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Odsłonięcie muralu przedstawiającego kardynała
Stefana Wyszyńskiego na ścianie Szkoły Podstawowej 

w Pierzchnicy
 „Od siebie trzeba wymagać 
najwięcej” to hasło, które już od lat 
przyświeca działaniom Szkoły Pod-
stawowej w Pierzchnicy, a wcześniej 
Gimnazjum. Można powiedzieć, że 
postać Prymasa Tysiąclecia jest obec-
na w naszej szkolnej społeczności od 
dwudziestu już lat, od momentu, 
gdy Stefan Wyszyński został wybra-
ny na patrona szkoły.
 Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia 
stała się doskonałą okazją do powsta-
nia kilkudziesięciometrowego muralu 
na jednej ze ścian szkoły. Pomysło-
dawcą był dyrektor szkoły Piotr Ma-
kuch, który przekonał do swojej wizji 
burmistrza miasta i gminy Pierzchnica 
Stanisława Strąka. Projektantem i wy-
konawcą muralu jest Igor Kowalczyk.
 „Kiedy zbliżała się beatyfikacja 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w  porozumieniu z burmistrzem na-
szej gminy doszliśmy do wniosku, 
że jest to świetny moment, żeby taki 
mural powstał i rzeczywiście pan 
Igor Kowalczyk jest twórcą projektu 
oraz twórcą samego muralu” – po-
wiedział Piotr Makuch.
 Uroczystość odsłonięcia po-
przedziła msza święta pod przewod-
nictwem księdza biskupa Mariana 
Florczyka, który zwrócił się w swojej 
homilii do uczniów szkoły z apelem, 
by godnie naśladowali szlachetne 
życie błogosławionego prymasa.
 Po uroczystym odsłonięciu mu-
ralu goście zostali zaproszeni na salę 
gimnastyczną, gdzie odbył się wy-
stęp artystyczny przygotowany przez 
nauczycieli pierzchnickiej placówki. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że 
w występie wzięli udział nie tylko 

uczniowie szkoły, ale również absol-
wenci oraz rodzice. Jak podkreślił dy-
rektor Makuch, szkoła jest miejscem 
nie tylko nauki, ale także międzypo-
koleniowych spotkań, miejscem, do 
którego chętnie się wraca nawet po 
ukończeniu nauki. Wiemy, że na na-
szych absolwentów, często równo-
cześnie rodziców uczniów, zawsze 
możemy liczyć.
 W wydarzeniu wzięli udział Po-
seł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Mariusz Ściana, wizytator reprezen-
tujący kuratorium świętokrzyskie 
Łukasz Maj, Burmistrz Miasta i Gminy 
Pierzchnica Stanisław Strąk oraz wie-
lu innych zaproszonych gości i przy-
jaciół szkoły. 

Tomasz Stolarczyk

Jubileusz  25 - lat działalności
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

Szanowni Państwo,
 W dniu 9 września 2021 roku 
w Restauracji „La Cucina Italiana” od-
było się spotkanie związane z jubi-
leuszem 25 lat działalności Fundacji 
Rozwoju Regionu Pierzchnica.
 W uroczystościach wzięli udział: 
Pani Renata Janik - Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Pan Mariusz Ściana - Członek Zarzą-
du Powiatu Kieleckiego, Pan Stani-
sław Strąk - Burmistrz Miasta i Gminy 
Pierzchnica, Pan Waldemar Sikora - 
Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, 
Pani Beata Kita - Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Pińczów, Pan Damian 
Szpak  - Wójt Gminy Raków, Pan An-
drzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy 
Szydłów,  Pan Marcin Dziewięcki - 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Morawica, Pan Marek Zatorski Pre-
zes Fundacji Dom Seniora im. Sue 
Ryder w Pierzchnicy, Ks. kan. Marian 
Gawinek Proboszcz Parafii p.w. Św. 
Małgorzaty w Pierzchnicy, Pani Maria 

Łopatowska - Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Pierzchnica, Rad-
ni Rady Gminy Pierzchnica, sołtysi, 
przedstawicieli Funduszy Pożyczko-
wych i Funduszy Poręczeniowych 
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działających na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego, przyjaciele 
z  zaprzyjaźnioych Fundacji Rozwoju 
Regionu Łukta, Fundacji Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Regionalnej 
w Gołdapi, Fundacji Rozwoju Regio-
nu Rabka, przedstawiciele placówek 
oświatowych, organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie gmi-
ny Pierzchnica, kierownicy jednostek 
samorządowych, przedsiębiorcy, 
członkowie Rady, Zarządu i pracow-
nicy Fundacji.
 Jubileusz 25-lat działalności 
jest to właściwy moment do pod-
sumowania działalności i oceny jej 
efektów pracy. Dzięki staraniom ów-
czesnego Wójta Gminy - Pana Marka 
Zatorskiego w 1996 roku powołana 
została Fundacja Rozwoju Regionu 
Pierzchnica. Fundatorem Fundacji 
jest Gmina Pierzchnica, która w mo-
mencie powołania przekazała jej 
kapitał założycielski w wysokości 
5.000,00 zł. Dziś po 25 latach dzia-
łalności majątek Fundacji wynosi ok. 
38 mln złotych. Okazuje się, że była 
to bardzo dobra inicjatywa, która 
owocuje i wpływa na rozwój naszej 
gminy i województwa świętokrzy-
skiego, którą zamierzamy nadal kon-
tynuować i rozwijać zgodnie z cela-
mi statutowymi i potrzebami gminy. 
Fundacja stała się aktywnym partne-

rem innych organizacji w regionie 
i kraju co przyczyniło się do zwięk-
szenia zatrudnienia.  W 2006 roku 
zakupiony został lokal od gminy, 
który został wyremontowany i przy-
stosowany do potrzeb działalności 
Fundacji. Jako organizacja pozarzą-
dowa wspierająca przedsiębiorczość 
kładziemy szczególny nacisk na pro-
fesjonalną i rzetelną współpracę z 
klientami w  zakresie świadczonych 
usług. Dążymy do umacniania zaufa-
nia i  wzrostu zadowolenia naszych 
klientów poprzez dostosowanie 
oferty do ich potrzeb i oczekiwań. 
Kładziemy nacisk na to aby nasze 
personalne relacje z klientami były 
partnerskie i życzliwe. 
 Jednym z niezwykle istotnych 
celów jest pomoc stypendialna, któ-
rą objęto 330 uczniów i studentów, 
którym wypłacono stypendia w wy-
sokości 303.460,00  złotych.
 Drugim istotnym celem jest 
wspieranie poprzez dotacje przed-
sięwzięć o charakterze: kulturalnym, 
sportowym, oświatowym, sakralnym 
oraz w zakresie opieki społecznej. Ra-
zem udzielono 362 dotacje dla lokal-
nych organizacji, którym wypłacono 
dotacje w wysokości 3.340.476,75 
złotych.
 Kolejnym istotnym celem jest 
świadczenie usług finansowych po-

przez udzielanie pożyczek. Udzie-
lonych zostało 1.451 pożyczek  na 
łączną kwotę 136.380.078,67 zł. Nasi 
klienci dzięki pożyczkom zakupili 
urządzenia, maszyny, środki trans-
portu, wybudowali i zmodernizowali 
swoje zakłady, wprowadzili na rynek 
nowe produkty. Większość z nich 
działa bardzo dobrze, wraca po ko-
lejne pożyczki inwestując w rozwój 
i tworząc nowe miejsca pracy. 
 Ponadto zrealizowanych zosta-
ło szereg projektów szkoleniowych, 
kulturalnych aktywizujących lokalną 
społeczność oraz wydano  szereg 
publikacji przedstawiających zaso-
by przyrodnicze, historyczne, kultu-
ralne gminy Pierzchnica i powiatu 
kieleckiego. Minione 25 lat wykorzy-
staliśmy w sposób skuteczny i z po-
żytkiem dla rozwoju naszej gminy 
i województwa świętokrzyskiego. 
 Składam podziękowania, Człon-
kom Rady, Członkom Zarządu i pra-
cownikom za profesjonalizm, zaan-
gażowanie i wspólną owocną pracę 
na rzecz rozwoju regonu.

Dariusz Michalski 
- Prezes Zarządu  Fundacji Rozwoju 

Regionu Pierzchnica
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 W dniu 12 września 2021 r. jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gumienicach obchodziła jubileusz 
65-lecia istnienia. Obchody rozpo-
częła uroczysta Msza Święta polowa 
o godz. 14:00, której przewodni-
czył proboszcz Parafii w Pierzchni-
cy ksiądz kanonik Marian Gawinek. 
W  trakcie ceremonii został poświę-
cony oraz przekazany nowy sztan-
dar dla OSP w Gumienicach. Zakup 
sztandaru został sfinansowany przez 
Urząd Miasta i Gminy Pierzchni-
ca w ramach funduszu sołeckiego, 
sołectwa Gumienice. Przekazania 
dokonali Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Pierzchnica Stanisław Strąk oraz 
sołtys sołectwa Gumienice Henryk 
Zgórski. Dowódca uroczystości Druh 
Andrzej Dudkiewicz złożył raport 
Dowódcy JRG4 w Chmielniku mł. 
bryg. mgr inż. Piotrowi Wieczorkowi. 
Kolejnym punktem obchodów był 
przegląd pododdziałów i uroczyste 
odśpiewanie hymnu Rzeczypospo-
litej Polskiej. Otwarcia uroczystości 
i powitania zaproszonych gości do-
konał Wiceprezes OSP Gumienice 
Ryszard Zaród. Wśród przybyłych  na 
uroczystość znaleźli się: Senator Rze-
czypospolitej Polskiej Krzysztof Słoń, 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckie-
go Mariusz Ściana, mł. bryg. mgr inż. 
Piotr Wieczorek - Dowódca Jednostki 
JRG4 w Chmielniku, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Pierzchnicy Maria 
Łopatowska, Prezes FRRP Dariusz 
Michalski, Renata Stachowicz-So-
kół z mężem -  właściciele firmy „Fe-
nix”, Paweł Swatek – przedstawiciel 
Przedsiębiorstwa Eksploatacyjno
-Wykonawczego „GRYSOL”, Zdzisław 
Ryśkiewicz – Prezes   Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Pierzch-
nicy, Zarząd Wspólnoty Gruntowej 
Wsi Gumienice, radni oraz sołtysi. 
W jubileuszu uczestniczyły Jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych: 
OSP Skrzelczyce, OSP Drugnia, OSP 
Pierzchnica, OSP Osiny, OSP Male-
szowa oraz OSP Piotrkowice. Druh 

Uroczyste obchody 65-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach

Ryszard Zaród odczytał kronikę jednostki. Zasłużonych strażaków oraz osoby 
wspierające jednostkę uhonorowano odznaczeniami. Obchody zakończyła 
uroczysta defilada pocztów sztandarowych, którą poprowadził dowódca uro-
czystości Druh Andrzej Dudkiewicz. Po zakończeniu uroczystej części przybyli 
goście oraz Druhowie zostali zaproszeni na obiad oraz słodki poczęstunek.

Edyta Majewska
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 Pod koniec ubiegłego roku 
ogłoszony został nabór wnio-
sków do Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych – dla gmin 
popegeerowskich. Do progra-
mu można było zgłaszać wnio-
ski inwestycyjne w miejscowościach, w których działały 
w przeszłości PGR-y (Państwowe Gospodarstwa Rolne). 
Z naszej gminy zgłoszono dwa wnioski, które najpierw 
uzyskały pozytywną opinię w Krajowym Ośrodku Wspar-
cia Rolnictwa. Łącznie do w/w Programu z województwa 
świętokrzyskiego zgłoszono ponad 100 wniosków. 
 Dofinansowanie otrzymało tylko 20 wniosków z na-
szego województwa, w tym wniosek z naszej gminy - na 
budowę garażu dla OSP Maleszowa. Kwota dotacji to 
200 tys. zł. Promesę dla Burmistrza Stanisława Strąka 
w  imieniu Premiera przekazał Wojewoda Zbigniew Ko-
niusz w  obecności Senatora Krzysztofa Słonia, Posła 
Krzysztofa Lipca oraz Wicewojewody Rafała Nowaka. 
 W bieżącym roku zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej nowego garażu z zapleczem gospodarczym. 

Dotacja na budowę garażu dla OSP Maleszowa

Rozpoczęcie budowy planowane jest w przyszłym roku 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 Dużego wsparcia w pozyskaniu tej dotacji udzielił po-
seł Krzysztof Lipiec, któremu składamy serdeczne podzię-
kowania.

Klaudia Pawlik

 W sierpniu zakończyła się inwestycja budowy świetli-
cy wiejskiej w Drugni Rządowej. Mieszkańcy od wielu lat 
oczekiwali na jej realizację i ostatecznie udało się ją sfinali-
zować. Koszt całego przedsięwzięcia (projekt budowlany, 
nadzór inwestorski oraz wykonawstwo) to kwota ponad 

Otwarcie świetlicy w Drugni Rządowej
pół miliona złotych. Na realizację inwestycji pozyskano 
200 tys. zł. dotacji z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych. Pozostała kwota - ok. 300 tys. zł - to środki własne 
z budżetu gminy.  Wykonawcą była firma:  Usługi Budowla-
ne Ireneusz Sieczkowski z Komórek.

 W niedzielne słoneczne popołu-
dnie 5 września odbyło się uroczyste 
otwarcie świetlicy z udziałem licznie 
zgromadzonych mieszkańców. Po-
nadto wzięli udział: Burmistrz Sta-
nisław Strąk, Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej Maria Łopatowska, Radni: 
Stanisław Baran, Magdalena Sikora, 
Kamila Adamczyk oraz Sołtysi: Stani-
sław Kwapisz, Jolanta Bracichowicz 
i Anna Borek.
 Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: Burmistrz Stanisław 
Strąk, Przewodnicząca Rady Maria 
Łopatowska, Radny Stanisław Baran 
(z  okręgu: Drugnia Rządowa – Pod-
stoła) oraz Sołtys Drugni Rządowej 
Stanisław Kwapisz. Poświęcenia 
świetlicy dokonał ks. Adrian Stę-
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Szkoła w Pierzchnicy

 W bieżącym roku zrealizowana została przez urząd 
miasta i gminy inwestycja w postaci termomoderniza-
cji obiektu szkolnego. Zakres prac obejmował wymianę 
ponad 80 okien oraz wszystkich drzwi wejściowych do 
szkoły i na salę gimnastyczną. Ponadto wyremontowano 
schody ewakuacyjne oraz ocieplono podmurówkę w czę-
ści budynku przedszkola i stołówki. Całość inwestycji to 
kwota ok. 620 tys. zł. Na to przedsięwzięcie pozyskano 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 
80% kosztów.
 Ponadto w ramach bieżących remontów Dyrektor 
szkoły wykonał generalny remont posadzki jednego z ko-
rytarzy wraz z przyległymi salami za kwotę ponad 40 tys. zł. 
W bieżącym roku wybudowane zostaną  przy szkole jesz-
cze dwa parkingi za kwotę ok. 160 tys. zł. Zadanie będzie 
realizował urząd miasta i gminy. Na tą inwestycję jest rów-
nież dofinansowanie w wysokości 80%. 

Inwestycje w obiekty szkolne
Samorząd Miasta i Gminy Pierzchnica przywiązuje bardzo dużą uwagę do tego aby obiekty szkolne były w moż-
liwie najwyższym standardzie i aby były jak najlepsze warunki do nauki dla uczniów. Dlatego też realizowane są 
różnego rodzaju inwestycje w tym zakresie.

Szkoła w Drugni

 Przy szkole w Drugni planowano remont placu par-
kingowego przed budynkiem. Jednak okazało się, że na-
stąpiła awaria kotłowni – piec, który miał już 25 lat zaczął 
przeciekać i nie nadawał się do naprawy.
 Zlecono w trybie pilnym wykonanie dokumentacji na 
wymianę urządzeń i przeprowadzono zapytanie ofertowe. 
Do połowy października zamontowany zostanie zestaw 
dwóch pieców w miejsce jednego starego co pozwoli na 
efektywniejsze użytkowanie i niższe zużycie paliwa.
 Koszt przedsięwzięcia wraz z dokumentacją to kwo-
ta ponad 160 tys. zł. Całość środków będzie pochodzić 
z budżetu gminy. W związku z realizacją w/w inwestycji 
- remont placu przed budynkiem szkolnym przesunięty 
został na przyszły rok.

Burmistrz
Stanisław Strąk

pień pochodzący z Podstoły. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu Drugnianki.
 Poczęstunek i muzyka sfinansowane 
zostało ze składek mieszkańców, darowi-
zny od wykonawcy oraz częściowo z Urzę-
du Miasta i Gminy w Pierzchnicy. W prace 
związane z przygotowaniem uroczystości, przygotowaniem posił-
ków i obsługą zaangażowali się strażacy z OSP Drugnia oraz człon-
kinie KGW Drugnia.
  Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem wyglądu i standardu 
obiektu. Świetlica na pewno będzie chlubą mieszkańców i będzie 
im służyć przez wiele lat. 

Klaudia Pawlik
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 Pod koniec sierpnia rozpoczęła 
się modernizacja Rynku w Pierzch-
nicy w ramach unijnego projektu: 
Rewitalizacja Pierzchnicy. Projekt był 
uzgodniony z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków. Uzyskaliśmy 
dofinansowanie 80% kosztów kwa-
lifikowanych z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nowe drzewa
 Drzewa w środkowej części Ryn-
ku sukcesywnie usychały. Z każdym 
rokiem coraz więcej obcinaliśmy su-
chych gałęzi, które stanowiły zagro-
żenie dla osób spacerujących. W kon-
sekwencji stawały się swego rodzaju 
kikutami i szpeciły wyglądem. Po kon-
sultacjach ze specjalistami (dendrolo-
dzy) podjęto decyzję o usunięciu sta-
rych drzew. Pnie zostaną wyfrezowane 
w głąb ziemi tak aby zapewnić dopływ 

Modernizacja Rynku

wody deszczowej (spływającej po pły-
cie Rynku) i w to miejsce posadzone 
zostaną młode drzewa (jesiony, plata-
ny i kasztany) o wysokości co najmniej 
3 m - tak aby strefa zielona Rynku zo-
stała zachowana. Nowe drzewa zosta-
ną otoczone ławeczkami, które będą 
je zabezpieczać przed zniszczeniem. 
Nowe drzewa w ciągu kilku lat powin-
ny się rozwinąć i nadać Rynkowi uroku 
oraz uczynić to miejsce jeszcze przy-
jemniejszym niż dotychczas.

Nowe wodotryski
 Dotychczasowa fontanna ma 
już ponad 15 lat i jej urządzenia we-
wnątrz są pordzewiałe, a obudowa 
marmurowa też wymagała napraw. 
Co roku ponoszone były koszty na-
praw urządzeń, a po ostatnim roku 
kiedy ze względu na pandemię fon-
tanna była nieczynna – konieczna 
byłaby wymiana wszystkich wyeks-
ploatowanych urządzeń pompo-

wych i sterowniczych. W miejsce 
fontanny wykonane zostaną wodo-
tryski (podświetlane), które obecnie 
są bardziej modne i są ulubionym 
miejscem zabaw dla dzieci w letnie 
gorące dni.

Monitoring
 Od wielu lat zgłaszane były zda-
rzenia chuligańskie na terenie Rynku 
ale trudno było ustalić sprawców. 
W ramach realizowanego przed-
sięwzięcia przewidziano montaż 
5  kamer tak aby podnieść poczucie 
bezpieczeństwa osób przebywają-
cych na Rynku, a w przypadku róż-
nych zdarzeń aby można było ustalić 
sprawców. 
 Ponadto zainstalowany będzie 
infokiosk oraz tablica granitowa upa-
miętniająca odzyskanie praw miej-
skich przez Pierzchnicę.

Burmistrz
Stanisław Strąk



GAZETA PIERZCHNICKA - PAŹDZIERNIK 2021 9

W 2021 roku przeprowadzono 
remonty w wielu świetlicach.

Wierzbie
W Wierzbiu przeprowadzono 
gruntowny remont kuchni. Wyre-
montowano obudowę kominka 
oraz odmalowano pomieszcze-
nia. W wyremontowanej kuchni 
zamontowano nowe meble ku-
chenne. Poprawiono opaskę z 
kostki brukowej wokół budynku. 

Gumienice
Przeprowadzono naprawę opa-
ski z kostki brukowej wokół bu-
dynku remizy, która pełni rów-
nież funkcję świetlicy.

Drugnia
W budynku remizy przeprowa-
dzono remont pomieszczenia 
po byłym sklepie. Wykonano 
szpachlowanie i malowanie ścian 
oraz zamontowano dodatkowe 
drzwi przejściowe do sali obok.

Maleszowa
W świetlicy w Maleszowie prze-
prowadzono malowanie po-
mieszczeń. Dokonano naprawy 
ubytków w elewacji. 

Pierzchnica
W remizie w Pierzchnicy wyko-
nano nową posadzkę na klatce 
schodowej i korytarzu na piętrze. 
Wyremontowano pomieszcze-
nia, w których prowadzone są 
zajęcia z dziećmi młodzieżą. Pla-
nowana jest wymiana okien. 
Tutaj inwestycja jest dofinan-
sowana z Urzędu Marszałkow-
skiego dzięki dotacji pozyskanej 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Pierzchnicy.

Skrzelczyce
W budynku dawnej szkoły wy-
remontowano posadzkę jednej 
z sal oraz wyremontowano ła-
zienkę. Tutaj też inwestycja jest 
dofinansowana z Urzędu Mar-
szałkowskiego dzięki dotacji po-
zyskanej przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Pierzch-
nicy.  

Klaudia Pawlik

Remonty świetlic„Sołtys Roku 2019 Województwa 
Świętokrzyskiego”

- wyróżnienie w konkursie
dla Stanisława Kwapisza

Sołtysa Sołectwa Drugnia Rządowa

 8 lipca 2021 roku w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach odbył 
się finał konkursu „Sołtys Roku 2019 
Województwa Świętokrzyskiego”. 
 Konkurs Sołtys Roku dotyczy 
wniosków złożonych w danym roku, 
natomiast tytuł nadawany jest zwy-
cięzcy za jego pracę i aktywność 
w roku poprzednim. W ubiegłorocznej 
edycji konkursu przyjęto zgłoszone 
wnioski, a jego rozstrzygnięcie i wrę-
czenie nagród, ze względu na pande-
mię, zostało odłożone na 2021 r. 
 Kandydatem do konkursu na 
„Sołtysa Roku 2019” Województwa 
Świętokrzyskiego z terenu Gminy 

Pierzchnica był Pan Stanisław Kwa-
pisz - Sołtys sołectwa Drugnia Rzą-
dowa.
 Pan Stanisław Kwapisz ma 66 lat. 
Jest mieszkańcem sołectwa Drugnia 
Rządowa. Funkcję sołtysa pełni od 11 
lat. 
 W dniu 09.09.2021r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław 
Strąk wręczył nagrodę Panu Stanisła-
wowi, z racji przyznania wyróżnie-
nia w konkursie „Sołtys Roku 2019”, 
dziękując za trud jaki wkłada w pracę 
na rzecz sołectwa Drugnia Rządowa 
oraz całej Gminy Pierzchnica. 

Klaudia Pawlik
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 W dniu 01.09.2021r. o godzinie 
12.30 z inicjatywy Instytutu Pamięci 
Narodowej odbyło się uroczyste zapa-
lenie zniczy na grobie, pochowanego 
na cmentarzu parafialnym w Pierzch-
nicy, westerplatczyka Edwarda Rokic-
kiego. W wydarzeniu oprócz delegacji 
z IPN-u udział wzięli Burmistrz Miasta 
i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 
Łopatowska, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Pierzchnicy Piotr Makuch 
wraz z delegacją zuchów, Proboszcz 
Parafii pw. Św. Małgorzaty w Pierzch-
nicy ks. Marian Gawinek oraz rodzina 
śp. Edwarda Rokickiego.
 Wszyscy zebrani zgodnie podkre-
ślali fakt, iż dbanie o pamięć osób po-
ległych w imię ojczyzny jest niezwykle 
ważne oraz, że powinno być kultywo-
wane i wpajane od najmłodszych lat.

Klaudia Pawlik

Uroczyste zapalenie zniczy na grobie westerplatczyka
- Edwarda Rokickiego

 W związku z koniecznością ograniczania wydatków 
bieżących podjęte zostały działania reorganizacyjne 
w urzędzie miasta i gminy. 
 Z dniem 1 grudnia ubiegłego roku 
Wojciech Pęczkiewicz (pełniący funkcję 
zastępcy burmistrza) objął stanowi-
sko Prezesa Zakładu Komunalnego. 
Podjąłem decyzję o niezatrudnianiu 
nowej osoby na to stanowisko - tym 
samym obejmując bezpośredni 
nadzór nad każdym referatem urzę-
du. Ponieważ przepisy nakładają 
obowiązek powołania zastępcy bur-
mistrza, więc w ramach swojego etatu 
sekretarz gminy Halina Ryśkiewicz pełni 
również funkcję zastępcy burmistrza (7/8 
etatu – sekretarz gminy, 1/8 etatu - zastępca bur-
mistrza).
 Pod koniec lipca br na emeryturę odeszła kierownik 
USC Mieczysława Pietrzyk. Jej stanowisko z dniem 1 sierp-
nia objęła dotychczasowa kierownik referatu organizacyj-
nego Małgorzata Garlicka.

Oszczędności w gminnej administracji

 Podjąłem decyzję o połączeniu dwóch referatów: orga-
nizacyjnego oraz rolnictwa w jeden referat: administracyjny.
 Tym samym zmniejszona została liczba stanowisk 

kierowniczych. Po reorganizacji w urzędzie są trzy 
referaty:

 1) referat administracyjny (6 stanowisk) – kie-
rownikiem jest sekretarz gminy Halina Ryś-
kiewicz, 
2) referat inwestycji i ochrony środowiska 
(6 stanowisk) – kierownikiem referatu jest 
Monika Pawlik, 
3) referat finansowy – (6 stanowisk) – kie-

rownikiem jest skarbnik Krzysztof Cieślak, 
 oraz samodzielne stanowisko – kierownik 

USC Małgorzata Garlicka.
Jestem przekonany, że po reorganizacji funkcjono-

wanie urzędu miasta i gminy nie pogorszy się - natomiast 
oszczędności wynikłe z ograniczenia stanowisk kierowni-
czych (zastępca burmistrza i kierownik referatu organiza-
cyjnego) są znaczące.

Burmistrz 
Stanisław Strąk
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 Dziś wzięliśmy udział w uro-
czystym rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego. Spotkaliśmy się wszyscy 
po wakacjach, by z nowymi siłami 
rozpocząć kolejny rok nauki. Niestety 
będzie to być może kolejny rok nie-
pewnej sytuacji epidemiologicznej. 
Mamy jednak ogromną nadzieję, że 
nie będziemy musieli zamykać naszej 
placówki i przechodzić na nauczanie 
zdalne. Aby tego uniknąć, niezbędne 
są szczepienia. Zachęcamy wszyst-
kich niezdecydowanych, by zastano-
wili się raz jeszcze i przekonali się do 
przyjęcia szczepionki.
 Warto w tym miejscu odnotować, 
że pojawiły się w gronie pedagogicz-
nym trzy nowe osoby. Pani Izabela 
Muller-Idzik będzie pracować w  cha-
rakterze nauczyciela przedszkolnego, 
pani Łucja Cięciel poprowadzi zajęcia z 
muzyki, a pani Magdalena Pawłowska 
będzie nauczycielem wspierającym. 
Wierzymy, że praca w naszej placówce 
przyniesie nowym nauczycielom wie-
le satysfakcji!
 W naszej szkolnej społeczno-
ści powitaliśmy także uczniów klas 
pierwszych. Na skromnej uroczy-

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Pierzchnicy - 1 września 2021 r.

stości powitał ich pan dyrektor Piotr 
Makuch, a także zaproszeni goście, 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 
pan Stanisław Strąk, przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Monika Pawlik 
oraz ksiądz proboszcz Marian Gawi-
nek. Bardzo się cieszymy, że w tym 
roku szkolnym znów będziemy mieli 
dwie klasy – I a i I b. Wychowawczy-

niami zostały panie Agnieszka Figiel i 
Barbara Miszczyk.
 Pozostaje nam tylko życzyć 
wszystkim uczniom, nauczycielom 
i wszystkim pracownikom naszej 
szkoły wiele wytrwałości i cierpliwo-
ści. Oby ten rok szkolny był lepszy od 
poprzedniego.

Tomasz Stolarczyk
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 Tegoroczne Dożynki Gminne 
odbyły się 15 sierpnia 2021r. w miej-
scowości Wierzbie. Uroczystość 
rozpoczęła się od przemarszu koro-
wodu dożynkowego, któremu przy-
grywał zespół Wierzbianki. Następ-
nie 9 delegacji - Wierzbie, Drugnia, 
Górki, Maleszowa, Osiny, Pierzch-
nianka, Podlesie, Skrzelczyce i Stroj-
nów - złożyło pięknie uplecione 
wieńce dożynkowe, po czym odbyła 
się uroczysta Msza Święta polowa, 
którą odprawiał proboszcz Parafii 
p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy 
ks. Marian Gawinek oraz Proboszcz 
parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Drugni 
ks. Andrzej Ligenza.  Po Mszy Świę-
tej  nastąpił ceremoniał dożynkowy, 
podczas którego starości dożynkowi 
w osobach Pani Barbary Sadowskiej 
i Pana Jana Sadowskiego przekaza-
li na ręce Gospodarza Gminy Pana 
Stanisława Strąka bochenek chleba, 
który jak zapewnił Burmistrz, bę-
dzie dzielony sprawiedliwie. Następ-
nie pokrojono chleby przyniesione 

Dożynki Gminne 2021 - Wierzbie

przez delegacje oraz poczęstowano 
wszystkich zebranych.
 Najpiękniejszym Wieńcem Do-
żynkowym, wybranym przez komisję 
konkursową, okazał się ten wykona-
ny przez sołectwo Wierzbie.
 Pośród przybyłych gości zna-
leźli się miedzy innymi: Krzysztof Li-
piec Poseł na Sejm RP, Krzysztof Słoń 
Senator RP, Mariusz Ściana Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Maria 
Łopatowska Przewodnicząca Rady 
Miejskiej, sołtysi i radni z terenu Gmi-
ny Pierzchnica oraz kierownicy jed-
nostek organizacyjnych. Po krótkich 
przemówieniach zaproszonych gości 
rozpoczęła się część artystyczna nie-
dzielnego popołudnia, podczas której 
swoje umiejętności zaprezentowały 
zespoły z terenu Gminy Pierzchnica: 
Pierzchniczanie, Skrzelczaneczki, Ma-
leszowianki, Drugnianki, Wierzbianki, 
oraz uzdolniona muzycznie młodzież 
i dzieci z Gminy Pierzchnica pod prze-
wodnictwem Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Pierzchnicy Pana Piotra 

Makucha.  Małym przerywnikiem 
podczas występów wokalnych były 
skecze przygotowane przez Dru-
gnianki i Wierzbianki, które rozbawiły 
do łez zebraną publiczność. 
 W trakcie imprezy wystawio-
ne zostało stoisko z informatorami 
oraz gadżetami promującymi akcję 
#SZCZEPIMYSIĘ.
 KGW Wierzbianki przygotowa-
ło darmowe smakołyki dla uczest-
ników imprezy były to kiełbaski, 
ciasta, woda, kawa i herbata z kolei 
najmłodsi uczestnicy dożynek mogli 
skosztować darmowej waty cukro-
wej i popcornu.
 Podczas dożynek swoje stoisko 
wystawiła Świętokrzyska Izba Rolni-
cza, która zorganizowała wiele kon-
kursów oraz przygotowała smaczny 
poczęstunek dla uczestników na-
szych dożynek.
 Impreza odbyła się z zachowa-
niem obowiązującego reżimu sani-
tarnego. 

 Klaudia Pawlik
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Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację Dożynek Gminnych

w Wierzbiu, tym którzy przygotowali i wykonali dekoracje, obsługiwali gości a przede wszystkim sponsorom,
którzy wsparli finansowo i materialnie tą gminną uroczystość.

Sponsorzy:
KGW Wierzbianki, Wspólnota Gruntowa Wsi Wierzbie, Zofia i Adam Lach,  

Zbyszko Stal Mateusz Jarek, Adrian Lach, Agata i Dariusz Lach,  
Dorota i Mirosław Wojnowscy, Kamila i Kamil Adamczyk, Monika i Tomasz Dzierżak, Dorota i Ryszard Lach,

Wioletta Chabik, Barbara i Jacek Zamojscy.

Starostowie Dożynkowi
Barbara i Jan Sadowscy

Radna Rady Miejskiej
Kamila Adamczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk

 W dniu 12 września 2021 roku odbyły się w Kielcach dożynki wojewódzkie. Organizatorami dożynek byli: Urząd 
Marszałkowski oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Uroczy-
stości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze kieleckiej, a następnie przeniosły się na plac przed pałacem biskupów 
krakowskich obok katedry. 
 Starościną dożynek wojewódzkich była mieszkanka Maleszowej – Małgorzata Biernacka – jako przedstawicielka 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
 Pani Małgorzacie gratulujemy takiego wyróżnienia – bo to nie tylko zaszczyt dla niej ale także wyróżnienie dla Ma-
leszowej i całej Gminy Pierzchnica.

Klaudia Pawlik
Zdjęcie z echodnia.eu

Mieszkanka naszej gminy
 – Starościną dożynek wojewódzkich
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 Wsparcie, rozwój, kompensacja, zabawa, spotkanie, 
integracja, poznanie, uwrażliwianie to tylko niektóre for-
my pomocy i cele jakie można dostrzegać w działaniach 
podejmowanych w ostatnich miesiącach przez pracow-
ników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pierzchnicy. Wszystkie wymienione i niewymienione 
formy wsparcia ukierunkowane i dostosowane zostały 
do indywidualnych potrzeb rodzin, dorosłych, dzieci, czy-
li mieszkańców gminy Pierzchnica. Bywa tak, że pomoc 
nie jest przyjmowana, jest ignorowana, przyjmowana 
z niechęcią. I tak również się zdarza, a my jako pracowni-
cy w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy na taką 
reakcję przygotowani. I choć czasami nie zgadzamy się 
z decyzją rodziny, dorosłego to szanujemy sposób po-
stepowania. Nie dążymy do zmiany wbrew woli rodziny. 
Dążymy do udzielania sensownej pomocy, takiej, która 
wprowadzi realną zmianę, zadziała pozytywnie na dru-
giego człowieka, zmotywuje do działania, walki o siebie. 
Bo „można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonal-
nych argumentów dla konkretnych przypadków, aby 
nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, 
chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nad-
miarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji 
i nieufności” (o. Fabian Kalbatch).  
 Działamy w różny sposób, formalnie, zgodnie z wy-
mogami, ustawami, obowiązującymi przepisami oraz sto-
sujemy metody pozaformale. Takie, które wybiegają poza 

Różne kolory MGOPS-u, czyli jak pomagaMY!
schemat codzienności, rutyny, które skupiają się na indy-
widualności drugiej osoby, często tą drugą osobą bywa 
dziecko. Metody wybiegające poza tradycyjne formy 
wsparcia cechuje delikatność, wrażliwość i dostrzeganie 
potrzeb innej osoby. Nasi podopieczni często są proszeni 
o wyrażanie zgody na udzielenie wsparcia. Chcemy w ten 
sposób pokazać podmiotowość drugiej osoby, jej prawo 
do wyrażania bądź nie, zgody na ewentualne wsparcie. 
 „Kochać znaczy dawać” to jedno z działań, w którym 
troszczymy się by udzielana pomoc była odbierana jako 
wsparcie i prezent. W okresie realizacji projektu, czyli od 
października 2019 roku udało nam się przekazać szereg 
różnych, mniejszych i większych prezentów. A były to 
ubrania zarówno dla dzieci jak i dorosłych, biurka, łóżka, 
wózek dziecięcy, fotele do biurka, rzeczy do doposażenia 
pokoju i wiele innych przedmiotów. W trakcie realiza-
cji tego projektu staramy się, aby wszystkie przedmioty 
prezentowały swoją jakość i nadawały się do dalszego 
użytkowania. Wszystkie te działania nie miałyby możli-
wości zaistnienia i realizacji, gdyby nie wsparcie i realna 
wrażliwość na potrzeby drugiej osoby mieszkańców całej, 
pierzchnickiej społeczności. 
 Troska o najmłodszych mieszkańców, pomoc w kom-
pensowaniu pojawiających się trudności, pomoc w do-
strzeganiu indywidualności, kształtowanie poczucia wła-
snej wartości, dostrzeganie niepowtarzalności i mocnych 
cech to cele realizowane w trakcie zajęć kompensacyjno 
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– wspierających. W trakcie spotkań 
każde dziecko ma zapewnione indy-
widualne podejście, ukierunkowane 
na wsparcie jego potrzeb. Spotkania 
mają formę zabawy połączonej z kom-
pensacją pojawiających się trudności. 
Każde dziecko uczy się podejmowania 
decyzji, otrzymuje przestrzeń do po-
dejmowania oraz ponoszenia odpo-
wiedzialności za podejmowane dzia-
łania. Jest również czas na wyrażenie 
tego co dziecko czuje w danym mo-
mencie, czego potrzebuje oraz czego 
oczekuje, jest również czas na dziecię-
cą nudę. A wszystko odbywa się w nie-
spiesznej atmosferze poznawania się 
dziecka z dorosłym oraz wzajemnego 
uczenia się siebie. 
 Nieprzerwanie od maja 2019 roku 
rodzinom współpracującym z MGOPS 
proponowane są działania w ramach 
projektu „Centrum Usług – Współ-
praca na rzecz społeczności lokalnej”. W okresie wa-
kacji chętne osoby skorzystały z kilkudniowego wyjazdu 
rodzinnego, w takcie, którego miały możliwość pokony-
wania terenów górskich, integrowania się z innymi uczest-
nikami. Uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach, 
wyjściach plenerowych, zajęciach tematycznych. Dorośli 

mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności rodzi-
cielskich poprzez uczestnictwo w proponowanych zaję-
ciach warsztatowych.  W ramach działań projektowych 
w ostatnim czasie odbył się również Piknik Integracyjny 
zorganizowany przez Regionalne Centrum Wolonta-
riatu w Kielcach. Całość wydarzenia odbyła się na terenie 
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GMINA PIERZCHNICA

Realizacja „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla  gminy Pierzchnica

na lata 2020 – 2032”  w 2021r.

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica informuje, że została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, na dofinansowanie zadania 
pn. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Pierzchnica na lata 
2020 – 2032”  w 2021 r. 

Koszt całkowity zadania wynosi  97 200,00 zł, w tym dotacja w kwocie 81 000,00 zł  – stanowiąca 90 % ko-
sztów kwalifikowanych.

Na kwotę dotacji składają się :

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 40 500,00 zł, tj. 45,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 40 500,00 zł, tj. 45,00 % kosztów kwalifikowanych zadania

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali w gminie Nowiny. 
W ten sobotni dzień pogoda dopisywała, dlatego całość 
wydarzenia odbywała się na powietrzu, gdzie rodziny 
mogły skorzystać z przygotowanych atrakcji. A były m.in. 
konkursy i quizy z nagrodami, kącik z grami planszowymi, 
kącik czytelniczy, warsztaty taneczne, plastyczne, namiot 
policyjny, dmuchane zjeżdżalnie, popcorn i wata cukro-
wa oraz możliwość skorzystania z poczęstunku. Dodat-
kowo regularnie w ramach projektu odbywają się zajęcia 
sensoryczne dla dzieci z wykorzystaniem klocków MO-
VIE. Młodsi uczestnicy projektu czują się dobrze na tych 
zajęciach, lubią je, cieszą się, kiedy otrzymują informację 
o kolejnych zajęciach ruchowych. Inspirujące jest patrze-
nie na dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach. Co widzi 
dorosły będący obserwatorem tych konkretnych zajęć? 
Uśmiech, błysk w oku dziecka, czasami lekki lęk po-
jawiający się przed wykonaniem kolejnego zadania 

ruchowego, ciekawość, zainteresowanie, zaskoczenie, 
dumę, radość, chęć pokonania przeszkody, samosta-
nowienie, pomysłowość.
 W taki właśnie sposób formalny i mniej formalny 
staramy się wspierać rodziców, dzieci, którzy natknęli się 
w swoim życiu na trudności. Nie ma co ukrywać, nie jest to 
łatwe zadanie, potrzeba delikatności, czułości, wrażliwo-
ści na chęci i możliwości drugiego człowieka. Jednocze-
śnie wymaga kreatywności, otwartości, przebojowości, 
pomysłowości i ogromu determinacji. A wszystko w po-
łączeniu z szacunkiem wobec ostatecznej decyzji rodziny 
i chęci bądź jej braku do skorzystania z proponowanego 
wsparcia, pomocy.

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pierzchnicy
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Spotkanie Przyjaciół Lady Sue Ryder

 W dniu 25 sierpnia 2021r. w siedzibie Fundacji Dom 
Seniora im. Sue Ryder z inicjatywy Prezesa  Marka Zator-
skiego odbyło się spotkanie rodziny Sue Ryder, gościła 
u nas: Wiceprezes Fundacji Sue Ryder w Warszawie Pani 
Halina Rowicka - Kalczyńska, Dyrektorzy i pracownicy 
Domu Pomocy Społecznej w Psarach, w Popkowicach 
i  Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Helenów.
 Podczas spotkania goście poznali specyfikę działal-
ności naszej Fundacji, której zakres jest bardzo szeroki 
i  różnorodny: prowadzenie placówki całodobowej, reali-
zacja projektów z środków unijnych i krajowych. Prezes 
Fundacji Sue Ryder w Warszawie, jak również pozostali 

uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem pracy 
i  zaangażowania pracowników, dzięki którym tak dużo 
inicjatyw jest podejmowane na rzecz ludzi starszych z ter-
nu gminy Pierzchnica i powiatu kieleckiego.
 Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, pod-
czas którego Dyrektorzy dzielili się doświadczeniami 
w zakresie pracy społecznej.  
 Zebrani goście zaznaczyli jak wiele korzyści płynie ze 
wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń, jednocześnie 
nadmieniając jak dużą wartością jest nauka od drugiego 
człowieka. 

Ilona Hendzel

Mała książka - wielki człowiek
W nowym roku szkolnym 2021/2022 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy bierze udział w ko-
lejnej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego pod patronatem Instytutu Książki. Celem 
kampanii jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci – w wieku przedszkolnym. Zapraszamy 
dzieci 3 i 4-letnie, które jeszcze nie zapisały się do naszej biblioteki- do odwiedzenia nas i odbioru wyprawki 
czytelniczej. Szczegółowych informacji udzielają nasze Panie bibliotekarki. 

Jolanta Adamska 
Kierownik MGBP
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 W ramach projektu „Profesjonal-
nie o folklorze”, dofinansowanego 
z konkursu ofert z zakresu Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, 
który w gminie Pierzchnica realizuje 
Fundacja „Przyjazny Dom Dziecka” 
odbywają się warsztaty gitarowe, 
bębniarskie i wokalne.
 Warsztaty gitarowe prowadzi 
Pan Radosław Sroka. Zaintereso-
wanie grą na gitarze jest w gminie 
Pierzchnica bardzo duże, o czym 
świadczy ilość osób biorąca udział 
w Gitarowym Rekordzie Guinnessa. 
Celem tych zajęć jest opanowanie 
utworów ludowych na gitarach. To 
nie lada sztuka dla tak młodych ludzi. 
Aby grać na jakimś instrumencie to 
po pierwsze trzeba chcieć, a po dru-
gie codziennie ćwiczyć. Wystarczy 15 
minut dziennie. Uczestnicy warszta-
tów gitarowych chcą i ćwiczą, z rado-
ścią obserwujemy ich postępy.
 W miesiącu lipcu zostały zreali-
zowane cztery warsztaty bębniarskie 
prowadzone przez Pana Bartosza 
Kłosowskiego. Prowadzący zajęcia 
przywiózł ze sobą mnóstwo instru-
mentów (surdo, didgeridoo, frog, 
kij deszczowy, marakasy, janczary, 

„Profesjonalnie o folklorze”

tamburyna, djembe, cajon, elektro-
niczną perkusję, pałeczki perkusyj-
ne), dzięki którym przekazywana 
wiedza była od razu wprowadzana 
w życie. Uczestnicy na początek na-
uczyli się prostych, podstawowych 
rytmów (walczyka i oberka), zapo-
znali się z  instrumentami i zyskali 
umiejętność gry na nich.  Drugiego 
dnia zagrali już jako jedna orkiestra 
oberka na podkładzie Zespołu Folk-
lorystycznego Pierzchniczanie oraz 
inne utwory poważne grane według 
wskazań dyrygenta. Nowe instru-
menty, nowe rytmy, dobra zabawa, 
wiele konkursów - z tego wszystkie-
go mogli skorzystać uczestnicy pro-
jektu. Na zakończenie warsztatów 
zrobili głośne show przed świetlicą. 
Uczestnicy projektu z niecierpliwo-

ścią oczekują na kolejne warsztaty 
bębniarskie. Warsztaty wokalne będą 
przeprowadzone w miesiącu wrze-
śniu i październiku. Pierwsze zajęcia 
z  wokalistką, kompozytorką, trene-
rem wokalnym Katarzyną Lisowską 
już za nami. Pod okiem profesjona-
listki na warsztacie została przepro-
wadzona emisja głosu, ćwiczenia 
relaksacyjne. Uczestnicy opanowali 
jeden utwór z podziałem na głosy 
oraz przyśpiewkę ludową „Cebula”.
 Podsumowaniem projektu ma 
być występ podczas Festynu dla ro-
dzin wychowanków Świetlic Aktywa-
tor z terenu gminy Pierzchnica, który 
odbędzie się w październiku 2021 r.

Agnieszka Głuszek
- animator kultury MGBP

w Pierzchnicy

Komunikat MGBP w Pierzchnicy
- Pracujemy dłużej

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy informuje,
iż od 13 września 2021 roku w każdy poniedziałek czas pracy instytucji 

zostaje wydłużony o 2 godziny, tj. do godz. 18:00. 
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 Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osi-
nach mimo panującej pandemii, w miarę możliwości, bio-
rą czynny udział w imprezach integracyjnych. Pierwszą 
okazją było spotkanie zorganizowane przez WTZ Belno 22 
czerwca 2021 r. gdzie braliśmy udział w III Edycji Konkur-
su „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – piosenka bajkowa. Nasi 
uczestnicy zaprezentowali piosenki „Na wyspach Berga-
mutach” i „Kulfon”.
 Kolejnym wydarzeniem muzycznym był Konkurs Pio-
senki w Sędku 30 czerwca. Poświęcony był on pamięci 
Krzysztofa Krawczyka. Zaproszeni soliści przedstawili pio-
senki z jego repertuaru.    
 W dniach  7 lipca  i 14 lipca  odbyły się spotkania   
z okazji Dnia Rodziny, organizowane jak co roku w naszej 
placówce. Grupa muzyczna „Nibylandia” zaprezentowała 
piękny występ. Zaproszonym rodzicom i opiekunom zo-
stały wręczone własnoręcznie wykonane serca.
 26 sierpnia odbył się „V Letni Piknik Osób Niepeł-
nosprawnych w Osinach” , na który zostały zaproszone 
zaprzyjaźnione placówki. Każda grupa zaprezentowała  
występ artystyczny pod hasłem „Piosenka ogniskowa” 
z użyciem własnoręcznie przygotowanych instrumen-
tów. Jedną z atrakcji były konkurencje sportowe, odbyły 
się też zabawy integracyjne, w których wszyscy chętnie 
brali udział. Spotkanie uwieńczyło wręczenie nagród dla 
wszystkich uczestników. 

„To co w życiu ważne jest ...”

 Ponadto podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Osinach bardzo zaangażowali się w pomoc potrzebu-
jącym poprzez zbieranie nakrętek. Z pewnością to nie bę-
dzie jedyna nasza akcja w tym kierunku.

Magdalena Markiewicz
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 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
od czerwca rozpoczęła realizacje projektu pn. „Zaprzyjaź-
nić się z komputerem” jest to cykl warsztatów komputero-
wych, w których uczestniczą Seniorzy z Domu Seniora im. 
Sue Ryder oraz mieszkańcy z terenu gminy Pierzchnica.
 Zajęcia realizowane są w ramach zadania publicz-
nego zleconego w ramach programu wieloletniego  na 
rzecz Osób Starszych „ Aktywni+” na lata 2021-2025, Edy-
cja 2021, finansowane z budżetu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej.
 Realizacja zadania pozwoliła na zakup laptopów, 
środków ochrony osobistej, co zapewnia bezpieczeństwo 
podczas zajęć. Celem projektu jest zapoznanie Seniorów 

„Zaprzyjaźnić się z komputerem”
z nowymi technologiami umożliwiającymi kontakt z bli-
skim np. poprzez: media społecznościowe, co w dobie 
pandemii koronawirusa jest niezwykle ważne. W progra-
mie zajęć są podstawy obsługi komputera, wprowadzenie 
w środowisko systemu Windows, poczta elektroniczna, 
wyszukiwanie informacji w Internecie. Udział w zajęciach 
pozwala na zniwelowanie nudy dnia codziennego jak 
również, wyzwolenie motywacji uczenia się.
 Na naukę nigdy nie jest za późno, przykładem są nasi 
Seniorzy, którzy chętnie zdobywają nowe umiejętności, 
sprzyjające włączeniu społecznemu oraz bezpiecznemu 
funkcjonowaniu we współczesnym świecie. 

Ilona Hendzel

Podziękowania dla Firmy Usługi Transportowe
i Budowlane Mirosława Bielecka

za bezpłatny transport cytomammobusa
 W dniach 9-10 czerwca 2021 roku na Rynku w Pierzchnicy stacjonował cytomammobus. Został on bezpłatnie 
przetransportowany na teren naszej gminy przez Firmę Usługi Transportowe i Budowlane Mirosława Bielecka.
 Składamy serdeczne podziękowania Pani Mirosławie, za bezpłatną pomoc i zaangażowanie na rzecz zdrowia 
Naszych Pań.  

Burmistrz
Stanisław Strąk
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 Projekt realizowany przez MGBP w Pierzchnicy we 
współpracy ze Szkołą Podstawową w Pierzchnicy pt. 
„Niepodległość to cenny dar” ma na celu uczczenie set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o posza-
nowanie godności i praw człowieka. Do tej pory zostało 
przeprowadzonych pięć warsztatów tanecznych, podczas 
których uczestnicy projektu uczą się podstawowych kro-
ków do układów tanecznych. Odbyły się również  warsz-
tatów muzyczne w Świetlicy Aktywator w Pierzchnicy, na 
których młodzież i dzieci opanowali pięć utworów patrio-
tycznych. 23 czerwca 2021 r. odbyła się wycieczka Ślada-
mi Marszałka Józefa Piłsudskiego po Warszawie, w której 
udział wzięło 40 uczestników warsztatów tanecznych, 
muzycznych i teatralnych oraz 4 opiekunów. Nasz pro-
jekt „Niepodległość to cenny dar” przewiduje zapoznanie 
uczestników projektu z miejscami, na których swój ślad zo-
stawił Marszałek Józef Piłsudski, dlatego zaplanowaliśmy 
właśnie taką trasę w Warszawie. Pan Marcin Makuchowski 
jest wybitnym przewodnikiem, który w interesujący spo-
sób przekazywał swoją wiedzę o Marszałku Piłsudskim. 
Oprowadził nas po miejscach związanych z  jego pra-
cą i życiem rodzinnym, a także zaprowadził nas do tych 
miejsc, które upamiętniają jego osobę. Pokazał nam Ła-
zienki, X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, Zamek Królewski, 

„Niepodległość to cenny dar”

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Dom bez Kantów”, 
Most Poniatowskiego, Belweder, Budynek Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych, Stadion Miejski im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Liczyliśmy na wspaniałą lekcję histo-
rii, urozmaiconą ciekawostkami z życia Marszałka i to wła-
śnie otrzymaliśmy. Kolejnym etapem wycieczki było Mu-
zeum Piłsudskiego w Sulejówku. Tam zarezerwowaliśmy 
zwiedzanie ogrodu historycznego z  przewodnikiem na 
wyłączność oraz obiad. Trzeba przyznać, że obiad, który 
ufundowała uczestnikom wycieczki Fundacja „Przyjazny 
Dom Dziecka”, był wyśmienity. 
 W ramach projektu pod koniec września przy Szko-
le Podstawowej w Pierzchnicy zostanie zorganizowany 
Piknik Niepodległościowy, podczas którego odbędzie się: 
pokaz musztry 10ŚBOT z Kielc, wystawa ilustracji z życia 
i  działalności Marszałka Piłsudskiego, gra terenowa, bę-
dzie także czas na zabawy w strefie plastycznej i wojsko-
wej. Punktem kulminacyjnym projektu będzie spektakl 
muzyczno-teatralny połączony z inscenizacją historyczną. 
Po wakacyjnej przerwie już wracamy do kontynuowania 
zajęć muzycznych i tanecznych, a grupa teatralna roz-
pocznie próby by w październiku połączyć wszystkie dzia-
łania i stworzyć przepiękne przedstawienie historyczne. 

Agnieszka Głuszek
- animator kultury MGBP w Pierzchnicy
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 Tydzień Profilaktyczny rozpo-
częliśmy od wyjazdu do Kielc do 
Mobius-ścianka wspinaczkowa i Me- 
diateki-Poczytalni na dworcu auto-
busowym. Podczas gdy jedna grupa 
pokonywała kolejne etapy ścianki 
wspinaczkowej druga zwiedzała 
Mediatekę i „Sienkiewkę”. Oba miej-
sca zachwyciły nas niesamowicie. 
Wychowankowie świetlic w @me-
diatece.kielce zainteresowani byli 
najbardziej nowościami medialny-
mi, zobaczyli inne oblicze biblioteki 
niż to, które znają. W Mobiusie na 
ściankach wspinaczkowych radości 
nie było końca. Większość naszych 
wychowanków poradziła sobie 
z wszystkimi przeszkodami pokonu-
jąc swoje początkowe lęki i obawy.
 Drugi dzień to zajęcia pod ha-
słem „Bezpieczne wakacje”, pro-
wadzone przez Panie z Wydziału 
Prewencji i Rehabilitacji ZPRO w Kiel-
cach oraz Pana z Państwowej Inspek-
cji Pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Kielcach. Wiedza na temat 
bezpieczeństwa w gospodarstwie, 
które było tematem przewodnim 
została przekazana w formie zaba-
wy. Były liczne quizy, zagadki, re-
busy, a  na koniec test. Uczestnicy 
podczas warsztatów otrzymywali 
drobne upominki. Tego dnia odby-
ły się również warsztaty owocowo
-warzywne (przygotowanie zdro-
wych soków i koktajli) oraz liczne 
rozgrywki w  gry stolikowe w MGBP 
w  Pierzchnicy. Wychowankowie 
Świetlic Aktywator bardzo zaangażo-
wali się w cały proces przygotowania 
soków począwszy od umycia owo-
ców i warzyw, poprzez obieranie, 
po wyciskanie i miksowanie soków  
w wyciskarkach i blenderach. 
 Trzeci dzień to wyjazdy do fan-
tastycznych gospodarstw agrotu-
rystycznych na warsztaty mające 
na celu zapoznanie wychowanków 
z  kulturą ludową. Liczniejsza grupa 
była w Kapkazach - w Szkole Wraż-
liwości, gdzie mieliśmy okazję oglą-
dać sztukę teatralną odgrywaną na 
scenie w stodole z wykorzystaniem 

Tydzień Profilaktyczny z Aktywatorem

żywej muzyki dawnych instrumen-
tów. Następnie, po podziale na trzy 
grupy uczestniczyliśmy w warszta-
tach: ceramicznych, piekarniczych 
i zielarskich. Tę naukę cierpliwości 
zakończyło ognisko z kiełbaskami. 
Grupa licząca piętnaście dziewczy-
nek w tym czasie była w Wiącce 
w  Izbie Lnianej. W programie mie-
liśmy warsztaty wykonywania Lalki 
Motanki z różnych skrawków mate-
riałów – lalki, która spełnia życzenie 
osoby, która ją wykona, próbę wy-
konania bransoletek na krosienkach, 
zwiedzanie zagrody ze zwierzętami, 
spacer po ogrodzie (w tym smako-
wanie borówek prosto z krzaka) oraz 
ognisko.
 Czwarty dzień to zajęcia sporto-
we i przedstawienie teatralno-profi-
laktyczne w wykonaniu Teatru „Mał-
go” z Częstochowy, z podziałem na 
dwie grupy wiekowe. Młodszym wy-
chowankom został przedstawiony 
problem wyśmiewania się w szkole 
w formie bajki. Niezwykle żywiołowo 

dzieci reagowały na wszelkie pytania 
i zagadki ze strony aktorów. Starszym 
wychowankom podczas spektaklu 
został przedstawiony problem hejtu, 
spożywania alkoholu i innych uży-
wek oraz konsekwencji z tym zwią-
zanych. Na zakończenie grupa star-
sza brała udział w konkursie, wszyscy 
poradzili sobie doskonale. Podczas 
gdy jedni oglądali przedstawienie, 
drudzy na boisku Orlik zmagali się 
w  licznych zawodach sportowych 
typu: przeciąganie liny, limbo, tory 
przeszkód, rozgrywki w piłkę nożną 
oraz zabawa na placu zabaw dla naj-
młodszych.
 Piąty dzień Tygodnia Profilak-
tycznego z Aktywatorem to aktyw-
ność na basenie Koral i w Akademii 
Przygody w Morawicy (park linowy). 
Nasi wychowankowie musieli wyka-
zać się nie lada odwagą i sprytem 
w  pokonywaniu przeszkód jakie na 
nie czekały.
 Tydzień Profilaktyczny miał za 
zadanie uświadomić nam jakie war-
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tości są w życiu ważne. Wszystkie 
działania podjęte w dniach 16.08-
20.08.2021 r. miały za zadanie re-
alizację zadań o tematyce profilak-
tycznej poprzez integrację, zabawę, 
warsztaty, wycieczki, czyli kreatywne 
spędzanie czasu wolnego w gronie 
rówieśników.
 Dziękujemy wszystkim osobom, 
które włączyły się w organizację Ty-

godnia Profilaktycznego, dziękujemy 
Dyrekcji SP w Pierzchnicy za udo-
stępnienie sali gimnastycznej i  bo-
iska.
 Wszystkie działania Tygodnia 
Profilaktycznego z Aktywatorem 
zostały zrealizowane i sfinansowa-
ne w  ramach dotacji celowej przy-
znanej przez Gminę Pierzchnica na 
profilaktykę uzależnień wśród dzieci 

i młodzieży – zadanie pn. „Organizo-
wanie i współfinansowanie różnych 
form spędzania czasu wolnego dzie-
ci i  młodzieży – świetlice dla dzieci 
jako metoda przeciwdziałania alko-
holizmowi”.  

Renata Żyła
– wychowawca 

Świetlicy Aktywator
w Skrzelczycach

 Academica to darmowa cyfrowa wypożyczalnia 
umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblio-
teki Narodowej. System pozwala użytkownikom na prze-
szukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie 
publikacji i tworzenie notatek do obiektów również naj-
nowszych objętych ochroną prawa autorskiego. Z syste-
mu korzystają nie tylko duże placówki uniwersyteckie, ale 
także biblioteki gminne oraz szkolne.
 Dzięki systemowi uczniowie, studenci, kadra ucząca 
oraz wszyscy zainteresowani mają możliwość korzystania 
z bogatych zbiorów literatury naukowej i popularnonau-
kowej niezbędnej w procesie kształcenia czy przygotowy-
waniu prac np. licencjackich, magisterskich.
 Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Aca-
demica uruchomiona została w 2014 roku w wyniku re-

ACADEMICA w MGBP w Pierzchnicy
alizacji projektu Biblioteki Narodowej we współpracy 
z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej oraz Naukowej i Aka-
demickiej Sieci Komputerowej, którego celem było wpro-
wadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń między-
bibliotecznych, poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy 
polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papiero-
wych, wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.
 Z zasobów Cyfrowej Wypożyczalni mogą korzy-
stać wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy, 
gdyż system Academica został  uruchomiony w MGBP 
w Pierzchnicy od lipca 2021r. Zapraszamy. 

Jolanta Adamska 
Kierownik MGBP
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 Akcja dramatu Zapolskiej roz-
grywa się we Lwowie, o czym świad-
czą gwarowe zwroty używane przez 
bohaterów sztuki, np.: lokatorów 
można „delożować” czyli usunąć 
z  mieszkania, pensję należy „faso-
wąć” czyli odebrać, hulać czyli „lam-
partować się”.
 Salon Dulskich to pomieszcze-
nie typowe dla epoki wyposażone – 
jak pisze autorka – w „dywany, meble 
solidne, na ścianach w złoconych ra-
mach premia i Bóg wie jeszcze jakie 
obrazy. Rogi obfitości, sztuczne pal-
my, landszaft haftowany za szkłem”. 
Przez te wymuskane wnętrza prze-
latuje jaki wicher gospodyni domu 
pani Aniela Dulska w stroju codzien-
nym i dość niechlujnym: „papiloty, 
z tyłu cienki kosmyk – kaftanik biały 
wątpliwej czystości, halka włóczko-
wa, krótka, podarta na brzuchu”.
 Nazwisko głównej bohaterki na 
stałe zagościło w języku polskim, 
gdzie dulszczyzną określa się koł-
tuństwo, mieszczańską hipokryzję, 
ciasnotę poglądów a wszystko to 
połączone z wysokim mniemaniem 

NARODOWE CZYTANIE w MGBP w Pierzchnicy,
czyli Moralność według Dulskiej

o swoich walorach moralnych. Do 
polszczyzny z dramatu przeniknęły 
również niezapomniane cytaty: „Na 
to mamy cztery ściany i sufit, aby 
brudy swoje prać w domu i aby nikt 
o nich nie wiedział” czy jedyna kwe-
stia Felicjana Dulskiego „A niech was 
wszyscy diabli!!!”
 Ogromny sukces „Moralności 
pani Dulskiej” spowodował, iż Za-
polska postanowiła opisać dalsze 
losy rodziny Dulskich. W ten sposób 
powstał szkic „Pani Dulska przed 
sądem”(1908 r.) oraz dłuższe opo-
wiadanie „Śmierć Felicjana Dulskie-
go”(1911).
 Warszawska premiera sztuki 
Gabrieli Zapolskiej w teatrze Małym 
miała miejsce 7 stycznia 1907 roku, 
lwowska – dziewięć dni później.
 4 września 2021 roku w MGBP 
w Pierzchnicy również miała miejsce 
premiera dramatu Zapolskiej. Naro-
dowe Czytanie w naszej placówce 
rozpoczęło się zgodnie z ustalonym 
terminem. Zainaugurowała je pani 
Jolanta Adamska - kierownik pierzch-
nickiej placówki - witając przybyłych 

gości i odczytując list Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, mówiący o wyjątkowości i po-
nadczasowości sztuki Zapolskiej oraz 
niepowtarzalnych walorach utworu 
potępiających obłudę, fałsz i zakła-
manie.
 W role książkowych bohaterów 
wcielili się:
Pani Maria Łopatowska – Przewodni-
cząca Rady Miasta i Gminy Pierzchni-
ca jako Aniela Dulska
Pan Jan Stęplowski – Radny Miasta 
i Gminy Pierzchnica jako Felicjan Dulski
Pan Stanisław Strąk – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Pierzchnica jako Zbyszko 
Dulski
Pani Paulina Maciąg – kierownik 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osi-
nach jako Hesia Dulska
Pani Marzena Krajewska – pracow-
nik Domu Seniora im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy jako Mela Dulska
Pani Anna Makuch – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy 
jako Juliasiewiczowa
Pani Kamila Jurek – kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Pierzchnicy jako Loka-
torka
Pani Elżbieta Stemplewska – dyrek-
tor Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Drugni jako Hanka.
 Nasi aktorzy dostarczyli zgro-
madzonym niezapomnianych wra-
żeń i emocji. Wcielili się w postaci 
idealnie: dobrali stroje charaktery-
styczne dla danego bohatera, a ak-
cent i intonacja głosu bezpośrednio 
wpłynęły na odbiór sztuki. W czytelni 
biblioteki czytaliśmy Akt I, w którym 

biorą udział prawie wszystkie posta-
ci (z wyjątkiem Tadrachowej). Głosu 
nie użyczył pan Jan Stęplowski jako 
Felicjan Dulski, który w całej sztuce 
wypowiada jedną jedyną kwestię 
„A  niech was wszyscy diabli!!!” i ma 
ona miejsce w 15 scenie II aktu.
 Świetna atmosfera, cudowni lek-
torzy, dużo śmiechu i radości, masa 
wrażeń, rozmowy na temat sztuki 
i odczytywanych ról – tak zakończy-
ło się Narodowe Czytanie w MGBP 
w Pierzchnicy.

 Wszystkim, którzy przyjęli za-
proszenie i wzięli udział w wydarze-
niu serdecznie dziękujemy. Zapra-
szamy na fotorelację z Narodowego 
Czytania, którą znajdziecie na stronie 
internetowej oraz Facebook`u MGBP 
w Pierzchnicy. 

Małgorzata Markiewicz 
Starszy Bibliotekarz MGBP

w Pierzchnicy

STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ

Nowy cykl artykułów w Gazecie Pierzchnickiej autorstwa Małgorzaty Bujakowskiej.

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

Gruszki

 Faworytka,  Konferencja, Lipcówka, ale też Piękna 
Helena i Generał Leclerc to... nie nazwy ekskluzywnych 
sklepów a odmiany popularnego w Polsce owocu jakim 
są gruszki.
 Wolisz gruszki czy jabłka? Czasem słyszymy takie 
pytanie, ale  nie zawsze trzeba wybierać i  ustalać kolej-
ność. Niczego nie odbierając jabłkom, gruszki zachwycają 
smakiem i szeregiem właściwości odżywczych.. Znawcy 
twierdzą, że gruszka ponieważ  ma kobiece kształty  za-
wiera w sobie wiele korzyści dla żeńskiej części ludzkości. 
Sprawdźmy, nie dyskryminując mężczyzn!

Gruszka – wartości odżywcze.

 Grusza (Pyrus L.) to rodzaj niedużych drzew z rodzi-
ny różowatych. Jej owoce zwykle mają wydłużony kształt 
i charakterystyczne zagłębienie przy kielichu. W ich miąż-
szu można wyczuć twarde skupiska, zbudowane z komó-

rek kamiennych, których ściany zawierają krzemionkę.
 Gruszka i jej wartości odżywcze są nie do przecenie-
nia. W tych soczystych owocach kryje się wiele witamin, 
m.in. A, B1, B2, B6, C i PP oraz składników mineralnych, 
jak potas, fosfor, wapń, magnez, sód, miedź, żelazo oraz 
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pewne ilości boru i jodu. Owoce zawierają też sporo kwa-
sów organicznych i błonnika pokarmowego, których ilość 
niestety maleje w procesie dojrzewania gruszki
 Gruszki, dzięki zawartości boru, korzystnie wpływają 
na pracę mózgu. Chrupanie soczystych owoców popra-
wia pamięć i koncentrację oraz pomaga przetrwać czas 
wytężonej pracy umysłowej. Wartości odżywcze gruszki 
dla mózgu powinni docenić szczególnie uczniowie i stu-
denci w czasie sesji i egzaminów. Ale bor pełni też wiele 
innych, istotnych funkcji w organizmie, m.in. odpowiada 
za prawidłowy transport wapnia i zapobiega ubytkom 
tego minerału z kości. Dlatego spożywanie gruszek zaleca 
się pacjentom w ramach profilaktyki osteoporozy.
 Gruszka wartości odżywcze i zdrowotne ma jeszcze 
wyższe, ponieważ w składzie zawiera również pewne ilo-
ści jodu, dzięki któremu tarczyca pracuje bez zakłóceń 
i nie pojawiają się w jej obrębie żadne patologie.
 Gruszki bardzo rzadko wywołują odczyny alergiczne; 
uczulenie tego rodzaju częściej dotyka pacjentów z aler-
gią na pyłki drzew (głównie brzozy). Przykre objawy poja-
wiają się zwykle w wyniku reakcji krzyżowej między pył-
kami drzew i białkami pokarmowymi.
 Gruszka ma wartości odżywcze dla włosów i dobrze 
wpływa na ich stan, dlatego wyciąg z tych owoców zna-
leźć można w składzie niejednego szamponu. Ponadto 
ekstrakty z gruszek stosuje się w terapiach trądziku i in-
nych zmian skórnych. Ale można używać ich też do co-
dziennej pielęgnacji cery, która nie wykazuje poważniej-
szych problemów. 
 Wyciąg z gruszek działa wygładzająco, kojąco i nawil-
żająco, poza tym wspomaga procesy odnowy komórko-
wej, zapobiega szkodliwemu wpływowi wolnych rodni-
ków i promieni słonecznych – pozwala dłużej cieszyć się 
młodą, piękną i zdrową skórą.

Właściwości prozdrowotne gruszek.

Gruszki dla tarczycy

 Tarczycę mamy wszyscy, niezależnie od płci. Mitem 
jest, że tylko u kobiet dochodzi do zaburzenia jej pracy. 
Borykają się z tym również mężczyźni. Pierwiastkiem, któ-
ry ma korzystny wpływ na pracę tego gruczołu jest jod. 
 Unikatowy w  produktach spożywczych ale okaza-
ło się, że jednym z cenniejszych źródeł jodu są właśnie 
gruszki. A dobra praca tarczycy to nie tylko wyregulowa-
ne hormony, ale też lepszy metabolizm. 

Gruszki dla układu nerwowego

 Mózg żywi się węglowodanami złożonymi, ale nie tylko. 
To, co dla ważne dla niego i całego układu nerwowego, to 
również witaminy z grupy B i bor. A gruszki mają jedno i dru-
gie. Włączone na stałe do jadłospisu usprawnią funkcjonowa-
nie komórek mózgowych i poprawią zdolności poznawcze, 
takie jak myślenie, zapamiętywanie i koncentracja.

Gruszki dla zdrowia kobiety

 Jod i bor są potrzebne wszystkim. Nie inaczej jest 
z  wapniem. Jest konieczny dla zdrowia kości i zębów. 
Kobiety są bardziej narażona na jego utratę, szczególnie 
w trakcie ciąży i w okresie menopauzy. 
 O stratach w układzie kostnym i rozwijającej się oste-
oporozie, większość pań dowiaduje się najczęściej dopie-
ro na etapie menopauzalnym. Wtedy gospodarka wap-
niowa organizmu jest  wystawiona na próbę, warto wtedy 
sięgnąć po produkty bogate w wapń. Jednym z nich są 
gruszki, które mają jeszcze jeden ważny argument, także 
dla przyszłych mam. Obfitują bowiem w kwas foliowy, tę 
szczególnie ważną dla prawidłowego rozwoju płodu sub-
stancję.

Gruszki dla metabolizmu

 Korzystny wpływ jodu na pracę  tarczycy,  do spółki 
z usprawniającym pracę jelit błonnikiem, to poważny ar-
gument gruszek dla procesów metabolicznych. Surowe 
włókno roślinne (błonnik) wypełnia żołądek i stymuluje 
rozleniwione jelita, ma też korzystny wpływ na metabo-
lizm cukrów i regulowanie poziomu cholesterolu we krwi.

Gruszki – zastosowanie w kuchni 

 Gruszki były wykorzystywane kulinarnie w Europie 
już od czasów prehistorycznych. Na terenie Włoch i Szwaj-
carii odkryto podczas wykopalisk archeologicznych pozo-
stałości suszonych owoców z epoki kamienia łupanego 
i  epoki brązu. Już autorzy greccy rozpisywali się na te-
mat hodowanych w ogrodach gruszek i ich wartości od-
żywczych i zdrowotnych. W Polsce odkryto pozostałości 
owoców gruszki pospolitej (Pyrus communis L.) na wcze-
snośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych. 
Już wtedy była drzewem chętnie hodowanym w przydo-
mowych sadach. Mimo, że gruszka zdobyła sobie żołądki 
i serca ponad 3 tysiące lat temu, to dopiero na przełomie 
XVII i XVIII wieku wyhodowano w zachodniej Europie 
nowe odmiany tego owocu. Nowe gatunki spowodowa-
ły znaczną popularyzację gruszek w Europie. Największe 
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osiągnięcia w hodowli gruszy zdobyli Francuzi i Belgowie. 
I to oni wiodą prym pod względem ilości przepisów na 
kulinarne wykorzystanie gruszek. W kuchni francuskiej 
gruszka ma swoje ważne miejsce. Gotowaną podaje się 
na deser, piecze się z nią ciasta. W jej towarzystwie piecze 
się mięsa. Przygotowuje się z gruszek - lekkie napoje alko-
holowe, cydry gruszkowe, czyli perry zwane gruszeczni-
kami.
 Gruszki są fantastycznym dodatkiem do pieczonych 
potraw mięsnych, którym dodaje lekkiego aromatu i słod-
kiego smaku. Można cząstkami gruszek obłożyć wieprzo-
wą pieczeń, można obok kaczki ułożyć połówki gruszek 
napełnione dżemem z żurawiny.
 Gruszki świetnie sprawdzają się też w roli nadzienia 
do pieczonej kaczki, filetów z kurczaka lub wieprzowej 
karkówki.
 Gruszki mogą też stanowić samodzielny deser, obgo-
towane w waniliowym syropie i podane z sosem czeko-
ladowymi i bitą śmietaną, jak w deserze Piękna Helena. 
Równie smakowite są gruszki gotowane w czerwonym 
winie z dodatkiem przypraw korzennych. Bardzo smacz-
ne są także gruszki karmelizowane podane z lodami śmie-
tankowymi. 
 Gruszki świetnie smakują zapieczone na cieście, 
w cieśnie lub nim owinięte. Nie ma nic bardziej pysznego 
niż obgotowana gruszka szczelnie owinięta paskami cia-
sta francuskiego. Albo gruszki zapieczone w kremie mi-
gdałowym na spodzie z kruchego ciasta. Mniam!!!

 

A  przetwory z gruszek?
Przydadzą się w porze zimowej.  

 Ale nie każdy powinien jeść gruszki; komu mogą za-
szkodzić?
 Gruszki wbrew pozorom nie należą do owoców cięż-
kostrawnych, należy tylko dokładnie pogryźć je przed po-
łknięciem. Lepiej nie obierać ich ze skórki, w której kryje 
się prawdziwe bogactwo cennych związków. 
 Gruszki dostarczają do  naszego organizmu cukry 
owocowe, więc nie powinny po nie sięgać osoby, których 
organizm nie toleruje fruktozy a duże ilości gruszek nie są 
wskazane dla  diabetyków, aby  nie doprowadzić do  na-
głych wahań poziomu glukozy we krwi. 
 Gruszki mogą uczulać, dlatego ostrożnie należy 
wprowadzać je  do  diety niemowląt oraz  małych dzieci. 
Często uczulenie na  gruszki idzie w  parze z  uczuleniem 
na pyłki roślin oraz zboża i seler. 
 Po gruszki nie  powinny też sięgać osoby chorujące 
na  zapalenie jelit i  inne schorzenia układu pokarmowe-
go, które wymagają stosowania diety niskobłonnikowej. 
Pacjentom z chorobami dróg żółciowych oraz w stanach 
zapalnych pęcherzyka żółciowego, zaleca się ostrożność 
w  przypadku spożywania surowych owoców. Dla tych 
osób bezpieczniej jest sięgać po gruszki w postaci goto-
wanej.

No to smacznego wszystkim życzę.
Jeszcze jest trochę gruszek na drzewach,

więc jedzmy na zdrowie.
Małgosia Bujakowska

Instrumentalne ukończenie porodu.

 W poprzednim wydaniu Naszej Szkoły Rodzenia 
omówiłam cięcie cesarskie jako jedną z metod instrumen-
talnego ukończenia porodu .
 Dzisiaj owiane mitami i opowieściami mrożącymi 
krew w żyłach przyszłych mam,  porody z użyciem  klesz-
czy lub próżnociągu. 
 Więc zamiast się bać, lepiej zapoznać się z tematem 
i dowiedzieć się w jakich sytuacjach lekarze decydują się 
na użycie wspomagania.

PORÓD ze wspomaganiem - kleszcze  
i próżnociąg (vacuum)

 W pewnych sytuacjach należy doprowadzić do jak 
najszybszego zakończenia porodu, np. z powodu zwol-
nienia tętna płodu albo gdy matka jest niezdolna do ak-

II. SZKOŁA RODZENIA 
– zaprosimy przyszłych rodziców do Szkoły Rodzenia

tywnego parcia np. z powodu wyczerpania. Dziecko ma 
wówczas problem z opuszczeniem łona mamy i należy 
mu w tym trochę dopomóc. Kleszcze położnicze i wycią-
gacz próżniowy to przyrządy medyczne, których używa 
się jedynie  w 2-3% przypadków porodów naturalnych. 
 Należy pamiętać, że nie są one narzędziami tortur. Ich 
użycie w czasie porodu pozwala często uratować dziecko 
i chroni  kobietę  rodzącą. 
 Wskazania do  porodu zabiegowego ze strony dziec-
ka to, m.in. ryzyko niedotlenienia płodu, podczas którego 
może wystąpić zamartwica okołoporodowa. Dzieje się 
tak w sytuacji, gdy czynność skurczowa macicy jest sła-
ba i akcja porodowa nie postępuje. Ryzyko niedotlenie-
nia dziecka występuje też wtedy, gdy dojdzie do przed-
wczesnego odklejenia się łożyska. Zastosowanie pomocy 
instrumentalnej przy porodzie może być konieczne także 
w przypadku niewłaściwego wstawiania się główki dziec-
ka. Kiedy poród siłami natury jest na tyle zaawansowany, 
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że główka dziecka znajduje się w dolnym odcinku kanału 
rodnego, maluszek musi się już urodzić drogą pochwową 
Wybór metody porodu zabiegowego należy do lekarza 
będącego przy porodzie. Decyzję o tym, czy używamy 
kleszczy czy vacuum zależą od doświadczenia lekarza 
w każdej z tych  technik. Lekarz powinien poinformować 
rodzącą o zastosowaniu kleszczy lub próżnociągu na-
wet wtedy, gdy czasu na wydobycie dziecka jest bardzo 
mało. Personel medyczny ma obowiązek odpowiedzieć 
na wszelkie pytania i wątpliwości kobiety. Rodzaj zastoso-
wanego instrumentu medycznego zależy od stopnia za-
awansowania porodu i umiejscowienia dziecka w kanale 
rodnym. Kleszcze porodowe służą przede wszystkim do 
wydobycia dziecka, gdy jego główka znajduje się nisko 
w kanale rodnym. Jeśli zaś główka dziecka weszła już do 
kanału rodnego, ale jest jeszcze stosunkowo wysoko, lep-
sze jest wykorzystanie wyciągacza próżniowego.

Jak wyglądają kleszcze i próżnociąg?

 Kleszcze to instrument stosowany od XVII wieku, ale 
pomimo upływu lat i zmian w technikach porodowych, 
doświadczeni położnicy uważają, że ich umiejętne użycie 
wciąż jest najlepszym sposobem na szybkie wydobycie 
dziecka na świat, gdy istnieje taka potrzeba. Jednak co-
raz mniej lekarzy potrafi sprawnie posługiwać się klesz-
czami. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn coraz 
rzadszego ich stosowania. W ostatnich latach w Polsce 
(i na świecie) notuje się coraz mniej zabiegów z użyciem 
kleszczy położniczych, a coraz więcej z zastosowaniem 
próżnociągu.

 Kleszcze porodowe wyglądają jak dwie metalowe 
łyżki, które lekarz delikatnie zaciska na główce dziecka. 
W trakcie skurczu ginekolog przesuwa ciałko noworodka 
w stronę ujścia pochwy. Zazwyczaj wystarczą dwa-trzy 
skurcze parte, by dziecko zostało wydobyte na zewnątrz. 
Cały zabieg przebiega więc stosunkowo szybko. Ma to 
duże znaczenie przy ryzyku niedotlenienia dziecka. Uży-
cie kleszczy pozwala obrócić dziecko, gdy jest ono nie-
prawidłowo położone. W przypadku próżnociągu jest to 
niemożliwe. 

Próżnociąg - to urządzenie pojawiło się na salach 
porodowych w latach 50. XX wieku. Używa się go w tym 
samym celu, co kleszczy: by szybko wydostać dziecko, 
gdy jest to konieczne. Próżniociąg położniczy (zwany też 
z języka angielskiego vacuum) składa się z urządzenia 
wytwarzającego podciśnienie (pompki) oraz połączonej 
z nim gumowym przewodem końcówki, tzw. peloty. Pe-
lotę, która ma kształt płaskiej miseczki, przykłada się do 
główki dziecka powyżej ciemienia. Wytworzone podci-
śnienie sprawia, że pelota przysysa się do główki. Dzięki 
temu lekarz, pociągając za przyssawkę, pomaga wyjść 
główce. Ważna jest współpraca lekarza z rodzącą, gdyż 
(tak jak przy kleszczach) łatwiej wydobyć dziecko, gdy 
matka prze. Próżniociąg, podobnie jak kleszcze, stosuje 
się tylko wtedy, gdy płód jest w położeniu podłużnym 
główkowym.
 

Powikłania po porodzie zabiegowym.

 Po porodzie z użyciem kleszczy lub próżnociągu 
dziecko może doznać niewielkich obrażeń zewnętrznych, 
takich jak otarcia naskórka, zadrapania, siniaki, lekkie 
obrzmienia i zaczerwieniania na główce. Czasem poja-
wiają się krwawienia wewnątrzczaszkowe, które jednak 
zwykle mijają po kilkunastu dniach. By wykluczyć ryzy-
ko powikłań wykonuje się USG przezciemiączkowe. Przy 
porodzie z wykorzystaniem kleszczy może dochodzić do 
uszkodzenia splotu ramiennego – dziecko wymaga wów-
czas rehabilitacji. Pomimo tych urazów, kleszcze i wycią-
gacz próżniowy są narzędziami niezbędnymi przy kom-
plikacjach porodowych. Pozwalają ratować zdrowie, 
a nawet życie matki lub/i noworodka. 

Skutki dla dziecka.

 Użycie narzędzi często ratuje dziecku życie, ale jest 
też związane z pewnym ryzykiem. Na szczęście, nie jest 
ono duże. Najczęściej jedynymi śladami po porodzie 
zabiegowym są zmęczenie i niegroźne obrażenia ze-
wnętrzne.

Po kleszczach
I. otarcia naskórka, zasinienie czy odkształcenie na głów-
ce; goją się one w ciągu kilku dni
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II. bardzo rzadko występują poważniejsze powikłania: 
uszkodzenie splotu ramiennego lub nerwu twarzowego 
(po kleszczach); w takim wypadku dziecko musi zbadać 
neurolog, być może maluszek będzie wymagał rehabili-
tacji – jest ona niezbędna także wówczas, gdy doszło do 
niedotlenienia

Po próżniociągu
• obrzęk i zasinienie na główce w kształcie obręczy – 
wchłaniają się po kilku dniach
• krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe – trzeba wtedy 
wykonać USG głowy dziecka, ale zwykle to także są urazy 
niegroźne i wchłaniają się po kilku lub kilkunastu dniach.

Co czeka mamę?

 Poród zabiegowy wiąże się, oczywiście, z większą in-
gerencją w ciało kobiety. Przed użyciem narzędzi położni-
czych pęcherz moczowy zostanie opróżniony za pomocą 

cewnika. Nie sposób też uniknąć nacięcia krocza – doty-
czy to zwłaszcza kleszczy, bo trzeba zrobić dla nich miej-
sce. Skutkiem porodu kleszczowego mogą być niegroźne 
urazy pochwy i szyjki macicy, a także (bardzo rzadko) – 
uszkodzenie zwieracza odbytu .
 Trudny poród zakończony zabiegowo to dla rodzącej 
przede wszystkim ogromny stres, który może pozostawić 
ślady w psychice. Dlatego warto zawczasu wiedzieć, jak 
taki poród wygląda i z czym się wiąże. A także uświado-
mić sobie kilka prawd. Komplikacje  się po prostu czasem 
zdarzają. Trzeba zaufać położnym i  lekarzom, współpra-
cować z nimi na sali porodowej, słuchać poleceń perso-
nelu medycznego a nie wspominać wieści z internetu 
i być dobrej myśli – w końcu miliony kobiet na świecie 
przed nami i za nami urodziło i są szczęśliwymi mamami 
i żonami.

Instruktor szkoły rodzenia
Małgorzata Bujakowska
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