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Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
 ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’

	 W	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Kardynała	 Stefana	Wy-
szyńskiego	w	Pierzchnicy	odbyły	 się	XXXXII	 eliminacje	
gminne	 Ogólnopolskiego	 Turnieju	 Wiedzy	 Pożarniczej	
,,Młodzież	Zapobiega	Pożarom’’.	
	 W	eliminacjach	wzięło	udział	26	uczestników,	w	tym	
12	 uczniów	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Pierzchnicy,	
8	uczniów	z	oddziału	Gimnazjalnego	Szkoły	Podstawowej	
w	Pierzchnicy	oraz	6	uczniów	ze	Społecznej	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Drugni.	Uczestnicy	zostali	podzieleni	na	dwie	
grupy	wiekowe	zgodnie	z	regulaminem	OTWP:	
I grupa	 –	 uczniowie	 klas	 V-VI	 Szkół	 Podstawowych,	
tj.	10	osób,
II grupa	–	uczniowie	klas	VII	-VIII	Szkół	Podstawowych	
oraz	klas		III	oddz.	Gimnazjalnego,	tj.	16	osób.
	 Nad	prawidłowym	przebiegiem	Turnieju	czuwała	ko-
misja	sędziowska,	w	składzie:

1.	mł.	 bryg.	 Piotr	Wieczorek	 –	KM	
PSP	Kielce
2.	kpt.	Paweł	Nyk	–	KM	PSP	Kielce
3.	 dh	 Sławomir	 Rożkiewicz	 –	 Ko-
mendant	 Gminny	 ZOG	 ZOSP	 RP	
w	Pierzchnicy
4.	Ewelina	Kwiecień	–	przedstawiciel	
Urzędu	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	
	 Po	 zakończeniu	 eliminacji	 i	 pod-
liczeniu	wyników	jury	wyłoniło	naj-
lepszych	uczestników	Turnieju.
	 Listę	 zwycięzców	 w	 I	 grupie	
wiekowej	 otworzyła	 JULIA STA-
CHACZEK  (Szkoła	 Podstawowa	
w	 Pierzchnicy)	 zajmując	 pierwsze	

miejsce	w	Turnieju.	Poniżej	znajduje	się	pełna	lista	uczniów	
z	czołowych	pozycji:
I.	miejsce	Julia	Stachaczek
II.	miejsce	Katarzyna	Zajączkowska
III.	miejsce	Aleksandra	Ziembicka
W	II	grupie	wiekowej	wygrała	JOANNA STRĄK	reprezen-
tująca	 oddz.	Gimnazjum	w	 Pierzchnicy.	 Poniżej	 znajduje	
się	pełna	lista	uczestników	z	czołowych	pozycji:
I.	miejsce	Joanna	Strąk
II.	miejsce	Julia	Makuch
III.	miejsce	Daria	Trzuskowska
	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 dyplomy.	 Ponadto	
uczniowie,	którzy	zajęli	czołowe	miejsca	I,	II	i	III	otrzymali	
nagrody	rzeczowe	ufundowane	przez	Gminę	Pierzchnica.

Kwiecień Ewelina

Gminne obchody Dnia Strażaka 2019

	 3	 maja	 2019r.	 odbyły	 się	 w	 Pierzchnicy	 Gmin-
ne	 Obchody	 Dnia	 Strażaka.	 Uroczystości	 rozpoczęły	
się	 o	 godzinie	 11.30	 zbiórką	 druhów	 z	 jednostek	OSP	
Pierzchnica,	Gumienice,	Maleszowa,	Skrzelczyce,	Dru-
gnia	i	Osiny	oraz	pocztów	sztandarowych	przed	remizą	
strażacką	w	Pierzchnicy.	Następnie	ulicami	Pierzchnicy	
pododdziały	w	 kolumnie	marszowej	 z	 pocztami	 sztan-
darowymi	 prowadzone	 przez	 Komendanta	 Gminnego	
ZOG	ZOSP	RP	dh	Sławomira	Rożkiewicza	udały	się	do	
kościoła	parafialnego	pw.	Św.	Małgorzaty	w	Pierzchni-
cy.	Uroczystą	eucharystię	w	intencji	Strażaków	odprawił	
Proboszcz	Parafii	Pierzchnica	ks.	Marian	Gawinek,	który	
podkreślał	zaufanie	społeczne	do	strażaków,	a	także	ich	
bezinteresowność	i		oddanie	w	służbie	drugiemu	człowie-

kowi,	Bogu	i	Ojczyźnie.		Po	mszy	świętej	w	uroczystej	
defiladzie	druhowie	przemaszerowali	na	plac	przy	remi-
zie	strażackiej	w	Pierzchnicy.	Tam	Komendant	Gminny	
ZOG	ZOSP	RP	 złożył	meldunek	Burmistrzowi	Miasta	
i	Gminy	Pierzchnica.
	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	
Strąk	podziękował	druhom	za trudną		i	odpowiedzialną	
służbę,	 a	 także	 przekazał	 najlepsze	 życzenia	 dalszych	
sukcesów,	wytrwałości	 i	 satysfakcji	 z	wykonywanych	
obowiązków	oraz	bezpiecznych	powrotów	z	akcji. Do 
życzeń	i	podziękowań	dołączyła	się	również	Przewod-
nicząca	Rady	Miejskiej	w	Pierzchnicy	Maria	Łopatow-
ska.

 Ewelina Kwiecień
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III Gminny Konkurs Historyczny

	 Od	 2011	 r.	 corocznie	 	 1	marca	 obchodzony	 jest	Na-
rodowy	Dzień	Pamięci	„Żołnierzy	Wyklętych”.	W	Szkole	
Podstawowej	w	Pierzchnicy	włączamy	się	w	 to	wydarze-
nie	 organizując	Gminny	Konkurs	Historyczny	 „Żołnierze	
Wyklęci	–	Cześć	Ich	Pamięci”.	W	tym	roku	odbyła	się	jego	
trzecia	edycja.
	 Patronat	honorowy	nad	naszym	przedsięwzięciem	ob-
jęli:	 Senator	RP	Krzysztof	 Słoń,	 Poseł	 na	 Sejm	RP	Bog-
dan	Latosiński,	Wojewoda	Świętokrzyski	Agata	Wojtyszek,	
Świętokrzyski	Kurator	Oświaty	Kazimierz	Mądzik,	Staro-
sta	 Kielecki	 Mirosław	 Gębski,	 Instytut	 Pamięci	 Narodo-
wej	Delegatura	w	Kielcach	oraz	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	
Pierzchnica	Stanisław	Strąk.
	 Podobnie	jak	w	roku	ubiegłym,	konkurs	przeprowadzo-
ny	został	w	trzech	kategoriach	wiekowych.	Uczniowie	klas	
I	–	III	SP	rywalizowali	w	konkursie	plastycznym,	ucznio-
wie	klas	IV	–	VI	oraz	klas	VII	–	VIII	i	oddziałów	gimnazjal-
nych	w	konkursie	wiedzowym	poświęconym	w	 tym	roku	
kobietom	niezłomnym.
	 Konkurs	 wiedzowy	 przeprowadzony	 został	 1	 mar-
ca.	Wzięli	w	nim	udział	zarówno	uczniowie	z	Pierzchnicy,	
jak	 i	ze	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	 im.	Jana	Pawła	II	
z	Drugni.	Tego	samego	dnia	miało	miejsce	podsumowanie	
konkursu	oraz	nagrodzenie	zwycięzców.	W	wydarzeniu	tym	
uczestniczyli	znamienici	goście:	Senator	RP	Krzysztof	Słoń,	
Poseł	na	Sejm	RP	Bogdan	Latosiński,	Wicestarosta	Kielecki	
Mariusz	Ściana,	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	Sta-
nisław	 Strąk,	 dyrektor	 Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Drugni	Elżbieta	Stemplewska,	kierownik	Gminnej	Biblioteki	
Publicznej	w	Pierzchnicy	Danuta	Sojda.
W	poszczególnych	kategoriach	nagrody	otrzymali:
klasy I – III – konkurs plastyczny:
I	miejsce	Julia	Wrzesień
II	miejsce	Zuzanna	Świercz

III	miejsce		Maja	Kwiecień	

Wyróżnienia:
Karol	Pietrusik,
Filip	Osman,
Maja	Ziembicka

klasy IV – VI:  
I	miejsce	Katarzyna	Zajączkowska
II	miejsce	Szymon	Garlicki
III	miejsce	Nina	Miszczyk

klasy VII – VIII oraz oddziały gimnazjalne : 
I	miejsce	Joanna	Strąk
II	miejsce	Weronika	Makuch
III	miejsce	Julia	Makuch.

	 Fundatorami	 nagród	 byli:	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Pierzchnicy,	Senator	RP	Krzysztof	Słoń,		Poseł	na	Sejm	
RP	Bogdan	Latosiński		oraz	IPN	Delegatura	w	Kielcach.
	 Po	części	oficjalnej	uczniowie	zaprezentowali	montaż	
słowno	–	muzyczny	poświęcony	 tematyce	Żołnierzy	Wy-
klętych	bardzo	gorąco	przyjęty	przez	widzów.
	 Nasza	 inicjatywa	 spotkała	 się	 z	 dużym	 uznaniem	 ze	
strony	szacownych	gości,	którzy	nie	szczędzili	słów	uzna-
nia	zarówno	dla	uczestników	konkursu	za	bardzo	dużą	wie-
dzę,	 jak	 i	 osób	 występujących	 podkreślając	 ich	 ogromne	
zaangażowanie	oraz	talent	i	umiejętności.
	 Osobami	bezpośrednio	biorącymi	udział		w	przygoto-
waniu	 i	 przeprowadzeniu	 konkursu	 oraz	 części	 artystycz-
nej	byli:	Piotr	Makuch,	Jadwiga	Janus,	Mariola	Radomska,	
Sylwia	Bochenek,	Marzena	Domżał,	Gertruda	Majewska	–	
Kapusta.

Piotr Makuch
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I Gminny Konkurs Recytatorski „Zwiastuny wiosny”.

	 Dziś	 pierwszy	 dzień	 wiosny.	 Co	 prawda	
zima	nie	powiedziała	jeszcze	ostatniego	słowa,	
ale	wokół	nas	coraz	więcej	oznak	przechodze-
nia	jednej	pory	roku	w	drugą.
Z	 tej	 okazji	 zorganizowany	 został	 konkurs	 re-
cytatorski	 zatytułowany	 „Zwiastuny	 wiosny”.	
Wzięli	w	nim	udział	uczniowie	klas	I	-	III	Szko-
ły	Podstawowej	w	Pierzchnicy	oraz	uczniowie	
Szkoły	Podstawowej	w	Drugni..
	 Uczniowie	 recytowali	 mniej	 lub	 bardziej	
znane	wiersze	związane	 tematycznie	z	dzisiej-
szym	dniem.	 	Mogliśmy	usłyszeć	m.in.	poezję	
Jana	 Brzechwy,	 Marii	 Konopnickiej,	 Agaty	
Dziechciarczyk	i	kilku	innych.	W	jury	zasiadły	
panie	Barbara	 Szlompek,	Monika	Dudkiewicz	
oraz	Danuta	Leszczyńska.	Na	nie	spadł	trudny	
obowiązek	 wyłonienia	 zwycięzców,	 a	 zadanie	
to	było	bardzo	trudne	z	powodu	wysokiego	po-
ziomu	narzuconego	przez	występujących.	Osta-

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
podsumował swoją działalność w roku 2018

tecznie	 jednak	 zwyciężył	 uczeń	 Szkoły	
Podstawowej	z	Drugni,	Bartosz	Słopiec-
ki,	który	zaprezentował	się	nam	recytując	
wiersz	 Danuty	 Gellnerowej	 pt.	 „Gdzie	
jest	 wiosna”.	 Drugie	 miejsce	 zajęła	 Zu-
zanna	Świercz	ze	Szkoły	w	Pierzchnicy,	
trzecie	zaś	Iga	Kozłowska,	także	uczenni-
ca	z	Pierzchnicy.	Przyznane	zostało	rów-
nież	wyróżnienie	dla	Anny	Krajewskiej.
Jury	 jednogłośnie	przyznało,	 że	konkurs	
stał	 na	 bardzo	wysokim	 poziomem.	 Po-
twierdzili	 to	 również	 widzowie,	 którzy	
z	 uwagą	 i	 zainteresowaniem	 przyglądali	
się	występującym	koleżankom	i	kolegom.	
Mamy	nadzieję,	że	konkurs	wiosenny	na	
trwałe	wpisze	się	do	kalendarza	naszych	
szkolnych	imprez.

Tomasz Stolarczyk

	 W	dniu	20	marca	2019	roku	odbyło	się	Walne	Zgromadze-
nie	członków	SRT,	na	którym	podsumowano	działalność	Sto-
warzyszenia	w	roku	2018	oraz	wybrano	Zarząd	Stowarzysze-
nia	i	Komisję	Rewizyjną	na	następną	kadencję.	W	okresie	od	 
1	stycznia	do	31	grudnia	2018r.	realizowane	były	następu-
jące	 projekty:	 „Bądź	 sobą	 –	wybierz	 życie	 bez	 nałogów”	
(	warsztaty	dla	uczniów,	szkolenie	dla	nauczycieli	i	rodzi-
ców,	festyn	z	okazji	DD,	impreza	profilaktyczna	„Bezpiecz-

ne	wakacje”),	„Narkotyki	–	droga	donikąd”	(	warsztaty	dla	
uczniów,	apel	profilaktyczny),	„Szczęśliwe	wakacje	2018”	
(kolonia	 z	 elementami	 profilaktyki	 	 we	 Władysławowie	
dla	50.	uczniów	SP	w	Pierzchnicy	i	Społecznej	SP	w	Dru-
gni),	 „Z	 pomocą	 dla	 potrzebujących	 2018”	 (przekazanie	
16524,00	kg	artykułów	spożywczych	z	Kieleckiego	Banku	
Żywności	380.	mieszkańcom	gminy	Pierzchnica	potrzebu-
jącym	wsparcia).
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

 06 lutego 2019 r	 nasi	 uczestnicy	 pojechali	 do	Kielc	
do	kina	na	polską	komedię	„Miszmasz	–	czyli	kogel	mogel	
3”.	Po	seansie	podopieczni	poszli	na	kebab	i	pizzę.	Korzy-
stając	z	okazji	pobytu	w	galerii	podopieczni	zrobili	zakupy	
w	sklepach,	które	chcieli	odwiedzić.

 08 lutego	 nasza	placówka	 została	 zaproszona	na	Bal	
Karnawałowy	oraz	obchody	25-lecia	istnienia	Warsztatów	
Terapii	 Zajęciowej	 w	 Gnojnie.	 Spotkanie	 rozpoczęło	 się	
życzeniami	 dla	 jubilatów	 i	 słodkim	 poczęstunkiem.	 Pod-
czas	zabawy	odbywały	się	konkursy,	w	których	nasi	pod-
opieczni	zdobyli	nagrody	i	upominki.	Podopieczni	chętnie	
biorą	 udział	 w	 takich	 wyjazdach	 ponieważ	 spotykają	 się	
z	przyjaciółmi	z	innych	placówek.	Tego	typu	spotkania	są	
bardzo	ważne	ze	względu	na	możliwości	podtrzymywania	
starych	znajomości	i	nawiązywania	nowych.

 14 lutego	 grupa	 podopiecznych	 wzięła	 udział	
w	organizowanym	 już	 co	 roku	konkursie	 „Mamy	Talenty	
26-015”.	Na	wystawie	 zostały	 zaprezentowane	prace	wy-
palane	na	sklejce,	obrazy	namalowane	akrylami	oraz	inne	
prace	plastyczne.	Zaprezentowany	został	występ	artystycz-
ny,	 który	 zawierał	 piosenki	 oraz	 układy	 choreograficzne.	
Uczestnicy	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy.
 

	 Jak	co	roku	nasi	uczestnicy	wykonywali	stroiki	wiel-
kanocne	na	kiermasze	organizowane	w	Starostwie	Powia-
towym	w	Kielcach	oraz	w	naszej	 placówce.	W	 tym	 roku	
podopieczni	zaangażowali	się	również	w	pieczenie	wielka-
nocnych	babek,	którymi	wraz	z	życzeniami	świątecznymi	
obdarowali	przyjaciół	WTZ.	

Przychody z działalności statutowej w roku 2018 wynio-
sły 155534,80zł
w	tym:
-	pozostałość	z	roku		poprzedniego	–	2417,36
-	składki	członkowskie		-	320,00
-przychody	z	działalności	nieodpłatnej–	116797,44
	świadczenia		pieniężne		-	22204,57	(dotacje	Gminy	P-ca	–	
12693,39	,	1%	podatku	–	9511,18)
świadczenia	 niepieniężne	 –	 94592,87	 (produkty	
żywnościowe	z	Kieleckiego	Banku	Żywności)
-	przychody	z	działalności	statutowej	odpłatnej	–	36000,00	
(odpłatność	uczestników	kolonii)

Koszty działalności statutowej  - 148437,09 zł
w	tym:
-	koszty	działalności	statutowej	nieodpłatnej	–	112437,09
środki pieniężne – 17844,22(realizacja projektów), 

środki	 	 niepieniężne	 –	 94592,87	 (artykuły	 żywnościowe	
z	Kieleckiego	Banku	Żywności)
-	 koszty	 działalności	 odpłatnej	 –	 36000,00	 (odpłatności	
uczestników	kolonii)

Na	koniec	roku	2018	na	koncie	pozostało	–		7097,71	zł.

	 Przy	 realizacji	 zadań	 w	 roku	 2018	 członkowie	 SRT		
przepracowali	społecznie	667	godzin.

	 Na	zebraniu	przyjęto	plan	działania	na	rok	2019.	Za-
rząd	SRT	dziękuje:		Władzom	Gminy	Pierzchnica,	Dyrek-
cjom	szkół	z	terenu	gminy,	GOPS	w	Pierzchnicy	za	bardzo	
dobrą	 współpracę,	 a	 darczyńcom	 za	 wsparcie	 finansowe	
Stowarzyszenia.
Prezes	Zarządu	SRT

 Marek Kułan
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10-12 kwietnia 2019 - Egzamin gimnazjalny  

	 Za	 nami	 ostatni	 już	 egzamin	 gimnazjalny.	 Ostatnie	
roczniki	 zreformowanej	 szkoły	 stanęły	 przed	 ważną	 pró-
bą	sprawdzenia	swoich	umiejętności	i	wiedzy.	Pierwszego	
dnia	uczniowie	zmierzyli	się	z	 językiem	polskim,	historią	
i	 wiedzą	 o	 społeczeństwie.	 Kolejnego	 odbył	 się	 egzamin	
z	matematyki	i	przedmiotów	przyrodniczych.	Jako	ostatni	
nasi	absolwenci	zdawali	język	angielski,	zarówno	na	pozio-
mie	podstawowym	jak	i	rozszerzonym.

	 Opinie	 o	 samym	 egzaminie	 były	 jak	 zawsze	 bardzo	
zróżnicowane.	Jednym	sprawił	on	więcej	trudności,	innym	
mniej.	Dla	jednych	łatwiejszy	był	język	polski,	dla	innych	
matematyka	lub	angielski.	Wszyscy	jednak	z	niecierpliwo-
ścią	czekają	na	ogłoszenie	wyników,	ponieważ	dopiero	wte-
dy	okaże	się,	czy	każdemu	uda	się	dostać	do	wymarzonej	
szkoły	średniej.	Mamy	nadzieję,	że	tak	właśnie	się	stanie!

Tomasz Stolarczyk

	 Tradycją	 jest	 organizowanie	 przed	 Świętami	 Wiel-
kanocnymi	 Spotkania	 z	 rodzicami	 i	 opiekunami	 naszych	
uczestników,	 które	 w	 tym	 roku	 odbyło	 się	 11 kwietnia. 
Grupa	 artystyczna	 jak	 co	 roku	 przygotowała	 wspaniały	
i	wzruszający	występ,	po	którym	złożyliśmy	sobie	życzenia	
wielkanocne.	

 16 kwietnia	odbyły	się	XXII	Ogólnopolskie	Targi	Pra-
cy	w	Kielcach,	w	których	wzięła	udział	15	osobowa	grupa	
naszych	uczestników.	Uczestnicy	odwiedzili	stoiska	gdzie	
zapoznali	się	z	ofertami	pracy	oraz	mogli	zasięgnąć	opinii	

ekspertów	udzielających	porad	w	zatrudnieniu	osób	niepeł-
nosprawnych.	 	 Podczas	 Targów	 odbyły	 się	 prelekcje	 nt.:	
„Nowe	 programy	 realizowane	 przez	 Państwowy	 Fundusz	
Rehabilitacji	 Osób	 Niepełnosprawnych”	 –	 prowadzony	
przez	 dyr.	Andrzeja	Michalskiego	 oraz	 „	Dofinansowanie	
do	wynagrodzenia	osób	niepełnosprawnych”	–	prowadzony	
przez	Panią	Agnieszkę	Matałowską.	

Barbara Szczukiewicz 
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„W obliczu nowych wyzwań”

Wywiad z Burmistrzem Stanisławem Strąkiem

M. Bujakowska: Od kilku miesięcy jest Pan Burmi-
strzem – co się zmieniło?

S. Strąk:	Formalnie	funkcja	Burmistrza	jest	taka	sama	
jak	 funkcja	 Wójta	 i	 obowiązki	 oraz	 problemy	 są	 te	
same.	Natomiast	zauważam,	że	na	spotkaniach	powia-
towych	czy	wojewódzkich	Gmina	Pierzchnica	 jest	 już	
inaczej	traktowana	i	jej	ranga	oraz	prestiż	wzrósł.	Jeśli	
chodzi	o	mnie	 to	 jeszcze	wiele	osób	myli	 się	mówiąc	
„panie	Wójcie”,	ale	mnie	 to	w	ogóle	nie	przeszkadza.	
Na	samym	początku	było	to	nawet	trochę	dla	mnie	kło-
potliwe	oswoić	się	ze	słowem	„Burmistrz”	bo	„Wójcie”	
to	brzmiało	tak	bardziej	swojsko.	

M. Bujakowska: Jakie były koszty finansowe zmiany 
statusu Pierzchnicy na miasto?

S. Strąk:	 Jedynie	wymiana	pieczątek	 i	 tablic	na	urzę-
dzie.	Natomiast	 z	 tego	 tytułu	mieszkańcy	nie	 ponieśli	
żadnych	 kosztów,	 nie	 wzrosły	 podatki	 ani	 opłaty	 za	
śmieci	czy	wodę	lub	ścieki.	Nie	trzeba	było	także	wy-
mieniać	dokumentów.	

M. Bujakowska: Pana hasło wyborcze brzmiało: 
„W obliczu nowych wyzwań”. Jakie Pan widzi wy-
zwania na tą kadencję?

S. Strąk:	 Przede	 wszystkim	 to	 kontynuacja	 budowy	
i	modernizacji	szeroko	pojętej	infrastruktury.	Mam	tu	na	
myśli	drogi,	świetlice,	chodniki,	oczyszczalnia	ścieków,	
obiekty	 szkolne	 i	 służby	 zdrowia,	 place	 zabaw	 i	 tym	
podobne.	Jest	wiele	potrzeb,	ale	aby	je	zrealizować	ko-
nieczne	jest	pozyskanie	środków	zewnętrznych.	Mamy	
zakontraktowane	 kilka	 dużych	 projektów	 unijnych.	
Trwa	termomodernizacja	urzędu	ze	środków	unijnych.

M. Bujakowska: Wspomniał Pan o drogach. Jeśli 
chodzi o drogi powiatowe to jak układa się współ-
praca z nowym Zarządem Powiatu? 

S. Strąk:	Nawiązałem	współpracę	z	nowymi	władzami	
Powiatu	Kieleckiego	–	odbyłem	wiele	rozmów	bezpo-
średnich.	Wicestarosta	Pan	Mariusz	Ściana	był	u	nas	na	
sesji	Rady	Miejskiej	i	zapewnił	o	wsparciu	zadań	inwe-
stycyjnych	 na	 drogach	 na	 terenie	 naszej	 gminy.	Zgło-
szone	zostały	na	2019	 rok	 trzy	drogi	do	dofinansowa-
nia	 rządowego	o	 łącznej	długości	ok.	6	km	 i	wartości	
ok.	2	mln	zł.	Zwróciłem	się	też	do	posła	z	terenu	naszej	
gminy	Pana	Bogdana	Latosińskiego	o	lobbowanie	tych	
inwestycji	–	obiecał,	że	będzie	się	starał	pomóc.	Liczę,	
że	przy	takim	wsparciu	uda	się	uzyskać	dofinansowanie	
rządowe	i	kolejne	drogi	będą	zmodernizowane.

M. Bujakowska: A co oprócz infrastruktury?

S. Strąk:	 Chcemy	 położyć	 większy	 nacisk	 na	 szero-
ko	 rozumianą	 kulturę.	Uważam,	 że	 przyszedł	 czas	 na	
utworzenie	Centrum	Kultury.	Musi	być	instytucja,	któ-
ra	będzie	się	tą	dziedziną	zajmować	i	kreować	różnego	
rodzaju	działania	i	przedsięwzięcia	na	rzecz	mieszkań-
ców.	Planuję	tu	postawić	na	młode	pokolenie.

M. Bujakowska: A czy są jakieś trudne społecznie 
wyzwania?

S. Strąk:	 Przede	 wszystkim	 to	 jest	 sprawa	 kosztów	
zagospodarowania	 odpadów	 komunalnych	 odbiera-
nych	 od	 mieszkańców.	 Jesteśmy	 już	 po	 przetargach	
i	ceny	niestety	są	ponad	dwukrotnie	wyższe.	W	innych	
gminach	 jest	 podobnie.	 Rada	miejska	 nie	ma	wyjścia	
i	musi	uchwalić	nowe	wyższe	 stawki	opłat	 za	odpady	
od	 1	 lipca,	 aby	 system	 się	 bilansował	 finansowo.	Nie	
jest	to	miła	sprawa,	ale	nie	mamy	wpływu	na	wysokość	
kosztów	odbioru	odpadów	bo	wynikają	one	z	przepisów	
prawa	i	wyniku	przetargu.	Gmina	nie	może	dopłacać	do	
odbioru	odpadów.
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M. Bujakowska: Są jeszcze jakieś inne trudne wy-
zwania?

S. Strąk:	 Tak.	 Jest	 sprawa	 obecnego	 systemu	 finan-
sowania	 oświaty.	 Minister	 ustala	 pensje,	 a	 samorząd	
musi	 płacić.	 W	 2019	 roku	 otrzymaliśmy	 subwencję	
wyższą	o	18	 tys.	 zł	 niż	w	2018	 roku,	 a	wydatki	 będą	
o	ponad	400	 tys.	większe.	Ponadto	z	 tytułu	 likwidacji	
gimnazjum	ubędzie	od	września	jeden	rocznik	uczniów	
i	zmniejszy	się	subwencja	na	kolejny	rok	o	ok.	700	tys.	
zł.	Reforma	oświaty	bardzo	obciąża	budżet	gminy.	W	tej	
sytuacji	musi	 nastąpić	 zmniejszenie	 zatrudnienia.	Ko-
nieczne	będą	też	inne	działania	powodujące	zmniejsze-
nie	wydatków.	Do	tego	dochodzi	konieczność	rozbudo-
wy	szkoły	w	Drugni	o	salę	gimnastyczną.	To	powoduje,	

że	przez	taki	system	finansowania	oświaty	-	możliwości	
inwestycyjne	naszej	gminy	zostały	mocno	ograniczone.

M. Bujakowska: Na koniec coś optymistycznego.

S. Strąk:	Optymistyczne	jest	to,	że	w	trudnych	sprawach	
otrzymuję	 wsparcie	 od	 radnych,	 sołtysów	 oraz	 wielu	
zwykłych	ludzi	i	to	daje	siłę	aby	pokonywać	trudności.	
Poza	 tym	 zawsze	miałem	optymistyczne	 podejście	 do	
życia	i	trudne	wyzwania	mnie	mobilizują	i	inspirują	do	
szukania	nowych	rozwiązań.	Uważam,	że	przed	Gminą	
Pierzchnica	jest	zdecydowanie	pozytywna	przyszłość.	

Rozmawiała
Małgorzata Bujakowska

Przetarg na instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Pierzchnica i Gminy Wodzisław – 
wykonawca inwestycji odmówił podpisania umowy.

	 13	lutego	2019	roku	w	Dzienniku	Urzędowym	Unii	
Europejskiej,	na	miniportalu	UZP	oraz	w	na	Biuletynie	
Informacji	Publicznej	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	Pierzch-
nica	ukazało	się	ogłoszenie	o	przetargu	nieograniczonym	
na	wybór	wykonawcy	projektu	pn.	„Odnawialne	źródła	
energii	na	terenie	gmin:	Pierzchnica	i	Wodzisław”.

	 Gmina	Pierzchnica	jako	Lider	projektu	–	rozpoczęła	
procedurę	przetargową	na	wybór	firmy,	która	dostarczy	
i	zamontuje	na	terenie	gminy	Pierzchnica	103	instalacje	
OZE,	a	na	terenie	gminy	Wodzisław	177	instalacji	OZE.

	 W	dniu	19	marca	2019	roku	otwarto	oferty	w	prze-
targu	i	spośród	3	oferentów	najkorzystniejszą	ofertę	za-
proponowała	firma	EkoEnergia	Polska	Sp.	z	o.o.	z	Kielc	
za	 łączną	 kwotę	 (dla	Gminy	 Pierzchnica	 i	Wodzisław)	
3	 535	 485,66	 zł	 w	 tym	 dla	 Gminy	 Pierzchnica	 kwotę	
1	316	915,64	zł.	Firma	na	wykonane	prace	montażowe	
zadeklarowała		także	95	miesięcy	gwarancji.

	 Niestety,	po	wyborze	najkorzystniejszej	oferty	firma	
EkoEnergia	 z	Kielc	 nie	 dostarczyła	wszystkich	wyma-

ganych	dokumentów	(min.	kart	katalogowych	urządzeń	
które	 zamierzała	 zamontować,	 gwarancji	 ubezpiecze-
niowej	kontraktu)	i	odmówiła	w	wyznaczonym	terminie	
podpisania	umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego	
na	warunkach	określonych	w	ofercie.

	 Gmina	 Pierzchnica	 –	 jako	 zamawiający	 zgodnie	
z	 procedurą	 zatrzymał	 tej	 firmie	 wadium	 przetargowe	
w	wysokości	60.000	zł.

Wobec	powyższego	zmuszeni	 jesteśmy	powtórzyć	pro-
cedurę	i	ponownie	ogłosić	przetarg	na	wykonanie	insta-
lacji	OZE	–	co	niewątpliwie	przesunie	w	czasie	ich	mon-
taż	na	nieruchomościach	mieszkańców.

	 Miejmy	nadzieję,	 że	 	kolejny	przetarg	uda	 się	 roz-
strzygnąć	i	podpisać	umowę		z	wykonawcą.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Burmistrza
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15-17 kwietnia 2019 - Egzamin ósmoklasisty  

 Nie	 zdążyliśmy	 jeszcze	 ochłonąć	 po	 organi-
zowanych	 po	 raz	 ostatni	 egzaminach	 gimnazjal-
nych,	a	już	po	kilku	dniach	stanęliśmy	przed	kolejnym	
wyzwaniem.	 Od	 poniedziałku	 do	 środy	 pierwsi	
absolwenci	 klas	 ósmych	 zdawali	 swój	 egzamin.	
Wszyscy	mieliśmy	wiele	obaw	i	wątpliwości,	ponieważ	
był	to	pierwszy	taki	egzamin	w	zreformowanej	szkole.	
Na	 szczęście	 udało	 się	 sprawnie	 i	 bezproblemowo	
przejść	przez	trzy	dni	sprawdzianów.
	 W	poniedziałek	nasi	uczniowie	zmierzyli	się	
z	egzaminem	z	języka	polskiego.	Wszyscy	byli	ra-
czej	zadowoleni	ze	swoich	odpowiedzi.	We	wto-
rek	była	matematyka.	Zadania	nie	były	wyjątko-
wo	trudne,	ale	nie	wszystkim	udało	się	je	rozwiązać.	Ostatniego	dnia	język	angielski.	Tu	opinie	były	w	miarę	
pozytywne	i	optymistyczne.	Miejmy	nadzieję,	że	wszyscy	nasi	uczniowie	zdobędą	na	tyle	dużą	ilość	punktów,	że	
dostaną	się	do	wymarzonych	szkół	średnich.

Tomasz Stolarczyk

Wydarzenia okolicznościowe w Dziennym Domu Pobytu

	 Fundacja	Dom	Seniora	 im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	
w	 partnerstwie	 z	 Gminą	 Pierzchnica	 w	 ramach	 projektu	
„Dzienny	Dom	Pobytu”	współfinansowanego	z	Regional-
nego	 Programu	Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzy-
skiego,	Poddziałanie	9.2.1	Rozwój	wysokiej	jakości	usług	
społecznych	realizuje	codzienne	zajęcia	rehabilitacyjne	(ki-
nezyterapia	i	fizykoterapia)	i	terapeutyczne	(terapia	zajęcio-
wa	i	światłoterapia).	
	 Z	 okazji	 Walentynek	 Fundacja	 zorganizowała	 zapo-
znawcze	 spotkanie	 uczestników	 projektu	 “Dzienny	 Dom	

Pobytu”	 wraz	 z	 mieszkańcami	 lokali	 aktywizujących	
i	Domu	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy.	Na	Sali	Wie-
lofunkcyjnej	budynku	Fundacji	przy	słodkim	poczęstunku	
przygotowanym	przez	Uczestników	Dziennego	Domu	Po-
bytu	oraz	kadry	projektu,	miały	miejsce	tańce	i	zabawa.
	 Z	okazji	Dnia	Kobiet	mężczyźni	uczestniczący	w	zaję-
ciach	sprawili	przyjemną	niespodziankę	przedstawicielkom	
płci	pięknej,	wręczając	Paniom	kwiaty.	Panie	doceniły	ten	
miły	gest,	serdecznie	dziękując	Panom	za	pamięć.
	 Koniec	marca	i	początek	kwietnia	stanowił	okres	przy-

gotowań	 do	 Świąt	 Wielkanocnych.	 Atmosfe-
ra	 świąt	 udzieliła	 się	 wszystkim	w	Dziennym	
Domu	 Pobytu	 podczas	 wykonywania	 prac	 ar-
tystycznych.	 Uczestnicy	 projektu	 wykonywali	
kartki	świąteczne,	stroiki	i	ozdoby	wielkanocne	
oraz	palmy,	by	przyozdobić	swoje	domy	i	sto-
ły	 świąteczne	 oraz	 korytarze	 i	 sale	Dziennego	
Domu	Pobytu.
	 Uczestnicy	 wszystkich	 spotkań	miło	 spę-
dzali	 czas	 we	 wspólnym	 gronie.	 Spotkania	
te	 pozwoliły	 na	 zacieśnienie	 więzów	 zarów-
no	 pomiędzy	 uczestnikami,	 jak	 i	 personelem.	
W		przyszłości	Fundacja	planuje	zorganizować	
więcej	imprez	i	innych	atrakcji	dla	uczestników	
DDP.

Grzegorz Różalski
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Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Pierzchniance

	 9	marca	2019	roku	Radna	Jadwiga	Łopatowska	i	Sołtys	
Pierzchnianki	Marek	Malinowski	zorganizowali	uroczyste	

Konkurs „Mały Ekolog to ja”

	 Uczniowie	 Społecznej	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Jana	
Pawła	II	w	Drugni	brali	udział	w	konkursie	plastycznym	re-
alizowanym	przez	Starostwo	Powiatowe	w	Kielcach	w	ra-
mach	Programu	edukacji	ekologicznej	dla	powiatu	kielec-
kiego	pn.	„Dla	Ziemi,	dla	siebie”.	

odpadów	i	poznanie	pojęcia	recykling	oraz	rozwijanie	po-
zytywnych	uczuć	wobec	świata	przyrody.	
	 Pracę	konkursową	wykonali	uczniowie	klas	 I,	 II	 i	 III	
uczęszczający	 na	 zajęcia	 świetlicowe.	 Wszyscy	 bardzo	
chętnie	uczestniczyli	w	tworzeniu	pracy.	Z	ogromnym	za-
angażowaniem	dyskutowali	na	temat	ekologii	i	przyklejali	
elementy	pracy	w	odpowiednie	miejsca,	świetnie	się	przy	
tym	bawiąc.
	 Nasze	 starania	 zostały	docenione	przez	komisję	 kon-
kursową	 i	 udało	 się	 nam	 zdobyć	 III miejsce	w	 II	 grupie	
wiekowej,	 wygrywając	 bardzo	 cenne	 pomoce	 naukowo	 -	
edukacyjne.
	 Na	 uroczyste	 wręczenie	 nagród,	 które	 odbyło	 się	
27	marca	 2019	 roku	w	 siedzibie	 Starostwa	 Powiatowego	
w	Kielcach	udaliśmy	się	wraz	panią	Dyrektor	oraz	dwoj-
giem	uczniów	z	klas	I-III.	
	 W	trakcie	wręczania	nagród	i	dyplomów	Członek	Za-
rządu	Powiatu	w	Kielcach,	pan	Mariusz	Ściana,	przewod-
niczący	 kapituły	 konkursowej,	 powiedział,	 że	w	 edukacji	
najważniejsze	 jest,	 by	 od	 najmłodszych	 lat	 rodzice	 i	 na-
uczyciele	wpajali	pociechom	świadomość	dbania	o	przyro-
dę	i	otaczające	ich	środowisko.
	 Jesteśmy	bardzo	dumni	z	naszego	osiągnięcia	i	z	pew-
nością	będziemy	brać	udział	w	kolejnych	edycjach.

Opiekun konkursu
 Karolina Zaród 

	 W	 ramach	 konkursu	 najmłodsi	 mieszkańcy	 powiatu	
mieli	za	zadanie	wykonać	plakat,	na	którym	należało	przed-
stawić,	w	jaki	sposób	mogą	chronić	przyrodę.	Celem	kon-
kursu	było	kształtowanie	u	dzieci	właściwej	postawy	wobec	
przyrody	i	dostrzegania	jej	różnorodności,	zwrócenie	uwagi	
dzieci	na	przyczyny	narastającej	lawiny	odpadów	i	problem	
z	ich	usuwaniem,	zrozumienie	konieczności	segregowania	

otwarcie	 świetlicy	wiejskiej	w	Pierzchniance.	Na	uroczy-
stości	obecni	byli:	Stanisław	Strąk	Burmistrz	Miasta	i	Gmi-
ny	Pierzchnica,	Maria	Łopatowska	Przewodnicząca	Rady	
Miejskiej,	 Halina	 Ryśkiewicz	 Sekretarz	 Miasta	 i	 Gminy	
oraz	 Ks.	Marian	 Gawinek	 Proboszcz	 Parafii	 Pierzchnica,	
który	poświęcił	nowo	wybudowana	świetlicę.

Klaudia Pawlik
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 Aktualności

	 30	marca	 2019	 r.	w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	odbyło	się	Walne	Zgromadze-
nie	 Członków	 Stowarzyszenia	 Sportowo	 –	 Kulturalnego.	
W	związku	z	kończącą	się	kadencją,	na	spotkaniu	odbyły	
się	wybory	Zarządu.	
	 Serdecznie	 dziękujemy	 dotychczasowemu	Zarządowi	
w	 osobach:	 Prezes	 –	 Pan	Stanisław	Kwapisz,	 Skarbnik	 –	
Pani	Adela	Pałyga	oraz	Sekretarz	–	Pani	 Izabela	 Idzik	za	
poświęcenie	i	oddaną	społeczną	pracę	na	rzecz	Stowarzy-
szenia,	szkoły,	uczniów	oraz	środowiska	lokalnego.

W	wyniku	 przeprowadzonego	 głosowania	 Zarząd	 Stowa-
rzyszenia	na	 lata	2019-2023	 reprezentują	osoby:	Prezes	–	
Pan	 Paweł	 Kuliński,	 Skarbnik	 –	 Pani	 Barbara	 Szlompek	
oraz	Sekretarz	–	Pani	Małgorzata	Radomska.	Nowo	wybra-
nemu	Zarządowi	życzymy	sukcesów.

Dyrektor i pracownicy
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Drugni

#INTERNETOWY MEETING

	 Dzięki	 uprzejmości	 i	 otwartości	 dyrekcji,	 25	 lutego	
2019	 r.	w	Społecznej	Szkole	Podstawowej	w	Drugni	zor-
ganizowaliśmy	 „Internetowy	 Meeting”	 czyli	 konferencję	
podczas,	której	Ekspercka	Młodzież	(EM)	dzieliła	się	swoją	
wiedzą	nt.	zagrożeń,	szans	i	perspektyw	korzystania	z	Inter-
netu	i	Social	Media.	
	 Całość	 wydarzenia	 poprzedziły	 serie	 spotkań	 z	 gru-
pą	młodych,	by	wzmocnić	 i	dać	 im	poczucie	sprawczości	
oraz	 pokazać,	 że	mają	 takie	walory,	 dzięki	 którym	mogą	
być	odbierani	jako	eksperci.	Ważnym	aspektem	wydarzenia	
był	fakt	oddania	EM	głosu,	możliwości	formy	przeprowa-
dzenia	spotkania	oraz	to,	czym	chcą	się	podzielić.	Inwen-
cja	 prezentacji	 własnego	 zdania	 o	 temacie	 bezpiecznego	
Internetu	wypłynęła	od	młodzieży.	Postawili	na	to,	by	stać	
się	swoistym	głosem	młodych,	w	jaki	sposób	funkcjonują	
w	cyfrowym	świecie	(w	czym	czują	się	biegle?-	czego	się	
boją?	–	 jakie	obszary	są	 im	nieznane	 i	 jak	poznają	 siebie	
w	świecie	wirtualnym?).
	 Warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 fakt	 mówienia	 do	 dzieci	
i	młodzieży	przez	Ekspercką	Młodzież,	która	wzmocniona	
by	się	tak	czuć-	dzieliła	się	swoimi	spostrzeżeniami,	uwa-
gami	i	obserwacjami.	Dodajmy,	że	odbiorcami	„meetingu”	
była	grupa,	z	którą	nie	spotykamy	się	na	co	dzień	w	pracy	

wychowawczej.	Walorem	okazało	się	pokazanie	aktywnej	
grupy	młodzieży	oraz		zwrócenie	na	ważność	zapraszania	
ich	do	wspólnej	dyskusji.	 Jako	dorośli,	dostrzegliśmy	od-
wagę	mówienia	publicznie	o	swoich	odczuciach	i	przeko-
naniach	oraz	fakt,	że	poprzez	zaangażowanie,	w	tego	typu	
aktywność,	 swoiście	 pokazujemy	 alternatywę	 spędzania	
czasu	wolnego.	
	 Aby	 wskazać	 dobre	 praktyki	 wykorzystywania	 me-
diów	 społecznościowych,	 a	 tym	 samym	 prezentowa-
nia	 wartości	 oraz	 współpracy	 i	 dzielenia	 obowiązków	
(szkolnych,	 domowych,	 zawodowych)	 zaprosiliśmy	 duet: 
@KASIAANDISIA	–	siostry,	które	na	co	dzień	dzielą	się	
pasją	na	aplikacji	Tik-Tok.	Dziewczyny	pokazały	 jak	mą-
drze	 i	 świadomie	 bawić	 się,	 dzielić	 tym	 co	 dobre	 i	waż-
ne	-	jak	w	dojrzały	sposób	spędzać	czas,	pokazując	swoje	
talenty	innym	poprzez	Internet.	Ta	aplikacja	angażuje	je	do	
spotkań	z	podobnymi	twórcami	medium	i	prowadzi	do	roz-
woju	w	tej	sferze.	Siostry	dużo	opowiedziały	o	hejcie,	który	
je	dotyka	-	jak	reagują	i	jak	sobie	z	nim	radzą	oraz	o	olbrzy-
mim	wsparciu	i	zaufaniu	otrzymywanym	ze	strony	swoich	
rodziców	i	dorosłych.	One	otrzymują	taką	pomoc,	ale	czy	
każda	młoda	osoba	może	na	nią	liczyć?

Kacper Idzik
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Trwałość projektu Klub Seniora-Aktywna Jesień Życia

	 W	ramach	Klubu	Seniora-Aktywna	Jesień	Życia,	Fun-
dacja	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzchnicy	organizuje	
zajęcia	z	zakresu	rehabilitacji	i	nowej	formy	terapii-światło-
terapii.	Seniorzy,	którzy	w	2018	r	uczestniczyli	w	projekcie	
w	nowym	2019	roku	z	chęcią	biorą	udział	w	zajęciach	reha-
bilitacyjnych,	starając	się	utrzymać	swoją	kondycje	fizycz-
ną	w	dobrym	stanie.	Sala	Światła	wyposażona	w	przyrządy	
i	urządzenia	umożliwia	aktywizację	lub	wyciszanie	wybra-
nych	 obszarów	 percepcji	 za	 pomocą	 światła,	 dźwięków,	
muzyki	oraz	różnorodnych	zabawek	rozwijających	zdolno-

ści	poznawcze.	Warunki	wewnątrz	sali	 terapeutycznej	po-
głębiają	poczucie	bezpieczeństwa	i	wpływają	korzystnie	na	
stan	psychofizyczny	przebywających	w	niej	osób.		Seniorzy	
są	bardzo	zadowoleni	z	nowego	rodzaju	terapii,	korzystają	
chętnie	 z	 nowej	 formy	 wsparcia.	 Fundacja	 w	 przyszłych	
miesiącach	 	 planuje	 kolejne	 zajęcia	 	 dla	 seniorów	 oraz	
wycieczkę	do	Legnicy.

 Małgorzata Hołody

Powróćmy jeszcze choć na chwilkę, czyli... Mamy Talenty 26-015

„Jesteś utalentowany... A talent to... COŚ NIEPRZECIĘTNEGO”
/Borys Pasternak/

	 Za	nami	 już	kolejny	przegląd	„Mamy	Talenty	26-015”.Tym	 razem,	 również	
zostaliśmy	miło	zaskoczeni	wyjątkowymi	talentami	i	pasjami	osób,	zarówno	bar-
dzo	młodych,	jak	i	nieco	starszych.	Każdy	uczestnik	otrzymał	miejsce,	przestrzeń	
oraz	swobodę	do	zaprezentowania	swojego	wyjątkowego	daru.	Na	krótką	chwilę	

wszyscy	dostaliśmy	możliwość	do-
strzeżenia	w	sobie	ukrytego	talentu	
tanecznego	podczas	wspólnego	tań-
ca.	Wprowadziliśmy	również	pewną	
innowację.	 Przekazaliśmy	 bowiem	
współprowadzenie	 młodym	 oso-
bom	-	Marysi	i	Dominice	bo	wiemy,	
jak	ważne	 jest	 dostrzeganie	 talentu	
w	młodzieży,	a	tym	samym	dawanie	
wolności	i	wsparcia	w	podejmowa-
niu	przez	nich	nowych	aktywności.
	 Podczas	 tej	 edycji	 pierzchnic-
kich	 talentów	 mogliśmy	 oglądać,	
słuchać,	 wąchać,	 dotykać,	 sma-
kować,	 być,	 czuć,	 podziwiać	 oraz	
doświadczać.	 Prezentowane	 pasje	
okazały	 się	 niepowtarzalne,	 nietu-
zinkowe,	urzekające	i	wyjątkowe.
	 Tymczasem	 zostaliśmy	 ze	
wspomnieniami	 oraz	 z	 nowymi	
pomysłami,	 koncepcjami,	 propozy-
cjami...	W	 oczekiwaniu	 na	 kolejne	
Mamy	Talenty	26-015,	podsumowa-
niem	tegorocznej	edycji	niech	będą	
słowa	 prymasa	 St.	 Wyszyńskiego	
„Z drobiazgów życiowych, wyko-
nanych wielkim sercem powstaje 
wielkość człowieka”.
Do	zobaczenia	za	rok!

Martyna Jamrożek
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Pensjonariusze Domu Opieki Rodzinnej na konkursie palm wielkanocnych

	 Pensjonariusze	Domu	Opieki	Rodzinnej	w	Pierzchnicy	
w	wyjątkowy	sposób	przygotowywali	się	do	tegorocznych	
Świąt	Wielkanocnych.	

	 Nasi	 podopieczni	wraz	 z	 terapeutką	 zajęciową	 Panią	
Moniką	Pasternak,	wzięli	udział	w	konkursie	na	najdłuższą	
i	najpiękniejszą	palmę	wielkanocną.	Konkurs	został	zorga-
nizowany	przez	Chmielnickie	Centrum	Kultury.	

	 Mieszkańcy	 Domu	 Opieki	 własnoręcznie	 wykonali	
palmę	o	długości		330cm.	

	 Na	 szczególne	 słowa	 uznania	 zasłużyły:	 Pani	 Stasia,	
Pani	Sylwia	i	Pani	Marta-	nasze	pensjonariuszki,	które	nie-
zwykle	 zaangażowały	 się	 w	 wykonanie	 palmy	 i	 włożyły	
wiele	serca	w	wykonanie	kwiatów	do	jej	przystrojenia.	

	 Dzień	konkursu	-	niedziela	palmowa	była	dniem	peł-
nym	wrażeń.	Oprócz	konkursu		Pensjonariuszom	ogromnie	
podobały	 się	występy	 dzieci	 opowiadające	 o	Wielkanocy	
i	 tradycjach	 z	 nią	 związanych.	Największe	wrażenie	 zro-
biła	na	nas	palma,	która	miała	ponad	30	metrów	długości.	
Wspomnienia	tego	dnia	pozostaną	w	nas	na	długo.

Nasi	Pensjonariusze	postanowili,	że	za	rok	wykonają	dłuż-
szą	i	jeszcze	piękniejszą	palmę,	by	móc	przeżyć	to	wyda-
rzenie	jeszcze	raz.

Anna Prędota

Otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Brodach
	 W	dniu	28	marca	2019	r.	w	miejscowości	Brody	odbyło	się	otwarcie	nowo	wybudowanej	świetlicy	wiejskiej.	Podczas	
otwarcia	obecne	były	dzieci	z	Brodów	z	rodzicami	oraz	wychowankowie	świetlic	z	Pierzchnicy,	Podlesia	i	Maleszowej	
wraz	 z	 wychowawcami.	 Spotkanie	
rozpoczęła	 	 Pani	 Karolina	 	 Bula-
nowska	 	 koordynator-organizator	
świetlic	Aktywator.	 Przywitała	 ona	
przybyłych	 gości	 oraz	 powiedziała	
o	 	 celach	 i	 zadaniach	 świetlic.	Ko-
lejnym	punktem	były	 zabawy	 inte-
gracyjne	i	wspólny	słodki	poczęstu-
nek,	który	również	upłynął	w	miłej	
atmosferze.	Wspólna	 zabawa	 przy-
niosła	wszystkim	uczestnikom	wie-
le	radości.
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 nowo	 po-
wstała	 świetlica	 będzie	 miejscem	
spotkań,	 integracji	 mieszkańców	
oraz	miejscem	dla	dzieci	i	młodzie-
ży,	 w	 którym	 będą	mogli	 rozwijać	
swoje zainteresowania.

 Edyta Majewska 
organizator-wychowawca 

świetlic Aktywator
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Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Pierzchnica 

	 Nowy	wykonawca	 zadania	 	 –	Zakład	Usług	Hydrau-
liczno-	Budowlanych	Ćwikła	Zbigniew,	Ćwikła	Krystyna	
S.C.	 który	 podpisał	 w	 listopadzie	 2018	 roku	 umowę	 na	
wykonanie	 	 	 pozostałych	 189	 sztuk	 oczyszczalni	 przydo-
mowych	na	terenie	gminy	zakończył	prace	związane	z	ich	
montażem	i	uruchamianiem.	

	 Prace	 montażowe,	 które	 	 rozpoczęły	 się	 w	 miejsco-
wościach	Górki	i	Kalina	Górecka	w	listopadzie	2018	roku,	
a	następnie	były	kontynuowane	na	terenie	całej	gminy	–	zo-
stały	przeprowadzone	bardzo	sprawnie	i	z	dużym		zaanga-
żowaniem	firmy	wykonawczej.

	 Na	 wykonanie	 255	 sztuk	 oczyszczalni	 przydomo-
wych	 	 przy	 całkowitym	 koszcie	 inwestycji	 w	 wysokości	
3	263	039,34	zł	Gmina	Pierzchnica			pozyskała	unijne	do-
finansowanie	 z	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
w	wysokości	1	673	350	zł.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Burmistrza

Cześć Jego Pamięci

	 W	 dniu	 13.04.2019	 r.	 zmarł	 Janusz	Wic	 –	Architekt.		
Zmarły	 zapisał	 się	 w	 naszej	 Gminie	 projektując	 Rynek,	
w	 tym	studnie	 i	 fontannę.	 Jego	dziełem	był	 także	projekt	
Krzyża	Saletyńskiego	wraz	z	otoczeniem.	Doradzał		także	
w	wystroju	Kaplicy	w	Domu	Seniora	im.	Sue	Ryder.	W	cią-
gu	swojego	życia	,	a	urodził	się	w	1943r.	wykonał	około	600	
projektów,	przeważnie	z	zakresu	budownictwa	sakralnego,	
a	także	wykonywał	projekty	mebli,	wyposażenia,	wystroju	
wnętrzarskiego.

	 Do	ważnych	projektów	zmarłego	Pana	Janusza	należą:
-	 Dom	 rekolekcyjno-wypoczynkowy	 Diecezji	 Kieleckiej	
„Betania”	w	Rabce	Zdrój;

-	Dom	Biskupów	Kieleckich,	w	 którym	w	 1991	 r.	 gościł	
św.	Jan	Paweł	II;

-	Odbudowa	po	pożarze	diecezjalnego	ośrodka	rekolekcyj-
nego	w	Skorzeszycach;

-	Kościół	pw.	Matki	Boskiej	Fatimskiej	w	Hucie	Nowej;
-	Kaplica	pogrzebowa	w	Chmielniku;

-	 projekty	 dotyczące	większości	 prac	w	 kościele	 pw.	 Św.	
Jakuba	Apostoła	w	Szczaworyżu.

	 Na	pogrzebie	brało	udział	oprócz	rodziny,	przyjaciół,	
znajomych,	Burmistrzów,	9	księży,	którzy	z	nim	współpra-
cowali	przy	remontach	i	renowacjach	zabytków.	Na	pogrze-
bie	został	odczytany	list	dziękczynny	od	Arcybiskupa	Szy-
meckiego.	

	 Jego	dzieło	kontynuuje	syn	Łukasz,	który	również	jest	
architektem.

	 Osobiście	 jestem	wdzięczny	 panu	 Januszowi	Wic	 za	
ten	piękny	projekt	w	Pierzchnicy,	który	harmonijnie	wpisał	
się	w	nasz	Rynek,	ocalił	zieleń	i	stał	się	funkcjonalną	czę-
ścią	przestrzeni	publicznej.

Marek Zatorski
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Gustaw Herling- Grudziński  we wspomnieniach  mieszkańców Skrzelczyc
w 100. rocznicę  urodzin pisarza

	 Gustaw	Herling-Grudziński	urodził	się	20	maja	1919	r.	
w	 Skrzelczycach,	 według	 zachowanego	 aktu	 urodzenia	
(metryka	 urodzenia	 znajduje	 się	 w	 Daleszycach,	 zmarł	
4	lipca	w	2000	r.	w	Neapolu.

	 Polski	pisarz,	eseista,	prozaik,	krytyk	literacki,	dzien-
nikarz,	żołnierz,	więzień	łagrów.	Jeden	z	najwybitniejszych	
polskich	pisarzy	współczesnych.	Autor	m.in.	takich	książek	
jak:	„Inny	świat”,	„Dziennik	pisany	nocą”,	„Żywi	i	umar-
li”,	„Skrzydła	ołtarza”.	Był	honorowym	obywatelem	Kielc.	
Biografia	Gustawa	Herlinga-Grudzińskiego	jest	symbolicz-
na	dla	historii	Polski.	Grudziński	należał	do	pierwszego	po-
kolenia,	które	przyszło	na	świat	w	wolnej	Polsce.

	 Podczas	mojej	pracy	w	Szkole	Podstawowej	w	Skrzel-
czycach	w	 latach	 	dziewięćdziesiątych	zrodził	 się	pomysł	
nadania	 szkole	 imienia	Gustawa	Herlinga-Grudzińskiego.	
Rozpoczęłam	zbieranie	 informacji	od	osób	pamiętających	
tamte	czasy.

	 W	1990	r.	przeprowadziłam	rozmowę	z	panią	Barbarą	
Gajewską	z	domu	Wójcik,	naocznym	świadkiem	narodzin	
Gustawa	Herlinga-Grudzińskiego.	Tak	wspominała:	„Moja	
mama	była	na	służbie	u	państwa	Grudzińskich,	pamiętam,	
że	ja	jako	12	latka	poszłam	z	nią	do	dworu,	i	w	tym	to	dniu	
w	godzinach	rannych	urodził	się	chłopiec,	któremu	nadano	
imię	Gustaw.	Rodzina	we	dworze	w	Skrzelczycach	miesz-
kała	jeszcze	dwa	lata,	sprzedali	posiadłość	i	wyprowadzili	
się	do	Suchedniowa.	Byli	bogaci,	mieli	również	mieszkanie	
w	Kielcach.	Po	drugiej	stronie	drogi	wiodącej	do	Wojcie-
chowa,	naprzeciwko	obecnej	 stodoły	pana	Zarychty	znaj-
dowały	 się	 drewniane	 czworaki,	 które	 zajmowała	 służba	
pracująca	w	dworze.”

	 Moja	 babcia	 Józefa	Pietrzyk,	 żyjąca	 	w	 latach	 1904-
1989,	 rodowita	 Skrzelczanka	 w	 młodości	 mieszkała	 300	
metrów	 od	 dworu.	 Znała	 dziedzica	 Józefa	 Herlinga-Gru-
dzińskiego	i	jego	żonę	Dorotę.	Tak	wspominała:	„Grudziń-
scy	 byli	 dobrymi	 ludźmi,	 we	 dworze	 można	 było	 kupić	
owoce,	 mieli	 duży	 sad.	Mieszkańcy	 sprzedawali	 im	 sery	
oraz	owoce	lasu:	jagody,	grzyby.	Wielu	mieszkańców	dora-
biało	sobie	w	folwarku	podczas	prac	polowych”,	pamiętała	
również,	że	„pewnego	majowego	dnia	we	dworze	urodził	
się	chłopczyk”.

	 Z	 uzyskanych	 obecnie	 informacji	 przekazanych	 mi	
przez	 mieszkankę	 Skrzelczyc,	 panią	 Teresę	 Moskwę	
z	domu	Miszczyk,	dowiedziałam	się	że	w	1991	r.	Gustaw	
Herling-Grudziński	odwiedził	swoje	rodzinne	strony.	„Pod-
jechał	 jasnym	 samochodem,	 ubrany	 był	 w	 białą	 koszu-
lę	 z	 krótkim	 rękawem	 i	 beżowe	 spodnie.	Robił	 aparatem	
zdjęcia	kapliczki	oraz	okolicy”.	Rozmawiając	z	nią	wspo-
minał,	że	urodził	się	w	tej	miejscowości.		Poprosił		ją	rów-
nież	o	pomoc	w	znalezieniu	osoby	starszej,	która	mogłaby	
mu	powiedzieć	o	przeszłości	a	szczególnie	o	czasach	jego	
dzieciństwa.	Pani	Teresa	mówi,	że	„na	 to	spotkanie	z	go-
ściem	poprosiłam	pana	Józefa	Piekarskiego.	Panowie	dłu-
go	ze	sobą	 rozmawiali,	 ja	 jednak	nie	byłam	uczestnikiem	
tego	spotkania”.		Pan	Piekarski	powiedział	mi,	że	był	to	syn	
dziedzica	Grudzińskiego.

	 Gustaw	 Herling-Grudziński	 kolejny	 raz	 odwiedził	
Skrzelczyce	w	1997	r.,	w	towarzystwie	profesora	kieleckiej	
uczelni.	Po	uzyskaniu	zgody	jednego	z	obecnych	właścicie-
li	pana	Waldemara	Garlickiego,	obeszli	całą	posiadłość.

	 Majątek	 należący	 niegdyś	 do	 Grudzińskich	 został	
w	1921	roku	sprzedany	panu	Kacz-
marskiemu.	W	latach	późniejszych		
podzielony	 na	 mniejsze	 	 działki	
i	sprzedany.

	 	 	 Po	 dawnych	 zabudowaniach	
dworskich	 zachowała	 się	 część	
stodoły,	która	kiedyś	sięgała	aż	do	
obecnie	 znajdującej	 się	 piwnicy,	
oraz	 murowany	 spichlerz	 i	 część	
murowanej	bramy	wjazdowej,	ak-
tualnie	 znajdującej	 się	 na	 działce	
pana	 Kazimierza	 Zarychty.	 Za-
chowały	 się	 także	 ruiny	 stajni.	
Drewniany	dwór	 spłonął	w	czasie	
II	 wojny	 światowej.	 Na	 tym	 sa-
mym	miejscu	stoi	nowy	dom	pana	
Waldemara	Garlickiego.

Danuta SojdaKapliczka w Skrzelczycach. Tuż za nią znajdowala się posiadłość Herlingów-Grudzińskich
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Podwyżki opłat za śmieci czekają wszystkich …

	 W	roku	2018	byliśmy	świadkami	plagi	pożarów	na	
składowiskach	odpadów	w	całej	Polsce.	Jedną	z	przy-
czyn	tego	zjawiska	był	wprowadzony		zakaz	eksportu	
wielu	 odpadów	 z	 tworzyw	 sztucznych	 do	Chin.	Do-
tychczas	to	Chiny	były	głównym	odbiorcą	tej	katego-
rii	odpadów	z	Unii	Europejskiej,	w	tym	z	Polski.	Po	
wprowadzeniu	zakazu	eksportu	na	rynek	chiński,	fir-
my	które	zajmowały	się	odbiorem	odpadów		podejmo-
wały	nielegalne	 	 próby	pozbycia	 się	 ich	 poprzez	 ich	
porzucenie	na	dzierżawionych	nieruchomościach,		czy	
podpalenia.

	 Aby	ukrócić	ten	proceder	rząd	wprowadził	zmiany	
w	przepisach	prawa	dotyczących	zbierania	i	zagospo-
darowania	odpadów	m.in.	nakładając	dodatkowe	obo-
wiązki	na	firmy	działające	w	branży.	Ponadto		doszły	
inne	elementy	mające	wpływ	na	cenę	odbioru	i	zago-
spodarowania	 odpadów	–	 a	mianowicie	 	wzrost	wy-
nagrodzeń	pracowników,	zwiększenie	stawek	opłat	za	
składowanie	 odpadów	 na	 składowiskach	 czy	 ogólny	
wzrostem	cen	niektórych	usług.

	 W	 rezultacie	 spowodowało	 to	 likwidację	 wielu	
firm	zajmujących	się	odbiorem	odpadów,	a	ceny	ofe-
rowane	 za	 zagospodarowanie	 odpadów	 w	 nowych	
przetargach	wzrosły	drastycznie,	często	nawet	o	 	po-
nad	100%.	W	efekcie	Gminy	musiały	podnosić	stawki	
opłat	pobieranych	od	mieszkańców,	aby	 sfinansować	
rosnące	 po	 przetargach	 koszty,	 gdyż	 zgodnie	 z	 obo-
wiązującymi	przepisami	samorząd	nie	może	dokładać	
do	tego	własnych	środków,	a	system	odbierania	odpa-
dów	w	całości	powinni	finansować	ci,	którzy	wytwa-
rzają	śmieci.	

	 Podwyżki	opłat	pobieranych	od	mieszkańców	ob-
serwujemy	także		w	ościennych	gminach.	Często	są	do	
wzrosty	drastyczne	–	przekraczające	100%.	Zwiększo-
ne	zostały	stawki	opłat	za	odbiór	odpadów	od	miesz-
kańców	w	 gminach:	 Piekoszów	 (wzrost	 opłaty	 mie-
sięcznej	za	odpady	segregowane	z	5	zł	do	11,50	zł	od	
osoby),	Chmielnik	 (wzrost	 opłaty	miesięcznej	 z	 6	 zł	
do	9	zł	od	osoby),	Masłów	(wzrost	opłaty	miesięcznej	
z	5	zł	do	10	zł	od	osoby).	

	 W	 naszej	 Gminie	 przez	 ostatnie	 4	 lata	 od-
pady	 odbierała	 firma	 Fart	 Bis	 z	 Kielc	 przy	 staw-
kach	 9	 zł	 –	 gospodarstwo	 domowe	 1	 i	 2	 osobowe	
oraz	 17	 zł	 gospodarstwa	 domowe	 3	 i	 więcej	 osób.	

Stawki	 były	 od	 6	 lat	 nie	 podwyższane	 i	 są	 jedne	 
z	najniższych	w	regionie.	

	 Już	w	ubiegłym	roku	firma	Fart	Bis		wystąpiła	do	
Gminy	Pierzchnica	 z	 żądaniem	podwyższenia	wyna-
grodzenia	wynikającego	z	umowy	o	około	10%.		Gmi-
na	 odrzuciła	 te	 żądania	 i	 do	 30	 czerwca	 2019	 roku	
stawki	 za	 odbiór	 odpadów	 dla	 mieszkańców	 gminy	
zostaną	zachowane.

	 Natomiast	w	ościennej	Gminie	Morawica,	w	któ-
rej	także	odpady	odbiera	firma	Fart	Bis	–	takie	żądanie	
skończyło	się	skierowaniem	sprawy	na	drogę	sądową		
i	 podwyżkami	 opłat	 z	 odbiór	 odpadów	 o	 30%	 przy	
obowiązującej	umowie	do	czerwca	2020	roku.	Mimo	
umowy	 i	 stawek	wynikających	 z	 przetargu	 	 –	 firma	
Fart	Bis	wygrała	w	sądzie	z	Gminą	Morawica	i	pod-
wyższyła	stawki	za	odbiór	odpadów.	

	 W	miesiącu	kwietniu	2019	 r.	Gmina	Pierzchnica	
ogłosiła	postępowanie	przetargowe	na	odbiór	odpadów	
od	dnia	1	lipca	2019	roku	do	30	czerwca	2020	roku.	
Do	przetargu	zgłosiły	się	2	firmy:	Fart	Bis	–	zapropo-
nował	kwotę	381	024	zł	 /	1	rok	(	dotychczas	była	to	
kwota	161	352zł/	1	rok),	a	druga	firma	–	Zakład	Usług	
Komunalnych	 z	Chmielnika	 –	 kwotę	 747	 094,89	 zł/	
1 rok. 

	 Przetarg	unieważniono	i	ogłoszono	ponownie,	ma-
jąc	 nadzieję,	 że	w	drugim	postępowaniu	 pojawią	 się	
inni	oferenci	i	kwoty	będą	mniejsze,	a	podwyżki	opłat	
dla	mieszkańców	nie	będą	tak	duże.	W	drugim	przetar-
gu	najniższa	oferta	wynosi:	379	987,20	zł	(Fart	Bis),	
a	 kolejna	 607	 185,43	 zł.	 Po	 przeliczeniu	 najtańszej	
oferty	wychodzi,	że	stawka	opłat	za	śmieci	segregowa-
ne	wyniosłaby	9	zł	od	mieszkańca	–	tak	jak	w	gminie	
Chmielnik.
 
	 Z	rozmów	z	Wójtami	i	Burmistrzami	innych	gmin	
wynika,	 że	„taniej nie będzie i raczej w przyszłości 
będą jeszcze wyższe koszty odbioru i zagospodarowa-
nia śmieci”. 

Stanisław Strąk
Burmistrz
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	 Na	 początku	 nowej	 kadencji	 rady	 gminy	 przeprowa-
dzane	 są	wybory	 sołtysów	 i	 rad	 sołeckich.	Wybory	 prze-
prowadza	się	w	oparciu	o	zapisy	statutów	sołectw	uchwalo-
nych	przez	radę	gminy.	Statuty	jak	każda	inna	uchwała	były	
oceniane	pod	względem	prawnym	przez	służby	Wojewody	
i do	ich	zapisów	nie	były	zgłaszane	żadne	zastrzeżenia.
	 	 Zgodnie	 z	 zapisami	 w	 statutach	 przeprowadzono	
w	styczniu	bieżącego	roku	wybory	sołtysów	i	rad	sołeckich	
na	kadencję	2019-2024.	W	sołectwach,	w	których	zgłosiło	
się	co	najmniej	dwóch	kandydatów	przeprowadzono	głoso-
wanie	 tajne	 i	wybrana	osoba	 została	 sołtysem.	Natomiast	
w	sołectwach,	w	których	był	tylko	jeden	kandydat	to	zgod-
nie	ze	statutem	taka	osoba	została		sołtysem	bez	głosowania.	
Zastosowano	tu	takie	rozwiązanie	jak	w	przypadku	radnych	
–	gdy	był	 jeden	kandydat	 to	 zostawał	 radnym	bez	głoso-
wania.	W	przypadku	 rad	 sołeckich	 gdy	 kandydatów	 było	
więcej	niż	miejsc	w	radzie	to	przeprowadzono	głosowanie.	
Natomiast	gdy	kandydatów	było	tyle	ile	miejsc	w	radzie	to	
głosowania	nie	przeprowadzano.
	 Na	 początku	 marca	 jeden	 z	 mieszkańców	 Pierzchni-
cy	złożył	 skargę	do	Wojewody	na	sposób	wyboru	sołtysa	
w	Pierzchnicy,	a	także	na	sposób	wyboru	innych	sołtysów.	
Wojewoda	 w	 wyniku	 postępowania	 nadzorczego	 zakwe-

Zamieszanie z wyborami sołtysów
stionowała	wybór	sołtysów	i	rad	sołeckich	bez	głosowania	
tajnego.	Wystąpiła	również	z	wnioskiem	o	zmiany	w	statu-
tach	aby	niezależnie	od	ilości	kandydatów	na	sołtysa	czy	do	
rady	sołeckiej	przeprowadzane	było	głosowanie	tajne.	
	 Wynika	to	ze	zmienionej	obecnie	interpretacji	przepi-
sów	ustawy	o	samorządzie	gminnym.	Podobna	sytuacja	do-
tyczy	także	innych	gmin,	w	których	zastosowano	podobne	
rozwiązania	dotyczące	wyborów	sołtysów.
	 W	tej	sytuacji	wykonując	zalecenia	Wojewody	uchwa-
lone	 zostały	 nowe	 statuty	 sołectw.	 Zostaną	 też	 przepro-
wadzone	 głosowania	 w	 sprawie	 wyboru	 sołtysów	 w	 so-
łectwach,	w	 których	 takich	 głosowań	 nie	 było	 tj.:	Brody,	
Górki,	Holendry,	Maleszowa,	Osiny,	Pierzchnica,	Podlesie,	
Podstoła,	Skrzelczyce,	Straszniów	Gumienicki,	Strojnów.	
	 W	 pozostałych	 sołectwach	wybory	 sołtysów	 są	waż-
ne.	Głosowaniu	poddani	zostaną	kandydaci,	którzy	zostali	
dotychczas	wyłonieni	gdyż	do	tej	procedury	Wojewoda	nie	
miała	zastrzeżeń.	
	 Głosowanie	dotyczyć	będzie	także	rad	sołeckich	w	so-
łectwach:	Holendry,	Osiny,	Podlesie,	Skrzelczyce,	Strasz-
niów	Gumienicki,	Strojnów,	Ujny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Łopatowska 
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STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ

Nowy cykl artykułów w Gazecie Pierzchnickiej autorstwa Małgorzaty Bujakowskiej.

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

CICHY	ZABÓJCA	Choć	tytuł	brzmi	zachęcająco	,	jak	w	dobrej	powieści	kryminalnej	,	to	jednak	nie	o	rozrywkę	tu	cho-
dzi.		Dziś	w	wydaniu		MODY	NA	ZDROWIE	-	choroba	,	która	nie	boli,	ale	bywa	skutecznym	zabójcą:	NADCIŚNIENIE	
TĘTNICZE

	 Jest choroba	układu	krążenia,	charakteryzująca	się	(sta-
łym	lub	okresowym)	podwyższeniem	ciśnienia	 tętniczego	
krwi.	O	nadciśnieniu	mówimy,	gdy	jego	wartość	przekracza	
140/90	mmHg.	Chorobę	wykrywa	się	najczęściej	przypad-
kowo,	podczas	rutynowej	kontroli	(	np.	badań	okresowych	
w	 pracy	 czy	 wizyty	 u	 lekarza	 z	 powodu	 np.	 przeziębie-
nia).	Problem	ten	dotyczy	już	osób	po	35-tym	roku	życia!	
A	w	Polsce	na	nadciśnienie	choruje	ok.	10	milionów	ludzi!

	 Nadciśnienie		tętnicze	jest		chorobą	cywilizacyjną	i	jest	
najważniejszym	czynnikiem	ryzyka	przedwczesnej	śmierci	

ludzi	na	całym	świecie!	Wysokość	ciśnienia	tętniczego	wy-
kazuje	związek	ze	śmiercią	z	powodu	takich	chorób	układu	
krążenia	jak:	zawał	serca, udar	mózgu, niewydolność	serca, 
niewydolność	nerek.

	 Objawy	nadciśnienia	we	wczesnym	etapie	choroby	są	
niezauważalne	lub	mało	charakterystyczne,	jednak	mimo	to	
należy	je	znać.	

Jakie są przyczyny i czynniki ryzyka nadciśnienia tętni-
czego? Jak rozpoznać jego objawy? Jak je leczyć?
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II. ZIELARNIA - pokażemy bogactwo Naszych pól, lasów a nawet przydrożnych rowów
ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA (Galinsoga parviflora)

 Nadciśnienie tętnicze	można	rozpoznać,	jeśli	średnie	
wartości	 ciśnienia	 tętniczego	 (wyliczone	 co	 najmniej	
z	dwóch	pomiarów	dokonanych	podczas	co	najmniej	dwóch	
rożnych	wizyt	u	lekarza),	są	równe	lub	wyższe	niż	140	mm	
Hg	dla	ciśnienia	skurczowego	(tzw.	«górne»)	i/lub	90	mm	
Hg	dla	ciśnienia	rozkurczowego	(tzw.	«dolne»).	
Idealne ciśnienie wynosi 120/70 mm Hg.

 Nadciśnienie tętnicze	przez	wiele	 lat	przeważnie	nie	
daje	 żadnych	 objawów.	Niemniej	 jednak	 ,	 jeżeli	 zaobser-
wujemy	u	siebie	takie	dolegliwości	 jak:	ucisk	w	głowie	–	
pojawia	się	okazjonalnie	i	zwykle	ma	charakter	tępego	bólu	
głowy, zawroty	głowy, zmęczenie, krwawienie  z nosa, za-
burzenia	 snu,	 nerwowość,	 dolegliwości	 serca	–	przy	nad-
ciśnieniu	odczuwa	się	kołatanie	 serca,	uczucie	ucisku	 lub	
ciasnoty	w	jego	okolicy,	duszność	 to	możemy	przyjąć,	że	
im	więcej	takich	objawów	obserwujmy	u	siebie,	tym	więk-
sze	jest	prawdopodobieństwo,	że	cierpimy	właśnie	na	nad-
ciśnienie	tętnicze.

 Profilaktyka i leczenie nadciśnienia- walka	z	otyło-
ścią	i	nadwagą	odpowiednia	dieta	z	obniżoną	zawartością	
soli	(ograniczenie	spożycia	soli	do	4,35-6	g/dobę	powoduje	
przeciętny	spadek	ciśnienia	 tętniczego	o	2-8	mm	Hg)	ak-
tywność	 fizyczna	 (regularna	 aktywność	 fizyczna	 pozwala	
obniżyć	ciśnienie	tętnicze	o	4-9	mm	Hg), zaprzestanie	pale-
nia	tytoniu, zmniejszenie	spożycia	alkoholu, walka ze stre-
sem.
	 Niestety,	kiedy	choroba	już	się	utrwaliła	,	mimo	wpro-
wadzenia	 odpowiednich	 zmian	 stylu	 życia,	 można	 nie	
osiągnąć	 zaplanowanego	 efektu	 obniżenia	 ciśnienia	 i	 ko-
nieczne	okazuje	się	przyjmowanie	 tabletek.	Lekarze	dzie-
lą	leki	przeciwnadciśnieniowe	na	kilka	typów,	zależnie	od	
sposobu	lub	miejsca	ich	działania	w	organizmie	człowieka:	
leki	moczopędne	 (inna	 nazwa	 to	 diuretyki),	 beta-blokery,	

inhibitory	konwertazy	angiotensyny	(w	skrócie	IKA),	leki	
blokujące	kanały	wapniowe	(inaczej:	antagoniści	wapnia),	
alfa-blokery,	leki	bezpośrednio	rozszerzające	naczynia,	tak	
zwane	wazodylatatory,	 leki	 działające	 na	 centralny	 układ	
nerwowy.
	 Lekarz,	po	zbadaniu	i	 	zebraniu	wywiadu	zadecyduje	
jakie	leki	będą	dla	chorego	najlepsze.	Leki	każdego	z	po-
wyższych	 typów	 w	 podobnym	 stopniu	 obniżają	 wartości	
ciśnienia,	ale	decyzję,	który	z	nich	zastosować,	zawsze	po-
dejmuje	lekarz.	Dlatego	bardzo	ważne	jest,	aby	ściśle	trzy-
mać	się	jego	zaleceń-	nie	wolno	przyjmować	leków	„poży-
czonych”	od	mamy,	sąsiadki	czy	męża	-	choć	podobno	po	
wielu	latach	małżeństwa	stanowimy	jedność	:).
Nie	wolno	 też	 leczenia	 samodzielnie	 przerywać	 -	 „od	 ja-
kiegoś	czasu	mam	„dobre	ciśnienie”	to	leki	mi	niepotrzeb-
ne”......
	 No	niestety	,	 to	tak	nie	działa.	Nadciśnienie	leczy	się	
do	końca	życia-	z	wyjątkiem	niewielu	schorzeń	jasno	okre-
ślonych,	które	je	powodują	(np.	zwężenie	tętnicy	nerkowej	
lub	nadciśnienie	z	powodu		gęstozy	ciężarnych).	Ale	wtedy	
samo	wyleczenie	choroby	lub	rozwiązanie	ciąży	powodu-
je	powrót	do	prawidłowych	wartości	ciśnienia.	Natomiast	
„dobre	ciśnienie	„	uzyskane		lekami,	świadczy	tylko	o	pra-
widłowym leczeniu	i	właściwej	farmakoterapii,	jednocze-
śnie	do	minimum	redukując	ryzyko	chorób	serca	i	układu	
krążenia.	Tak	więc	obserwujmy	nasze	ciało,	zwróćmy	uwa-
gę	na	naszych	domowników	i	róbmy	pomiar	ciśnienia	co	ja-
kiś	czas	(można	to	zrobić	nieodpłatnie	w	każdej	przychodni,	
ośrodku	zdrowia,	aptece,	czy	skorzystać	z	ciśnieniomierza	
kogoś	z	rodziny	lub	znajomych).	To	nie	boli.

I jak zwykle - dużo zdrówka wszystkim  życzę!

Małgosia Bujakowska

Chwast , który leczy.

	 Żółtlica	 drobnokwiatowa	 pochodzi	 z	 Ameryki	
Południowej,	i	choć	tam	ceniono	ją	od	wieków,	w	Europie	
pojawiła	 się	 dopiero	 w	 XVIII	 stuleciu-	 sprowadzono	 ja	
w	celu	wzbogacenia	kolekcji	ogrodów	botanicznych.

	 Do	dnia	dzisiejszego	jej	lecznicze	właściwości	są	jed-
nak	 słabo	 znane,	 a	 samą	 roślinę	uważa	 się	 za	uporczywy	
chwast.	 Jest	 to	 roślina	 jednoroczna,	 kwitnie	 od	 maja	 do	
września.	Rośnie	bardzo	szybko;	zakwita	już	w	cztery	ty-
godnie	od	wykiełkowania.	W	ciągu	roku	może	wydać	dwa		
a	nawet	trzy	pokolenia.	Rośnie	na	gruzowiskach,	przy	po-
boczach	dróg,	na		pastwiskach,	nieużytkach	i	śmietniskach,	
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III. SZKOŁA RODZENIA - zaprosimy przyszłych rodziców do Szkoły Rodzenia

	 Poród	i	to	co	po	nim	to	„wielka	niewiadoma”.	
Warto	więc	pójść	do	szkoły	rodzenia,	by	temu	 
z	czym	spotkają	się	młode	mamy	nadać	kon-
kretny	kształt,	by	było	wiadomo,	czego	ocze-
kiwać,	czego	się	spodziewać	w	czasie	porodu	
i	tuż	po	nim.

	 Wychodząc	 naprzeciw	 oczekiwaniom	
przyszłych	rodziców	z	Naszego	regionu	i	ma-
jąc	świadomość	trudności	w	dostępie	do	szkół	
rodzenia,	publikujemy	na	 łamach	Naszej	ga-
zety	zagadnienia	obejmujące	cykl	wykładów	
i	tematykę	zajęć	w	szkole	rodzenia.

Temat 1. OCZEKUJĄC DZIECKA

czyli	 prawie	 wszędzie;	 niekiedy	 przyprawia	 o	 rozpacz	
ogrodników	i	rolników.	

	 W	Chile	i	Peru	wyciągi	z	ziela	żółtlicy	wykorzystywa-
no	do	leczenia	trudno	gojących	się	ran,	w	Indonezji	w	po-
krzywkach	 skórnych,	 a	we	wschodniej	Afryce	 –	w	 prze-
ziębieniach. W latach 70. XX wieku na terenie Niemiec 
dr M. Stübler stosował z powodzeniem nalewkę z ziela 
żółtlicy drobnokwiatowej przy grypowych infekcjach 
u dzieci.	Formy	użycia	ziela	były	proste.	Stosowano	wydu-
szony	sok,	a	raczej	macerat,	pogniecione	ziele	lub	maść	ze	
świeżego	ziela.	
 Ziele żółtlicy drobnokwiatowej zawiera witaminę 
C, składniki mineralne i białko. Działa antybakteryj-

nie, przeciwzapalnie, odtruwająco, ochronnie na miąższ 
wątroby. Wywiera też wpływ na przemianę materii, 
reguluje wypróżnienia, pobudza procesy detoksykacji 
i oczyszczania jelit, działa przeciwalergicznie i wzmac-
niająco. Roślina stosowana zewnętrznie przyspiesza go-
jenie się ran, owrzodzeń, oparzeń; przemywanie skóry 
naparem z ziela żółtlicy pielęgnuje cerę suchą, skłonną 
do podrażnień, naczynkową i z przebarwieniami.

	 Mimo	tak	wielu	prozdrowotnych	właściwości	żółtlica	
nie	była	w	Polsce	nigdy	lekiem	oficjalnym.	Nadal	pozostaje	
mało	popularnym	ziołem.	I	wciąż	niestety	uważana	jest	za	
uciążliwy	chwast	.

	 W	życiu	kobiety	pojawia	się	moment,	w	którym	zaczy-
na	ona		myśleć	o	tym,	że	chce	być	mamą.	Na	ulicy		zauważa	
kobiety	w	ciąży	i	mamy	z	dziećmi,	rozczula	ją	widok	spa-
cerującego	z	wózkiem	ojca,	a	kolorowe,	dziecięce	ubranka	
wywołują	uśmiech	na	twarzy.	Jest	coraz	bliżej	podjęcia	de-
cyzji	o	macierzyństwie.

	 Wraz	z	decyzją	o	powiększeniu	rodziny,	warto	zadbać	
o	wprowadzenie		zdrowego	stylu	życia,	bo	ciąża,	nawet	je-
śli	przebiega	w	sposób	prawidłowy,	jest	dużym	wyzwaniem	
dla	organizmu	matki.	Przyczyni	się	to	do	poczęcia	zdrowe-
go,	prawidłowo	rozwijającego	się	dziecka	oraz	uniknięcia	
problemów	z		utrzymaniem	ciąży.

	 Na	 przygotowania	 do	 ciąży	 powinny	 składać	 się	 od-
powiednia	 dieta,	 aktywność	 fizyczna,	 wykonanie	 badań	
krwi	 (morfologii	 oraz	 nosicielstwa	 chorób	 zagrażających	
zdrowiu	dziecka).	Najlepiej	przeznaczyć	na	 to	3	miesiące	

przed	 rozpoczęciem	 starań	 o	 ciążę.	 Jest	 to	wystarczający	
czas	 na	 wyrównanie	 ewentualnych	 niedoborów	 witamin	
i	składników	mineralnych,	detoksykację	organizmu	po	rzu-
ceniu	palenia	tytoniu,	picia	alkoholu	czy	stosowaniu	innych	
środków.	 Odpowiednio	 skomponowana	 dieta	 może	 rów-
nież	uregulować		gospodarkę	hormonalną.	Jeżeli	występu-
je		nadwaga	lub	otyłość	-	należy	zadbać	o		redukcję	tkanki	
tłuszczowej.

	 Zarówno	przyszła	mama	jak	i	jej		partner	powinni		zre-
zygnować	 z	 używek	 -	 papierosów,	 alkoholu,	 narkotyków.	
Substancje	te	mają	wpływ	nie	tylko	na	kobietę	i	dziecko,	ale	
również	na	 jakość	nasienia	oraz	możliwości	prokreacyjne		
partnera.

	 Konieczna	 jest	 też	wizyta	 u	 stomatologa	 (nieleczona	
próchnica	 i	choroby	przyzębia	wpływają	niekorzystnie	na	
cały	 organizm	 i	 są	 źródłem	mitu,	 jakoby	 ciąża	 „zabiera”	
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STANDARD ORGANIZACYJNY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
- CZYLI  CO MINISTER ZDROWIA ZAPEWNIA KAŻDEJ KOBIECIE

	 Standard	to	pewna	przyjęta	norma,	wzorzec,	który		do-
tyczy		modelu	organizacji	i	jakości	opieki	medycznej,	którą	
powinniśmy	otrzymać		w	szpitalu	podczas	ciąży,	porodu	fi-
zjologicznego,	połogu	oraz	opieki	nad	Naszym		dzieckiem.
Standard	ten	obowiązuje	wszystkie	placówki	medyczne	na	
terenie	całego	kraju;	ma	na	celu	poprawę	jakości	opieki	nad	
matką	i	dzieckiem	,	a	ta	opieka	ma	być	tak	zorganizowana,	
aby	kobieta	mogła	bezpiecznie	urodzić	swoje	dziecko	przy	
ograniczeniu	do	minimum	interwencji	medycznych.

	 Według	prawa,	Polka	może	 rodzić	w	każdym	 szpita-
lu	w	Polsce	 (nie	musi	 to	być	szpital	najbliżej	miejsca	za-
mieszkania),	ale	również	w	domu	narodzin	lub	we	własnym	
domu.	Przy	czym	poród	domowy	nie	jest	w	Polsce	objęty	
powszechnym	ubezpieczeniem	zdrowotnym.	

	 W	Standardzie	znajdziemy	też	wykaz	badań	i	konsulta-
cji,	które		przyszła	mama	powinna		wykonać		w	ciąży.

	 Kobieta	ma	prawo	do	obecności	przy	niej,	podczas	ba-
dań	w	ciąży,	podczas	porodu	i		pobytu	w	szpitalu,	bliskiej	
jej	osoby	(partnera,	mamy,	przyjaciółki	czy	Douli).

	 Ma	 prawo	 do	 rzetelnej	 i	 wyczerpującej	 informacji,	
a		każda	osoba	z	personelu	przedstawia	się	i	wyjaśnia	swoją	
rolę	w	opiece;	traktuje	pacjentkę	z	szacunkiem,	pyta	o	jej	
potrzeby	i	oczekiwania;	szanuje	prywatność	i	poczucie	in-
tymności,	każdorazowo	musi	zapytać	też	o	zgodę	na	prze-
prowadzenie	procedur	medycznych.

	 Wszystkie	wytyczne	Standardu	Organizacyjnego	Opie-
ki	Okołoporodowej	będę	omawiać	szczegółowo	w	następ-
nych	tematach	Naszej	Szkoły	Rodzenia		na	łamach	Gazety	
Pierzchnickiej;	poznacie	Państwo	swoje	prawa	na	każdym	
etapie	 ciąży,	 porodu,	 połogu	 oraz	w	wypadku	 poronienia	
czy	innych	zdarzeń	losowych.	

	 Zapraszam	do	lektury	następnych	wydań	Naszej	gazety.

Małgosia Bujakowska
Instruktor Szkoły Rodzenia

kobiecie	 zęby)	 i	 ginekologa,	 który	wykona	 	 podstawowe	
badania,	aby	wykluczyć	ewentualne	infekcje	lub	dysfunk-
cje	narządu	rodnego.	Jeśli	wcześniej	wystąpiło		poronienie,	
skomplikowany	 poród	 lub	 cięcie	 cesarskie,	 lekarz	 gine-
kolog	 pomoże	 ocenić,	 czy	w	 tym	 	 przypadku	 należałoby	
wykonać	jeszcze	dodatkowe	badania	lub	konsultacje	Jeże-
li	występuje	choroba		przewlekła	(np.	cukrzyca,	problemy	
z	 tarczycą	 itp.)	 będzie	 potrzebny	 też	 	 kontakt	 z	 lekarzem	
specjalistą,	 który	 da	 szczegółowe	 wskazówki,	 dotyczące	
dalszego	postępowania.

	 Dobrze	 też	 pomyśleć	 o	 szczepieniach	 -	 szczególnie	
przeciw	żółtaczce	zakaźnej	typu	B	oraz	różyczce,	jeśli	nie	
było	wcześniej	takich		szczepień..	Można	też	zrobić	badanie	
na	obecność	przeciwciał	przeciw	toksoplazmozie	i	cytome-
galii.

	 Warto	wcześniej	poszukać	lekarza,	który		poprowadzi		
ciążę,	 który	wyjaśni	wszystkie	 	wątpliwości,	 odpowie	 na	
wszystkie,	nawet	wydawałoby	się	dziwne	pytania.	To	bar-
dzo	ważne,	żeby	był	to	ktoś,	komu	można	zaufać	i	kto	oto-
czy	profesjonalną	opieką	przyszłą	mamę.

	 Warto	poszukać	szpitala,	w	którym	ma	się	odbyć	po-
ród,	który	oferuje	profesjonalną	opiekę	nad	ciężarną,	rodzą-
cą,	noworodkiem	ale	też	serdeczną	i	przyjazną	atmosferę.

	 A	 jest	 to	możliwe	w	każdej	 	w	placówce	realizującej	
obowiązujący	w	Polsce	od	1-go	stycznia	2019	r.	Standard	
Organizacyjny	Opieki	Okołoporodowej,	określony	Rozpo-
rządzeniem	Ministra	Zdrowia	z	dnia	16	sierpnia	2018	r.	

	 Poniżej	przedstawiamy	niektóre		jego	wytyczne	:
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