wystawę	 nagrodzonych	 prac.	
Ostatnim	 etapem	 uroczystości	 był	 udział	 w	 warsztatach	
szlifowania	wapieni	dewońskich.	Organizatorzy	zapewnili	
również	słodki	poczęstunek	wszystkim	uczestnikom.		
	 Wręczenia	 nagród	 dokonał	 Pan	 Tadeusz	 Jakubowski	
dyrektor	oddziału	regionalnego	Kasy	Rolniczego	Ubezpie-
czenia	Społecznego	oraz	przedstawiciele	Agencji	Restruk-
turyzacji	 i	Modernizacji	Rolnictwa,	Państwowej	Inspekcji	
Pracy	i	policji.	
	 Serdecznie	gratulujemy	Wiktorii.

Katarzyna Ściana

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

	 W	maju	br.	20	uczniów	Społecznej	Szkoły	Podstawo-
wej	 im.	 Jana	Pawła	 II	wzięło	udział	w	45	konkursie	 pla-
stycznym	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	 szkolnej	 województwa	
świętokrzyskiego	pt.	„Bezpieczny	wypoczynek	nad	wodą”.	
Konkurs	 miał	 na	 celu	 popularyzację	 zasad	 bezpiecznego	
wypoczynku	nad	wodą,	pracy	ratowników	WOPR	oraz	bez-
piecznego	korzystania	ze	sprzętu	pływającego.
	 Również	 w	 tym	 konkursie	 docenieni	 zostali	 ucznio-
wie	szkoły	w	Drugni.	Uczeń	klasy	V	Szymon Czechowski 
otrzymał	wyróżnienie	natomiast	uczeń	klasy	I	Bartosz Sło-
piecki	nagrodę	specjalną.	Dodatkową	atrakcją	dla	uczniów	
był	fakt,	iż	rozstrzygnięcia	konkursu	dokonano	na	basenie	
Delfin	w	Kielcach.			
	 Serdecznie	gratulujemy	chłopcom	i	życzymy	dalszych	
sukcesów.

Katarzyna Ściana

Gminny Konkurs Ortograficzny

	 5	czerwca	2019	r.	w	Społecznej	Szkole	Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	odbył	się	II	Gminny	Konkurs	
Ortograficzny,	nad	którym	honorowy	patronat	objęli		Bur-
mistrz	Miasta	i		Gminy	Pierzchnica	Pan	Stanisław	Strąk	oraz	
Zarząd	Stowarzyszenia	Sportowo-Kulturalnego	w	Drugni.	
Konkurs	uświetniło	spotkanie	z	pisarką	Panią	Hanną	Nie-

wiadomską	oraz	obecność	Dyrektora	Szkoły	Podstawowej	
w	 Pierzchnicy	 Pani	 Bożeny	 Petrus,	 Kierownika	Gminnej	
Biblioteki	Publicznej	Pani	Danuty	Sojdy	i	przedstawiciela	
Rady	Rodziców	Pani	Magdaleny	Baran.
	 Celem	konkursu	jest		promowanie		zasad	ortograficz-
nych	z	 języka	polskiego	oraz	doskonalenie	poprawnej	pi-
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sowni.	 W	 ortograficznych	 zmaganiach	 rywalizowało	 ze	
sobą	 12	 uczniów	 z	 2	 szkół	 naszej	 gminy.	 Zmagania	 od-
były	 się	 w	 dwóch	 kategoriach	wiekowych:	 uczniów	 klas	
IV	 -	VI	 oraz	 uczniów	klas	VII	 i	VIII.	Nad	prawidłowym	
przebiegiem	konkursu	oczywiście	czuwała	komisja	w	skła-
dzie:	Pani	Teresa	Rokicka,	Pani	Danuta	Sojda	oraz	inicjator	
przedsięwzięcia	Pani	Barbara	Szlompek.	Po	prawie	godzin-
nych	potyczkach	z	testem	pełnym	pułapek	ortograficznych,	
rywalizujący	 uczniowie	 dołączyli	 do	 spotkania	 z	 pisarką	
Panią	Hanną	Niewiadomską. - autorką	zbioru	wierszy	dla	
dzieci	„Bajczytanki	Pani	Hanki”.	Poetka	opowiadała	o	po-
czątkach	swojej	twórczości,	pomysłach	i	inspiracjach.
	 Podczas	 spotkania	 Pani	Hanna	 czytała	 również	 dzie-
ciom	wiersze	swego	autorstwa,	zachęcała	do	czytania	ksią-
żek	oraz	przedstawiała	korzyści	wynikające	z	bycia	molem	
książkowym.	Nie	zabrakło	 również	zabaw	z	poezją	–	po-
etka	zaproponowała	zabawy	twórcze	z	układaniem	rymów	
oraz	pobudzające	wyobraźnię,	a	wszystkie	klasy	zainspiro-
wane	spotkaniem	wspólnie	z	autorką	ułożyły	swój	pierwszy	
wiersz.

	 Pod	koniec	spotkania	Pani	Hanna	wręczyła	wszystkim	
uczestnikom	piękne	zakładki.	Była	również	okazja	do	uzu-
pełnienia	 swojej	 domowej	 biblioteczki	 książką	 „Bajczy-
tanki	Pani	Hanki”	z	przepiękną	dedykacją	poetki.	Podczas	
spotkania	 nasi	 uczniowie	mogli	 zaprezentować	 swoje	 in-
terpretacje	wybranych	wierszy	przed	samą	autorką.	Hanna	
Niewiadomska	była	zachwycona	zdolnościami	aktorskimi	
naszych	recytatorów.	

	 Pojawienie	się	Komisji	Konkursowej	oznaczało	tylko	
jedno	 -	Mistrz	Ortografii	2019	został	wyłoniony	Do	wrę-
czenia	nagród	poproszono	Pana	Stanisława	Strąka.		W	dru-
giej	 	 edycji	 Gminnego	 Konkursu	 Ortograficznego	 nagro-
dzono	uczniów:

kategoria	klas	IV-VI
I miejsce - Katarzyna Zajączkowska kl. VI - Mistrz Orto-
grafii 2019
II miejsce - Nina Miszczyk  kl. VI
II miejsce –  Karolina Sadowska kl. V
III miejsce - Nikola Bielawska kl. VI
 
kategoria	klas	VII-VIII
I miejsce - Kinga Bryk  kl. VII-Mistrz Ortografii 2019
II miejsce –  Gabriela Górska kl. VIII 
III miejsce – Aleksandra Bednarska kl. VII
 
	 Mistrzowie	 ortografii	 roku	 2019	 otrzymali	 pamiątko-
we	 statuetki.	 Laureaci	 trzech	 pierwszych	 miejsc	 obydwu	
kategorii	odebrali	nagrody	książkowe,	a	wszyscy	dyplomy.	
Gratulujemy	zwycięzcom	i	liczymy	na	to,	że	w	następnym	
roku	w	ich	ślady	pójdą	kolejni	miłośnicy	polskiej	ortografii.	
Wszystkim	uczestnikom	gratulujemy.

Barbara Szlompek

Dzień Rodziny ,,Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót.  
W niej wyrasta człowiek.”

 31 maja 2019r. w Społecznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Drugni odbyło się wielkie święto 
– Dzień Rodziny. Uroczystość	 była	 połączeniem	 obcho-
dów	Dnia	Matki,	Dnia	Dziecka	oraz	Dnia	Ojca.	Z	tej	okazji	
społeczność	szkolna	zorganizowała	dzień	pełen	atrakcji	dla	
całych	rodzin.

	 Święto	Rodziny	zainaugurowała	pani	dyrektor	Elżbieta	
Stemplewska,	która	serdecznie	powitała	przybyłych	gości.
Przepiękne	 dekoracje,	 słoneczna	 pogoda,	 świetne	 humo-
ry	–	to	dzięki	temu	ten	wyjątkowy	dzień	zyskał	przyjemną	
oprawę,	a	zebrani	goście	z	uśmiechem	na	twarzy,	z	wielką	

dumą,	a	nawet	z	łezką	w	oku	oglądali	występy	swoich	po-
ciech.	Dzieci	z	klas		1-3	oraz	z	oddziałów	przedszkolnych	
dały	wspaniały	popis	kreatywności	oraz	zdolności	i	umie-
jętności	 wokalnych,	 muzycznych	 i	 parodystycznych.	 Pu-
bliczność	dziękowała	naszym	artystom	gromkimi	brawami.
Kolejną	 częścią	 uroczystości	 były	 dmuchane	 atrakcje	 na	
placu	 szkolnym.	Bogaty	 zestaw	 zabaw	 przyprawiał	 o	 za-
wrót	głowy.	Były	zjeżdżalnie,	tor	przeszkód,	„żywe”	piłka-
rzyki	oraz	popcorn.	

	 Nie	 zabrakło	 również	 czegoś	 dla	 ciała.	 Uczniowie	
otrzymali	 lody	 i	 soczki,	 natomiast	wszyscy	 obecni	mogli	
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poczęstować	się	kiełbaską	z	grilla	przygotowaną	przez	pa-
nie	z	kuchni.	

	 Dzień	Rodziny	2019	na	pewno	był	dniem	udanym.	Do-
pisały	zarówno	humory	jak	i	pogoda.
Taka	uroczystość	pozostawia	po	sobie	nie	tylko	miłe	wspo-
mnienia,	ale	przede	wszystkim	cementuje	więzy	rodzinne,	
zachowując	tym	samym	tradycje,	jakie	budowane	są	w	spo-
łeczności	 lokalnej.	Ponadto	 to	dla	wszystkich	była	okazja	
do	spędzenia	razem	miłych	chwil	-	czas	wspólnej	zabawy.	
Dziękujemy	wszystkim,	którzy	czynnie	włączyli	się	w	zor-
ganizowanie	 tego	 święta	 i	 tym,	którzy	na	niego	przybyli.	
Szczególne	podziękowania	należą	się	Radzie	Rodziców	za	
zaangażowanie	oraz	wkład	finansowy.

Paulina Kwaśniewska-Świercz

Zaczarowany Świat Bajek

	 Dzieci	z	ochotą	wkraczają	w	magiczny	świat	bajek	–	
krainę,	w	której	z	pewnością	był	każdy	z	nas.	Wartościowe	

książki	kształcą	w	dzieciach	odpowiednie	postawy	moral-
ne,	 rozwijają	 dziecięcą	 fantazję,	 pamięć,	 bogacą	 słownic-
two.	 Warto	 wybierać	 więc	 bajki,	 gdzie	 dobro	 zwycięża,	
a	zło	zostaje	ukarane.	
	 23	 maja	 2019r.	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	
im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Drugni	 zostało	 zorganizowane	 spo-
tkanie	pt.	 ,,Zaczarowany	 świat	 bajek”.	Uczennice	 z	klasy	
VIII	 Patrycja	 Dzierżak,	 Dominika	 Sajkiewicz	 i	 Gabriela	
Górska	przebrane	za	postacie	z	bajek	czytały	bajeczki	dzie-
ciom	z	oddziałów	przedszkolnych	oraz	klas	I-III.	Maluchy	
z	wielkim	zainteresowaniem	słuchały	czytanych	utworów	
i	 chętnie	 opowiadały	 	 o	 swoich	 ulubionych	 bajkach.	Na-
stępnie	uczennica	klasy	V	Lena	Stemplewska	zagrała	na	gi-
tarze	kilka	dziecięcych	piosenek.	Na	zakończenie	spotkania	
maluchy	rysowały	i	kolorowały	wybrane	postacie	z	bajek.

Jolanta Borek

Z troski o drugiego człowieka

	 Od	maja	2019	roku	Miejsko	–	Gminny	Ośrodek	Pomo-
cy	Społecznej	w	Pierzchnicy	jest	partnerem	projektu	„Cen-
trum	Usług	–	Współpraca	na	rzecz	społeczności	lokalnej”.	
Działania	podejmowane	są	w	ramach	Regionalnego	Progra-
mu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	
2014-2020	we	współpracy	z	 liderem,	którym	jest	 	Powia-
towe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Kielcach.	Dotychczas,	
uczestnicy	projektu	mogli	skorzystać	m.in.	z	porad	specjali-
stycznych,	które	miały	formę	spotkań	z	psychologiem	oraz	
z	telefonicznego	wsparcia	specjalistycznego.	Dyżur	telefo-
niczny	pełniony	 jest	pod	numerem	664	713	394	w	każdy	
wtorek	w	godzinach	od	9.00	do	12.00.	Warto	przypomnieć,	

że	z	tej	formy	pomocy	mogą	korzystać	wszyscy	mieszkańcy	
powiatu	kieleckiego	(również	osoby,	które	nie	uczestniczą	
w	projekcie)	borykający	się	z	trudnościami	z	zakresu	prze-
mocy,	konfliktów	rodzinnych,	traumy	związanej	z	trudnym	
zdarzeniem,	problemów	zdrowotnymi	itp.
	 W	 ramach	 działań	 realizowanego	 projektu,	 na	 tere-
nie	miasta	i	gminy	Pierzchnica	powstała	Grupa	Wsparcia,	
którą	tworzą	rodzice	dzieci	niepełnosprawnych.	Spotkania	
odbywają	się	regularnie	w	ostatni	lub	przedostatni	wtorek	
miesiąca	(zaproszenia	w	formie	plakatu	ukazują	się	syste-
matycznie	 na	 stronie	 gminy	 Pierzchnica	 oraz	w	 zakładce	
Miejsko	–	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej.	Zapra-
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szam	oraz	zachęcam	do	śledzenia	umieszczanych	informa-
cji	związanych	z	w/w	projektem).	
	 Cel	 jaki	 przyświecał	 formowaniu	 się	 Grupy	Wspar-
cia	 dla	 opiekunów	 dzieci	 z	 niepełnosprawnością	 był	 je-
den,	 stworzenie	 miejsca	 i	 wolnej,	 swobodnej	 przestrzeni	
do	wszelkiej	wymiany	pomysłów,	rad,	wspólnych	decyzji,	
inspiracji,	propozycji,	rozmów,	dyskusji,	doświadczeń	oraz	
spotkań	 z	 zapraszanymi	gośćmi.	Warto	 dodać,	 że	 pomysł	
na	powstanie	 takiej	grupy	pojawił	się	z	potrzeby	 lokalne-
go	 środowiska,	 a	 dokładnie	 został	wyartykułowany	 przez	
rodziców	 osób	 z	 niepełnosprawnością.	 Jest	 to	 niezwykle	
ważny	 i	wartościowy	element	odnoszący	 się	do	diagnozy	
wyzwań	i	potrzeb	pierzchnickiej	społeczności.

	 Pierwsze	spotkanie	Grupy	Wsparcia	odbyło	się	w	maju	
b.r.	W	trakcie	jego	trwania	zebrała	się	grupa	osób,	które	wy-
raziły	chęć	i	ochotę	do	współtworzenia	zespołu	wzajemnej	
pomocy	i	wsparcia.	Wspólnie	został	spisany	kontrakt,	ma-
jący	charakter	otwartej	umowy	pomiędzy	członkami	Gru-
py	Wsparcia.	Kolejne	spotkania	to	już	konkretne	działania	
pomocowe,	dające	wzajemne	wsparcie.	Miały	one	charak-
ter	warsztatów	tematycznych.	Hasłem	przewodnim	czerw-
cowego	 spotkania	 było	 DZIECKO,	 MOJE	 DZIECKO.	
W	 trakcie	 rozmów,	 wspólnych	 dyskusji,	 wykonywanych	
zadań	 warsztatowych	 były	 podejmowane	 trudne	 tematy,	
które	niejednokrotnie	pobudzały	emocje,	wzruszały,	zachę-
cały	do	głębszej	refleksji,	zastanowienia	się	i	zatrzymania	
na	chwilę.	Rezultatem	działań	było	pojawienie	się	nadziei	
na	to,	że	warto,	że	należy,	że	trzeba	pokazywać	otaczające-
mu	światu	wyjątkowość	własnego	malucha.	Jest	to	Dziec-
ko	–	Człowiek,	które	wchodzi	na	 ścieżkę	własnego	życia	
z	dodatkowym	bagażem	czyli	z	własną	niepełnosprawno-
ścią,	którą	niejednokrotnie	otaczający	ludzie	nie	rozumieją,	
a	 czasami	 nie	 potrafią	 zaakceptować.	 Dlatego	 tak	 ważne	
jest	wsparcie	rodziców,	opiekunów,	którzy	świadomie	będą	
pokazywać	niepowtarzalność	 i	wartość	własnego	dziecka,	
tym	samym		pokonując	barierę	nieakceptacji	i	nietolerancji.	
Kolejne	spotkanie	odbyło	się	w	lipcu.	Tym	razem	tematem	
głównym	 była	NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	 –	MOŻLIWO-
ŚCI	I	SPOSOBY	JEJ	ZAAKCEPTOWANIA.	W	rozważa-
niach	na	ten	temat	pomagał	i	wspierał	nas	zaproszony	gość	
-	p.	Darek	Łuczak,	który	z	dużą	otwartością	 i	szczerością	
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podzielił	się		z	nami	swoimi	doświadczeniami	związanymi	
z	pokonywaniem	własnej	niepełnosprawności,	działaniami	
na	 rzecz	drugiego	człowieka	oraz	 rozwojem	zawodowym	
i	życiowym.		W	takcie	rozmów,	dyskusji	pojawił	się	ważny	
przekaz	skierowany	do	uczestniczących	rodziców,	mówią-
cy	o	tym,	że	są	oni	niezastąpionymi	specjalistami	własnych	
dzieci.

	 Przed	 nami	 kolejne	 spotkania	 Grupy	 Wsparcia	 oraz	
dalsze	 działania	 podejmowane	 w	 ramach	 projektu	 „Cen-
trum	Usług	–	Współpraca	na	rzecz	społeczności	lokalnej”.	
Już	w	najbliższym	czasie	wspólnie	z	Regionalnym	Centrum	
Wolontariatu	 w	Kielcach	 będziemy	 poszukiwać	 wolonta-
riuszy	z	terenu	naszej	gminy,	którzy	świadomie,	dobrowol-

nie	i	nieodpłatnie	będą	chcieli	zaangażować	się	w	pomoc	na	
rzecz	drugiego	człowieka	w	ramach	w/w	projektu.

	 Zachęceniem	 i	 zaproszeniem	 do	 angażowania	 się	
w	proponowane	aktywności	niech	będą	słowa	Immanuela	
Kanta	 „Dla	 przeciwwagi	 wielu	 uciążliwości	 życia,	 niebo	
ofiarowało	człowiekowi	trzy	rzeczy:	nadzieję,	sen,	śmiech.”

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

Coś więcej i z innej perspektywy...

	 Od	 	 następnego	wydania	Gazety	 Pierzchnickiej	 będą	
ukazywały	 się	 krótkie,	 przyjazne	 dla	 czytelnika	 artykuły	
o	tematyce	pedagogiczno	–	psychologicznej.	Problematyka	
będzie	zróżnicowana	i	prezentowana	w	sposób	jasny	i	zro-
zumiały	dla	odbiorcy.
	 Cykl	tekstów	rozpocznie	się	charakterystyką	poszcze-
gólnych	 okresów	 życia	 człowieka.	 Przejdziemy	 przez	
ścieżkę	 zrozumienia	 i	 zaakceptowania	 tego	 co	 dzieje	 się	
z	 człowiekiem	 tu	 i	 teraz	 czyli	 na	 obecnym	etapie	 rozwo-
ju,	w	którym	właśnie	się	znajduje,	w	jaki	sposób	projektuje	
i	realizuje	działania	wspomagające	jego	postęp	lub	niwelu-
jące	trudności	i	problemy,	których	doświadcza.	Zwrócimy	
uwagę	 na	 ważność	 i	 rolę	 aktywności	 własnej	 człowieka,	
wyposażenie	otrzymywane	od	naszych	przodków	czyli	ge-
netyczne,	socjalizację	czyli	wszelkie	relacje	z	drugim	czło-
wiekiem	oraz	edukację.	Wszystkie	bowiem	te	elementy	są	
nierozerwalnie	 związane	 z	 prawidłowym	przechodzeniem	
do	kolejnych	etapów	rozwoju.	Z	perspektywy	rodzica	za-
stanowimy	się	 jakie	zachowania,	 sytuacje	 są	normą,	a	 ja-

kie	powinny	wzbudzać	niepokój.	Natomiast	z	płaszczyzny	
dorosłego	spojrzymy	na	zmiany	jakie	mogą	zachodzić,	co	
może	ulec	poprawie	lub	pogorszeniu,	co	przyjąć	za	kolejny	
element	rozwoju,	a	co	może	wzbudzać	obawy.
	 Każdy	tekst	będzie	oparty	o	literaturę	specjalistyczną.	
Będzie	 ona	 również	 systematycznie	 podawana	 czytelni-
kom,	chcącym	pogłębić	swoją	wiedzę.
	 W	 najbliższym	 artykule	 zajmiemy	 się	 opisem	 okre-
su	zwanego	przez	psychologów	wczesnym	dzieciństwem.	
Obejmuje	 on	 przedział	 wiekowy	 od	 narodzin	 do	 3	 r.ż.	
dziecka,	 dzieli	 się	 na	 podokresy:	 wiek	 niemowlęcy	 oraz	
wiek	 poniemowlęcy.	 Po	 garść	 szczegółów	 i	 konkretnych	
informacji,	związanych	z	 tym	etapem	rozwoju	człowieka,	
zapraszam	do	lektury	następnego	wydania	Gazety	Pierzch-
nickiej.

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośrodek 

 Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
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STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ

Nowy cykl artykułów w Gazecie Pierzchnickiej autorstwa Małgorzaty Bujakowskiej.

I. MODA NA ZDROWIE - omówimy najbardziej popularne schorzenia XXI wieku;
podpowiemy jak sobie z nimi radzić

Trudny przeciwnik który - zakrada	się	cicho,	w	tajemnicy,	nie	ujawnia	się,	nie	demaskuje,	kroczy	za	nami	krok	w	krok	
niczym	złoczyńca	ciemną	nocą	......	i	nagle	atakuje,	powala	na	kolana.	Jest	płacz,	szloch,	bezradność......	

Diagnoza	-	NOWOTWÓR,	RAK.

	 Nowotwór	to	nieprawidłowa	tkanka	,	rozrastająca	się	w	
sposób	niekontrolowany.	Jego	komórki	mnożą	się	bez	ogra-
niczeń,	często	rozprzestrzeniają	się	do	odległych	narządów.	
Wtedy	 mówimy	 o	 nowotworze	 złośliwym,	 raku.	Współ-
czesna	onkologia	wciąż	poszukuje	odpowiedzi	 ,	 dlaczego	
coraz	częściej	 to	schorzenie	występuje	wśród	 ludzi.	 Jedni	
twierdzą,	 że	 przyczyną	 mogą	 być	 wszechobecne	 grzyby,		
inni	że	zmiany	środowiskowe,	zanieczyszczenie	atmosfery,	
środki	ochrony	roślin,	
hormony	itp.

	 Psychologowie	wysnuli	tezę,	że	na		powstanie	choroby	
nowotworowej	mają	wpływ	czynniki	psychologiczne	oraz	
emocjonalne.	Jednoznacznej	odpowiedzi	nie	ma	.

	 Z	badań	na	dużych	grupach	osób	wynika,	że	ekspozy-
cja	 na	 czynniki	 ryzyka	 rozwoju	 nowotworów	 odpowiada	
za	większość	przypadków	zachorowania	na	raka	–	czynni-
ki	genetyczne	to	tylko		około	5%	zachorowań,	ale		palenie	
papierosów	odpowiada	za	35%	zachorowań	na	raka;	dieta	
–	30%;	nadwaga	i	otyłość	-	5,5	%.;	alkohol	2-4	%.;	praca	
zawodowa	–	2-8	%.;	opalanie	się	-	3	%.;	infekcje	–	do	10%;	
promieniowanie	jonizujące	1-2%.	

	 Zbadano	 również	 udział	 innych	 czynników	 ryzyka	
w	zachorowaniach	na	nowotwory:	brak	ćwiczeń	fizycznych	
(1	 proc.),	 bezdzietność	 i	 niekarmienie	 piersią	 (0,9	 proc.),	
zastępcza	terapia	hormonalna	(0,5	proc.).

	 Niemniej	 jednak,	 niezależnie	 od	 przyczyny,	 zawsze	
diagnoza	-	nowotwór	-	brzmi	jak	wyrok.	Nowotwory	nie-
stety,	 są	 drugą	 przyczyną	 zgonów	 w	 Polsce. Najczęściej	
występującymi	 nowotworami	 u	 mężczyzn	 są	 nowotwory	
płuca	 stanowiące	 około	 20%	 zachorowań	 na	 nowotwory.	
W	dalszej	kolejności	znajduje	się	rak	gruczołu	krokowego	
(13%),	rak	jelita	grubego	(12%)		i	rak	pęcherza	moczowego	
(7%).		Wśród	dziesięciu	najczęstszych	nowotworów	u	męż-
czyzn	znajdują	się	również	nowotwory	żołądka,	nerki,	krta-
ni	oraz	nowotwory	krwi-	białaczki	i	chłoniaki.

	 Wśród	kobiet	najczęstszym	nowotworem	jest	rak	piersi,	
stanowiący	 ponad	 20%	zachorowań	 na	 nowotwory.	Nowo-
twory	jelita	grubego	są	drugim	co	do	częstości	nowotworem	u	
kobiet	(10%).	Trzecie	miejsce	zajmuje	rak	płuca	(9%).	W	dal-
szej	 kolejności	 występują	 nowotwory	 trzonu	macicy	 (7%),	
jajnika	(5%),	szyjki	macicy,	nerki,	żołądka	i	tarczycy.

Jak się ustrzec, jak chronić siebie i swoją rodzinę, jaką 
zastosować profilaktykę antynowotworową?

	 Nikt	rozsądny	nie	wybierze	się	w	nocy	w	ciemną	ulicz-
kę,	bo	spodziewa	się,	że	może	go	 tam	spotkać	coś	złego,	
że	złoczyńca	czai	się	za	rogiem	i	tylko	czeka	na	„jelenia”,	
którego	można	bezkarnie	złupić.	Nikt	 rozsądny	nie	stanie	
na	 środku	 skrzyżowania	w	wielkim	mieście	w	godzinach	
szczytu.	Nikt	rozsądny	nie	włoży	ręki	do	wrzątku,	bo	wie	
że	grozi	to	poparzeniem...
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	 Tak,	jesteśmy	rozsądni,	mądrzy,	coraz	lepiej	wykształ-
ceni,	oczytani,	zwiedzamy	różne	miejsca	na	Ziemi,	pozna-
jemy	nowych	ludzi.

	 No	więc	dlaczego	jesteśmy	tacy	nierozsądni	,	gdy	cho-
dzi	o	NASZE 	zdrowie?

	 Dlaczego	 nada	 	 palimy	 papierosy,	 zatruwając	 siebie	
i	swoich	bliskich?	Rocznie	statystyczny	Polak	-palacz	wyda-
je	na	papierosy	ok.	5	tys.	złotych,	do	tego	koszt	akcesoriów-	
zapalniczek,	odświeżaczy	powietrza,	gum	do	żucia	-	to	około	
dodatkowe	500	zł.	Przez	20	lat	to	daje	kwotę	ok.	100	tys.	zł.!	 
A	jeśli	w	domu	palą	2	osoby?

	 My	nie	tylko	wchodzimy	w	ciemną	uliczkę,	ale	sami,	
dobrowolnie		oddajemy	złoczyńcy	nasz	majątek.	I	jeszcze		
dodatkowo	obrywamy	,	no	bo	1/3	z	nas	zachoruje	na	raka	
z	powodu	nikotynizmu.	Dlaczego	nadal	nasza	dieta	jest	za-
bójcza?	 Jednak	wchodzimy	 	 na	 skrzyżowanie	w	wielkim	
mieście	-	może	się	uda	przeżyć	-	dzisiaj.	A	jutro?

	 Dlaczego	zjadamy	za	dużo	cukru,	za	dużo	soli,	za	dużo	
tłuszczów	zwierzęcych?	Dlaczego	w	ogóle	jemy	za	dużo?	
Ktoś	powie,	że	powodzi	Nam	się	coraz	lepiej,	że	jest	dobro-
byt.	A	ja	myślę,	że	dobrobyt	to	możliwość	podjęcia	decyzji,	
to	wybór,	 także	 tego,	co	dziś	zjem.	Otyłość	 i	nadwaga	 to	
największy	sprzymierzeniec	złoczyńcy.

	 Dlaczego	nie	wkładamy	ręki	do	wrzątku	a	dobrowolnie	
opalamy	się	bez	umiaru	,	także	w	solariach?	To	takie	samo	
poparzenie,	nawet	czasem	boli	i	piecze	tak	samo.

	 Choroby	 nowotworowe	 powodowane	 są	 najczęściej	
przez	wiele	równolegle	działających	czynników.	Wystarczy	
zmienić	jeden	z	czynników	ryzyka,	by	zmniejszyć	zagroże-
nie	chorobą.	Na	przykład,	nowotworom	przełyku,	żołądka,	
płuc	można	 zapobiegać	 zrywając	 z	 paleniem	 papierosów	
albo	ograniczając	picie	alkoholu	i	odchudzając	się,	ale	także	
zwiększając	udział	warzyw	i	owoców	w	diecie,	lub	podej-
mując	wszystkie	 te	 prozdrowotne	 zachowania.	 	 Podobnie	
można	uchronić	się	przed	rakiem	jelita	grubego,	ponieważ		
jego	rozwój	stymuluje	niewłaściwa	dieta,	nadmiar	alkoho-
lu,	brak	aktywności	fizycznej	i	tkanka	tłuszczowa	nagroma-
dzona	w	okolicy	pasa.

	 Odpowiedzialność	 za	 własne	 zdrowie	 każdy	 ponosi	
sam,	a	naukowe	dowody	wskazują,	że		profilaktyka	zyskuje	
rangę	medycyny	przyszłości.

	 W	następnych	wydaniach	Gazety	Pierzchnickiej	omó-
wię	szczegółowo	najczęściej	występujące	w	Polsce	nowo-
twory,	badania	profilaktyczne	i	sposoby	ich		leczenia.

Zapraszam do lektury a dzisiaj, jak zwykle- dużo zdrowia 
wszystkim życzę Małgosia Bujakowska

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

KONICZYNA ŁĄKOWA (CZERWONA)

	 Jako	dziecko	,	prześcigałam	się	z	koleżankami	w	po-
szukiwaniach	czterolistnej	koniczynki.	Miała	ona	przynosić	
szczęście;	wierzyłam	w	ten	mit	głęboko	i	ususzone	między	
kartkami	książek	listki	z	namaszczeniem	pielęgnowałam.
	 Jakież	było	moje	zdziwienie,	kiedy	okazało	się,	że	mi-
tyczna	koniczyna	nie	tylko	przynosi	szczęście	ale		jest	do-
skonałym	lekiem	z	natury.

	 Jest	to	roślina	pastewna,	należy	do	rodziny	roślin	mo-
tylkowych,	mających	szczególną	zdolność	wiązania	azotu	
z	atmosfery.	  W	Polsce	często	traktowana	jest	jak	chwast,	
ponieważ	występuje	wszędzie,	 na	 całym	 jej	 terenie.	 	Ko-
niczyna	 czerwona	 ma	 charakterystyczny	 wygląd,	 a	 mia-
nowicie	porasta		łąki	i	pola	zielonymi	kobiercami, posiada	
okrągłe	 kwiaty,	 które	 przybierają	 najczęściej	 barwę	 różo-
wo-	 purpurową.	 Jej	 kwitnienie	 przypada	 od	 czerwca	 do	
września:	kwiaty	wydzielają	miodowy	,	przyjemny	zapach.	
Są	bardzo	chętnie	oblatywane	przez	pszczoły	i	trzmiele.

	 Wartość		leczniczą	koniczyny	czerwonej	mają	zarówno	
ziele	 jak	 i	 kwiaty.	 Zbieramy	 kwiatostany	 z	 górnymi	 liść-
mi,	suszymy	rozłożone	cienką	warstwą	w	zacienionym,	ale	
przewiewnym	miejscu.

	 Koniczyna	czerwona	jest	najbardziej	znana	ze	względu	
na	działanie,	które	wspomaga	leczenie	objawów	menopau-
zy;	 znajduje	 też	 zastosowanie	 przy	 leczeniu	 osteoporozy,	
ponieważ	podnosi	ilość	estrogenów,	nie	zwiększając	jedno-
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cześnie	ryzyka	wystąpienia	nowotworów,	inaczej	niż	przy	
hormonalnej	terapii	zastępczej.

	 Koniczyna	czerwona		jest		świetnym	środkiem	na	trą-
dzik,	 stosowanie	 naparów	 z	 tej	 rośliny	 do	 przemywania	
skóry,	 ma	 działanie	 przeciwzapalnie	 i	 wpływa	 łagodząco	
na	zmiany	skórne.	Stosowana	wewnętrznie	zmniejsza	także	
objawy	łojotoku.

	 Koniczyna	działa	świetnie	na	włosy,	zapobiegając	an-
drogenicznemu	łysieniu	oraz	zmniejsza	ich	wypadanie.

	 Ta	polna	roślina	jest	także	skutecznym	lekiem	działają-
cym	wspierająco	na	układ	krwionośny,	wzmacnia	naczynia	
krwionośne,	obniża	ciśnienie	krwi,	zmniejsza	poziom	cho-
lesterolu.

	 Koniczyna	 posiada	 również	 działanie	 przeciwświą-
dowe,	moczopędne	i	przeciwzapalne.	Leczy	choroby	dróg	
oddechowych.	Zewnętrznie	koniczynę	można	wykorzysty-

wać	podczas	leczenia	nieżytów	gardła	do	robienia	płukanek	
oraz	na	zmiany	skórne	takie	jak:	rany,	zapalenia	i	oparzenia.

Kiedy należy z kuracji koniczyną zrezygnować?
	 Nie	powinno	się	tej	rośliny	podawać	dzieciom,	zwłasz-
cza	dziewczynkom	do	13	r.ż.,	kobietom	w	ciąży	i	karmią-
cym	 matkom.	 WHO	 (Światowa	 Organizacja	 Zdrowia)	
informuje,	 że	 nie	wolno	 podejmować	 leczenia	 koniczyną	
w	przypadku	stwierdzenia	chorób	i	nowotworów	hormono-
zależnych	(np.	raka	jajnika,	piersi	itp.).

Koniczyna łąkowa w kuchni.
	 Pewnie	 niektórych	 zaskoczę,	 ale	 koniczyna	 od	 wie-
ków	wykorzystywana	była	w	kuchni;	w	niektórych	starych	
poradnikach	 kulinarnych	 zalecano,	 aby	 świeże	 listki	 po	
uduszeniu	 przyrządzać	 jak	 szpinak,	 surowe	 kwiaty	 doda-
wano	do	surówek	i	sałatek.	Główki	kwiatowe	zakwaszano	
na	zimę	jak	kapustę	i	podawano	jako	dodatek	do	dań	mię-
snych.

SZKOŁA RODZENIA - zaprosimy przyszłych rodziców do Szkoły Rodzenia

	 Poród	i	 to	co	po	nim	to	„wiel-
ka	niewiadoma”.	Warto	więc	pójść	
do	szkoły	rodzenia,	by	temu	z	czym	
spotkają	 się	 młode	 mamy	 nadać	
konkretny	kształt,	by	było	wiadomo,	
czego	oczekiwać,	czego	się	spodzie-
wać	w	czasie	porodu	i	tuż	po	nim.

	 Wychodząc	 naprzeciw	 oczeki-
waniom	przyszłych	rodziców	z	Na-
szego	 regionu	 i	mając	 świadomość	
trudności	 w	 dostępie	 do	 szkół	 ro-
dzenia,	publikujemy	na	łamach	Na-
szej	gazety	zagadnienia	obejmujące	
cykl	 wykładów	 i	 tematykę	 zajęć	
w	szkole	rodzenia.

Temat 2. Ciąża

	 Zdziwienie,	radość,	strach,	szczęście,	frustracja,	eufo-
ria	-		niezależnie	od	emocji	jakie	nam	towarzyszą	w	związku	
ze	stwierdzeniem	ciąży-	w	tej	ciąży	jesteśmy.	Bez	względu	
na	to,		czy	czujemy	się	fatalnie,	czy	cudownie,	bez	względu	
na	to	ile	mamy	lat,	pieniędzy	i	czy	mamy	partnera	u	boku.	
	 Niezależnie	 od	 tego	wszystkiego	 -	 jesteśmy	w	 ciąży.	
A	jest	to	okres	wielkich	zmian	w	życiu	kobiety.

	 Ciąża	trwa	40	tygodni,	okres	ten	dzieli	się	umownie	
na	 trymestry	 ciąży,	 każdy	 z	 nich	 obejmuje	 3	 miesiące	
czyli	po	ok.12	tygodni.	Być	może	dotąd	spotkaliście	się	
raczej	z	ciążą	 liczoną	miesiącami,	np.:	„Ona	 jest	w	pią-
tym	miesiącu	 ciąży”-	 jednak	 fachowo	 ciążę	 oblicza	 się	
w	tygodniach.	Lekarz	czy	położna	będą	pytać	o	to,	który	
to	tydzień	ciąży.
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	 Początek	 pierwszego	 trymestru	 ciąży	 rozpoczyna	 się	
od	 pierwszego	 dnia	 ostatniej	miesiączki	 i	 trwa	 do	 12	 ty-
godnia.	W	tym		czasie		dochodzi	do	rewolucyjnych	zmian	
w	organizmie.	Brzuch	nie	jest	jeszcze	znacząco	powiększo-
ny,	lecz	przyszła	mama	może	odczuwać	silne	dolegliwości	
towarzyszące	ciąży.	Około	czwartego	tygodnia	dochodzi	do	
implantacji	zarodka	w	błonie	śluzowej	macicy.
	 Okres	 pierwszych	 trzech	miesięcy	 jest	 najważniejszy	
dla	rozwoju	płodu.	W	tym	czasie	powstają	wszystkie	ukła-
dy	i	narządy	wewnętrzne	dziecka.

	 Podczas	pierwszego	trymestru	ciąży	dochodzi	do	gwał-
townych	przemian	hormonalnych	w	organizmie	kobiety.

	 W	 związku	 z	wysokim	 stężeniem	 gonadotropiny	 ko-
smówkowej	mogą	wystąpić	takie	objawy	jak:	złe	samopo-
czucie,	zawroty	głowy,	gwałtowne	zmiany	nastrojów,	nud-
ności,	wymioty	czy	senność.		Występuje	wtedy		niechęć	do	
określonych	zapachów	 lub	smaków	 	 lub	chęć	na	określo-
ne	pokarmy.	Mogą	wystąpić	kłopoty	z	cerą	 i	pogorszenie	
stanu	włosów.	Kolejnym,	 pojawiającym	 się	 objawem	 jest	
obrzmienie	i	bolesność	piersi,	a	także	zwiększa	się	często-
tliwość	oddawania	moczu.

 O czym wtedy warto pamiętać? Co robić, aby dziec-
ko rozwijało się prawidłowo a matka czuła się dobrze?

	 Kobieta	 powinna	więcej	 odpoczywać,	 starać	 się	 pra-
widłowo	 odżywiać,	 nie	 zapominać	 o	 wypijaniu	 codzien-
nie	1,5	l	płynów.	Starać	się	jeść	pierwszy	posiłek	zaraz	po	
obudzeniu	 się.	 Jeść	 częściej,	 ale	mniejsze	porcje.	Nie	pic	
alkoholu,	unikać	dymu	papierosowego.	Ograniczyć	pokar-
my	 ciężkostrawne,	 „fast	 food’y”.	Nie	wolno	 przyjmować		
żadnych	leków,	także	na	choroby	przewlekłe,	bez	konsul-
tacji	 z	 lekarzem.	 Nawet	 aspiryna	może	 być	 zagrożeniem	
dla	dziecka,	powodując	krwawienia.	Najpóźniej	do	10-tego		
tygodnia	ciąży	trzeba	umówić	się	na	wizytę	u	ginekologa.	
Warto	też	odwiedzić	stomatologa,	bo	w	ciąży	zwiększa	się	
skłonność	do	obrzęku	i	krwawienia	dziąseł,	należy	zadbać	
też	 o	wyleczenie	 próchnicy,	 bo	 choroby	 zębów	 i	 przyzę-
bia	bardzo	niekorzystnie	wpływają	na	rozwijający	się	płód.	
Trzeba	postarać	się	o	pozytywne	emocje	i	myśli	–	nie	oglą-
dać	brutalnych	filmów,	nie	słuchać	przerażających	opowie-
ści,	porozmawiać	z	partnerem	i	rodziną	na	temat	przyszło-
ści-	bo	nowy	członek	rodziny	to	radość	i	szczęście,	ale	też	
obowiązki	i	wyzwania.

	 Koniecznie		trzeba	skontaktować		się	z	lekarzem,	gdy	
wystąpi:	 krwawienie	 z	 dróg	 rodnych,	 	 bóle	w	 dole	 brzu-
cha,	 	uporczywe	wymioty,	które	nie	pozwalają	normalnie	
jeść	i	występują	przez	cały	czas,		nieprawidłowa	wydzielina	
z	pochwy,	świąd, upławy lub inne niepokojące objawy.

	 Drugi	trymestr	ciąży	(13.-26.	tydzień	ciąży)	-	kolejne	
etapy	ciąży	zwykle	są	dużo	spokojniejsze.	Kobieta		powin-
na	 czuć	 się	 znacznie	 lepiej.	W	 tym	 trymestrze	 pojawiają	

się	 pierwsze	 ruchy	 dziecka	 –	 pod	 koniec	 4.	miesiąca	 lub	
nawet	w	14.	tygodniu	(zwłaszcza	w	kolejnej	ciąży).	Serce	
przepompowuje	teraz	więcej	krwi	–	wzrost	wynosi	z	4,5	do	
6	litrów	na	minutę.	Ponieważ	objętość	osocza	rośnie	szyb-
ciej	niż	liczba	zawartych	w	nim	erytrocytów,	dochodzi	do	
niedokrwistości,	która	nie	jest	jednak	stanem	chorobowym	
,	ale	lekarze		czasem	zalecają	przyjmowanie	preparatów	że-
laza.	Rozluźniające	działanie	hormonów	sprawia,	że	drogi	
moczowe	rozszerzają	się,	a	rosnąca	macica	powoduje	ucisk	
na	 moczowody	 i	 pęcherz	 moczowy.	 Wynikający	 z	 tego	
zastój	moczu	 zwiększa	 ryzyko	 infekcji	 dróg	moczowych,	
a	przyszła	mama	musi	częściej	korzystać	z	toalety.	Rosną-
ca	macica	przesuwa		także	narządy	jamy	brzusznej	w	górę,	
czego	efektem	 jest	ucisk	na	żołądek	 i	 jelita	–	 stąd	zgaga.	
Osłabienie	motoryki	 przewodu	 pokarmowego	 i	 zwiotcze-
nie	mięśni	jelit	może	też	powodować	zaparcia.	Na		nogach	
mogą	 pojawić	 się	 żylaki.	 Mniej	 więcej	 od	 połowy	 ciąży	
dochodzi	do	przebarwień	skóry,	m.in.	na	twarzy;	ciemnie-
ją	też	znamiona,	brodawki	sutkowe,	a	także	linia	pośrodku	
brzucha,	tzw.	kresa	czarna.	Jest	to	związane	ze	zwiększoną	
produkcją	barwnika	–	melaniny.	Na	brzuchu,	udach	 i	 po-
śladkach	pojawiać	się	mogą	rozstępy,	związane	z	szybkim	
rozciąganiem	 i	 niewystarczającą	 elastycznością	 skóry.	
Zmienia	się	środek	ciężkości;	niektóre	kobiety	chodzą	od-
chylone	w	tył,	aby	utrzymać	stabilność	sylwetki.	Zwiększa	
się	w	związku	z	tym	obciążenie,	jakie	muszą	wytrzymywać	
więzadła	kręgosłupa	i	okoliczne	mięśnie;	mogą	w	związku	 
z	 tym	 wystąpić	 bóle	 pleców.	 Pod	 koniec	 tego	 trymestru	
mogą	pojawić	się		też	obrzęki	nóg	i	rąk.

	 Koniecznie	należy	zgłosić	się	do	lekarza,	jeżeli	pojawi	
się:	krwawienie	lub	plamienie,	ból	i	skurcze	w	dole	brzu-
cha,	stałe	uczucie	ciężkości	brzucha	czy	twardnienia	maci-
cy,	ciśnienie	przekraczające	140/90	mmHg,	duże	obrzęki,	
świąd	skóry.	Po	20	 tygodniu	ciąży	może	wystąpić	groźne	
schorzenie	–	nadciśnienie	indukowane	ciążą	.

	 Trzeci	trymestr	ciąży	(27.-40.	tydzień	ciąży)	Ten	ostat-
ni	okres	ciąży	wiąże	się	już	z	przygotowaniem	do	porodu.	
Teraz	kobieta	 jest	 jak	 	 	maratończyk,	który	powoli	 zbliża	
się	do	mety.	W	tym	trymestrze	niemal	każda	kobieta	czuje	
się	już	baaardzo	duża.	Aby	nie	osiągnąć	wagi	hipopotama,		
przyszła	mama	powinna	uważać	na	to,	co	je,	zwłaszcza	że		
dieta	może	mieć	wpływ	 na	 zdrowie	 dziecka	 nawet	 przez	
całe	życie,	np.	nadmiar	słodyczy	może	spowodować	skłon-
ności	do	cukrzycy	i	otyłości.	Macica	zajmuje	coraz	więcej	
miejsca		jamie	brzusznej,	nic	więc	dziwnego,	że	jest	ciężko.	
Mogą		dokuczać	kurcze	mięśni–	ich	przyczyną	są	niedobo-
ry	jonów	w	organizmie	lub	zastój	w	układzie	żylnym.	By	
im	zapobiec,		dieta	powinna	być		bogata	w	wapń,	magnez,	
potas	i	witaminę	B6.	Nasilają	się	obrzęki	–	zwłaszcza	pod	
koniec	dnia,	gdy	jest	upalnie	lub	z	powodu	pozycji	stojącej.

	 Obrzęki	te	mają	charakter	fizjologiczny	i	nie	trzeba		się	
nimi	martwić,	jeśli	nie	towarzyszy	im	wzrost	ciśnienia	tęt-
niczego	ani	obecność	białka	w	moczu.		Dobrze	jest	wtedy	
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nosić		wygodne	obuwie	na	płaskim	(1-3cm)	obcasie.	Pier-
si	 intensywnie	przygotowują	się	do	nowej	roli	–	znacznie	
się	powiększają,	mogą	pojawić	 się	na	nich	 rozstępy,	 a	na	
brodawkach	–	pierwsze	krople	mleka.

	 Organizm	wysyła	sygnały,	że	rozwiązanie	jest	blisko.		
Około	2–3	tygodnie	przed	porodem	obniża	się	dno	macicy,	
dzięki	czemu	łatwiej	jest		oddychać,	ale	też	pojawia	się	czę-
ste	oddawanie	moczu	.	Pojawiają	się	skurcze	macicy,	które	
nie	rozpoczynają	jeszcze	akcji	porodowej	–	to	tzw.	skurcze	
przepowiadające.	Na	kilka	lub	kilkanaście	dni	przed	godzi-
ną	zero	odchodzi	czop	śluzowy.	

	 Szybko	 trzeba	 zgłosić	 się	 do	 lekarza,	 jeżeli	 wystąpi:	
krwawienie	z	dróg	rodnych,		lub	wypływ	płynu	owodnio-
wego,	stały	ból	brzucha,	wyraźne	zmiany	częstotliwości	ru-
chów	dziecka,	lub	ich	brak,	ostry	ból	w	pachwinie	i	w	dole	
pleców,	gorączka	i	dreszcze.	Dokuczliwe	swędzenie	całego	
ciała,	zwłaszcza	dłoni	i	stóp,	może	oznaczać	cholestazę	cią-
żową–	zaburzenie	funkcjonowania	wątroby,	które	jest	groź-
ne	dla	płodu.	Częste	parcie	na	mocz	i	pieczenie	przy	jego	
oddawaniu	 to	 objawy	 zakażenia	 dróg	 moczowych,	 które	
trzeba	leczyć.

STANDARD ORGANIZACYJNY
OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

- CZYLI CO MINISTER ZDROWIA ZAPEWNIA KAŻDEJ KOBIECIE

	 W	ciąży-	W	dokumencie	znalazł	się	szczegółowy,	zalecany	wykaz	świadczeń	profilaktycznych	wykonywanych	przez	
lekarza	i	położną	oraz	wszystkich	badań	i	konsultacji	medycznych.	Pierwsza	wizyta	powinna	mieć	miejsce	do	10.	tygodnia.	
Potem	zaleca	się		jeszcze	7	wizyt	-	aż	do	40.	tygodnia	ciąży.	Po	41.	tygodniu	ciąży	możemy	zostać	skierowane	do	szpitala.		
W	fizjologicznej	ciąży	mamy	prawo	do	wizyt	co	3-4	tygodnie.	

Do 10. tygodnia ciąży
lub w chwili pierwszego zgłoszenia się;

Świadczenia	profilaktyczne	wykonywane	przez	lekarza	lub	
położną	i	działania	w	zakresie	promocji	zdrowia:

1.Badanie	podmiotowe	i	przedmiotowe.

2.Pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi.

3.Badanie	gruczołów	sutkowych.

4.Określenie	wzrostu,	masy	ciała	i	wskaźnika	BMI.	

5.Ocena	ryzyka	ciążowego.

Badania	diagnostyczne	i	konsultacje	medyczne:

1.Grupa	krwi	i	Rh,	o	ile	ciężarna	nie	posiada	odpowiednio	
udokumentowanego	badania	grupy	krwi.

2.Przeciwciała	odpornościowe	do	antygenów	krwinek	czer-
wonych.	
3.Morfologia	krwi.

4.Badanie	ogólne	moczu.

5.Badanie	cytologiczne,	o	 ile	nie	było	wykonane	w	ciągu	
ostatnich	6	miesięcy.

6.	Badanie	stężenia	glukozy	we	krwi	na	czczo,	ewentualnie	
OGTT	(	test	obciążenia	glukozą)	u	kobiet	z	czynnikami	ry-
zyka	GDM	(	cukrzycy	ciężarnych).

7.	Badanie	VDRL	(	w	kierunku	kiły)

8.	Zalecenie	kontroli	stomatologicznej.

9.	Badanie	HIV	i	HCV.	

10.	Badanie	w	kierunku	 toksoplazmozy	 (IgG,	 IgM),	o	 ile	
ciężarna	nie	przedstawi	wyniku	potwierdzającego	występo-
wanie	przeciwciał	IgG	sprzed	ciąży.	

11.	Badanie	w	kierunku	różyczki	(IgG,	IgM),	o	ile	ciężar-
na	nie	chorowała	lub	nie	była	szczepiona	lub	w	przypadku	
braku	informacji.	

12.	Oznaczenie	TSH	(kontrola	czynności	tarczycy).

11–20 tydzień ciąży:

Badanie	ultrasonograficzne	pierwsze	(potem	jeszcze	2x	lub	
częściej	 w/g	 zaleceń	 lekarza)	 zgodnie	 z	 rekomendacjami	
Polskiego	 Towarzystwa	 Ginekologów	 i	 Położników	 (PT-
GiP).
oraz	wszystkie	w/w.
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21–32 tydzień ciąży:

Rozpoczęcie	edukacji	przedporodowej	oraz	wszystkie	w/w

33–39 tydzień ciąży:

1.Badanie	położnicze.	

2.Ocena	wymiarów	miednicy.	

3.Ocena	czynności	serca	płodu.	

4.Ocena	ruchów	płodu.	

7.Badanie	gruczołów	sutkowych.	

8.Ocena	ryzyka	i	nasilenia	objawów	depresji.	

oraz	badania	diagnostyczne	laboratoryjne:	morfologia	krwi,	
badanie	 ogólne	 moczu,	 	 badanie	 antygenu	 HBs,	 badanie	
w	kierunku	HIV.	

Posiew	z	pochwy	i	odbytu	w	kierunku	paciorkowców	B-he-
molizujących	(35–37	tydzień	ciąży).

Badanie	VDRL,	HCV	w	grupie	kobiet	ze	zwiększonym	po-
pulacyjnym	lub	indywidualnym	ryzykiem	zakażenia.

Niezwłocznie	po	40.	tygodniu	ciąży:	należy	zgłosić	się	do	
lekarza.

	 Przy	prawidłowym	wyniku	KTG	i	USG	oraz	przy	pra-
widłowym	 odczuwaniu	 ruchów	 płodu	 –	 kolejne	 badanie	
za	7	dni,	z	ponownym	KTG	i	USG.	W	trakcie	 tej	wizyty	
należy	ustalić	datę	hospitalizacji,	tak	aby	poród	miał	miej-
sce	przed	końcem	42.	tygodnia.	W	przypadku	odstępstw	od	
normy	–	indywidualizacja	postępowania,	zgodnie	z	zalece-
niem	lekarza.

Małgorzata Bujakowska
Instruktor Szkoły Rodzenia

GAZETA PIERZCHNICKA -DZIECIOM

I

	 Pani	Lusia	siedziała	zamyślona	przy	kuchennym	stole	
Herbata	już	całkiem	wystygła	a	kanapki	ze	śniadania	pozo-
stały	nietknięte.	Energicznie	odsunęła	krzesło	i	sięgnęła	po	
telefon.	
	 -	Muszę	porozmawiać	z	córką,	tylko	ona	może	tu	coś	
poradzić	-	pomyślała.
	 Chwilę	wcześniej	 jakiś	 człowiek	 zadzwonił	 do	 furtki	
i	poinformował	panią	Lusię,	że	w	lesie	za	jej	domem	bardzo	
długo	ujada	pies.	Fakt,	ona	też	słyszała	to	szczekanie,	chyba	
nawet	od	wczoraj	,	ale	nie	zwróciła	na	nie	uwagi.	Bo	jak	to	
na	wsi,	psy	szczekają.

OPOWIADANKA 
DLA FRANKA....

Zyzio

	 	-	Tak	,	teraz	słyszę	wyraźnie,	to	rzeczywiście	musi	być	
w	 lesie,	 i	coś	 	 tam	musiało	się	stać,	bo	psina	ujada	bezu-
stannie	 i	 	 jakoś	 tak	 rozpaczliwie	 -	myślała	 	 oczekując	 na	
połączenie.

II.

	 Młody	labrador	błąkał	się	długo	po	okolicy.	Głód	do-
kuczał	mu	od	dawna,	do	tej	pory		zawsze	coś	do	zjedzenia	
udawało	mu	 się	 znaleźć;	 były	 to	 niestety	 resztki,	 jakieś	
kości,	bułka	zgubiona	przez	dziecko,	czasem	papier	z	ma-
sła	mu	się	trafił	do	wylizania.		Zima	nie	była	w	tym	roku	
bardzo	mroźna,	 ale	 spadło	 sporo	 śniegu,	więc	wszystko	



GAZETA PIERZCHNICKA - SIERPIEŃ 2019Strona 26

było	przysypane	i	dlatego	od	paru	dni	nic	nie	jadł.	Poza	
tym	swędziała	go	skóra	,	był	brudny	i	zapchlony,	bo	spał	
gdzie	 popadnie	 ,	 ciągle	 	 przeganiany	 przez	 ludzi.	Teraz	
też	zmęczony	biegał	po	wsi,	węsząc	za	jakimś	pożywie-
niem.	

	 Tak	to		nos	zaprowadził	go	do	lasu.	Zapachniało	mar-
chwią	i	ziemniakami.	Co	prawda	niezbyt	lubił	warzywa,	ale	
dobre	i	to	jak	burczy	w	brzuchu.	Właśnie	z	zapałem	gryzł	
marchew	kiedy	poczuł,	że	coś	ściska	go	za	szyję.	Szarpnął	
mocno-	zabolało,	ale	nie	puściło.	Szarpnął	znowu	 i	nadal	
nic.	Tylko	uścisk		robił	się	coraz	mocniejszy.

	 -Hauuu-	zaskowytał.	

	 -	Hau,	hau,	hau,	 	hauuuuu	 -	 szarpał	 się	 i	miotał,	wył	
i	skomlał	z	bólu	ale	na	nic	się	to		zdało.	Stalowa	obręcz	na	
szyi	zaciskała	 się	coraz	mocniej	 ,	wrzynała	do	krwi.	Cał-
kiem	opadł	z	sił,	położył	się	przy	drzewie	zlizując	wokół	
siebie	resztki	śniegu	,	bo	już	bardzo	chciało	mu	się	pic.	Szy-
ja		piekła		go	niemiłosiernie,	gardło	bolało	od	szczekania,	
poza	tym	bardzo	się	bał	bo	zrobiło	się	ciemno	a	pomoc	nie	
nadchodziła.

	 -	 Hau,	 hau	 ,	 auuu,	 hau	 hauuuu	 ratuunku-	 ujadał	 jak	
mógł	najgłośniej,	niestety		nikt	go	nie	słyszał.

	 Tak	wyczerpany	dotrwał	do	rana.	Dobrze,	że	tej	nocy	
nie	było	mrozu	a	śnieg	wokół		pozwolił	mu		gasić	pragnie-
nie.	Szyja	go	bardzo	bolała	,	chyba	miał	gorączkę	bo	coraz	
to	wstrząsały	nim	dreszcze.	Znowu	szczekał	i	piszczał	jak	
mógł	najgłośniej.	

	 Nagle,	 już	 chyba	 było	 koło	 południa,	 usłyszał	 zbli-
żające	się	ludzkie	kroki,	trzask	łamanych	gałęzi	był	coraz	
bliżej,	wyczuł	 też	 zapach	 psa.	 Przywarł	 do	 ziemi	 i	 leżał	
cichutko,		bo	nie	wiedział	z	jakimi	zamiarami	zbliżają	się		
ludzie.	Może	to	ci,	co	rozstawili	te	wnyki,	w	które	on	się	
złapał	?

III

	 Sąsiedzi	pani	Lusi,	zaalarmowani	przez	jej	córkę	wyru-
szyli	do	lasu,	aby	sprawdzić,	co	się	w	nim	wydarzyło.

	 Szli	 tam	,	skąd	dochodziło	szczekanie.	Coraz	rzadsze	
i	coraz	cichsze,	ale	nie	mniej	rozpaczliwe.	

	 W	 końcu	 ucichło	 zupełnie.	 Na	 szczęście	 Milo,	 pies	
sąsiadów	 zwęszył	 trop	 i	 ....	 ich	 oczom	ukazał	 się	 przera-
żający	widok.	W	gęstwinie	leśnej,	obok		wysypanej	przy-
nęty	z	marchwi,	buraków	i	ziemniaków,	na	stalowe	wnyki		
przytwierdzone	do	drzewa	złapał	się	młody	pies.	Zginąłby	
w	męczarniach,	gdyby	nie	jego	szczekanie	-	wołanie	o	po-
moc.	 Szybko	 został	 uwolniony	 i	 przetransportowany	 do	
przytuliska	dla	zwierząt.	Tam		dobrzy	ludzie	zajęli	się	nim	

troskliwie	-	został	nakarmiony,	wykąpany		a	 	pan	wetery-
narz	zaraz	przepisał	leki	i	maści	na	jego	rany.	Dostał	swój	
kojec,	już	nie	bywał	głodny	a	dzieci	z	pobliskiej	szkoły	za-
bierały	go	na	spacery.		

	 Tak	to	Zyzio	(	bo	takie	nadali	mu	imię)	szybko	wyzdro-
wiał	;	i	tylko	czasem	marzył	sobie,	że	zamieszka	w	domu,	
będzie	miał	swojego	Pana,	który	będzie	o	niego	dbał	i	go	
przytulał.

	 A	on	obiecał	sobie,	że	nigdy	tego	swojego	Pana	nie	za-
wiedzie	i	będzie	go	kochał	całym	psim	sercem.				

IV

	 Była	 	 kwietniowa	 sobota.	 Słońce	 wyszło	 zza	 chmur	
i	 zapowiadał	 się	 piękny,	 ciepły	 dzień.	Alicja	 obudziła	 się	
wcześniej	niż	zwykle,	bo	miała	pomóc	mamie	przygotować		
przyjęcie	 urodzinowe.	 	Zaprosiła	 babcię	 i	 dziadka,	 ciocie	
i	wujków,	koleżanki		i	kolegów	z	klasy.	

	 Mama	upiekła	wielki	 tort;	Ala	pomagała	 	 dekorować	
go	świeczkami,	zrobiły	też	sałatki	i	całe	mnóstwo	koloro-
wych,	pysznych	kanapek.	Bo	to	był	Wielki	Dzień	dla	Ali,		
właśnie		kończyła	10	lat,	więc	była	prawie	dorosła.

	 Była	bardzo		zadowolona		ze	swojego	święta	-	no	bo	
przyjęcie,	mnóstwo		gości	no	i	oczywiście	prezenty.	

	 Kiedyś	 podsłuchała	 jak	 mama	 z	 babcią	 rozmawiały	
o	prezentach	dla	niej.	Miała	dostać	rolki	i	książkę,	a	od	ko-
legów	z	klasy	zestaw	gier.	Cieszyła	się	oczywiście,	ale	ona	
marzyła	od	dawna	o	innym	prezencie,	tylko	że	rodzice	nie	
chcieli	się	na	niego	zgodzić.

	 Właśnie	kończyła	śniadanie	i	miała	zabrać	się	za	przy-
gotowanie	urodzinowego	stołu,	gdy	do	pokoju	wszedł	tata	
i	powiedział:

	 -	 Ubierz	 się	 szybko	 to	 pojedziemy	w	 jedno	miejsce,	
mam	dla	ciebie	niespodziankę.

	 Ala	była	zaskoczona,	jednak	po	paru	minutach	już	cze-
kała	przy	samochodzie,	ciekawa	dokąd	tata	ją	zabiera.

	 Pojechali	za	miasto,	z	głównej	drogi	skręcili	w	boczną	
uliczkę	i	zatrzymali	się	przed	bramą	z	napisem	-	SCHRO-
NISKO	DLA	BEZDOMNYCH	ZWIERZĄT.

	 -	Wiem,	że	od	dawna	marzyłaś	o	tym	aby	mieć	własne-
go	psa,	więc	chodź	-	wybierzesz	sobie	jakiegoś.	Jesteś	już	
prawie	dorosła	i	myślę,	że	poradzisz	sobie	z	opieką	nad	nim	
-	powiedział	tata	do	zaskoczonej	Alicji.	

	 Ala	nic	nie	odpowiedziała,	tylko		w	jej	oczach	zakręci-
ły	się		łzy.
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	 W	rzędach	kojców	siedziało	mnóstwo	piesków,	więk-
szych,	mniejszych,	 starszych	 i	młodszych.	Na	widok	Ali-
cji	 i	 jej	 taty	wszystkie	 zaczęły	 ujadać	 i	 skakać	 po	 szcze-
blach	krat.	Tata	 rozmawiał	z	opiekunką	 i	 zastanawiali	 się	
wspólnie,	który	piesek	będzie	dla	Ali	najlepszy.	Tymczasem	
dziewczynka	podeszła	do	jednego	z	kojców,	gdzie	siedział	
najsmutniejszy	 pies	w	 schronisku	 i	 zanim	 tata	 zdążył	 za-
protestować,	ona	już	głaskała	jasny	łebek	Zyzia.	Stało	się	
oczywistym,	który	pies	jedzie	z	nimi	do	domu.

	 I	tak	Zyzio	i		Ala	zostali		przyjaciółmi.	Psiak	szybko	od-
nalazł	 się	w	nowym	domu,	nie	niszczył	niczego,	 załatwiał	
swoje	potrzeby		na	dworze,	uwielbiał	zabawy	z	piłką	i	space-

ry	rankiem	z	tatą	Ali.	Bo	wtedy	szli	nad	zalew	i	Zyzio	do	woli	
mógł	biegać	i	pluskać	się	w	wodzie.	Był	szczęśliwy.

	 Tylko	czasem,	gdy		mocno	zasypiał,	wracały	koszma-
ry	-	piszczał	wtedy	 i	przebierał	 łapami	 jakby	uciekał.	Ale	
Alicja	 przytulała	 go	wówczas	 i	 głaszcząc	 jego	 aksamitną	
sierść	szeptała-	
-	 Wszystko	 dobrze	 Zyziu,	 już	 wszystko	 dobrze	 ,	 jesteś	
w	domku,	nikt	cię	już	nie	skrzywdzi.

	 I	Zyzio	uspokojony	wtulał	się	w	ramiona	swojej	Pani.

Babcia Małgosia
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul.	Kielecka	20,	Pierzchnica	

przyjmuje	nieodpłatnie	segregowane	odpady	komunalne	dostarczane	przez	właścicieli	nieruchomości	zamieszkałych	na	
terenie		gminy	Pierzchnica	i	jest czynny:
-	w	każdy	wtorek	w	godz.	12:00	–	19:00
-	w	każdą	sobotę	w	godz.	08:00	–	15.00

1.	Rodzaje	odpadów	komunalnych	przyjmowanych	do	PSZOK:
I.	Odpady,	które	są	odbierane	również	sprzed	posesji:
a)	Odpady	ze	szkła,	tworzyw	sztucznych,	metalu
II.	Odpady,	które	są	odbierane	wyłącznie	z	PSZOK	(nie	wolno	wystawiać	ich	przed	dom	razem	z	odpadami	zmieszanymi)
a)	Przeterminowane	leki	
b)	Chemikalia	(farby,	lakiery,	rozpuszczalniki,	oleje	odpadowe,	opakowania	po	smarach)	
c)	Zużyte	baterie	i	akumulatory	
d)	Zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny	(odbierany	jest	również	sprzed	posesji	4	razy	w	roku	podczas	tzw.	zbiórek	
mobilnych)
e)	Odpady	wielkogabarytowe	(meble,	wykładziny)	(odbierane	są	również	sprzed	posesji	4	razy	w	roku	podczas	tzw.	zbiórek	
mobilnych)
f)	Odpady	budowlano	–	rozbiórkowe,	które	powstały	w	wyniku	robót	budowlanych	bądź	remontowych	nie	wymagających	
pozwolenia	na	budowę	bądź	zgłoszenia	ich	wykonania	do	organu	administracji	architektoniczno-budowlanej	(waga	jed-
nostkowa	nie	może	przekraczać	50	kg)
g)	Żarówki,	świetlówki
h)	Zużyte	opony	z	samochodów	osobowych.
i)	Odpady	zielone	(np.	skoszona	trawa,	liście,	kwiaty)	są	przyjmowane	w	okresie	od	1	kwietnia	do	30	września

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji, części samochodowych, folii po sia-
nokiszonce, opakowań po środkach ochrony roślin.
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