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Dzień Strażaka 2021

	 Podziękowania	 za	 opatrzność	 bożą	 i	 szczęśliwe	
powroty	z	akcji,	prośby	o	dalsze	 łaski	boże	za	wsta-
wiennictwem	 Św.	 Floriana	 oraz	 modlitwa	 za	 dusze	
zmarłych	strażaków	z	gminy	Pierzchnica.	
	 W	takich	intencjach	odprawiona	została	uroczysta	
Msza	Święta	w	dniu	3	maja	2021	roku	o	godz.	12:00	
w	kościele	pw.	Św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy	z	udzia-
łem	strażaków	z	terenu	całej	gminy.	Liturgii	przewod-
niczył	ksiądz	kanonik	Marian	Gawinek,	proboszcz	pa-
rafii	który	podziękował	strażakom	za	bezinteresowną	
służbę	innym,	ratowanie	życia,	zdrowia	i	mienia	ludz-
kiego,	 gotowość	 niesienia	 pomocy,	 nie	 zważając	 na	
własne	bezpieczeństwo.	Z	uwagi	na	sytuację	panującą	
w	kraju	uroczystość	odbyła	się	z	zachowaniem	reżimu	
sanitarnego	z	ograniczoną	liczbą	uczestników.	W	uro-
czystości	 brał	 udział	 Pan	Burmistrz	Miasta	 i	Gminy	
Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk,	 Przewodnicząca	 Rady	
Miejskiej-	Maria	Łopatowska,	radni	i	sołtysi.	Jednost-

ki	Straży	Pożarnej	z	naszej	gminy:
	-OSP	Drugnia-OSP	Gumienice
-OSP	Maleszowa
-OSP	Osiny
-OSP	Pierzchnica
-OSP	Skrzelczyce
delegowały	 	 Poczty	 Sztandarowe	 by	 dać	 wy-
raz	 	 wdzięczności	 	 Matce	 Boskiej	 Królowej	 Polski,	
oraz	 prosić	 ją	 o	 błogosławieństwo.	Uroczystości	 ko-
ścielne	zakończyła	defilada	Pocztów	Sztandarowych,	
a	 	 Pan	Burmistrz	 	w	 słowach	 skierowanych	 do	 stra-
żaków	 przekazał	 	 podziękowanie	 za	 ich	 trud	 i	 po-
świecenie	 niesieniu	 pomocy	 innym	 życząc	 dalszych	
sukcesów	w	 służbie	 na	 rzecz	 bezpieczeństwa	miesz-
kańców	gminy	Pierzchnica,	oraz	tylu	powrotów	z	akcji	 
ratowniczo-gaśniczych	co	i	wyjazdów.

Edyta Majewska

Jubileusz 15-lecia powstania Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

	 W	dniu	24	maja	2021r	w	Domu	Seniora	im.	Sue	
Ryder	w	Pierzchnicy	obchodzono	15-lecie	powstania	
Domu	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.	Z	powodu	
pandemii	uroczystości	były	skromne,	w	których	wzięli	
udział	przedstawiciele	władz	Fundacji,	Radni	Gminy	
Pierzchnica,	Kierownicy	z	jednostek	organizacyjnych	
gminy	oraz	ks.	Proboszcz	Marian	Gawinek.	Na	wstę-

pie	Prezes	Fundacji	Marek	Zatorski	
przedstawił	 krótka	 historię	 organi-
zacji	Domu	Seniora	oraz	osiągnięcia	
Fundacji,	 podkreślił,	 że	 powstanie	
Domu	 Seniora	 jest	 owocem	 dobrej	
współpracy	 Samorządu	 Gminnego	
i	 Organizacji	 Pozarządowej.	W	 na-
stępnej	części	spotkania	przedstawi-
ciele	jednostek,	Pan	Burmistrz	skła-
dali	 gratulacje	 z	 okazji	 jubileuszu.	
Spotkanie	 uświetnił	 występ	 mło-
dzieży	szkolnej	pod	kierownictwem	
Pana	Dyrektora	Piotra	Makucha.	Po	
występie	miała	miejsce	wzruszająca	
chwila	 przekazania	 przez	 młodzież	
Szkoły	Podstawowej	osobistych	kar-
tek	 przygotowanych	 dla	 Seniorów	
z	 okazji	 15-lecja	 istnienia	 Domu	

Seniora.	Pracownicy	Fundacji	przygotowali	 smaczny	
poczęstunek	z	pięknym	tortem,	kończąc	obchody	jubi-
leuszowe.	Przy	wyjściu	zebrani	otrzymali	pamiątkową	
fotorelację	z	budowy	i	organizacji	Domu	Seniora	oraz	
skromne	upominki.

Agnieszka Chudzicka
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Modernizacja gminnej oczyszczalni
- strategiczna inwestycja 

	 Gminna	 oczyszczalnia	 ścieków	 w	 Pierzchnicy	
była	modernizowana	ponad	20	lat	 temu	w	1998r.	Od	
tego	czasu	Pierzchnica	się	mocno	rozbudowała,	pod-
łączona	została	Pierzchnianka	do	sieci	kanalizacyjnej,	
powstały	trzy	domy	opieki.
	 To	 spowodowało,	 że	 oczyszczalnia	 pracowała	 na	
granicy	 swoich	 możliwości.	 Budują	 się	 nowe	 domy	
w	Pierzchnicy	i	Pierzchniance	i	dalsza	eksploatacja	bez	
modernizacji	mogła	prowadzić	w	przyszłości	do	wyso-
kich	kar	ze	strony	Instytucji	Ochrony	Środowiska.
	 Dlatego	też	przygotowania	do	modernizacji	rozpo-
częły	się	już	w	2013	roku	kiedy	zlecono	opracowanie	
stosownej	 dokumentacji.	 W	 2015	 roku	 uzyskaliśmy	
wszystkie	wymagane	pozwolenia.	Od	 tego	momentu	
poszukiwaliśmy	źródeł	dofinansowania.	Niestety	pro-
gramy	unijne	skierowane	były	wyłącznie	na	przedsię-
wzięcia	w	aglomeracjach	powyżej	2	tys.	mieszkańców	
–	to	wykluczyło	naszą	inwestycję	z	dofinansowania.	
Wartość	inwestycji	to	kwota	ponad	5	mln	zł	i	pokrycie	
jej	z	budżetu	gminy	jest	nierealne.	
	 W	2020	roku	z	oszczędności	projektowych	PROW	
udało	się	uzyskać	pewne	dofinansowanie	i	zrealizowa-
no	część	modernizacji	–	etap	I	(budowa	retencji	oraz	
modernizacja	sita)	za	kwotę	625	tys.	zł.
	 Dopiero	 uruchomiony	 przez	 rząd	 w	 ubiegłym	
roku	Rządowy	Fundusz	Inwestycji	Lokalnych	otwarł	
możliwości	 	 pozyskania	 znaczących	 funduszy.	Dzię-
ki	zaangażowaniu	Posła	Krzysztofa	Lipca	nasz	wnio-
sek	 otrzymał	 pozytywną	 rekomendację	 i	 w	 grudniu	
na	konto	gminy	wpłynęła	kwota	2,5	mln	zł	na	ten	cel.	
Kwota	ta	nie	wystarcza	co	prawda	na	realizację	całego	
przedsięwzięcia	(wnioskowaliśmy	o	4	mln	zł)	ale	po-
zwala	na	przeprowadzenie	modernizacji	i	rozbudowy	

zasadniczego	zespołu	reaktorów	wraz	z	infrastrukturą		
towarzyszącą.	Po	zakończeniu	tego	etapu	możliwości	
oczyszczania	ścieków	zwiększą	się	o	ok.	70-80%.	
	 W	 ramach	 tego	 etapu	 zaplanowano	 również	 bu-
dowę	stacji	przyjmowania	ścieków.	Pozwoli	to	na	od-
biór	 ścieków	 przywożonych	 wozem	 asenizacyjnym	
(dotychczas	 nasza	 oczyszczalnia	 nie	 posiadała	 takiej	
możliwości).	Dlatego	też	ta	inwestycja	ma	tak	ogrom-
ne	znaczenie	nie	 tylko	dla	mieszkańców	Pierzchnicy	
czy	 Pierzchnianki	 ale	 także	 pozostałych	 miejscowo-
ści.	Otwierają	się	też	możliwości	budowy	kanalizacji	
w	Gumienicach	i	Straszniowie	–	mamy	gotową	doku-
mentację	projektową	w	tym	zakresie.
	 Wartość	przedsięwzięcia	tzw.	etapu	II	to	kwota	ok.	
3,2	mln	zł.	Termin	zakończenia	prac	to	marzec	przy-
szłego	roku.	

Burmistrz 
Stanisław Strąk
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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy partner projektu „Centrum Usług – Współpraca
na rzecz społeczności lokalnej” działania podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
oraz przedstawicielami samorządów gminnych.

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci wyjątkowych

	 Powolne	zawiązywanie	się	Grupy	Wsparcia	było	
procesem.	Wszystko	działo	się	stopniowo,	regularnie.	
Pojawił	się	pomysł	utworzenia	grupy,	która	dawałaby	
wsparcie	rodzicom,	którzy	każdego	dnia	borykają	się	
z	 trudnościami,	 niepokojami,	 lękami	 wynikającymi	
z	 niepełnosprawności	 swojego	 dziecka.	 Potem	 było	
spotkanie.	Każdy	rodzic	otrzymał	informacje	o	tym	co	
może	się	w	ramach	projektu	zadziać.	W	sposób	natu-
ralny	wyłoniła	się	grupa	rodziców,	a	dokładnie	grupa	
odważnych	mam.	Ostatecznie	 to	 one	 tworzyły	 prze-
strzeń	wsparcia	i	pomocy	dla	siebie.

asertywności. O	 tym	 rozmawiałyśmy.	Wspólnie.	Ra-
zem.	Z	szacunkiem	do	tego	co	mówi	i	czego	potrze-
buje	osoba	będąca	obok	mnie.	Były	 również	 spotka-
nia	w	szerszym,	czasami	nawet	w	międzynarodowym	
gronie	osób.	Doświadczyłyśmy	także	bycia,	rozmowy,	
wymiany	zdań,	spostrzeżeń	z	dorosłą	osobą	borykają-
cą	się	z	niepełnosprawnością	od	wieku	dziecięcego.
Na	 początku	 było	 inaczej,	 były	warsztaty,	 spotkania,	
doświadczanie	 innych	 podobnych	 i	 różnych.	 Były	
ważne	 rozmowy	 o	 sobie,	 o	 codziennym	 wspieraniu,	
pomaganiu	i	zmaganiu	się	z	tą	wyjątkowością	i	nie-wy-
jątkowością	dziecka.	Często	towarzyszył	uśmiech,	ra-
dość,	zadowolenie.	Obecne	były	również	łzy	delikatnie	
płynące	 po	 jednym,	 kobiecym,	 delikatnym	 policzku,	
a	równocześnie	odczuwane	przez	wszystkie	obecne	bli-
sko	 twarze.	Taka	wspólnota,	 solidarność,	wrażliwość.	
A	potem,	 nagle	wiele	 się	 zmieniło.	Bez	 spotkań,	 bez	
patrzenia	na	twarz,	która	coś	jeszcze,	oprócz	słów	chce	
powiedzieć,	pokazać.	Potrzeba	było	zmian,	ale	nie	ta-
kich	drastycznych	tylko	delikatnych,	takich	na	korzyść	
każdej	osoby.	I	okazało	się,	że	nadal	może	być	obecna	
rozmowa,	słuchanie	choć	sytuacja	wokół	zupełnie	inna,	
nieplanowana,	 czasami	 ozdobiona	 delikatną	 powłoką	
straszności,	niepokoju,	lęku,	niepewnością.

	 Te	miesiące	minęły	dość	 szybko.	Poznawałyśmy	
się	 powoli,	 delikatnie	 przez	 dwadzieścia	 cztery	mie-
siące.	 Co	 miesiąc,	 regularnie.	 Rozmowy,	 słuchanie,	
usłyszenie	 tego	co	mówi	druga	osoba.	Co	wydarzało	
się	na	wspólnej	drodze	bycia	ze	sobą?	Rozpoczęłyśmy	
od	 subtelnego,	 wzajemnego	 poznawania.	 Były	 prze-
strzenie	do	wyrażania	siebie,	określania	własnych	po-
trzeb,	obaw,	przyzwyczajeń.	Kiedy moje dziecko jest 
niepowtarzalne. Bądź dobra, bądź ważna dla siebie. 
Niecodzienność w codzienności. Niepełnosprawność 
i co dalej? Spotkanie urzekających mam. Stres i jak 
sobie z nim radzić? Sztuka komunikacji. Różne oblicza 
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Wspólnym	mianownikiem	wszystkich,	kolejnych	spo-
tkań	były	uczestniczki,	to	one	tkały	powoli,	niespiesz-
nie	 każde	 spotkanie	 Grupy	Wsparcia.	 To	 była	 czuła	
przestrzeń	dla	każdej	mamy,	w	której	był	odpowiedni	
moment,	chwila	na	delikatną	i	wrażliwą	dbałość	o	sie-
bie,	o	swoje	dobro,	które	często	jest	przykurzone	tro-
skami,	 codziennością,	 zabieganiem.	 Puentą	 naszego	
wspólnego	bycia,	wspierania	i	zrozumienia	mogą	być	
słowa	 wypowiedziane	 przez	 Papieża	 Franciszka	„…
kobieta jest harmonią, jest poezją, jest pięknem. Bez 
niej świat nie byłby tak piękny, nie byłby harmonijny.”
A	teraz	nadszedł	moment	dalszego	życia,	po	swojemu,	
z	 tymi	wartościami,	dobrem,	wiedzą,	które	wzięła	ze	
sobą	każda	z	KOBIET.	To	jest	też	moment	na	dalsze	
delikatne	i	czułe	życie	i	bycie	dla	siebie,	na	rozwijanie	

skrzydeł	na	tyle	na	ile	każda	z	kobiet	jest	w	stanie	sobie	
pozwolić.	To	czas	możliwości	na	wszystko,	na	dobro,	
a	 czasami	 nie-dobro,	 które	 budują	 ścieżkę	 życia.	To 
moment, kiedy z pełną garścią odpowiedzialności, 
wrażliwością wobec każdej uczestniczki i szacun-
kiem przeplatanym z podziwem życzę każdej ma-
mie uczestniczącej w spotkaniach Grupy Wsparcia 
subtelnego i wrażliwego dostrzegania cudowności 
w codzienności.

Martyna Jamrożek 
Moderator Grupy Wsparcia realizowanej w ramach 

projektu   „Centrum Usług – Współpraca na rzecz 
społeczności lokalnej”  Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

Wiosenne nowinki z Warsztatu Terapii Zajęciowej

	 Warsztat	Terapii	Zajęciowej	mimo	trwającej	pan-
demii	funkcjonują	przestrzegając	reżimu	sanitarnego.	
W	 pierwszej	 kolejności	 staramy	 się	 polepszyć	 stan	
psychofizyczny	 naszych	 podopiecznych.	 Zajęcia	 na	
słońcu	i	świeżym	powietrzu	sprzyjają	nie	tylko	popra-
wie	nastroju,	ale	przede	wszystkim	wpływają	na	kon-
dycję	i	zdrowie.	
	 Uczestnicy	uwielbiają	gry	 i	zabawy	zręcznościo-
we,	rywalizację	w	piłce	nożnej,	strzelanie	z	łuku,	boc-

ce.	Dbamy	również	o	porządek	terenu	warsztatu.	Pod-
czas	 zajęć	 w	 poszczególnych	 pracowniach	 powstają	
nowe	 dekoracje,	 ozdoby,	 które	 cieszą	 się	 niezwykłą	
popularnością	jako	prezenty	okazjonalne.	
	 Zapraszamy	 do	 odwiedzania	 naszego	 Facebo-
ok’a	WTZ	Osiny.

Magdalena Markiewicz
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	 W	 dniu	 22	 maja	 2006	 roku	 nastąpiło	 uroczyste	
otwarcie	Domu	Seniora	w	Pierzchnicy.	Otwarcia	do-
konano	 przy	 udziale	 zacnych	 osobistości,	 a	 wśród	
nich	goście	z	Wielkiej	Brytanii:	Halina	i	Janusz	Kent-	
przedstawiciele	 Fundacji	 Bouverie,	 Susan	 Carington	
-	 przedstawicielka	Fundacji	 Sue	Ryder	 International,	
Dawid	 Carter	 Alison	 Westhead	 z	 Fundacji	 Przezor-
ności.	Również	swoją	obecnością	zaszczycili	nas	go-
ście	z	kraju,	a	wśród	nich	dr.	Maria	Stolzman-Prezes	
Fundacji	 Sue	 Ryder	 w	 Warszawie	 oraz	 członkowie	
Zarządu	Renata	Brabec	 i	Barbara	Kowalska,	Dyrek-
tor	 Fundacji	 Jadwiga	 Szaszkiewicz,	 Piotr	 Szczepań-
ski	-	prezes	Fundacji	Wspomagania	Wsi,	Marek	Gos	
-	 Członek	 Zarządu	Województwa	 Świętokrzyskiego,	
Barbara	 Jakacka-Green-	 zastępca	 dyrektora	Departa-
mentu	Sejmiku,	przedstawiciel	Urzędu	Wojewódzkie-
go	 -Joanna	 Janiszewska-Bujała	 -	 dyrektor	Wydziału	
Polityki	Społecznej,	przedstawiciele	władz	powiatu	ze	
Starostą	Zbigniewem	Banaśkiewiczem.	
	 W	uroczystości	wzięli	także	udział	przedstawicie-
le	władz	samorządowych	z	sąsiednich	gmin:	Jarosław	
Zatorski	-	burmistrz	Miasta	i	Gminy	Chmielnik	z	de-
legacją,	Jerzy	Armański	-	wójt	gminy	Daleszyce,	Ma-
rian	Buras	-	wójt	Gminy	Morawica,	Jan	Klamczyński	
-	wójt	Gminy	Szydłów.
	 Przybyli	 również	 Dyrektorzy	 domów	 pomocy	
z	 rodziny	 Sue	 Ryder.	 Z	 naszej	 Gminy	 udział	 wzięli	
Dyrektorzy	szkół,	przedszkola,	biblioteki,	kierownicy	
zakładów	pracy,	przedstawiciele	organizacji	pozarzą-
dowych.	W	otwarciu	uczestniczyli	również	radni	i	soł-
tysi	i	liczna	grupa	mieszkańców	naszej	gminy.
	 Ceremonia	 otwarcia	 zapoczątkowała	 uroczysta	
msza	 św.	 koncelebrowana	 przez	 5	 księży:	 ks.	 Fran-
ciszka	Siarka-Dziekan	Dekanatu	Chmielnickiego,	ks.	

Stanisława	Gila	-	Proboszcz	Parafii	Drugnia,	ks.	Jana	
Mikosa	 -prowadzącego	 schronisko	 im.	Brata	Alberta	
w	Nowym	Skoszenie,	ks.	Mariana	Gawinka	-	Probosz-
cza	Parafii	Pierzchnica	i	miejscowego	wikariusza	Da-
riusza	Matuszewskiego.	Podczas	mszy	św.	Ks.	Dzie-
kan	w	wygłoszonej	homilii	nawiązał	do	dnia	otwarcia	
–	22	maja	któremu	patronuje	św.	Rita	uznana	za	pa-
tronkę	spraw	trudnych	i	beznadziejnych.	Mówił	rów-
nież	
o	potrzebie	pracy	społecznej	na	rzecz	ludzi	potrzebu-
jących	pomocy	materialnej	oraz	wsparcia	duchowego.	
Jest	to	wielkie	pole	do	działania	dla	ludzi	pragnących	
zrobić	cos	dobrego	dla	drugiego	człowieka	nie	żądając	
za	to	zapłaty.
	 Inwestorem	i	właścicielem	obiektu	o	powierzchni	
użytkowej	 1600	m2	 na	 działce	 ponadhektarowej	 jest	
Gmina,	która	na	podstawie	uchwały	Rady	Gminy	od-
dała	ów	obiekt	na	użyczenie	na	25	lat	Fundacji	Domu	
Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	do	prowadzenia	
domu	pomocy	społecznej	pod	nazwą	Dom	Seniora	im.	
Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.
	 W	domu	 tym	 znajdzie	 schronienie	 56	 osób	 cho-
rych,	 bezdomnych,	 niepełnosprawnych	 nie	 znajdują-
cych	w	rodzinach	opieki.	Mamy	nadzieje,	że	atmosfe-
ra	panująca	w	tym	domu	będzie	rodzinna,	mieszkańcy	
będą	czuć	że	są	u	siebie.	Mottem	załogi	jest	hasło	„To-
bie	oddajemy	samych	siebie	i	wszystko	co	nasze,	aby	
płonął	w	nas	niegasnący	ogień	miłości”.
	 Po	krótkich	kurtuazyjnych	przemówieniach	nastą-
piło	zwiedzanie	wnętrza	domu,	gdyż	do	tej	chwili	cała	
uroczystość	odbywała	się	na	świeżym	powietrzu	a	po-
goda	mimo	 deszczowej	 aury	 była	 śliczna	 -może	 św.	
Rita	nam	ją	wyprosiła.	Każdy	gość	przed	wejściem	do	
środka	otrzymał	piękną	czerwoną	róże,	która	wielu	go-
ści	umieściło	we	flakonie	przed	obrazem	św.	Rity	znaj-
dującym	się	w	kaplicy	Domu	a	namalowanym	przez	

Wspomnienia…
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Pana	Marka	Wiewiórę	 w	 Drugni.	 Duża	 część	 domu	
jest	już	wyposażona	w	meble	i	sprzęt	niezbędny	do	na-
leżytego	funkcjonowania,	pokoje	jednego	skrzydła	są	
wyposażone	w	nowe	meble,	lodówki.	Gabinety	reha-
bilitacyjne	są	dobrze	wyposażone	i	czekają	na	rehabi-
litanta,	którego	trzeba	będzie	zatrudnić	i	mieszkańców	
chętnych	do	poprawy	stanu	zdrowia.
	 Krótkie	 sprawozdanie	 finansowe	 inwestycyjne	
przestawia	się	następująco:
Koszt	budowy	obiektu	z	wyposażeniem:	4.455.364	zł.
Udział	w	poszczególnych	instytucji	w	kosztach	budo-
wy	przedstawia	się	następująco:
-Samorząd	gminy	2.040.831	zł	tj.	-	46%	
kosztów
-Bouverie	 Foundation	 Fundacja	 Prze-
zorność
Fundacja	 Sue	 Ryder	 w	 Warszawie	
1.152.302	zł	-26%
-Zarząd	Województwa	878.157	zł	-19%
-Fundacja	Wspomagania	Wsi		40.000	zł	-	1%
-Fundacja	Dom	Seniora	 im.	Sue	Ryder	
w	Pierzchnicy	344.074	zł	-	8%.
	 Budowa	 trwała	 18	miesięcy,	 w	 tym	
czasie	zostało	przeszkolonych	kilkunastu	
pracowników	 w	 zaprzyjaźnionym	 domu	
w	 Psarskich	 koło	 Poznania,	 którzy	 już	
pracują	lub	będą	zatrudnieni	w	przyszło-
ści	w	naszym	Domu.	Po	obejrzeniu	obiek-
tu,	 który	 się	 wszystkim	 podobał	 goście	
przeszli	do	stołówki	szkolnej	na	obiad.

	 Już	tego	samego	dnia	w	telewizji	regionalnej	uka-
zał	 się	 krótki	 reportaż	 o	 wydarzeniu	 w	 Pierzchnicy.	
W	następnych	dniach	liczne	dzienniki	pozytywnie	pi-
sały	o	nowo	otwartym	Domu	Seniora,	który	został	wy-
budowany	wspólnymi	siłami	przy	udziale	samorządu	
gminnego,	wojewódzkiego,	organizacji	pozarządowej	
jaką	jest	Fundacja	Dom	Seniora	oraz	znaczącej	pomo-
cy	organizacji	charytatywnych	w	Wielkiej	Brytanii.

Adam Kmiecik 

Wspieraj Seniora

	 Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	
w	Pierzchnicy	kontynuuje	działanie	w	ramach	Progra-
mu	„Wspieraj	Seniora”.
	 Z	 pomocy	 naszych	 pracowników	 mogą	 skorzy-
stać,	 co	 do	 zasady,	 osoby	powyżej	 70-go	 roku	 życia	
(niekorzystające	z	usług	opiekuńczych	i	specjalistycz-
nych	 usług	 opiekuńczych),	 które	 pozostają	 w	 domu	
w	związku	z	zagrożeniem	zakażenia	COVID-19,	a	nie	
mają	osób	bliskich,	czy	zaprzyjaźnionych,	mogących	
im	udzielić	pomocy,	w	szczególności	w	zakresie	do-
starczenia	zakupów	obejmujących	artykuły	podstawo-
wej	potrzeby,	czy	załatwiania	drobnych	spraw	urzędo-
wych.
	 Osoby	 zainteresowane	 uzyskanie	 pomocy	 mogą	
zgłaszać	 się	 za	 pośrednictwem	 strony	 interneto-
wej:		https://wspierajseniora.pl,	dzwoniąc	na	specjalną	

infolinię	 na	 numer	 22	 505-11-11	 bądź	 bezpośrednio	
do	 Miejsko-Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	Pierzchnicy	na	numer:	41	353	80	22.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
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Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej -edycja 2021

	 Miejsko-Gminny	 Ośrodek	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Pierzch-
nicy	 realizuje	 Program	 „Asy-
stenta	 Osobistego	 Osoby	 Nie-
pełnosprawnej”	 –	 edycja	 2021	
w	 ramach	 Solidarnościowego	
Funduszu	Wsparcia	Osób	Niepełnosprawnych.	Jest	on	
odpowiedzią	 na	 potrzeby	 niepełnosprawnych	 miesz-
kańców	 gminy	 Pierzchnica,	 ich	 rodzin	 i	 opiekunów.	
Jest	 adresowany	 do	 osób	 dorosłych	 posiadających	
orzeczenie	o	niepełnosprawności	w	stopniu	znacznym	
lub	 umiarkowanym	 albo	 orzeczenie	 równoważne	 do	
wyżej	wymienionego.
	 Asystenci	świadczą	usługi	w	sposób	indywidual-
ny	dla	każdego	uczestnika,	uwzględniając	stopień	jego	
niepełnosprawności,	wiek	 oraz	 indywidualne	 potrze-
by.
	 Działania	 podejmowane	 przez	 Asystentów	 Oso-
bistych	Osoby	Niepełnosprawnej	obejmują	czynności	
związane	z	aktywizacją	społeczną,	zawodową,	eduka-
cyjną.	W	ich	zakresie	mieści	się	udzielanie	wsparcia,	

pomocy	w	załatwianiu	spraw	urzę-
dowych,	 towarzyszenie	 uczestni-
kom	 w	 zakresie	 spędzania	 czasu	
wolnego,	 tj.	 realizacji	 pasji,	 zain-
teresowań,	 wspólnych	 rozmów,	
spacerów,	 wyjść	 do	 miejsc	 kul-

turalnych,	w	 tym	kina,	muzeum,	kawiarni,	 lokali	ga-
stronomicznych,	obiektów	sportowych,	pomoc	w	za-
kupach,	 pomoc	 w	 nawiązaniu	 kontaktu/współpracy	
z	różnego	rodzaju	organizacjami.
	 Asystent	 Osobisty	 Osoby	 Niepełnosprawnej	 jest	
odpowiedzią	na	 zgłaszane	przez	 lokalną	 społeczność	
potrzeby,	 szansą	 dla	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	
oraz	ich	opiekunów	faktycznych	na	rozpoczęcie	nieza-
leżnego	życia.	
	 Osoby	zainteresowane	udziałem	w	w/w	Programie	
proszone	są	o	kontakt	telefoniczny	pod	numerem	tel.	
41	353-80-22	do	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	w	Pierzchnicy.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

	 Miejsko-Gminny	 Ośrodek	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Pierzch-
nicy	 przystąpił	 do	 realizacji	
Programu	,,Opieka	wytchnienio-
wa-	 edycja	 2021”,	 realizowane-
go	w	ramach	Solidarnościowego	
Funduszu	Wsparcia	Osób	Niepełnosprawnych.	
	 Program	,,Opieka	wytchnieniowa”	jest	adresowa-
ny	do	członków	rodzin	lub	opiekunów,	którzy	wyma-
gają	wsparcia	w	 postaci	 doraźnej,	 czasowej	 przerwy	
w	 sprawowaniu	 bezpośredniej	 opieki	 nad	 dziećmi	
z	orzeczeniem	o	niepełnosprawności	lub	osobami	po-
siadającymi	orzeczenie	o	znacznym	stopniu	niepełno-
sprawności.
	 Opieka	wytchnieniowa	ma	za	zadanie	czasowe	od-
ciążenie	członków	rodzin	lub	opiekunów	od	codzien-
nych	 obowiązków	 łączących	 się	 ze	 sprawowaniem	
opieki,	zapewnienie	czasu	na	odpoczynek	i	regenera-
cję,	czy	załatwienie	spraw	urzędowych.
	 Na	 terenie	Miasta	 i	Gminy	 Pierzchnica	 program	
realizowany	 jest	w	 formie	 świadczenia	usługi	 opieki	

wytchnieniowej	 w	 ramach	 pobytu	
dziennego	 w	 miejscu	 zamieszkania	
osoby	niepełnosprawnej.	Wsparciem	
mogą	 zostać	 objęci	 członkowie	 ro-
dzin	 lub	 opiekunowie	 sprawujący	
bezpośrednią	 opiekę	 nad	 dziećmi	

z	 orzeczeniem	 o	 niepełnosprawności.	 Usługi	 świad-
czone	są	nieodpłatnie.	Zaplanowany	limit	godzin	usług	
wynosi	 20	 godz./
miesiąc.	
	 Osoby	 zainte-
resowane	 udziałem	
w	 w/w	 Programie	
proszone	 są	 o	 kon-
takt	 telefoniczny	
z	 Miejsko	 -	 Gmin-
nym	Ośrodkiem	Po-
mocy	Społecznej	w	Pierzchnicy	pod	numerem	telefo-
nu	413538022.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy
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Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kiecach

	 W	 dniu	 4	maja	 2021	 roku	 Prezes	 Zarządu	 Funda-
cji	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy,	podpisał	
umowę	z	Powiatem	Kieleckim	na	realizację	zadania	pu-
blicznego	pn.	Zajęcia	usprawniająco-rehabilitacyjne	dla	
dzieci	niepełnosprawnych	z	Gmin:	Pierzchnica,	Daleszy-
ce,	Morawica.				
	 Zadanie	 finansowane	 jest	 w	 ramach	 Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	
na	lata	2014-2020	dla	EFS,	Oś	9	–	Włączenie	społeczne	
i	walka	z	ubóstwem	Działanie		9.2	Ułatwienie	dostępu	do	
wysokiej	jakości	usług	społecznych	i	zdrowotnych	przez	
Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Kielcach.		Fun-
dacja	Dom	Seniora	 im.	Sue	Ryder	 realizuje	zadanie	do-
tyczące	 zorganizowaniu	 zajęć	 dla	 uczestników	 projektu	
pn.	„Centrum	Usług	–Współpraca	na	rzecz	społeczności	
lokalnej”	 w	 miejscu	 zamieszkania	 uczestnika.	 Zajęcia	
usprawniające	dzieci	niepełnosprawnych	to	proces,	który	
zmierza	do	poprawy	kondycji	i	sprawności	fizycznej	małe-
go	pacjenta.	Jej	celem	głównym	jest	kompensowanie	albo	
odtworzenie	 funkcji	 utraconych	 lub	 niewykształconych.	
Działania,	 podejmowane	w	 ramach	 zadania	 będą	 dążyć	
do	 uzyskania	 optymalnych	 efektów,	 czyli	 maksymalnie	
możliwej	poprawy	sprawności	fizycznej,	co	przełoży	się	
na	jakość	życia	i	funkcjonowanie	w	społeczności.

	 W	ramach	zadania	zostaną	zorganizowane	indywidu-
alne	zajęcia	dla	dzieci	niepełnosprawnych	polegające	na	
leczeniu	 dysfunkcji	 poprzez	 dobór	 odpowiednich	 zajęć	
usprawniających,	dobranych	ściśle	do	problemu	funkcjo-
nowania	 uczestnika.	Nadrzędnym	 celem	pracy	 indywi-
dualnej	jest	likwidacja	istniejącego	problemu	i	przywró-
cenie	jak	największej	sprawności	i	niezależności	w	życiu	
codziennym.	Celem	realizacji	zadania	 jest	przygotowa-
nie	niepełnosprawnego	dziecka	do	samodzielnego	życia,	
niezależności,	samoobsługi		w	wykonywaniu	czynności	
dnia	codziennego.	
	 Dodatkowymi	działaniami,	które	Fundacja	zrealizu-
je	w	ramach	zadania	będą	to	ćwiczenia	zorganizowane	na	
sali	rehabilitacji	w	Fundacji	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder,	
przy	wykorzystaniu	sprzętu	stacjonarnego	typu:	rowery,	
bieżnia,	stepery,	UGUL.	Zakres	ćwiczeń	i	poziom	wyko-
rzystania	sprzętu	zależeć	będzie	od	potrzeb	i	możliwości	
uczestnika	będą	również		zajęcia	na	sali	światła.
	 Nasi	 mali	 uczestnicy	 chętnie	 wykonują	 ćwiczenia	
pod	okiem	pani	rehabilitantki,	która	swoją	cierpliwością	
i	spokojem	przekonuje	małych	milusińskich	do	wykony-
wania	ćwiczeń	w	różnych	formach.

Ilona Hendzel

Konkurs „Eko- zabawka”

	 22	 kwietnia	 na	 całym	 świecie	 ob-
chodzony	 jest	 Dzień	 Ziemi.	 Tegorocz-
nym	 motywem	 przewodnim	 było	 hasło	
„Przywróć	 naszą	 Ziemię”.	 Chcąc	 uczcić	
tak	 ważne	 święto,	 uczniowie	 klas	 I-IV	
Społecznej	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	
Pawła	 II	w	Drugni,	wzięli	udział	w	kon-
kursie	polegającym	na	wykonaniu	własnej	
ekologicznej	zabawki.	Konkurs	wzbudził	duże	zaintere-
sowanie,	pozwolił	na	rozwijanie	kreatywności	 i	postaw	
ekologicznych.	 Z	 odpadów	 można	 wyczarować	 wiele	
niebanalnych	zabawek,	które	sprawią	dużo	radości.	Za-
miast	wrzucać	kolejne	rzeczy	do	kosza	na	papier,	szkło	
czy	 plastik,	 można	 stworzyć	 z	 nich	 własne	 zabawki	 –	
a	 im	mniej	 śmieci,	 tym	 lepiej	 dla	 naszego	 środowiska.	
Zabawki	ekologiczne	z	odpadów	to	bardzo	dobry	pomysł	
na	naukę	i	poznanie	w	praktyce	recyklingu.	

Wyniki	konkursu	na	szczeblu	szkolnym.
I	 miejsce:	 Mateusz	 Juszczakiewicz,	 Bar-
tosz	Słopiecki,	Natalia	Szlompek.
II	miejsce:	Wojciech	Jarczak,	Tomasz	Stę-
pień,	Kaja	Kapusta.
III	miejsce:	Sebastian	Borek,	Gabriel	Dzie-
dzic,	Karol	Pietrusik.
Prace,	które	zdobyły	pierwsze	miejsca	za-

prezentowały	naszą	gminę	w	konkursie	zorganizowanym	
przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Go-
spodarki	Wodnej	w	Kielcach	pod	nazwą	„Czyste	Świę-
tokrzyskie”.
Cieszymy	się	bardzo,	że	praca	dzieci	została	doceniona	
a	Gmina	Pierzchnica	otrzymała	nagrodę	w	postaci	4	800	
zł	 z	 przeznaczeniem	na	 likwidację	 dzikiego	wysypiska	
śmieci	na	swoim	terenie.

Karolina Zaród
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Fundacja	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy		w	partnerstwie	z	Fundacją	Gospodarczą	św.	Brata	Alber-
ta	zaprasza	do	udziału	w	rekrutacji	do		„Dziennego	Domu	Opieki	Medycznej	w	Pierzchnicy”	działającego	na	
podstawie	umowy	nr	RPSW.09.02.03-26-0005/20-00	z	dnia	27.07.2020r.	zawartej	z	Urzędem	Marszałkowskim	
Województwa	Świętokrzyskiego.

DDOM	działa	z	myślą	o	Seniorach	oraz		osobach	potrzebujących	wsparcia	czy	też	dodatkowej	opieki	w	powrocie	
do	zdrowia	po	przebytej	chorobie	czy	hospitalizacji,	a	jednocześnie nie	wymagają	całodobowego	nadzoru	lekar-
skiego	i	pielęgniarskiego	realizowanego	w	trybie	stacjonarnym.

Do	Dziennego	Domu	Opieki	Medycznej	 w	 Pierzchnicy	mogą	 zostać	 przyjęte	 osoby,	 które	 spełniają	 łącznie	
wszystkie	poniższe	kryteria	przyjęcia:
•	posiadają	skierowanie	od	lekarza	POZ	lub	lekarza	ubezpieczenia	zdrowotnego	udzielającego	świadczeń	w	szpi-

talu;
•	osoby	niesamodzielne,	które	w	ocenie	skalą	samodzielności	Barthel	otrzymały	40-65		pkt.	(weryfikowane	na	

podstawie	karty	oceny	stanu	klinicznego);
•	mieszkają	na	terenie	powiatu	kieleckiego;
•	osoby	bezpośrednio	po	przebytej	hospitalizacji;
•	osoby,	u	których	występuje	ryzyko	hospitalizowania	w	najbliższym	czasie	lub	którym	w	okresie	ostatnich	12	

miesięcy	udzielone	zostały	świadczenia	zdrowotne	z	zakresu	leczenia	szpitalnego	(kryterium	leczenia	szpital-
nego	weryfikowane	na	podstawie	wypisu	ze	szpitala).	

W ramach projektu zapewniamy:
-bezpłatny	transport	do	DDOM
-wyżywienie;	
-rehabilitację
-terapie	zajęciową
-opiekę	pielęgniarską	i	lekarską
-wsparcie	psychologiczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas	pobytu	w	DDOM	będzie	ustalany	przez	Zespół	Terapeutyczny	indywidualnie	dla	każdego	pacjenta	i	będzie	
trwał	od	30	do	120	dni	roboczych.
Aby	 zostać	 objętym	wsparciem	w	 ramach	działań	projektowych	należy	w	biurze	 projektu	 złożyć	Deklarację	
Uczestnictwa	wraz	z	wymaganymi	załącznikami	oraz	zapoznać	się	z	regulaminem.	Wszystkie	dokumenty	do-
stępne	na	stronie:	
https://sueryder-pierzchnica.pl/aktualnosci/informacja-dot-dziennego-domu-opieki-medycznej/

Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Projektu:
Fundacja	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy

ul.	Szkolna	36
26-015	Pierzchnica
tel.	41	370-92	-98

email:	biuro@sueryder-pierzchnica.pl
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Wzrost opłaty za odpady o 2 zł.

	 Jak	wcześniej	informowaliśmy	-	od	1	lipca	zacho-
dzi	konieczność	podniesienia	opłaty	za	odpady	komu-
nalne.	Po	analizie	wszystkich	kosztów	(które	wzrosły	
od	 1	 stycznia)	 podniesienie	 opłaty	 powinno	 nastąpić	
już	od	1	stycznia.	Jednak	ze	względu	na	prowadzone	
na	jesieni	ubiegłego	roku	działania	weryfikacyjne	uzy-
skano	więcej	wpłat	i	pozwoliło	to	na	pokrycie	zwięk-
szonych	wydatków	w	pierwszym	półroczu	przy	zacho-

waniu	dotychczasowych	stawek.	Od	1	lipca	opłata	od	
mieszkańca	 będzie	 wynosić	 16	 zł	 (jeśli	 jest	 kompo-
stownik)	i	18	zł	jeśli	jest	brak	kompostownika.	Wzrost	
opłaty	nie	powoduje	konieczności	składania	nowej	de-
klaracji.

Halina Ryśkiewicz
Sekretarz Gminy

„Gloria Victis 1863”

	 „Gloria	Victis	 1863”	 to	 zadanie	 publiczne,	 które	
będzie	realizować	Fundacja	Dom	Seniora	im.	Sue	Ry-
der	w	Pierzchnicy	w	okresie	od	sierpnia	do	listopada	
2021r.,	finansowane	z	środków	Ministra	Obrony	Naro-
dowej.	Wartość	zadania	wynosi	14	430	zł,	w	tym	kwo-
ta	dofinansowania	11	700,00	zł	wkład	własny	2	730,00	
zł	 w	 tym	 wkład	 osobowy	 i	 finansowy.	 Działaniami	
realizowanymi	 w	 ramach	 zadania	 zostanie	 objętych	
350	mieszkańców	gminy	Pierzchnica.	Celem	zadania	
publicznego	 jest	 zwiększenie	 świadomości	 i	 postaw	
patriotycznych	oraz	upamiętnienie	ważnych	wydarzeń	
i	 postaw	w	historii	 oręża	polskiego	dotyczących	Po-
wstania	Styczniowego	na	ziemi	pierzchnickiej.

	 Zadanie	 realizowane	 będzie	 przy	 współpracy	
ze	 Szkołą	 Podstawową	 w	 Pierzchnicy,	 gdzie	 zosta-
ną	zorganizowane	konkursy	 i	prelekcje	oraz	zostanie	
wykonany	Mural.	Mural	o	 treści	patriotycznej	zosta-
nie	wykonany	na	 ścianie	 frontowej	 szkoły	od	 strony	
zachodniej	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchnicy,	którą	
szkoła	zobowiązała	się	udostępnić	Fundacji	w	okresie	
do	31.12.2027r.	i	w	tym	okresie	dbać	o	Mural	aby	po-
został	w	stanie	nienaruszonym.
	 Realizacja	 zadania	 zwiększy	 aktywność	 zainte-
resowań	 środowisk	 lokalnych	 tematyka	 historyczną	
związaną	z	nasza	gminą.
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Kolejne rządowe dotacje

	 Pod	 koniec	 marca	 br	
otrzymaliśmy	 informację	
o	 przyznaniu	 z	 Rządowego	
Funduszu	 Inwestycji	 Lokal-
nych	 –	 dotacji	w	 kwocie	 618	
tys.	zł	na	budowę	ujęcia	wody	
w	 Skrzelczycach	 oraz	 budo-
wę	 wodociągów:	 na	 osiedlu	
w	 Pierzchnicy	 (0,5	 km)	 i	 do	
Podstoły	Żabiniec	–	2	km.	Po-
zwoli	nam	 to	 zrealizować	 tak	
ważne	w/w	inwestycje.	
	 Pod	koniec	kwietnia	ogło-
szono	wyniki	dotacji	z	Fundu-
szu	Dróg	Samorządowych	na	2021r.	Dla	naszej	gminy	
przyznano:
-	834	tys.	zł	–	na	drogę	Osiny	Lizawy	–	lista	podsta-
wowa,
-270	tys.	zł	–	na	drogę	Skrzelczyce	Błonie	–	lista	re-
zerwowa,
-	218	tys.	zł	–	na	drogę	Górki	–	Zaborze	–	lista	rezer-
wowa.

	 	 	Zadania	z	 listy	 rezerwowej	
są	 na	 wysokich	 miejscach	
i	 przy	 oszczędnościach	 prze-
targowych	 ok	 10%	 powinny	
się	„załapać”	do	dofinansowa-
nia.	Dlatego	 też	 te	zadania	są	
już	wprowadzone	 do	 budżetu	
naszej	 gminy	 i	 przygotowu-
jemy	się	do	przetargu	tak	aby	
jeszcze	w	 tym	 roku	 były	 one	
zrealizowane.
		Łączna	wartość	nowych	przy-
znanych	dotacji	 (łącznie	z	 listą	
rezerwową)	to	ponad	1,3	mln	zł.	

Chcę	tu	złożyć	podziękowania	dla	Posła	Pana	Krzysztofa	
Lipca,	który	bardzo	mocno	wspierał	nasze	wnioski.	
	 W	 poprzednich	 miesiącach	 Gmina	 Pierzchnica	
otrzymała	prawie	4	mln	zł		-	łącznie	będzie	już	ponad	
5	mln	 zł	 rządowych	 dotacji,	 które	 przyznano	 naszej	
gminie	dzięki	wsparciu	Pana	Posła	Krzysztofa	Lipca.

Burmistrz 
Stanisław Strąk

AKCJA ŻONKILE

#ŁączyNasPamięć #AkcjaŻonkile
	 W	19	kwietnia	2021	r.	przypadała	78	rocznica	po-
wstania	w	getcie	warszawskim.	Powstanie	 trwało	do	
16	maja	1943	r.	Z	tej	okazji	w	ramach	Akcji	Żonkile,	
MGBP	w	Pierzchnicy	przeprowadziła	zajęcia:	10	maja	
2021	r.	w	formie	online	dla	uczniów	i	uczennic	klasy	8	
Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	oraz	
12	maja	 2021	 r.	 zajęcia	 stacjonarne	w	bibliotece	 dla	
uczniów	i	uczennic	klasy	6	a	Szkoły	Podstawowej	im.	
Kard.	S.	Wyszyńskiego	w	Pierzchnicy.	
	 Na	zajęciach	uczestnicy	zapoznali	się	z	fragmen-
tem	ostatniego	 numeru	 czasopisma	 dla	 dzieci	 i	mło-
dzieży	pt.	„Mały	Przegląd”,	wydanego	1	września	1939	
r.	Czasopismo	 redagował	 Janusz	Korczak.	Następnie	
uczniowie	 obejrzeli	 film	 „Będę	 pisać”	 w	 reżyserii	
Hi-Story,	 który	 przedstawia	 losy	 dwójki	 żydowskich	
nastolatków	 przed	 wojną	 i	 w	 trakcie	 wojny.	 Dzieje	
głównych	bohaterów	poznaje	współczesna	dziewczy-
na	z	Muranowa,	której	telefon	nawiedza	duch	z	prze-
szłości	 i	 prowadzi	 ją	 przez	 getto	warszawskie.	Uzu-
pełnieniem	filmu	były	karty	pracy.	Mimo,	że	tematyka	

zajęć	była	bardzo	trudna	to	uczniowie	chętnie	dzielili	
się	swoimi	wrażeniami	i	wiedzą.
	 Na	 zakończenie	 zajęć	 zaprezentowane	 zostały	
książki,	które	są	w	księgozbiorze	biblioteki	o	tematyce	
II	wojny	światowej	a	przede	wszystkim	dotyczące	po-
wstania	w	getcie	warszawskim	m.in.	„Czika	pies	z	get-
ta”,	„Wyspa	na	ulicy	ptasiej”,	„Kotka	Brygidy”,	„Irena	
Sendlerowa”,	„Listy	w	butelce”.	

Agnieszka Głuszek
Animator kultury MGBP w Pierzchnicy
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Wieczór z kulturą

	 W	 dniu	 02.06.2021r.	 został	 zorganizowany	 wy-
jazd	do	Filharmonii	im.	Oskara	Kolberga	w	Kielcach	
dla	Seniorów	z	projektu	Aktywny	i	bezpieczny	Senior
-usługi	opiekuńcze,	który	finansowany	jest	w	ramach	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020.
	 Seniorzy	obejrzeli	spektakl	pt.	„Kolacja	dla	głup-
ca”	 -	 tytułowa	 „kolacja	 dla	 głupca”	miała	 być	 jedną	
z	wielu,	które	we	wtorkowe	wieczory	Pierre	Brochant,	
bogaty	wydawca	i	człowiek	sukcesu,	urządza	ze	swo-
imi	wpływowymi	 przyjaciółmi.	Na	 każdą	 zapraszają	
wyjątkowych	nieudaczników,	będących	nieświadomy-
mi	niczego	obiektami	kpin	i	uczestnikami	konkursu	na	
największego	frajera.	Jak	to	często	w	komediach	bywa,	
nieoczekiwany	splot	wydarzeń	powoduje,	niespodzie-

wany	zwrot	akcji,	w	wyniku	którego	nie	dochodzi	do	
zaplanowanej	kolacji	a	spotkanie	głównych	bohaterów	
Pierra	 Brochanta	 i	 Francoisa	 Pignona	 przeradza	 się	
w	arcyzabawny	spektakl.	W	komiczny	sposób	ukazuje	
bohaterów,	ich	słabości	i	wady.	
	 Nasi	uczestnicy	z	zaciekawieniem	śledzili	wyda-
rzenia,	 które	 do	 ostatniego	 aktu	 nie	 były	 oczywiste.	
Atutem	przedstawienia	byli	aktorzy	znani	z	ekranów	
telewizji	m.in.	Cezary	Żak,	Bartłomiej	Topa,	Małgo-
rzata	Pieczyńska,	Marta	Chodorowska,	Witold	Dębic-
ki
	 Nastrój	 komedii	 udzielił	 się	 wszystkim.	Wyjazd	
ukazał	 jak	 ważną	 role	 odgrywa	 wspólnie	 spędzony	
czas	i	integracja	wśród	grupy.	

Ilona Hendzel

DZIEŃ CZEKOLADY W MGBP W PIERZCHNICY

	 12	kwietnia	2021	roku	w	MGBP	w	Pierzchnicy	ob-
chodziliśmy	Dzień	Czekolady.	Dzień	ciepły,	słoneczny	
i	z	czekoladowym	smakołykiem,	który	otrzymał	każdy,	
kto	wypożyczył	przynajmniej	jedną	książkę.
	 Akcja	udana,	z	dużym	oddźwiękiem	i	zaintereso-
waniem	ze	strony	naszych	Czytelników,	którzy	wypo-
życzając	 otrzymywali	 czekoladowy	 smakołyk	 –	 taki	
mały	miły	dodatek	do	książki,	kawy		i	relaksu.

Małgorzata Markiewicz
Starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy 
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Dzień Dziecka w Świetlicy Aktywator w Pierzchnicy

	 Dzień	 Dziec-
ka	 to	 z	 pewnością	
jeden	 z	 ulubionych	
dni	 w	 roku	 każde-
go	dziecka.	Dorośli	
tego	 dnia	 też	 przy-
pominają	 sobie,	 że	
są	 dziećmi	 swych	
rodziców		i	szukają	
w	 sobie	 pokładów	
radości,	 aby	 choć	
trochę	 poczuć	 się	
jaki	dziecko.
	 W	 Świetli-
cy	 Aktywator	
w	Pierzchnicy	świę-
towaliśmy	ten	dzień	
muzycznie,	 tanecz-
nie,	sportowo	i	konkursowo.
	 Wesołe	 grupy	 młodszych	 i	 starszych	 dzieci	 tań-
czyły,	skakały,	biegały	i	śpiewały.	
	 Pompowaliśmy	balony	aby	z	nimi	 tańczyć.	Roz-
kładaliśmy	gazety	by	król	mógł	bezpiecznie	dojść	do	
swego	tronu,	jechaliśmy	karocą	zaprzęgniętą	w	konie,	

którymi	 dumnie	
powoził	 woźnica,	
by	 król	 i	 królowa	
mogli	 delektować	
się	 jazdą.	 Szczu-
dła,	 kije	 hokejowe,	
chusta	 animacyjna	
to	 rekwizyty,	 które	
przysporzyły	 dzie-
ciom	 wiele	 rado-
ści.	 Jedzenie	 jabłek	
bez	 użycia	 rąk	 to	
nie	 lada	 sztuka	 ale	
i	 z	 tym	 uczestnicy	
wspaniale	sobie	po-
radzili.	 	 Nie	 obyło	
się	 bez	 słodkiego	
poczęstunku.

	 Cieszymy	się,	że	byliśmy	z	Wami	w	ten	dzień	
	 Dziękujemy	za	 ten	czas	 i	do	zobaczenia	na	zaję-
ciach	świetlicowych.

Agnieszka Głuszek
Wychowawca Świetlicy Aktywator 

w Pierzchnicy

Dzień dziecka w Świetlicy Aktywator w Skrzelczycach

	 Pierwszy	czerwca	to	wyjątkowy	dzień	dla	wszyst-
kich	dzieci.	Nie	mogło	być	inaczej	w	naszej	świetlicy	
Aktywator	w	 Skrzelczycach.	Tego	 dnia	w	 godzinach 
15-18	na	terenie	boiska	zorganizowaliśmy	piknik	z	oka-
zji	Dnia	Dziecka,	który	obfitował	w	liczne	atrakcje.	Wy-
chowankowie	świetlic	i	dzieci	z	terenu	gminy	Pierzch-
nica	uczestniczyły	w	różnych	konkursach	i	zabawach	
zorganizowanych	przez	wychowawców.	Nie	zabrakło	
rywalizacji	 sportowej	 -	 tor	 z	 przeszkodami,	 zabaw	
z	 chustą	 animacyjną	 i	 zabawy	 muzyczno-tanecznej.	
Można	było	spróbować	swoich	sił	w	grze	w	bilard		lub	
namalować	wyspę	dziecięcą.	Dzieci	z	ochotą	uczestni-
czyły	w	licznych	grach	zespołowych	typu:	quiz	wiedzy,	
kalambury.	 Przygotowaliśmy	 poczęstunek	 	 w	 formie	
owoców,	 napojów	 i	 ciasteczek.	 Na	 zakończenie	 dnia	
wspólnie	zatańczyliśmy	Belgijkę.	
Wszystkim	dzieciom	życzymy	dużo	radości	i	spełnie-
nia	marzeń.

Wychowawcy Świetlicy Aktywator
w Skrzelczycach
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Partnerstwo się opłaca

	 Miejsko-Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Pierzchnicy,	
w	partnerstwie	z	Urzędem	Miasta	i	Gminy	w	Pierzchnicy	
oraz	Miejsko-Gminnym	Ośrodkiem	Pomocy	Społecznej	
w	Pierzchnicy	realizuje	projekt	pn.	„Utworzenie	placówek	
wsparcia	dziennego	na	terenie	gminy	Pierzchnica”.	Projekt	
jest	współfinansowany	przez	Unię	Europejską	z	Europej-
skiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskie-
go	na	 lata	2014-2020,	Oś	Priorytetowa	 	RPSW.09.00.00	
Włączenie	społeczne	i	walka	z	ubóstwem,	Działanie	9.2.	
Ułatwienie	dostępu	do	wysokiej	jakości	usług	społecznych	
i	zdrowotnych,	Poddziałanie	9.2.1	Rozwój	wysokiej	jako-
ści	usług	społecznych.	W	dniu	29	kwietnia	2021	r.	w	Filhar-
monii	Świętokrzyskiej	wraz	z	Panem	Burmistrzem	Miasta	
i	Gminy	Pierzchnica	Stanisławem	Strąkiem	uczestniczy-
liśmy	w	 uroczystym	podpisaniu	 umowy	 z	Marszałkiem	
Województwa	Świętokrzyskiego	Panem	Andrzejem	Bęt-
kowskim	oraz	Panią	Wicemarszałek	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	Renatą	Janik.	
	 Głównym	celem	projektu	jest	zwiększenie	dostę-
pu	do	usług	społecznych	świadczonych	na	rzecz	dzieci	
i	młodzieży	oraz	ich	rodzin	na	terenie	gminy	Pierzch-
nica,	 poprzez	 utworzenie	 miejsc	 opieki	 i	 wychowa-
nia	 w	 ramach	 dwóch	 placówek	 wsparcia	 dziennego	
w	miejscowościach	Pierzchnica	 i	Skrzelczyce,	z	któ-
rych	skorzysta	60	osób	(dzieci	i	młodzieży).	
	 Działania	 projektowe	 rozpoczniemy	 od	 remontu	
budynków	świetlic	w	w/w	miejscowościach.	Adapta-
cja	 pomieszczeń	 będzie	 polegała	m.in.	 na	 wymianie	

oświetlenia,	remoncie	podłóg	i	 łazie-
nek,	 korytarzy	 oraz	 sal,	 w	 których	
będą	się	odbywać	zajęcia.		
	 W	ramach	projektu	zostaną	zor-
ganizowane	następujące	działania:	za-
jęcia	dla	dzieci	i	młodzieży	w	placów-
kach	 m.in.	 pomoc	 w	 nauce,	 zajęcia	
sportowe,	zajęcia	komputerowe,	zaję-
cia	matematyczne,	zajęcia	plastyczne	
i	 rękodzielnicze,	 zajęcia	 muzyczne,	
zajęcia	 językowe,	warsztaty	profilak-
tyczne,	wyjazdy	m.in.	do	kina,	teatru,	
na	basen,	do	kręgielni,	wyjazd	week-
endowy	w	Góry	Świętokrzyskie,	ko-
lonia	 letnia	nad	morzem,	wyjazd	dla	
rodzin	 w	 Bieszczady,	 wsparcie	 asy-
stenta	 rodziny,	 konsultacje	 i	 pomoc	

prawnika,	psychologa	oraz	logopedy.	Dwóch	wycho-
wawców	świetlic	podniesie	swoje	kwalifikacje	zawo-
dowe	na	studiach	podyplomowych	z	zakresu	pedago-
giki	 opiekuńczo-wychowawczej.	Do	 świetlic	 zostaną	
zakupione	nowe	komputery,	 tablety,	monitor	 interak-
tywny,	 podłoga	 interaktywna,	 instrumenty	muzyczne	
oraz	inne	materiały	na	zajęcia.	
	 Rekrutacja	do	projektu	 trwa	od	1	czerwca	do	30	
czerwca	2021	r.	i	została	podzielona	na	trzy	etapy:	na-
bór	 dzieci	 i	młodzieży	 do	 placówek	wsparcia	 dzien-
nego,	nabór	rodziców	do	form	wsparcia	rodziny	oraz	
nabór	wychowawców	na	studia	podyplomowe.	
	 Serdecznie	 zapraszamy	 do	 udziału	 w	 projekcie.	
Szczegółowe	 informacje	 można	 uzyskać	 w	 siedzibie	
Miejsko-Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Pierzchni-
cy	ul.	Kard.	S.	Wyszyńskiego	5,	Świetlicy	Aktywator	
w	 Pierzchnicy	 ul.	Mickiewicza	 1,	Miejsko-Gminnym	
Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy	ul.	Urzęd-
nicza	6,	na	stronie	internetowej	Urzędu	Miasta	i	Gminy	
Pierzchnica,	stronie	internetowej	MGBP	w	Pierzchnicy	
oraz	w	mediach	społecznościowych	w/w	instytucji.	
Okres	realizacji	projektu:	01.06.2021 r. – 30.06.2023 r.
	 Całkowita	wartość	projektu	wynosi:	1 464 969,41 zł. 
Kwota	 dofinansowania:	 1 354 269,41 zł,	 w	 tym	
1 245 224,00 zł	pochodzi	ze	środków	Unii	Europejskiej,	
a	109 045,41 zł	z	budżetu	krajowego.
Wkład	własny	Beneficjenta:	110 700,00 zł. 

Koordynator Projektu
Jolanta Adamska
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Biuro projektu:
MGBP w Pierzchnicy
ul. Kard. S. Wyszńskiego 5
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 82 14
e-mail: biblioteka_pierzchnica@wp.pl

Projekt Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy: „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie
gminy Pierzchnica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020
 

Partnerzy projektu:
GMINA PIERZCHNICA 
(Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica,
Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pierzchnicy)

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W PIERZCHNICY 

 realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy Europejskich

"Utworzenie placówek wsparcia dziennego 
na terenie gminy Pierzchnica"

Projekt trwa od  01-06-2021  do 30-06-2023

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin na terenie gminy Pierzchnica

Udział w projekcie jest bezpłatny

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie projektu z UE:  1 245 224,00 PLN
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KSIĄŻKO WRÓĆ!

Ponawiamy	i	przedłużamy	akcję
KSIĄŻKO	WRÓĆ!,	której	celem	jest
wyrobienie	w	Czytelnikach	nawyku

terminowego	zwrotu
wypożyczonych	publikacji.

	 Akcja	trwać	będzie
od	1.06.2021	do	31.08.2021.		

„Znajdziesz mnie w bibliotece” - hasłem Tygodnia Bibliotek 2021

	 Rokrocznie	 Stowarzyszenie	 Bibliotekarzy	 Pol-
skich	w	dniach	8	–	15	maja	organizuje	Tydzień	Biblio-
tek,	 którego	 celem	 jest	 	 promocja	 czytelnictwa	 i	 bi-
bliotek,	 podkreślenie	 roli	
czytania	 i	 bibliotek,	 edu-
kacji	 oraz	 ukazanie	 rangi	
zawodu	 bibliotekarza,	 jak	
również	 zainteresowania	
książką	 różnych	 kręgów	
społeczeństwa.
	 MGBP	 w	 Pierzchnicy	
w	dn.	11	–	14.05.2021	w	ra-
mach	 obchodów	 Tygodnia	
Bibliotek	 zorganizowała	

cykl	 zajęć	w	pięciu	Oddziałach	Przedszkolnych.	Za-
czynaliśmy	od	głośnego	czytania	książki	tematycznie	
związanej	z	biblioteką.	Następnie	dzieci	miały	okazję	

zobaczyć	 różnego	 rodzaju	
książki	 dla	 najmłodszych	
oraz	układać	je	według	róż-
nych	schematów.	Na	koniec	
warsztatów	 przedszkolaki	
samodzielnie	ozdabiały	za-
kładki	do	książek.

Małgorzata Markiewicz
Starzy bibliotekarz MGBP 

w Pierzchnicy

Rozstrzygnięcie konkursu na dokończenie rymowanki „Jedna małpa drugiej małpie…”

	 W	marcu	2021	r.	Miejsko-Gmin-
na	Biblioteka	Publiczna	w	Pierzchni-
cy	brała	udział	w	V	Ogólnopolskim	
Czytaniu	 Jeżycjady®	 Małgorzaty	
Musierowicz.	 Akcja	 polegała	 na	
przeczytaniu	 przez	 zaangażowane	
osoby	 fragmentu	 wybranej	 książ-
ki.	 Dla	 klas	 I	 –	 III	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 im.	 Kard.	 S.	Wyszyńskiego	
w	 Pierzchnicy	 wybraliśmy	 „Kłam-
czuchę”	 i	 „Opium	 w	 rosole”.	 Jed-
nak	aby	zachęcić	tak	młodych	czytelników	do	lektury	
Jeżycjady	 przygotowaliśmy	 konkurs	 –	wymyśl	 i	 do-
starcz	 do	 biblioteki	 dalszą	 część	 rymowanki,	 której	
Mamerciątka	 nie	 dokończyły:	 „Jedna	 małpa	 drugiej	
małpie…”.	

	 W	konkursie		udział	wzięło	łącz-
nie	41	osób,	w	tym	z	kl.	I	–	19	osób,	
z	kl.	II	a	–	8	osób,	z	kl.	II	b	–	7	osób	
i	z	kl.	III	b	–	7	osób.		Zgodnie	z	regu-
laminem	 konkursu,	 wyniki	 zostały	
opublikowane	 13	 kwietnia.	 Jednak	
ze	względu	na	obostrzenia	sanitarne		
z	 rozdaniem	 nagród	 czekaliśmy	 do	
powrotu	dzieci	do	szkoły.	Z	ogromną	
radością	dnia	6	maja	2021	r.	rozdali-
śmy	dyplomy	i	upominki	wszystkim	

uczestnikom	i	nagrodziliśmy	19	zwycięzców	konkursu.	
	 Dziękujemy	wszystkim	 za	 zaangażowanie	 i	 kre-
atywność.	

Agnieszka Głuszek
Animator kultury MGBP w Pierzchnicy
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Udokumentowana	historia	bankowości	spółdzielczej	na	terenie	gminy	Chmiel-
nik	sięga	1912	r.	W	tym	roku,	z	inicjatywy	działaczy	chłopskich,	powstały	To-
warzystwa	Oszczędnościowo-Kredytowe	w	Drugni	oraz	Lisowie		rok	później	
w	Sędziejowicach.	Podstawowym	celem	powstałych	Towarzystw	było	wspie-

ranie	swoich	Członków	krótkoterminowymi	pożyczkami	przeznaczonymi	na	rozwój	handlu,	rzemiosła	i	gospodarstw	rolnych.	Obecnie	
Bank	Spółdzielczy	w	Chmielniku	jest	bankiem	lokalnym,	działającym	jako	Spółdzielnia	na	terenie	gmin	i	miast	województwa	świę-
tokrzyskiego.	Jest	to	instytucja	o	wyłącznie	polskim	kapitale,	funkcjonująca	w	systemie	ochrony	instytucjonalnej	(IPS),	co	zapewnia	
bezpieczeństwo	środków	finansowych,	a	także	płynność	i	wypłacalności	Banku	jako	instytucji	finansowej.
Misją Banku jest	efektywne,	profesjonalne	i	kompleksowe	zaspokajanie	potrzeb	finansowych	klientów	indywidualnych,	instytucjonal-
nych	jak	i	samorządowych	na	rynku	lokalnym.	Bank,	rozwijając	dotychczasową	współpracę	z	Klientami,	kieruje	się	następującymi	za-
sadami:	nowoczesnością,	efektywnością,	innowacyjnością	i	ostrożnością	w	działaniu	gwarantującą	bezpieczeństwo	środków	Klientów.
Od	wielu	 lat	Bank	 świadczy	 korzystne	 i	 dogodne	 usługi	 kredytowe,	 oferuje	 bezpieczne	 rachunki	 oszczędnościowe,	 rozliczeniowe	
a	w	ostatnich	latach	szczególnie	angażuje	się	w	procesy	zmierzające	do	zwiększenia	stopnia	cyfryzacji	czynności	bankowych	oraz	ko-
munikacji	elektronicznej.	Powyższe	sprawia,	iż	w	Banku	Spółdzielczym	w	Chmielniku	są	dostępne	takie	usługi	jak:
- bankowość elektroniczna,	(eBankNet,	eCorpoNet),	bankowość mobilna, usługa ,,moje ID’’,	służąca	do	zdalnego	potwierdzania	
tożsamości,	usługi płatności kartą	czy	Blikiem,	usługa	SMS.	Co	warte	podkreślenia	Bank	Spółdzielczy	w	Chmielniku	posiada	sze-
roką	gamę	dogodnych	produktów	kredytowych	dla	osób	fizycznych	oraz	instytucji	a	mianowicie:	kredyty	konsumpcyjne	gotówkowe	
(sezonowe	i	okazjonalne),	konsolidacyjne,	hipoteczne,	kredyty	w	rachunkach	ROR,	w	rachunku	bieżącym,	obrotowe	i	inwestycyjne.	
Nowym produktem wprowadzonym	od	2021	roku,	jest	działalność	ubezpieczeniowa	pozwalająca	zawierać	Klientom	ubezpieczenia	komu-
nikacyjne,	majątkowe	oraz	na	życie.	Więcej	o	możliwościach	ubezpieczeń	postaramy	się	przekazać	w	następnym	numerze	Kuriera.

Szanowny Kliencie zapoznaj się z wybraną ofertą promocyjną produktów kredytowych Banku
i skorzystaj ze wsparcia finansowego już dziś!

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie  stanowi oferty w rozumieniu art.71 KC.
Zapraszamy do kontaktu z doradcami pod nr tel. 41 354 22 67, kom. 531294689, oraz na stronę internetową;

http://www.bschmielnik.pl

KREDYT EKOLOGICZNY 
,,EKO-KREDYT’’

• kwota kredytu do 80.000 zł
• okres kredytowania nawet do 8 lat
• atrakcyjne oprocentowanie 4.00%
• prowizja tylko 1,00%

przeznaczony jest na zakup odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne itp.

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 10.03.2021r. wynosi 4,60 % przy następujących założeniach: cał-
kowita kwota kredytu 50 000 zł na 48 m-cy z oprocentowaniem zmiennym 4 % w skali roku. Wysokość miesięcznej 
raty kapitałowo - odsetkowej  (annuitetowej) wynosi 1129,11 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 4697,37 zł (w tym 
500 zł prowizji z udzielenie kredytu, 4197,37 zł odsetki). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 
54 697,37 zł fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.

KREDYT „NAWOZOWY”
Dla klientów prowadzących działalność rolniczą

Tylko do 31.07.2021 r. promocyjne warunki!!!

• obniżone oprocentowanie tylko 5% w skali roku!
• obniżona prowizja – już od 1%!
• aż 2.000 zł/ha użytków rolnych!
• maksymalny okres spłaty 24 m-ce!

GOTÓWKOWY 
,,KREDYT WIOSENNY’’

Na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych klienta.

PROMOCJA OD 10.03.2021r.do 30.06.2021r.

• kwota kredytu od 500 zł - do 6.000 zł
• okres kredytowania 24 miesiące
• atrakcyjne oprocentowanie
• dla klientów Banku 4,00% w skali roku
• dla pozostałych 5,00% w skali roku
• prowizja (bez prowizji !!!) 0.00 %

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 10.03.2021r. wynosi 4,07 % przy następujących założeniach: 
całkowita kwota kredytu 6 000 zł na 24 m-ce z oprocentowaniem zmiennym 4 % w skali roku. Wysokość mie-
sięcznej raty kapitałowo - odsetkowej (annuitetowej) wynosi 260,58 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 253,91 zł 
(w tym 0,00 zł prowizji z udzielenie kredytu, 253,91 zł odsetki). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 
wynosi 6253,91 zł

KREDYT MIESZKANIOWY 
„MÓJ DOM’’

 To atrakcyjny kredyt na zakup mieszkania, działki, budowę 
domu - który pomoże Ci zamieszkać na swoim!!!

• kredyt do 80% wartość nieruchomości 
• (20% wkład własny)
• okres kredytowania – nawet do 30 lat
• atrakcyjne oproc. od 1,81% do 2,71%
• niska prowizja od 1,50% do 2,50%
• do 36 miesięcy karencji w spłacie
• możliwość łączenia dochodów nawet 4 Kredytobiorców

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 11.03.2021r. wynosi 2,05 % przy następujących założeniach: 
całkowita kwota kredytu 210 000 zł na 300 m-cy z oprocentowaniem zmiennym 1,81 %  
w skali roku. Wysokość miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej (annuitetowej) wynosi 870,96 zł, całkowity 
koszt kredytu wynosi 56536,76 zł (w tym 5250,00 zł prowizji z udzielenie kredytu, 51286,76 zł odsetki). Całkowi-
ta kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 266 536,76 zł
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STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ
Nowy cykl artykułów w Gazecie Pierzchnickiej autorstwa Małgorzaty Bujakowskiej.

I. ZIELARNIA - pokażemy bogactwo Naszych pól, lasów a nawet przy-
drożnych rowów

Herbatki ziołowe

Wiosna w tym roku zaspała - owoce	 i	 warzywa	
będą	 później	 niż	 zwykle,	 ale	 za	 to	 padające	 deszcze	
spowodowały	 wysyp	 	 zieleni.	 Krzewy	malin,	 jeżyn,	
poziomek	są	cudnie,	 soczyście	zielone,	kwiaty	 lilaka	
(popularnie	zwanego	bzem)	pachną	całą	mocą,	a	mię-
ta	w	ogródku	przywabia	zapachem		nie	tylko	owady.	
Dlatego	w	oczekiwaniu		na	wysyp	owoców,	zachęcam	
do	korzystania	z	innych	dóbr	natury	-	kwiatów		i		liści.	
Jest	to	więc	doskonały	okres	na	herbatki.
Tak	 zwane	 „herbatki	 rekreacyjne”	 („recreational		
teas”)	bardzo	często	przygotowywane	były	właśnie	te-
raz:	koniec	wiosny	i		na	początku	lata.	Popularnością	
cieszyły	się	zarówno	świeże	zioła,	jak		i	susz	zbierany	
na	ciemną		i	długą	jesień.
Lato	 za	 pasem	 i	 dlatego	 ja	 przygotowałam	 dla	Was	
zestawienie	ciekawych,	smacznych,	zdrowych	i	orzeź-
wiających		 letnich		herbatek!	 	Mam	nadzieję,	że	tym	
sposobem	pomogę	Wam	w		uprzyjemnieniu		ziołowe-
go	sezonu!
Będzie	kolorowo,	ziołowo,	smacznie	i	pachnąco:)

Herbatkę	ziołową	możemy	przygotować	na	klika	spo-
sobów	W	formie	herbatek	pije	się	zazwyczaj pachną-
ce rośliny aromatyczne	oraz		takie,	które	mają	wiele	
substancji	 czynnych	 dobrze	 rozpuszczalnych	 w	 wo-
dzie.	
Pyszną	herbatę	 zrobimy	więc	 z	 	 liści	 (melisa,	mięta,	
fantastyczna	 i	moja	 ulubiona	 –	werbena	 cytrynowa),	
kwiatów	(róża,	rumianek,	kwiaty		lipy).	Gorzej	będzie	
z	herbatką	np.	z	pędów	sosny,	ponieważ	żywice	słabo	
rozpuszczają	się		w	wodzie.

Picie	 herbatek	 ziołowych	 jest	 chyba	 jedną	 z	 najstar-
szych	 tradycji	 zielarskich	 na	 świecie:	w	 	 przeszłości	
mieszkańcy	 różnych	 	części	 	 świata	mieli	 swoje	wy-
brane	zestawy	ziół,	które	popijali	dla	zdrowia	i	przy-
jemności!		Do herbatek letnich najbardziej nadają 
się aromatyczne części miękkie roślin.

Pyszne zioła do herbatek, które dobrze smakują na 
świeżo (liście):
•	melisa	w	przeróżnych	odmianach	uprawowych	(cy-
trynowa,	pomarańczowa	etc.);
•	mięta	–	posiadam		w	ogrodzie	przeróżne	smaki,	moja	
ulubiona	to	mięta	jabłkowa;
•	hyzop	lekarski	–	w		niewielkich	ilościach;
•	werbena	–	piękny,	cytrynowy	zapach,	ale	polecam	w		
małych	ilościach;
•	tymianek	–	delikatny,	przyjemny	zapach,	o	ile	uży-
wamy	go	w	niewielkich	ilościach	(potem	robi	się	bar-
dzo	mocno	zielny,	a	herbatka	gorzka);
•	bazylia	–	wiadomo:)
•	rozmaryn	–	bardzo	mocny	zapach,	do	mieszanek		po-
budzających		pamięć;
•	szałwia	–	dla	odważnych,	w	niewielkich	ilościach;
•	 bazylia	 tajska	 –	 nasza	 ulubiona	 roślina	 herbaciana,	
fantastycznie	pobudzająca	kubki	smakowe!
Z	czego	zrobić	letnie	herbatki?
Oczywiście	 lista	 jest	 długa,	 dlatego	 tutaj	 opowiem	
Wam		o	tym,	co	sama		lubię	i	chętnie	używam:
•	 liście	 malin	 (im	 są	 młodsze,	 tym	 lepsze:	 ja	 mam	
u		siebie	późno	owocujące	odmiany):	dają		fantastycz-
ną		herbatkę	dla	kobiet,	zasobną		w		minerały,	oczywi-



GAZETA PIERZCHNICKA - CZERWIEC 2021Strona 20

ście	później,		w		sezonie		można	do	naparu	herbaciane-
go	dodać	kilka	świeżych	malin:);
•	liście	jeżyn	–mają	podobne	zastosowanie	jak	maliny;
•	 liście	 poziomki	 –	 również	 ciekawy	 dodatek,	 mają	
działanie	przeciwzapalne	i	ściągające.
•	liście	wierzbówki	kiprzycy	(z		której	robi	się	znany	
na	Wschodzie	Iwan	Czaj)
•	kwiaty	i	liście	lilaka	bzu
•	podagrycznik
•	liście	jabłoni
•	liście	mirabelki
•	liście	klonu
•	liście	porzeczki
•	liście	i	kwiaty	forsycji
•	liście	bergenii
•	kwiaty	i	liście	czeremchy
•	kwiaty	i	liście	głogu

Zasady	przygotowania	herbatki	ziołowej:

•	 zazwyczaj	 rośliny	 suszone	 	mają	mocniejszy	 smak	
(ale	słabszy	aromat);
•	używamy		mniej	części	suchych			niż	części	świeżych	
(bo	suszone	liście	straciły	już	wodę,	więc	mają	więcej	
substancji	czynnych);
•	im	dłużej	zaparzamy,	tym	mocniejszy	smak	herbaty	
uzyskamy;
•	herbatki	o	łagodnym	smaku		warto	“podbijać”	sma-
kami	cytrusowymi	 	 albo	kwaśnymi	–	dzięki	 temu	są	
smaczniejsze;	
•	herbatki		rekreacyjne		pijemy	dla	przyjemności	–	nie	
takie	 same,	 nie	w	 	 dużych	 ilościach	 i	 nie	 przez	 dłu-
gi		czas;	jeśli	mamy	jakąś	dolegliwość	albo	jesteśmy	
w	ciąży	i	karmimy	piersią,		najpierw	pytamy	lekarza,	
czy	dana	roślina	jest	dla	nas:)	

Zachęcam		również	,	do	przygotowania	herbatek		ok-
sydowanych	(	czasami		możemy	spotkać	się	z	nazwą	
-	fermentowane.

Oto	przepis	na	taką	herbatkę.

HERBATA
W 5	PROSTYCH	KROKACH:

1.	ZBIÓR
 
Zebrać		odpowiednią	część	wybranej	rośliny,	najlepiej	
do	 przewiewnego	 kosza.	 Pozwolić	 swoim	 zbiorom	
chwilę	poleżeć	i		lekko	zwiędnąć

2.	ZWIJANIE
 
Naruszyć	 strukturę	 liści	 przez	pocieranie	w	dłoniach	
lub	 poprzez	 przepuszczenie	 ich	 przez	 maszynkę	
do	 mięsa.	 Nacierane/zmielone	 liście	 ciasno	 upchnąć	
do	czystego	słoiczka,	szczelnie	zakręcić.

3.	OKSYDACJA/AUTOLIZA 
 
Słoiczek	 wstawić	 do	 piekarnika,	 ustawiając	 tempe-
raturę	na	30-50	stopni	 lub	w	słoneczny	dzień	wysta-
wić	pod		przykryciem		na	balkon/taras.	Co	jakiś	czas	
oglądamy	słoiczek	 	 i	w	momencie,	gdy	 liście	zaczną	
zmieniać	kolor		na	brązowy	oraz	wydzielać		słodkawy,	
owocowy	zapach,	wyjmujemy	je	z	piekarnia	lub	zdej-
mujemy	ze	słońca.

4.	SUSZENIE
 
Wysypać	 liście/kwiaty	 na	 płasko	 i	 suszyć	 naturalnie	
(bez	dostępu	słońca)	lub	w	piekarniku,	w	temperaturze	
30-40	stopni	i	z	uchylonymi	drzwiczkami.

5.	LEŻAKOWANIE
 
Susz	wkładamy	ponownie	do	czystego	słoika/drewnia-
nego	pojemnika	 i	zamykamy,	podpisujemy.	W	zależ-
ności	od	 tego,	z	czego	robiliśmy	herbatę,	 jedne	będą	
gotowe	od		razu,	inne	lepiej	trochę	przetrzymać	i	do-
piero	wtedy	konsumować.	Najlepiej	próbować	w	gro-
nie	rodziny,	i	sprawdzać	który	smak	odpowiada		nam		
najlepiej.

SMACZNEGO	:)
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II. SZKOŁA RODZENIA – zaprosimy przyszłych rodziców do Szkoły Ro-
dzenia

Instrumentalne ukończenie porodu
- Cięcie cesarskie. 

Cięcie cesarskie	 jest	 to	 operacyjne	 rozwiązanie	
ciąży.	Polega	na	przecięciu	powłok	brzusznych	–	
skóry,	mięśni,	otrzewnej	i	mięśnia	macicy	–	a	na-
stępnie	wydobyciu	dziecka	oraz	łożyska.
Cesarskie	 cięcie	 jest	 poważną	 operacją	 brzuszną,	
którą	powinno	się	wykonywać	tylko	wtedy,	gdy	są	
ku	temu	istotne	medyczne	powody.	Nie	jest	to	„uła-
twienie”	dziecku	przyjścia	na	świat.	Każde	dziecko	
jest	 tak	wyposażone	 przez	 naturę,	 że	 poród	fizjo-
logiczny	jest	dla	niego	najlepszym		rozwiązaniem,	
ponieważ	stymuluje	przygotowanie	dziecka	do	sa-
modzielnego	oddychania	i	życia	poza	ciałem	matki.
Poród	instrumentalny		niesie	za	sobą	większe	ry-
zyko	zarówno		dla	matki,	ale	też	i	dla	dziecka	niż	
poród	 drogami	 natury.	 Podczas	 zabiegu	 	 mogą	
zdarzyć	 się	 różne	 powikłania,	 	 np.	 	 uszkodzenie	
naczyń	 krwionośnych	 w	 	 macicy,	 uszkodzenie	
pęcherza	 moczowego	 lub	 jelit,	 duża	 utrata	 krwi	
czy	zakażenie	rany.	Dochodzenie	matki	do	pełnej	
formy	po	cięciu	cesarskim		trwa	nawet	kilka	mie-
sięcy,	zaś	dolegliwości	w	miejscu	blizny	mogą	się	
utrzymywać	 latami.	 Blizna	 na	 macicy	 bywa	 też	
przyczyną		komplikacji	w	kolejnej	ciąży.	W	swo-
jej	pracy	bardzo	często	spotykam	się	z	zaleceniami	
lekarzy,	aby(	zwłaszcza	po	drugim	cięciu),	matka	
nie	 planowała	 kolejnych	 ciąż,	 ponieważ	 	 może		
„rozejśc”	 się	 blizna	 na	mięśniu	macicy,	 a	wtedy	
grozi	to	bardzo	poważnymi	powikłaniami.

Również			dziecko,	które	nie	przeszło	przez	drogi	
rodne,	może	mieć	problemy	zdrowotne		i		jest	bar-
dziej	narażone	na	wystąpienie	zaburzeń	ze	strony	
układu	oddechowego	np.	astmy		w	przyszłości.	
Czasami		jednak	poród		drogami		natury	jest	nie-
możliwy	 	 a	wtedy	 cięcie	 cesarskie	 jest	 jedynym	
sposobem		na	ukończenie	ciąży.

Cięcie cesarskie może być 
 PLANOWE lub NAGŁE.

PLANOWE	cięcie	cesarskie	wykonuje	się	najczę-
ściej	w	 okolicach	 38.	 tygodnia	 ciąży,	 zazwyczaj	
w	godzinach	 	przedpołudniowych,	chociaż	ostat-
nio	czeka	się	z	 rozwiązaniem	ciąży	do	momentu	
wystąpienia	czynności	porodowej.

Planowe	cięcie	może	być:
 • ze wskazań medycznych:	
- wskazania ze strony matki:	 neurologiczne,	
psychiczne	 (np.	 aktywna	 choroba	 psychiczna),	
okulistyczne	 (tu	 decyduje	 nie	 wielkość	 wady,	
ale	 stan	 siatkówki	oka),	ortopedyczne	 (np.	 stan	
po	 urazie	 kości	miednicy),	 kardiologiczne	 (po-
ważne	choroby	serca),	 łożysko	przodujące	(gdy	
łożysko	 umiejscowione	 jest	 w	 bardzo	 bliskim	
sąsiedztwie	 szyjki	macicy	 i	 	 jej	 rozwieranie	 w		
trakcie	 porodu	 spowodowałoby	 odklejanie	 się	
łożyska).
- wskazania  ze strony dziecka:	 nieprawidłowe	
położenie	(np.	zamiast	główką	w	dół,	ułożone	jest	
bokiem	 	 tzw.	 ułożenie	 poprzeczne,	 lub	 poślad-
kowe),	 dysproporcja	 płodowo-miedniczna	 (gdy	
dziecko	 jest	 za	 duże	 w	 stosunku	 do	 rozmiarów		
miednicy	matki	),	ciąża	wielopłodowa	powyżej	2	
płodów,	 lub	kiedy	bliźnięta	ułożone	są	w	sposób	
uniemożliwiający	poród	drogami	natury	(bliźnięta	
skierowane	główkami	w	dół	mogą	i	powinny	ro-
dzić	się	naturalnie).

NAGŁE	cięcie	cesarskie	najczęściej	wykonuje	się	
w	trakcie	trwania	porodu	(w	1.	lub	2.	okresie	po-
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rodu),	kiedy	występuje		zagrożenie	zdrowia	i	życia	
matki	oraz	rodzącego	się	dziecka.	Mogą	to	być	na-
stępujące	sytuacje:
- ze strony matki:	 (w	 1-szym	 okresie	 porodu)-	
nadciśnienie	 tętnicze	 (nie	 poddające	 się	 leczeniu	
farmakologicznemu),	 stan	 przedrzucawkowy,		
gorączka,	 objawy	 infekcji,	 brak	 postępu	 poro-
du		(cechy	dystocji	szyjki	macicy,	kiedy	pomimo	
dynamicznej	 i	często	bardzo	bolesnej	 	czynności		
skurczowej	 szyjka	 macicy	 nie	 rozwiera	 się,	 lub	
kiedy	szyjka	macicy	rozwiera	się	tylko	do	pewne-
go	etapu)	albo	w	2-	gim	okresie	(kiedy	czas	trwa-
nia	 drugiego	 okresu	 wynosi	 powyżej	 2	 godzin),	
dziecko	 znajduje	 się	 zbyt	wysoko	w	kanale	 rod-
nym		na	to	aby	poprowadzić		poród		kleszczowy	
lub	vacuum,	wystąpiły	cechy	dysproporcji	płodo-
wo-miednicznej,	czyli	dziecko	„nie	chce	się	zmie-
ścić”	do	miednicy).

- ze strony rodzącego się dziecka:	 zaburzenia	 
w	tętnie	płodu	(nieprawidłowe	zapisy	KTG,	spad-
ki	tętna	płodu		poniżej	100	uderzeń/min.,	przedłu-
żająca	się		bradykardia,	(	tętno	płodu		poniżej	100	
uderzeń/min.,	która	trwa	dłużej	niż	2	minuty,	rów-
nież	tzw.	tachykardia,	czyli	zbyt	wysoka	czynność		
serca	płodu	–	powyżej	170-180	uderzeń/min.,	czę-
sto	związana	z	infekcją	wewnątrzmaciczną	lub	go-
rączką	u	matki).

Zdarzają	się	również	sytuacje,	gdy	trzeba	przepro-
wadzić	nagłe	cięcie	cesarskie	zanim	poród	sie	roz-
pocznie:
-	gdy	wystąpiło	krwawienie	z	dróg		rodnych	(ce-
chy	odklejania	się	łożyska);
-	 gdy	 ciężarna	ma	 stan	 przedrzucawkowy	 (obja-
wia	się	on	bardzo	wysokim	ciśnieniem	tętniczym,	
wysokim	 stężeniem	 białka	 w	 moczu,	 tzw.	 biał-
komoczem,	 obrzękami,	 zaburzeniami	 widzenia,	
tzw.	 „mroczkami”,	 bólem	głowy,	bólem	w	 	nad-
brzuszu),	jest	to	bardzo	poważny	stan	zagrożenia	
życia	i	zdrowia;
-	wystąpiły	zaburzenia	tętna	płodu,	głównie	spadki	
poniżej	100	uderzeń/min.	(często	„wychwycone”	
podczas	rutynowego	zapisu	KTG,	czyli	rejestracji	
czynności	serca	płodu		i	czynności	mięśnia	macicy	
–	tzw.	kardiotokografia).

Przebieg	cięcia	cesarskiego
1. Przygotowanie: 

•	Jeżeli	cięcie	cesarskie	jest	planowe,	kobieta	zgła-
sza	 się	 	 do	 szpitala	wieczorem,	 poprzedzającym		
datę	wyznaczonego	zabiegu.

•	W	dniu		zabiegu		należy	być	na	czczo	i		po	pół-
nocy	nie	wolno	już	jeść,	natomiast	można	popijać		
małymi	 	 łykami	 	 czystą	 niegazowaną	wodę,	 nie	
później	niż	2	godziny	przed	zabiegiem.

•	Pacjentka	powinna	umyć	 się	wieczorem	 i	 rano	
przed	 zabiegiem.	 Konieczne	 jest	 ogolenie	 pod-
brzusza	(miejsca	w	którym	będzie	wykonane	na-
cięcie	powłok	brzusznych).

•	 Bezpośrednio	 przed	 operacją	 podłączana	 jest	
kroplówka	z	płynami	elektrolitowymi	oraz	zakła-
dany	jest		cewnik	do	pęcherza	moczowego.	Zbie-
rany	jest	też	wywiad	odnośnie	ew.	schorzeń,	aler-
gii	i	wcześniej	przebytych	znieczuleń	i	zabiegów.
Profilaktycznie	 jest	 	podawany	 	antybiotyk,	 	 leki	
przeciwwymiotne	 ,	 rodząca	 	 przebierana	 jest	 w		
specjalną	koszulę.		Następnie	przechodzi	na	blok	
operacyjny.

2. Znieczulenie do cięcia cesarskiego.
Na	bloku	operacyjnym		pacjentka	przekazana	jest	
pod	opiekę	zespołu	anestezjologicznego,	w	skład	
którego	 wchodzi:	 lekarz	 anestezjolog	 	 i	 	 pielę-
gniarka	anestezjologiczna.	Tu	pacjentka	jest		przy-
gotowywana	do	znieczulenia.

Założenie znieczulenia (najczęściej podpajęczy-
nówkowego,  które jest najbardziej optymal-
nym znieczuleniem, ze względu na dziecko.

Kobietę	 układa	 się	 w	 pozycji	 na	 boku	 	 lub	 	 na	
siedząco,	 prosząc	 o	 wygięcie	 pleców	 	 w	 „koci	
grzbiet”	(wówczas		kręgi	są	maksymalnie	oddalo-
ne	od	siebie,	co	ułatwia	dostęp	do	przestrzeni	pod-
pajęczynówkowej).

Znieczulenie	 podpajęczynówkowe	 	 wraz	 ze	
znieczuleniem	 zewnątrzoponowym	 	 należy	 do	
blokad	 centralnych	 	 i	 	 jest	 jednym	 z	 najczęściej	
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wykonywanych	 	 znieczuleń.	 	 Znieczulenie	 to	
często	 jest	 nazywane	 potocznie	 przez	 pacjentów	
„znieczuleniem	w	kręgosłup”.

Znieczulenie podpajęczynówkowe	 polega	 na	
wstrzyknięciu		niewielkiej		ilości		leku	miejscowo	
znieczulającego	do	płynu		mózgowo-rdzeniowego		
w	 okolicy	 lędźwiowej,	 najczęściej	 na	 poziomie	
między	 trzecim	 a	 czwartym	 	 kręgiem	 	 lędźwio-
wym(	proszę	nie	obawiać	się	uszkodzenia	rdzenia	
kręgowego,	 ponieważ	 jego	 koniec	 jest	 znacznie	
wyżej	niż	zakładana	blokada).	Procedurę	tą	wyko-
nuje	się	w	warunkach	aseptycznych,.

Anestezjolog		odkaża	dokładnie	okolicę	wkłucia,	
okłada		pole		sterylnymi	chustami,	po	czym	znie-
czula	miejscowo	 skórę	 i	 tkankę	 podskórną	 ,	 tak	
aby	wprowadzenie	igły	do	przestrzeni	podpajęczy-
nówkowej	nie	stanowiło	dla	pacjentki		znacznego	
dyskomfortu.	 Igła	 	 długa	 i	 cienka	 wprowadzana	
jest	 do	 przestrzeni	 podpajęczynówkowej	 	 przez	
prowadnik,	tak	aby	uzyskać	wypływ		w		igle	pły-
nu	mózgowo-rdzeniowego;	wówczas	anestezjolog		
wie,	że	jest	we	właściwym		miejscu		i		podaje	lek	
miejscowo	znieczulający.

W		wyniku	wstrzyknięcia		anestetyku	do	przestrzeni	
podpajęczynówkowej	 następuje	 wyłączenie	 czucia	
w	obszarze	zaopatrywanym		przez	nerwy	rdzeniowe	
poniżej	miejsca	podania	leku,	dochodzi	do	blokady		
ruchowej		i		współczulnej,	kończyny dolne stają się 
ciężkie,  niewładne, „jakby obce”, może pojawić 
się uczucie mrowienia.

Dla	części	pacjentek	może	stanowić	 to	niewielki	
dyskomfort,	należy		jednak	podkreślić,							że	znie-
czulenie	to	pozwala	wykonać	bezboleśnie		zabieg		
cięcia	cesarskiego,	przy	zachowaniu	świadomości	
pacjentki	-	a	co	za	tym	idzie		matka		może	od	razu	
po	wydobyciu		zobaczyć	i	przytulic	swoje	dziecko.

W	 czasie	 trwania	 znieczulenia,	 monitoruje	 się		
czynności	 życiowe	 	 pacjentki	 -	 czynność	 serca	
(zapis	EKG),	saturację	krwi	(pulsoksymetria)	i	ci-
śnienie	 tętnicze.	Również	monitoruje	 się	 diurezę	
(ilość	moczu)	poprzez	założony	do	pęcherza	mo-
czowego	 cewnik	 Foley’a.	 Nadzór	 ten	 	 prowadzi	
lekarz	 anestezjolog	 i	 	 pielęgniarka	 anestezjolo-
giczna,	którzy	dbają	o	dobrostan	pacjentki.

Czas	trwania	znieczulenia		wynosi	przeciętnie	2-4	
godziny.	Po	ustąpieniu	znieczulenia	leczenie	bólu		
pooperacyjnego	 odbywa	 się	 przy	 użyciu	 leków		
przeciwbólowych,		które	mogą	być	podawane	dro-
gą	doustną,	dożylną,	doodbytniczą	lub	podskórną.

Przeciwwskazania	 do	 wykonania	 znieczulenia	
podpajęczynówkowego

 -	zaburzenia	krzepnięcia	krwi,	przyjmowanie	le-
ków	przeciwkrzepliwych	(	wyjątek	stanowi	aspi-
ryna),
-	miejscowe	lub	uogólnione	zakażenie,	sepsa,
-	ciężka	stenoza	zastawek	serca,
-	podwyższone	ciśnienie	śródczaszkowe,
-brak	zgody	pacjenta.

Znieczulenie podpajęczynówkowe tak jak każ-
da inwazyjna procedura medyczna niesie ze 
sobą ryzyko powikłań. Możliwe powikłania:

spadek	ciśnienia	tętniczego	krwi,	zwolniona	czyn-
ność	serca,	nudności,	wymioty,
bóle	 głowy	 (mogą	 pojawić	 się	 w	 ciągu	 1-7	 dni	
po	punkcji	lędźwiowej	i	utrzymywać	się	do	6	ty-
godni,	w	leczeniu	zwykle	wystarczają		leki	prze-
ciwbólowe),
zatrzymanie	moczu,
zapalenie	opon	mózgowo-rdzeniowych,
parestezje,	zaburzenia	czucia,	osłabienie	mięśni	-	
objawy	te	zazwyczaj	ustępują	samoistnie	w	ciągu		
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kilku	 tygodni,	 	 trwałe	 uszkodzenie	 nerwów	 jest	
niezmiernie	rzadkie	(1/10.000),
krwiak	kanału		kręgowego	(1/320.000	znieczuleń)

Czasami,	 z	 różnych	 powodów	 	 niemożliwe	 jest	
przeprowadzenie	 znieczulenia	 przewodowego	
i	konieczne	jest	wykonanie	znieczulenia	ogólnego	
dotchawiczego.

Podczas		takiego	znieczulenia,	najpierw		pacjentka	
oddycha	przez	maskę	tlenem	a	potem,	po	podaniu	
leków	 dożylnie,	 pacjentka	 zasypia,	 jest	 intubo-
wana		rurką	dotchawiczą	-	czego	nie	czuje		i		nie	
pamięta	oraz		prowadzona	jest	wentylacja	mecha-
niczna	z	zastosowaniem	respiratora.	Po	zakończe-
niu		zabiegu		kobieta	jest	wybudzana.	Rurka	jest	
usuwana,	gdy	w	ocenie	 anestezjologa	 	pacjentka		
będzie	w	stanie	samodzielnie	oddychać.	Tu	rów-
nież	lekarz	anestezjolog	i	pielęgniarka	anestezjo-
logiczna		są		obecni	przy	pacjentce	podczas	całego	
zabiegu.

3. Przebieg operacji

•	 Pole	 operacyjne	 –	 czyli	 brzuch	 rodzącej	 –	 od-
dzielane	 jest	 parawanem,	 dezynfekowane	 oraz	
okładane	jałowymi	serwetami.

•	 Następnie	 lekarz	 położnik,	 a	 asyście	 drugiego	
lekarza	 i	 pielęgniarki	 operacyjnej	 (instrumenta-
riuszki)	 	wykonuje	 	 nacięcie	 kolejno	wszystkich		
warstw		powłok	brzusznych,		aż	do	mięśnia	maci-
cy.	Uwaga!	Nacięcie	wykonuje	się	w	dolnym	od-
cinku,	na	granicy	aktywnej	(tej,	która	się	kurczy)	i		
nieaktywnej	części	macicy	(dolny	odcinek	i	szyjka	
macicy)	–	nie	ze	względu	na	lepszy	„efekt	kosme-
tyczny”,	a	po	to,	aby	nie	zaburzyć	przebiegu		pasm	
włókien	mięśni	macicy.	Dzięki	temu	w	przyszło-
ści	dla	pacjentki		możliwy	będzie	poród	drogami	
natury	(ang.	VBAC	-	vagnal	birth	after	ceaserian	
–	poród	waginalny	po	uprzednim	cięciu).	Nacię-
cie	jest	niewielkie	(mniej	więcej	średnicy	główki	
dziecka),	co	sprawia,	że	blizna	jest	niewielka	i	nie-
widoczna	pod	bikini.

•	Kolejnym	krokiem	jest		wydobycie	dziecka,	któ-
re	po	odpępnieniu	oddaje	w		ręce	pielęgniarki	neo-

natologicznej		i		lekarza	neonatologa,	dokonujące-
go	wstępnej	oceny.	Jeśli	noworodek	jest	w	dobrym	
stanie,	 powinien	 być	 położony	 mamie	 na	 piersi	
w	kontakcie	„skóra	do	skóry”.	Możliwe	jest	 tak-
że	przystawienie	dziecka	do	piersi.	Taki	wczesny	
pierwszy	kontakt	po	cesarskim		cięciu	jest	zaleca-
ny	przez	WHO	i	UNICEF.

•	 Ostatnim	 i	 najdłuższym	 (trwa	 ok.	 40-50	min.)	
etapem	 operacji	 jest	 zszywanie	 warstw	 powłok	
brzusznych.

•	Na	koniec	pacjentka	przekazywana	 jest	na	salę	
pooperacyjną	pod	opiekę	położnych.	

Dobrym	 rozwiązaniem	 jest	 przekazanie	 dziecka,	
na	 czas	 pobytu	mamy	 na	 sali	 operacyjnej,	 ojcu,	
aby	to	on	nawiązał		z	dzieckiem		pierwszy	kontakt	
„ciało	do	ciała”.	Badania	pokazują,	że	stworzenie	
warunków	do	kangurowania i	zachęcenie	ojca	do	
pozostania	z		nagim	dzieckiem		przytulonym		do	
jego	nagiej	klatki		piersiowej,	wpływa	pozytywnie	
na	stan	dziecka	–	noworodek	mniej		płacze		i		ła-
twiej	zasypia.

Niestety	pandemia	uniemożliwiła	to	rozwiązanie,	
choć	w		wielu	szpitalach	jest	dopuszczalny	kontakt	
ojca		z		dzieckiem,	po	przedstawieniu		przez	Niego	
negatywnego	testu	PCR,	nie	starszego	niż	72godz.,	
lub	dowodu	szczepienia	przeciwko	SARS	COVID	
19	(	nie	wcześniej	niż	21	dni).
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