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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu, aby
wszystkie chwile spędzone
w rodzinnym gronie były

radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego

Roku był pełen szczęścia
i nadziei.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Maria Łopatowska

Burmistrz
Miasta i Gminy

Pierzchnica
Stanisław Strąk

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.pierzchnica.pl
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11.11.2019r. - Święto Niepodległości 

	 11	listopada	-	Święto	Niepodległości,	to	najważniej-
sze	 polskie	 święto	 narodowe.	 W	 tym	 roku	 przypadała	
101	rocznica	odzyskania	niepodległości	przez	Naród	Pol-
ski,	 który	 po	 123	 latach	 niewoli	 odzyskał	wolność	 oraz	
powrócił	na	mapy.

	 Tegoroczne,	 uroczyste	 obchody	 101	 rocznicy	 odzy-
skania	przez	Polskę	niepodległości,	rozpoczęły	się,	11	li-
stopada	o	godzinie	11.00,	Mszą	Święta	w	Kościele	p.w.	
Św.	 Małgorzaty	 w	 Pierzchnicy	 w	 intencji	 Narodu	 Pol-
skiego.	 	W	 uroczystości	 uczestniczył	 Burmistrz	 Miasta	
i	 Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk,	 Przewodnicząca	
Rady	Miejskiej	Maria	Łopatowska,	Radni	i	Sołtysi	z	Gmi-
ny	 Pierzchnica,	 Dyrekcja	 szkół	 z	 Pierzchnicy	 i	 Drugni,	
przedstawiciele	pięciu	gminnych	jednostek	Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	–	Pierzchnica,	Gumienice,	Maleszowa,	
Skrzelczyce	oraz	Drugnia,	przedstawiciele	 jednostek	or-
ganizacyjnych	Gminy	Pierzchnica,	a	także	licznie	przyby-
li	mieszkańcy	naszej	Gminy.

	 Uroczystą	Liturgię	Eucharystyczną	odprawili	ks.	Ma-
rian	Gawinek	Proboszcz	Parafii	Pierzchnica,	ks.	Grzegorz	
Olejarczyk	Proboszcz	Parafii	Drugnia	oraz	ks.	Adam	Śló-
sarek	Wikariusz	Parafii	Pierzchnica.	Mszę	Świętą	uświet-
niła	 obecność	 delegacji	 	 z	 pocztami	 sztandarowymi.	 Po	
zakończeniu	 Eucharystii	 wszyscy	 uczestnicy	 udali	 się	
w	uroczystym	przemarszu	na	cmentarz	pod	Pomnik	Po-
wstańców.	Tam,	po	odmówionej	modlitwie,	nastąpiło	uro-
czyste	złożenie	kwiatów	oraz	zapalenie	zniczy.	Następnie	
wszyscy	 uczestnicy	 przemarszu	 udali	 się	 ponownie	 pod	
Kościół,		gdzie	odśpiewano	Hymn	Narodowy.

	 Każdy	 mieszkaniec	 gminy	 mógł	 również	 uczest-
niczyć	 w	 akademiach	 przygotowanych	 przez	 uczniów	
i	nauczycieli	szkół	z	terenu	gminy	Pierzchnica,	w	Szko-
le	Podstawowej	w	Pierzchnicy	przedstawienie	odbyło	się	
8	 listopada,	 z	 kolei	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	
w	Drugni	13	listopada.	

Klaudia Pawlik

Tu mieszkam i tu płacę podatek

Szanowni mieszkańcy Gminy Pierzchnica!

	 Wszyscy	oczekujemy	lepszych	dróg,	nowych	chod-
ników,	lepiej	wyposażonych	szkół,	przedszkoli,	świetlic,	
lepszej	oferty	kulturalnej	itd.	…	Te	przedsięwzięcia	wy-
magają	środków	finansowych	w	budżecie	gminy	i	dlate-
go	każdy	dodatkowy	dochód	pozwala	szybciej	spełniać	
te	oczekiwania	społeczne.

PIT dla Gminy.

	 Zgodnie	 z	przepisami	o	finansowaniu	gmin	–	38%	
podatku	 dochodowego	 (od	 wynagrodzeń,	 działalności	
gospodarczej,	 emerytur	 i	 rent),	 który	 płacą	 mieszkań-
cy	wpływa	do	budżetu	Gminy	Pierzchnica.	Dotyczy	 to	
osób,	 które	 są	 zameldowane	 w	 naszej	 gminie.	 Jednak	
wiele	osób	mieszka	u	nas,	ale	z	różnych	względów	nie	
jest	zameldowanych.	

	 W	tej	sytuacji	ich	podatek	wpływa	do	gminy	gdzie	są	
zameldowani.	Można	to	zmienić…

	 Najlepiej	przemeldować	się	i	do	tego	gorąco	zachę-
camy.	 Jeśli	 jednak	z	 różnych	powodów	nie	 chcecie	 się	
przemeldować	 to	 prosimy,	 aby	 w	 rocznym	 rozliczeniu	
podatkowym	za	2019	rok	(PIT)	wpisać	faktyczne	miej-
sce	 zamieszkania	w	Gminie	Pierzchnica	 (a	nie	miejsce	
zameldowania).	Wtedy	38%	podatku	dochodowego,	któ-
ry	 odprowadzacie	 do	 Urzędu	 Skarbowego	 wpłynie	 do	
budżetu	Gminy	Pierzchnica.	

	 Zgłoszenie	w	Urzędzie	Skarbowym	zmiany	miejsca	
zamieszkania	nie	wiąże	się	dla	Was	z	żadnymi	niedogod-
nościami.	Nie	wymaga	przemeldowania	się,	ani	wymia-
ny	dokumentów.	Gmina	Pierzchnica	podlega	pod	Pierw-
szy	Urząd	Skarbowy	w	Kielcach	ul.	Wróbla	17.

	 Wszystkich,	którzy	mieszkają	w	naszej	gminie,	ale	
nie	są	tu	zameldowani	-	serdecznie	i	gorąco	zapraszamy	
do	tego,	aby	się	tu	zameldować	lub	wskazać	w	zeznaniu	
podatkowym	faktyczne	miejsce	zamieszkania	(w	gminie	
Pierzchnica)	zgodnie	z	zasadą:	Tu mieszkam i tu płacę 
podatek –	jest	to	nasz	lokalny	patriotyzm.

Burmistrz
Stanisław Strąk 
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	 Fundacja	 Dom	 Seniora	 im.	 Sue	 Ryder	 w	 Pierzchni-
cy	od	04	listopada	2019	r.	do	31	grudnia	2019	r.	prowadzi	
rekrutację	 do	 projektu,	 który	 finansowany	 jest	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 na	 lata	 2014-2020	 Europejski	 Fundusz	
Społeczny	pn.		Aktywny	i	bezpieczny	Senior	–	usługi	opie-
kuńcze,	 realizowany	 zgodnie	 z	 umową	RPSW.029.02.01-
26-0007/19-00.
•	Aby	zostać	uczestnikiem	projektu	należy	łącznie	spełnić	
następujące	kryteria:
•	przynależeć	do	grupy	osób	niepełnosprawnych	i	niesamo-
dzielnych;
•	mieszkać	na	terenach	wiejskich	gminy	Pierzchnica;
mieć	ukończony	60.	rok	życia;

I ty możesz zostać uczestnikiem projektu:
Aktywny i bezpieczny Senior  – usługi opiekuńcze

oraz	 złożyć	 w	 biurze	 Fundacji	 dokumenty	 rekrutacyjne,	
które	są	dostępne	w	siedzibie	Fundacji	i	na	stronie	interne-
towej:	https://sueryder-pierzchnica.pl/.
	 W	 ramach	 projektu	 Seniorom	 zostanie	 udzielone	
wsparcie	poprzez	udział	w	zajęciach	warsztatowych	o	róż-
norodnej	tematyce,	będą	zorganizowane	wyjazdy	do	kina,	
teatru,	wycieczki.	Ponadto	uczestnicy	zostaną	objęci	usłu-
gami	teleopieki.
	 Osoby	zainteresowane	prosimy	o	kontakt	telefoniczny	
(41 370-92-98) lub	osobisty	w	biurze	Fundacji	w	celu	uzy-
skania	szczegółowych	informacji.

Ilona Hendzel

Finał Konkursu Patriotycznego
„Amor Patriae nostra lex - miłość Ojczyzny naszym prawem”

	 Listopad	w	 gminie	 Pierzchnica	 trwa	 do	 Finału	Kon-
kursu	Patriotycznego	„Amor	Patriae	nostra	lex-	miłość	Oj-
czyzny	naszym	prawem”.	Spotkaliśmy	się	już	po	raz	piąty.	
W	tegorocznej	edycji	spotkało	się	wiele	szkół	z	całego	Wo-
jewództwa,	co	ważne	integrowali	się	bez	poczucia	rywali-
zacji.	
	 Dobrem	całego	przedsięwzięcia	jest	fakt	łączenia	wielu	
relacji,	ludzi,	instytucji	i	jednostek.	Patronat	honorowy	prze-
jął	Prezydent	RP-	Andrzej	Duda,	lokalnie	patronował	Bur-
mistrz	naszej	gminy	a	merytorycznie	Kuratorium	Oświaty	

w	Kielcach.	Ważne	 jest	włączanie	 się	 Fundacji	Dom	Se-
niora	 im.	Sue	Ryder,	która	gościła	nas	w	swoim	gmachu.	
Serdeczne	 podziękowania	 kieruję	 do	 prezesa	 Fundacji	
Rozwoju	Regionu	Pierzchnica,	prezesa	Gminnej	Mleczarni	
w	Pierzchnicy-	 którzy	 zawsze	 stają	 po	 stronie	 oddolnych	
inicjatyw.	 Na	 uwagę	 zasługuje	 zaangażowanie	 Centrum	
Muzyki	 EMIPRE,	 która	 podarowała	 możliwość	 nagrania	
w	 studio	 zwycięskiego	 wykonania.	 Kulturowo	 wspierali:	
WDK	Kielce,	PSCK	w	Pińczowie,	ChCK	w	Chmielniku,	
SCK	w	Morawicy,	Kino	 za	Rogiem	w	Morawicy	 i	 nasza	

gminna	 Biblioteka.	 Dziękuje	 za	
wsparcie	 pracownikom	 i	 wycho-
wankom	Świetlic	Aktywator	oraz	
ludziom	dobrej	woli.
	 	 	 Laureaci	 Konkursu	 Patrio-
tycznego	 2019:	Anna	 Krajewska	
(Pierzchnica),	 Magdalena	 Sadło-
cha	(Drugnia),	Aleksandra	Herzyk	
(Pińczów),	Lena	Dobek	 (Bilcza),	
Patrycja	 Jędrzejowska	 (Bieliny),	
Maja	Piwońska	 (Chmielnik)	oraz	
Jakub	Kuzia	(Pierzchnica-	laureat	
publiczności).	Gratulujemy!

Kacper Idzik
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Informacja o realizacji zadania

	 Urząd	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	informuje,	że	zada-
nie „Program usuwania  i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Pierzchnica na lata 
2007 – 2032”  w 2019r.	zostało	zrealizowane	przy	wsparciu	fi-
nansowym	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	 
i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach	oraz	Narodowego	Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej.	 	Koszt	
całkowity	 zadania	 wynosi	 55 794,74 zł,	 	 w	 tym	 dotacja	
w	kwocie	46 495,00 zł	–	stanowiąca	90	%	kosztów	kwali-
fikowanych.
Na	kwotę	dotacji	składają	się	:
1)	środki	WFOŚiGW	w	Kielcach	–	23 247,50 zł,
tj.	45,00	%	kosztów	kwalifikowanych	zadania,

2)	środki	NFOŚiGW	w	Warszawie	–	23 247,50 zł,
tj.45,00	%	kosztów	kwalifikowanych	zadania.

Środki budżetu gminy wyniosły 9 299,74 zł 
(w	tym	VAT	w	kwocie	4	132,94	zł). 

Burmistrz
Stanisław Strąk

Marszałek dba o Seniorów  kolejne dofinansowanie
na wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy

	 Zarząd	Fundacji	Dom	Seniora	im.	Sue	Ryder	w	Pierzch-
nicy	w	dniu	18	września	2019r.	podpisał	umowę	z	Zarządem	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 	 na	 realizację	 projektu	
pn.	Aktywny	i	bezpieczny	Senior-	usługi	opiekuńcze,	który	
będzie	finansowany	z	Regionalnego	Programu	Operacyjne-
go	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020.

	 Całkowita	wartość	projektu		wynosi:	1	056	495,55	zł,	
wysokość	 dofinansowania	 	 977	 295,55zł,	 wkład	 własny	
79	 200,00	 zł	 ,	 który	 zostanie	 sfinansowany	 ze	 środków	
PFRON	 w	 ramach	 programu	 „Partnerstwo	 dla	 osób	
z	niepełnosprawnościami”.	Projekt	będzie	realizowany	od	
września	2019	do	sierpnia	2022.

	 Na	potrzeby	realizacji	projektu	zostanie	zaadoptowana	
część	piętra	budynku	Domu	Seniora,	gdzie	zostaną	wyko-
nane	 prace	 polegające	 na	 wyremontowaniu	 pomieszczeń	
dla	Seniorów,	zostanie	zakupione	wyposażenie.	

	 Zaplanowano	udzielenie	wsparcia	dla	50	niesamodziel-
ny	 i	 niepełnosprawnych	 osób,	 którzy	 zamieszkują	 teren	
Gminy	Pierzchnica	z	wyłączeniem	miasta	Pierzchnicy.	Dla	
uczestników	projektu	zostanie	przeprowadzony	cykl	warsz-
tatów,	wyjazdów,	które	mają	na	celu	zapobiec	wykluczeniu	
społecznemu,	oraz	pobudzić	osoby	 starsze	do	aktywności	
społecznej	 poprzez	 udział	w	 zajęciach.	Nowością	w	 pro-

jekcie	 będzie	 teleopieka	 3	 generacji,	 zapewniająca	 stały	
monitoring	stanu	zdrowia	i	aktywności	seniora	przez	okres	
32	miesięcy,24	godziny	na	dobę,7	dni	w	tygodniu.	Każdy	
z	50	UP	otrzyma	zakupiony	w	ramach	projektu	zestaw	urzą-
dzeń	do	Teleopieki:	opaskę	pomocy	oraz	urządzenie	bazo-
we,4	czujniki	aktywności	 i	czujniki	otwarcia	drzwi,	które	
zostaną	ze	sobą	połączone	automatycznie		i	zainstalowane	
w	miejscu	zamieszkania	seniora.	1.Opaska	pomocy	zapew-
ni	 szybki	 i	 łatwy	sposób	wezwania	pomocy	w	sytuacjach	
pogorszenia	 stanu	 zdrowia,	 zagrożenia	 życia,	 nieszczęśli-
wego	wypadku	oraz	 innych	potrzeb	powiadomienia	 służb	
ratunkowych.	 2.Urządzenie	 bazowe	 magazynuje	 dane	 ze	
wszystkich	 czujników.	 3.Czujnik	 otwarcia	 drzwi	 wysyła	
powiadomienia	do	urządzenia	bazowego	w	przypadku	wyj-
ścia	i	powrotu	do	domu	albo	otwarcia.	Zebrane	informacje	
przesyłane	będą	do	systemu	TSP	co	5	minut	za	pośrednic-
twem	sieci	mobilnej	LTE/WCDMA/GSM.	W	systemie	do-
stępne	będą	wykresy	aktywności	analizy	ryzyka.	

	 Osoby	 zainteresowane	 udziałem	 w	 projekcie	 za-
praszamy	do	 biura	Fundacji	Dom	Seniora	 im.	 Sue	Ryder	
w	 Pierzchnicy	 	 ul.	 Szkolna	 36	 (pierwsze	 piętro),	 w	 celu	
udzielenia	 szczegółowych	 informacji	 lub	 pod	 nr	 telefonu	
(41)	370-92-98.

Ilona Hendzel
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SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

	 27	 września	 odbyło	 się	 spotkanie	 organizacyjne	 dla	
przyszłych	 beneficjentów	 projektu	 pn.	 ”Bezpieczny	 i	 ak-
tywny	Senior	–	usługi	opiekuńcze”	w	ramach	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskiego	
na	lata	2014-2020	współfinansowanego	ze	środków	Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	 środków	 PFRON.	
Przyszli	 uczestnicy	 projektu	 mieli	 okazję	 zapoznać	 się	
z	 głównymi	 założeniami	 projektu,	 ofertą	 proponowanych	
zajęć,	nowych	możliwości	spędzania	wolnego	czasu	i	idei	
usług	 opiekuńczych	 przygotowanych	 w	 ramach	 projektu.	

Gościem	specjalnym	wydarzenia	była	wicemarszałek	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego	p.	Renata	Janik,	która	szcze-
gólnie	wspiera	wszelkie	inicjatywy	społeczne	realizowane	
dla	 seniorów.	 Spotkanie	 uświetnił	 spektakl	 w	wykonaniu	
Andrzeja	Roga,	artysty	krakowskiego.	Wystawiono	z	jego	
udziałem	sztukę	“Kamień	na	kamieniu”	na	podstawie	po-
wieści	pisarza	Wiesława	Myśliwskiego.	Aktor	w	zajmujący	
sposób	przedstawił	opowieść	o	polskiej	wsi,	jej	zawiłej	hi-
storii	i	odchodzącej	w	przeszłość	tradycji,	do	której	udziału	
zapraszał	widownię.	Zaproszeni	goście	przy	ciepłym	posił-
ku,	kawie,	herbacie	i	słodkim	poczęstunku	zapoznawali	się	
z	warunkami	udziału	w	przyszłym	projekcie.

Małgorzata  Hołody

Piknikowa sobota  z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:)

	 Uczestnicy	 projektu	 „Centrum	 Usług	 –	 Współpraca	
na	rzecz	społeczności	lokalnej”	mieli	możliwość	spotkania	
i	zintegrowania	się	na	I	Integracyjnym	Pikniku	Rodzinnym,	

który	 odbył	 się	 28	września	 2019	 roku.	Wszyscy,	wspól-
nie	 spotkaliśmy	 się	w	Bazie	Zbożowej	w	Kielcach,	która	
oddała	nam	swoją	alternatywną		i	niecodzienną	przestrzeń.	
Organizatorem	Pikniku	było	Regionalne	Centrum	Wolonta-
riatu	w	Kielcach,	które	stanęło	na	wysokości	zadania	i	zre-
alizowało	je	na	wysokim	poziomie.

	 Atrakcji	nie	brakowało,	były	dmuchańce,	wata	cukro-
wa,	popcorn,	wspólne	gry,	zabawy,	warsztaty	bębniarskie,	
ekologiczno	–	plastyczno	–	kreatywne,	aktorskie	oraz	wspól-
ne	tańczenie	belgijki,	które	okazało	się	dużym	wyzwaniem	
fizycznym:).	Był	 również	punkt	malowania	 twarzy,	 stolik	
z	 grami	 planszowymi,	 strefa	 dla	 sportowców.	Uczestnicy	
mogli	również	porozmawiać	z	zagranicznymi	gośćmi	oraz	
dowiedzieć	się	o	ich	zainteresowaniach,	powodach	pobytu	
w	Kielcach	 oraz	 nauczyć	 się	wspólnie	 z	 nimi	 żonglować	
piłeczkami:).	Każdy	mógł	skorzystać	z	atrakcji,	która	naj-
bardziej	była	mu	bliska.	Był	to	również	czas	na	spotkanie,	
rozmowę,	 poznanie	 się,	 zawiązanie	 nowych	 znajomości.	
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Tym	 samym,	 można	 było	 odpocząć	 i	 skosztować	
gorącej	herbaty	oraz	aromatycznej	kawy.

	 	 Podsumowując,	 należy	 dostrzec,	 że	 warto	
chcieć	zaangażować	się	w	szereg	propozycji	 jakie	
są	przygotowywane	dla	mieszkańców.	Można,	nie	
tylko	 nietuzinkowo,	 kreatywnie	 i	 przyjemnie	 spę-
dzić	czas,	ale	 również	poznać	własnych	sąsiadów,	
zintegrować	się	i	dać	sobie	szansę	na	wyjście	poza	
codzienność	spędzania	wolnego	czasu.	A	być	może,	
w	niedalekiej	przyszłości	uczestnicy	projektu	staną	
się	realizatorami	działań	dla	własnej	społeczności?	
Oby	tak	się	stało:).

	 Warto	wspomnieć,	że	Miejsko	–	Gminny	Ośro-
dek	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy	jest	jednym	
z	partnerów	w/w	projektu,	a	tym	samym	daje	szansę	
i	możliwość	uczestniczenia	w	realizowanych	dzia-
łaniach.

	 Zapraszamy	 do	 angażowania	 się	 i	 uczestni-
czenia	w	kolejnych	proponowanych	przedsięwzię-
ciach!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy

Ślubowanie klas pierwszych - 5 listopada 2019 r.

	 Ślubowanie	 uczniów	pierwszych	klas	 to	 jedno	 z	 naj-
bardziej	uroczystych	wydarzeń	w	każdej	szkole	podstawo-
wej.	Nie	inaczej	jest	w	naszej	placówce.	Każdego	roku	na	
przełomie	października	 i	 listopada	cała	szkoła	 jest	 świad-
kiem	 akademii,	 podczas	 której	 pierwszoklasiści	 stają	 się	
pełnoprawnymi	 uczniami.	 W	 2019	 r.	 przysięgę	 złożyli	
podopieczni	pań	Renaty	Piątek	i	Anny	Makuch.Tegorocz-

na	ceremonia	miała	szczególny	charakter.	Szkoła	obchodzi	
jubileusz	200-lecia	swojego	istnienia,	a	scenariusz	uroczy-
stości	 pasowania	 na	 ucznia,	 napisany	 przez	 panią	 Annę	
Makuch,	mocno	nawiązywał	do	owej	rocznicy.	Na	ekranie	
wyświetlona	 została	 stworzona	 przez	 pana	 Przemysława	
Palucha	prezentacja	pokazująca	zdjęcia	uczniów,	którzy	już	
dawno	edukację	zakończyli,	a	 także	nauczycieli,	zarówno	

tych,	którzy	wciąż	z	nami	pracują,	jak	
i	tych,	którzy	odeszli.	Prezentacja	bar-
dzo	zaciekawiła	uczniów	i	przybyłych	
gości,	 głównie	 rodziców	 pierwsza-
ków.	
	 Nie	 zabrakło	 oczywiście	 trady-
cyjnych	 elementów	 ślubowania.	
Wysłuchaliśmy	 wszystkim	 znanego	
„Katechizmu	polskiego	dziecka”	Wła-
dysława	Bejzy	oraz	obejrzeliśmy	pa-
sowanie	na	ucznia	dokonanego	przez	
pana	 dyrektora	 Piotra	 Makucha	 spe-
cjalnie	na	tę	okoliczność	przygotowa-
nym	ołówkiem.	
	 Ciekawym	 pomysłem	 było	 za-
angażowanie	 mamy	 i	 babci	 jednej	
z	uczennic,	pań	Moniki	Piras	i	Jadwigi	
Łopatowskiej	 do	 przedstawienia.	 Pa-
nie	świetnie	odegrały	swoje	role	uroz-
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Ślubowanie klasy I - JESTEM SOBIE PIERWSZACZEK  
JESTEM WAŻNY DUŻO ZNACZĘ

	 Ślubowanie	 i	 pasowanie	 na	 ucznia	 to	 bardzo	 ważna	
uroczystość	w	szkolnym	kalendarzu.
	 31	 października	 2019r.	 pierwszoklasiści	 Społecznej	
Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	Drugni	 zostali	
uroczyście	włączeni	do	grona	uczniów.
	 Na	tą	okazję	dzieci	przygotowały	przepiękny	program	
artystyczny.	Żakowskie	czapki	i	galowy	strój	nadał	im	po-
wagi,	 a	 rozłożony	 sztandar	 uwydatnił	 doniosłość	 uroczy-
stości.	Ceremonia	ślubowania	odbyła	się	w	obecności	pana	
Stanisława	Strąka	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica,	
Rodziców	oraz	całej	społeczności	szkolnej.	Aktu	pasowania	
dokonała	pani	dyrektor	Elżbieta	Stemplewska.	Tekst	przy-
rzeczenia	stanowiący	obietnicę	złożoną	na	cały	okres	nauki	

w	szkole	podstawowej,	dla	starszych	kolegów	był	przypo-
mnieniem	obowiązków.	Na	koniec,	 zgodnie	 z	wieloletnią	
tradycją,	 uczniowie	 otrzymali	 wiele	 pięknych	 prezentów.	
Po	uroczystości	wszyscy	zostali	zaproszeni		na	słodki	po-
częstunek	zorganizowany	przez	Rodziców,	za	co	serdecznie	
dziękujemy.
	 Drodzy	Pierwszoklasiści!	Życzymy	Wam	wielu	sukce-
sów	w	nauce	 i	 samych	powodów	do	radości!	„Niech wy-
rosną z Was tacy, którzy do gwiazd wzlecieć zapragną.” 
Janusz Korczak.
	 Rodzicom	gratulujemy	udanych	pociech.

Gabriela Sajkiewicz

maicając	w	ten	sposób	typowo	szkolne	
przedstawienie.
	 Na	koniec	dzieci	usłyszały	gratu-
lacje	i	życzenia	od	burmistrza	Pierzch-
nicy	 pana	 Stanisława	 Strąka,	 pro-
boszcza	parafii	ks.	Mariana	Gawinka,	
przewodniczącej	Rady	Rodziców	pani	
Moniki	 Pawlik	 oraz	 prezesa	Społecz-
nego	 Ruchu	 Trzeźwości	 pana	 Marka	
Kułana.	
	 Impreza	 kontynuowana	 była	 już	
w	 salach	 lekcyjnych.	 Tam	 na	 dzieci	
czekał	 wspaniały	 okolicznościowy	
tort	oraz	inne	smakołyki.	A	my	życzy-
my	 pierwszoklasistom	 wszystkiego	
najlepszego	 i	 samych	 dobrych	 chwil	
w	szkole!

Tomasz Stolarczyk
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Moje spotkanie z Grupą Wsparcia

Poniżej	kilka	słów	od	uczestniczek	współtworzących	Gru-
pę	Wsparcia.

 „Pierwszy raz uczestniczę w takim projekcie. Na pierw-
szym spotkaniu oczywiście zostałyśmy wprowadzone w cały 
system działania. Okazało się, że nie tylko nasze dzieci 
otrzymają wsparcie.
 Na spotkaniach poznałam wspaniałe osoby, które po-
dobnie jak ja, nie mają zbyt lekko. To właśnie tam mamy 
szansę, aby się otworzyć, wylać swoje żale, wspieramy się 
również dobrymi radami.
 Jestem zadowolona, że mogę uczestniczyć w tym pro-
jekcie.”

/Uczestniczka/

 Sam pomysł Projektu bardzo pozytywnie mnie zasko-
czył. Myślałam jednak, że więcej mam (bo tylko kobiety 
przyszły na pierwsze spotkanie) będzie w nim uczestniczyło.
 Niepełnosprawność kojarzy się przeważnie z wóz-
kiem inwalidzkim, ale jest wiele różnych rodzajów niepeł-
nosprawności. Nie można się tego wstydzić, trzeba o tym 
mówić i szukać pomocy w momentach bezradności. Razem 
z innymi kobietami-mamami spotykamy się co miesiąc na 
wspólnych warsztatach. Myślałam, że raz w miesiącu przyj-
dę na spotkanie, odhaczę obecność i tyle. Jednak grubo się 
myliłam. Każde spotkanie jest inne. To są wspaniałe warsz-
taty, dzięki którym otworzyłyśmy się i bardzo zżyłyśmy. Ra-
zem się śmiejemy i razem płaczemy, wspólnie świętujemy 
i dzielimy się dobrym słowem.
 Wiem, że nikt mnie tak nie zrozumie, jak druga mat-
ka z podobnymi trudnościami. Często ktoś z rodziny lub my 
same, obwiniamy się za chorobę/dysfunkcję dziecka. Jed-
nak ja myślę, że tak miało być, moje dziecko jest wspaniale, 
kochane, wrażliwe, mimo iż nie raz daje mi w kość. Ono 
uczy mnie cierpliwości i daje siły do walki. Czasami mam 
dosyć, myślę, że już nie dam rady, mam ochotę się poddać 
i myślę dlaczego JA? Jednak jak po każdej burzy przycho-
dzi słońce, tak i po nocy jest nowy dzień, aby choćby nawet 
wyciągnąć wnioski z każdej sytuacji. Każda z nas ma siłę 
i wolę do walki, do mierzenia się z trudnościami dnia co-
dziennego. Tylko musimy tego bardzo chcieć i włożyć w to 
dużo pracy.
 Dziękuję za pomysł i inicjatywę tego Projektu, no i na-
szej Martynie, która motywuje nas do tej walki, do działa-
nia, do robienia czegoś dla siebie, do wychodzenia ze strefy 
komfortu.

/Justyna W./

 Moje spotkanie z Grupą Wsparcia, przyniosło mi wiele 
otuchy i wsparcia na każdy dzień. Uczestnicząc w spotka-
niach wiem, że mogę opowiedzieć o swoich trudnościach, 
każdy z uczestników stara mi się pomóc. Największą przy-
jemność sprawia mi opowiadanie o tym, co się u mnie 
dzieje, mogę się pochwalić osiągnięciami mojego syna. 
 Trudno było mi opowiadać o moich problemach. Nie-
chęć jest czasami,  kiedy nie mam ochoty na spotkanie 
w Grupie Wsparcia. Na naszych spotkaniach mam pew-
ność, że nic nie wyjdzie poza grupę.

/Uczestniczka/

	 Czym	 jest	owa	Grupa	Wsparcia,	 jakie	 są	 jej	zadania,	
cele,	dlaczego	spotkania	odbywają	się	regularnie,	skąd	po-
mysł...?	 Na	 te	 i	 inne	 pytania	 postaram	 się	 odpowiedzieć	
w	kilku	prostych	zdaniach.

	 Grupa	 Wsparcia	 działa	 na	 terenie	 miasta	 i	 gminy	
Pierzchnica	od	maja	2019	roku.	W	tym	właśnie	czasie	Miej-
sko	–	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy	
rozpoczął	realizację	projektu	„Centrum	Usług	–	Współpra-
ca	 na	 rzecz	 społeczności	 lokalnej”.	 Tym	 samym,	 stał	 się	
jednym	z	partnerów	działania,	którego	liderem	jest	Powia-
towe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Kielcach.

	 Cały	proces	 tworzenia	 takiej	grupy	rozpoczął	się	eta-
pem	 rekrutacyjnym,	 a	 dokładnie	 zaproszeniem	 poten-
cjalnych	 uczestników	 na	 wspólne	 spotkanie.	 W	 naszym	
przypadku	byli	 to	 rodzice/opiekunowie	dzieci	z	niepełno-
sprawnością.	Warto	mieć	świadomość,	że	zespół	odbiorców	
naszej	Grupy	Wsparcia	nie	jest	przypadkowy.	Takie	zapo-
trzebowanie	 jest	 wynikiem	 szeroko	 rozumianej	 diagno-
zy,	konsultacji	z	 lokalną	społecznością.	To	właśnie	dzięki	
mieszkańcom	chcącym	pomagać,	angażować	się,	intereso-
wać	innymi	oraz,	dla	których	dobro	drugiego	człowieka	jest	
ważną	wartością,	otrzymaliśmy	informację,	że	takie	spotka-
nia,	wspólne	wsparcie,	które	daje	grupa,	jest	potrzebne	na	
terenie	Pierzchnicy.	Dzięki	temu	w	maju	b.r.	zawiązała	się	
Grupa	Wsparcia.

	 Na	 wspólnych,	 comiesięcznych	 spotkaniach	 podej-
mujemy	 różne	 tematy,	 niejednokrotnie	 sugerowane	 przez	
uczestniczki.	Działamy	i	rozwijamy	się	wspólnie,	pracuje-
my	głównie	metodą	warsztatową,	wykorzystujemy	również	
własne	 doświadczenia,	 przeżycia.	 Zdarzają	 się	 sytuacje	
przyjemne,	 mające	 element	 zaskoczenia,	 niespodzianki.	
Bywają	 również	 rozmowy	 trudne,	w	 trakcie	 	 których	do-
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Sprzątanie Świata

	 W	dniu	20	września	2019	roku	uczniowie	Społecznej	
Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni		przystąpili	
do	ogólnopolskiej	akcji	Sprzątanie	Świata.	Temat	tegorocz-
nej	edycji	to	„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”. 
Inicjatorami	 oraz	 osobami	 prowadzącymi	 akcję	 w	 naszej	
szkole	byli	pracownicy	Nadleśnictwa	Chmielnik.	Wspólnie	
z	nimi	grupa	uczniów	wraz	 z	opiekunami	wybrała	 się	do	
pobliskiego	 lasu,	aby	zebrać	śmieci	zalegające	w	okolicy.	
„Sprzątanie	świata	–	Polska”	to	wspólna	lekcja	poszanowa-
nia	środowiska.	Jej	celem	jest	promowanie	nie	śmiecenia,	

edukacja	 odpadowa	 oraz	 inicjowanie	 działań,	 dzięki	 któ-
rym	zmniejszy	się	nasz	negatywny	wpływ	na	środowisko.	
Uczniowie	„uzbrojeni”	w	rękawice	i	worki,	bardzo	chętnie	
i	 aktywnie	 przystąpili	 do	 sprzątania,	 czyniąc	 tym	 samym	
wiele	dobrego	dla	naszej	planety.	
	 Składamy	 serdeczne	 podziękowania	 Dyrekcji	 i	 pra-
cownikom	Nadleśnictwa	Chmielnik	za	możliwość	wzięcia	
udziału	w	tak	pożytecznej	akcji.	

Karolina Zaród

tykamy	sytuacji,	 zdarzeń	wywołują-
cych	 bolesne	 wspomnienia.	 Jednak	
razem	uczymy	się,	że	w	grupie	warto	
być,	 rozmawiać,	 przeżywać	 własne	
doświadczenia,	emocje		czasami	bo-
lesne,	trudne,	ukryte,	zapomniane.	To	
daje	ulgę,	pomaga,	wspiera.	Daje	po-
czucie,	że	obok	ktoś	JEST.	Ta	obec-
ność	 drugiego	 człowieka	 sprawia,	
że	czujemy	pewną	wspólnotę,	a	tym	
samym	 współtworzymy	 ją.	 Dlate-
go	 jeśli	 jesteś	 rodzicem/opiekunem	
dziecka	z	niepełnosprawnością	i	czu-
jesz,	że	jesteś	w	trudnym	momencie	
to	zapraszam	Cię	do		współtworzenia	
Grupy	Wsparcia,	która	działa,	pracu-
je,	 ćwiczy,	 daje	 wsparcie,	 poczucie	
bezpieczeństwa	i	siły.

	 Warto	 również	 dodać,	 że	w	 ra-
mach	 realizowanego	projektu	„Cen-
trum	 Usług	 –	Współpraca	 na	 rzecz	
społeczności	 lokalnej”	 uczestnicy	
korzystają	z	szeregu	innych	form	po-
mocy.	Odbywają	się	spotkania	z	pe-
dagogiem,	 psychologiem,	 psychote-
rapeutą,	 logopedą,	 radcą	 prawnym.	
Realizowane	 są	 również	 zajęcia	
rehabilitacyjne,	 warsztaty	 psycho-
motoryczne	 z	 użyciem	 klocków	
MOVIE,	wyjazdy		integracyjne.	Pla-
nowane	są	również	kolejne	działania,	
które	są	niewątpliwie	ważne	i	warto-
ściowe	dla	każdego	zaangażowanego	
odbiorcy	projektu.

Martyna Jamrożek
Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy Etap – I
 z unijnym dofinansowaniem

	 W	sierpniu	2019	roku	Gmina	Pierzchnica	złożyła	wnio-
sek	 do	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Kielcach	 o	 dofinan-
sowanie	 rozbudowy	 	oczyszczalni	ścieków	w	Pierzchnicy	
–	etap	I	w	ramach	operacji	„Gospodarka	wodno-ściekowa,	
działanie	 Podstawowe	 usługi	 i	 odnowa	wsi	 na	 obszarach	
wiejskich	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	Wiejskich	 w	 la-
tach	2014-2020r.	W	październiku	 	2019	roku	okazało	się,	
że	 wniosek	 Gminy	 Pierzchnica	 znalazł	 się	 na	 wysokim,	
8	 miejscu	 listy	 rankingowej	 wśród	 wszystkich	 64	 gmin,	
które	złożyły	wnioski	do	Urzędu	Marszałkowskiego.
	 W	 ramach	 inwestycji,	 którą	 planujemy	 wykonać	
w	2020	roku,	oczyszczalnia	ścieków	w	Pierzchnicy	zosta-
nie	 rozbudowana	 	 o	 dodatkowy	 zbiornik	 retencyjny	wraz	

z	wyposażeniem:	pompami,	mieszadłem	oraz	sondą	hydro-
statyczną,	zostanie	zamontowane	dodatkowe	sito	wstępne	
oraz	rurociągi	 i	nowe	zasilanie	elektryczne.	Modernizacja	
oczyszczalni	ścieków		ma	za	zadanie	usprawnienie	procesu	
oczyszczania	 ścieków,	 zwiększenie	wydajności	 i	 skutecz-
ności		ich	oczyszczania,		co	niewątpliwie	przyczyni	się	do	
polepszenia	 wyników	 ścieków	 	 oczyszczonych	 odprowa-
dzanych	do		środowiska	naturalnego.	Całkowity	koszt	za-
dania	 szacuje	 się	na	630	000	zł,	w	 tym	dofinasowanie	ze	
środków	unijnych	w	kwocie	326	000	zł.

Burmistrz
Stanisław Strąk

Pomoc żywnościowa. Podprogram 2019

	 Społeczny	Ruch	Trzeźwości	w	Pierzchnicy	w	porozu-
mieniu	z	Miejsko	-	Gminnym	Ośrodkiem	Pomocy	Społecz-
nej	w	Pierzchnicy	informuje,	że	rozpoczyna	się	realizacja	
Programu	Operacyjnego	Pomoc	Żywnościowa	2014-2020	
współfinansowanego	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Pomocy	
Najbardziej	Potrzebującym,	Podprogram	2019.	

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być 
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 usta-
wy o pomocy społecznej, których dochód nie przekra-
cza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1402 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w ro-
dzinie . 

	 Pomocy	społecznej	udziela	się	z	powodu	(art.	7	usta-
wy	 o	 pomocy	 społecznej):	 ubóstwa,	 sieroctwa,	 bezdom-
ności,	 bezrobocia,	 niepełnosprawności,	 długotrwałej	 lub	
ciężkiej	choroby,	przemocy	w	 rodzinie,	potrzeby	ochrony	
macierzyństwa	 lub	 wielodzietności,	 bezradności	 w	 spra-
wach	 opiekuńczo-wychowawczych	 i	 prowadzenia	 gospo-
darstwa	domowego,	zwłaszcza	w	rodzinach	niepełnych	lub	

wielodzietnych,	 braku	 umiejętności	w	 przystosowaniu	 do	
życia	 młodzieży	 opuszczającej	 placówki	 opiekuńczo-wy-
chowawcze,	 trudności	w	 integracji	 osób,	 które	 otrzymały	
status	uchodźcy,	 trudności	w	przystosowaniu	do	życia	po	
zwolnieniu	z	zakładu	karnego,	alkoholizmu	 lub	narkoma-
nii,	 zdarzenia	 losowego	 i	 sytuacji	 kryzysowej,	 klęski	 ży-
wiołowej	lub	ekologicznej.

	 W	związku	z	powyższym	osoby	zainteresowane	otrzy-
mywaniem	 produktów	 żywnościowych	 i	 spełniające	 po-
wyższe	kryteria	prosi	się	o	zgłaszanie	do	Miejsko	-	Gmin-
nego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Pierzchnicy	 (Urząd	
Miasta	 i	 Gminy	 pok.	 Nr	 2)	 w	 celu	 złożenia	 stosownego	
oświadczenia	o	wyrażeniu	 zgody	na	uczestnictwo	w	Pro-
gramie	Operacyjnym	 Pomoc	 Żywnościowa	 oraz	 złożenie	
aktualnych	zaświadczeń	lub	oświadczeń	potwierdzających	
dochód	netto	rodziny	za	ostatni	miesiąc.	

Marek Kułan 
Prezes Społecznego Ruchu Trzeźwości 

w Pierzchnicy
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Rower dla katechisty

	 Szkolne	Koło	Caritas	im.	św.	Jana	Pawła	II	przy	
Społecznej	Szkole	Podstawowej	w	Drugni	we	współ-
pracy	z	proboszczem	parafii	św.	Wawrzyńca	w	Drugni,	
księdzem	Grzegorzem	Olejarczykiem,	włączyło	się	do	
akcji	 uCZYNek	WIARY.	 Jej	 celem	 było	 pozyskanie	
funduszy	na	rower	dla	katechisty	w	Afryce.	Akcja	trwa-
ła	dwa	dni.	W	niedzielę	29	września	po	każdej	Mszy	
świętej	 przy	 kościele	 odbyła	 się	 zbiórka	 do	 puszek.	

W	poniedziałek	30	września	w	Społecznej	Szkole	Pod-
stawowej	wolontariusze	zorganizowali	kiermasz	ciast,	
z	którego	dochód	również	został	przeznaczony	na	ten	
cel.	Łącznie	zebrano	kwotę	1003	zł	94	gr.	Pieniądze	
zostały	 przesłane	 pocztą	 do	Miva	 Polska	w	Warsza-
wie.	Dziękujemy	za	okazane	serce.

Opiekun koła - Tomasz Górka

Z sesji Rady Miejskiej

	 Ostatnie	cztery	sesje	rady	Miejskiej	w	Pierzchnicy	od-
były	się	26.08.2019,	30.09.2019,	18.11.2019	i	nadzwyczaj-
na	06.09.2019.
	 Głównym	 powodem	 zwołania	 sesji	 nadzwyczajnej	
był	projekt	uchwały	w	sprawie	zapewnienia	uruchomienia	
linii	 autobusowej	 o	 charakterze	 użyteczności	 publicznej	
w	 ramach	 Funduszu	 rozwoju	 przewozów	 autobusowych	
o	charakterze	użyteczności	publicznej.	Po	dłuższej	dyskusji	
radnych	 i	 sołtysów	okazało	 się,	 że	nie	ma	zapotrzebowa-
nia	na	dojazd	do	Pierzchnicy,	natomiast	potrzebne	są	połą-
czenia	do	Kielc	i	Chmielnika.	W	związku	z	tym	projekt	tej	
uchwały	nie	został	przyjęty.	Drugim	powodem	było	uchwa-
lenie	regulaminu	wynagradzania	nauczycieli	zatrudnionych	 
w	 szkole	 prowadzonej	 przez	 Gminę	 Pierzchnica.	 Projekt	
regulaminu	poddany	został	konsultacjom	ze	związkami	za-
wodowymi.	Po	negocjacjach	osiągnięto	porozumienie.	Pro-
jekt	uchwały	został	przyjęty	jednogłośnie.	

Oprócz	tego	podjęto	uchwały	dotyczące:

1.	Nowelizacji	budżetu	Gminy	Pierzchnica	na	rok	2019.

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

3.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	sposobu	poboru	podatków,	
określenia	inkasentów	i	wynagrodzenia	za	inkaso	w	Gminie	
Pierzchnica.

4.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	zarządzenia	poboru	opłaty	za	
gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	w	drodze	inkasa	
oraz	wyznaczania	 inkasentów	i	określenia	wysokości	wy-
nagrodzenia	za	inkaso.

5.	Oddania	w	użyczenie	nieruchomości	zabudowanej	poło-
żonej	w	miejscowości	Osiny.

6.	Udzielenia	pomocy	finansowej	dla	Powiatu	Kieleckiego.
Określenia	wzoru	wniosku	o	wypłatę	dodatku	energetycz-
nego.

7.	Określenia	wysokości	stawek	podatku	od	nieruchomości.

8.	Obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	celów	wymiaru	podatku	
rolnego.
9.	Określenia	 stawki	 jednostkowej	dofinansowania	 	 kosz-
tów	zbiorowego	odprowadzania	ścieków.

10.	Uchwalenia	rocznego	programu	współpracy	z	organiza-
cjami	pozarządowymi	na	2020	rok.

11.	Zamian	i	przyczyn	likwidacji	samorządowej	instytucji	
kultury	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Pierzch-
nicy.

	 Na	 sesji	 październikowej	 Radni	 przyjęli	 informację	
o	 przebiegu	 wykonania	 budżetu	 Gminy	 Pierzchnica	 za	
I	półrocze	2019	 roku,	które	zostało	pozytywnie	zaopinio-
wane	 przez	 Regionalną	 Izbę	 Obrachunkową	 w	 Kielcach	
oraz	 komisję	 rewizyjną	 i	 budżetową.	Burmistrz	 przedsta-
wił	 informację	o	 realizacji	 zadań	oświatowych	w	Gminie	
Pierzchnica	 za	 rok	 szkolny	 2018/2019.	 Na	 sesji	 w	 dniu	
9	października	2019	roku	gościliśmy	Członka	Zarządu	Po-
wiatu	Kieleckiego	Mariusza	Ścianę	i	radnego	Powiatu	Kie-
leckiego	Pawła	Gratkę.	Radni	mogli	osobiście	zgłaszać	pro-
blemy	 i	utrudnienia	z	 jakimi	 się	 spotykają.	W	większości	
były	to	sprawy	dotyczące	bezpieczeństwa	na	drogach,	czyli	
oznakowania	dróg,	wycinania	drzew	i	krzewów	przy	dro-
gach,	wykaszania	rowów	i	poboczy,	zabezpieczenia	pobo-
czy	kruszywem,	wykonania	chodników.	Panowie	zapewni-
li,	że	w	miarę	możliwości	pomogą	z	załatwieniu	niektórych	
spraw.	Na	 sesję	 listopadową	 przybył	Kierownik	Obwodu	
Drogowego	w	Celinach	Piotr	Mateja,	który	notował	uwagi	
i	problemy	zgłaszane	przez	radnych	i	sołtysów.	Wszystkim	
podał	swój	numer	telefonu	i	prosił	o	osobisty	kontakt	jeśli	
chodzi	 o	 sprawy	 dotyczące	 dróg	 powiatowych	 na	 terenie	
naszej	gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Łopatowska 
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Instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Pierzchnica 
 i Gminy Wodzisław

	 Gmina	 Pierzchnica	 jako	 Lider	 projektu	 –	 po	 prze-
prowadzeniu	 ponownej	 procedury	 	 przetargowej	 na	 wy-
bór	 firmy,	 która	 dostarczy	 i	 zamontuje	 na	 terenie	 gminy	
Pierzchnica	103	instalacje	OZE,	a	na	terenie	gminy	Wodzi-
sław	 177	 instalacji	OZE	–	 podpisała	 	w	 dniu	 18.09.2019	
roku	 umowę	 z	 wykonawcą	 zadania	 –	 Firmą	 Flexipower	
Group	Sp.	z	o.o.	Sp.	K.	z	Woli	Zaradzyńskiej	–	na	kwotę	

4	012	329,93	zł	–	w	tym	na	terenie	Gminy	Pierzchnica	–	na	
kwotę	1	497	251,	70	zł.	Firma	na	wykonane	prace	montażo-
we	zadeklarowała		95	miesięcy	gwarancji.
	 W	ramach	 	umowy	zostały	zainstalowane	na	domach	
mieszkańców	 gminy	 Pierzchnica	 ogniwa	 fotowoltaiczne	
(52	instalacji)		i	kolektory	słoneczne	(20	instalacji)		oraz	na	
domach	mieszkańców	gminy		Wodzisław	(162	instalacji).
	 W	 trakcie	 wykonywania	 prac	 montażowych	 część	
mieszkańców	zrezygnowała	z		instalacji	(na	terenie	Gminy	
Pierzchnica	dotyczy	to	32	instalacji	solarnych).	Wobec	tego	
planujemy	wystąpić	o	 zgodę	do	Urzędu	Marszałkowskie-
go	w	Kielcach		o	ich	zamianę	na	instalacje	fotowoltaiczne	
i	przeprowadzenie	ponownego	przetargu	na	ich	montaż		dla	
chętnych	mieszkańców	 	 z	 listy	 rezerwowej	 na	 przełomie	
roku	2019	i	2020	z	terminem	realizacji		do	dnia	30.05.2020	
roku.
	 Gmina	 Pierzchnica	 na	 całe	 powyższe	 zadanie	 pozy-
skała	dofinansowanie	w	łącznej	kwocie	ponad	2	milionów	
złotych	w	 ramach	Regionalnego	 Programu	Operacyjnego	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 działanie	 3.1	Wytwarza-
nie	energii	pochodzącej	ze	źródeł	odnawialnych.

Zastępca Burmistrza 
Wojciech Pęczkiewicz

Budowa sali gimnastycznej przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni

	 Już	 wkrótce	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Dru-
gni	będą	mogli	korzystać	z	nowo	wybudowanej	sali	gim-
nastycznej,	pomieszczeń	sanitarnych	oraz	szatni,	które	po-
wstają	przy	istniejącym	obiekcie	Szkoły	Podstawowej.

	 Nowy	obiekt	o	wymiarach	16	x	10	metrów	oraz	o	wy-
sokości		8	metrów	jest	już	w	końcowej	fazie	budowy.	Zo-
stała	wykonana	elewacja	budynku,	wszystkie	przyłącza,	in-
stalacja	elektryczna,	instalacja	centralnego	ogrzewania	oraz	
wentylacja.	Obecnie	 trwają	prace	wykończeniowe	 	w	bu-
dynku	nowej	sali	gimnastycznej.		Wykonawcą	wyłonionym	
w	przetargu	jest	Firma	Usługi	Budowlane	–	Handel		Irene-
usz	Sieczkowski	z	Komórek	za	kwotę	844	559,24	zł,	która	
zaoferowała	dodatkowo		84	miesiące	gwarancji	na	wykona-
ne	prace.
	 Całkowity	 koszt	 wybudowania	 sali	 gimnastycznej,	
wraz	z	dokumentacją	techniczną,	nadzorem	i	I	etapem	wy-
konanym	w	2018	roku	wyniesie	943	181,74	zł.	
	 Należy	dodać,	że	Gminie	Pierzchnica	udało	się	na	po-
wyższą	 inwestycję	 pozyskać	 dofinansowanie	 z	 Minister-
stwa	 Sportu	 i	 Turystyki	 ze	 środków	 Funduszu	 Rozwoju	
Kultury	Fizycznej	w	kwocie	490	000	zł.

Burmistrz
Stanisław Strąk
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Rocznica Odzyskania Niepodległości

	 13.11.2019	 r.	 w	 Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	 im.	
Jana	Pawła	 II	odbyły	 się	obchody	101	 rocznicy	odzyska-
nia	przez	Polskę	niepodległości.	Zgodnie	z	tradycją	przed	
akademią	cała	nasza	społeczność	wraz	z	pocztami	sztanda-
rowymi	wzięła	udział	w	uroczystej	mszy	świętej.	Po	nabo-
żeństwie	delegacje	 złożyły	kwiaty	 i	 zapaliły	 znicze	przez	
popiersiem	naszego	 patrona	 Świętego	 Jana	 Pawła	 II	 oraz	
przed	obeliskiem	upamiętniającym	potyczkę	z	okresu	po-
wstania	styczniowego.	
	 Po	powrocie	do	szkoły	i	odśpiewaniu	hymnu	państwo-
wego	oraz	hymnu	szkoły	nasi	uczniowie	z	klas	VI	 i	VIII	
zaprezentowali	 ciekawe	 widowisko	 słowno	 –	 muzyczne.		
Narratorzy	w	 interesujący	sposób	zapoznali	widzów	z	hi-
storią	Polski	od	czasów	zaborów,	poprzez	I	wojnę	świato-
wą	aż	do	odzyskania	niepodległości	dnia	11	listopada	1918	
roku.	W	 czasie	 przedstawienia	 młodzi	 artyści	 recytowali	
wiersze	i	śpiewali	pieśni	patriotyczne.	
	 Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 duże	 zaangażowanie	
naszych	uczniów	w	przygotowanie	akademii.	Uroczystość	
ta	była	piękną	lekcją	historii	i	patriotyzmu,	która	wyzwoliła	
wiele	pozytywnych	emocji	wśród	widzów.
	 Dyrektor	szkoły	Pani	Elżbieta	Stemplewska	podzięko-
wała	uczniom	 i	 organizatorom	akademii	 oraz	 szczególnie	

licznie	 przybyłym	 na	 uroczystość	 gościom.	W	 tym	 roku	
swoją	obecnością	zaszczycili	naszą	szkołę:	Stanisław	Strąk	
–	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Pierzchnica,	 Piotr	 Makuch	
–	 Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Stefana	 Kardynała	
Wyszyńskiego	w	Pierzchnicy,	Danuta	 Sojda	 –	Kierownik	
Miejsko-Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Pierzchnicy,	
Marek	 Kułan	 –	 Prezes	 Społecznego	 Ruchu	 Trzeźwości	
w	Pierzchnicy,	Artur	Garycki	–	Prezes	Zakładu	Komunal-
nego	w	Pierzchnicy,	Karolina	Jurek	–	Kierownik	Miejsko-
-Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Pierzchnicy,	
Martyna	 Jamrożek	 -	 Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej	w	Pierzchnicy	oraz	Panie	reprezentujące	środo-
wisko	kombatantów	-		Helena	Kaputa,	Maria	Trela,	Maria	
Wojnowska	i	Krystyna	Dziedzic.	
	 Dziękujemy	za	przybycie.	

Paweł Kuliński

Klasowe „korepetycje” trwają!

	 Mimo	 że	 sobota	 rano,	 mimo	 że	 korytarze	 puste,	 to	
w	dwóch	salach	lekcyjnych	głośno	-	praca	wre	-	bowiem	od	
19	października	uczniowie	klas	ósmych	uczestniczą	w	spo-
tkaniach	 przygotowujących	 do	 egzaminu	 zewnętrznego	
z	języka	polskiego,	matematyki		i	języka	angielskiego.	Mają	
one	 na	 celu	 kształtowanie	 określonych	wymagań	 ujętych	 
w	 podstawie	 programowej.	 Dzięki	 nim	 ósmoklasiści	 do-
skonalą	 umiejętności	 podstawowe	 i	 ponadpodstawowe	
przed	pierwszym	ważnym	egzaminem.			Zajęcia	odbywają	
się	w	co	drugą	sobotę,	zostały	podzielone	na	poszczegól-
ne	bloki	łączące	danego	dnia	lekcje	z	dwóch	przedmiotów.	
Frekwencja	na	„korepetycjach”	jest	bardzo	wysoka	-	co	nie-
zmiernie	cieszy	nas,	prowadzących.	 	Wprawdzie	do	egza-
minu	zostało	jeszcze	kilka	miesięcy,	ale	czas	szybko	ucieka,	
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a	wiedzy	do	utrwalenia	wiele.	„Chciałabym	dostać	się	do	
dobrego	kieleckiego	liceum,	później		bez	problemu	na	stu-
dia”	–	tak	na	pytanie	o	celowość	zajęć	odpowiada	Martyna	
-	uczennica	klasy	VIII	a.	
	 Podczas	 spotkań	 wykorzystujemy	 różnorodne	 formy	
pracy	i	metody	aktywizujące	do	powtarzania	oraz	utrwala-
nia	widomości	i	umiejętności.	W	późniejszych	miesiącach	
wychowankowie	będą	 rozwiązywali	przykładowe	arkusze	
egzaminacyjne,	 a	 to	 zapewne	 przybliży	 ich	 do	 kolejnego	
zdobytego	schodka	swojej	przyszłości.

	 Żywimy	głęboką	nadzieję,	iż	wszystkie	nasze	wspólne	
działania	przyniosą	wymierne	skutki		w	postaci	zadawala-
jących	wyników	z	egzaminu.	

Nauczyciele przedmiotów wiodących

Ps. Warto dodać, że nauczyciele prowadzący zajęcia
robią to społecznie.

Piotr Makuch

Warsztaty profilaktyczne

	 W	dniu	22.11.2019	r.	uczniowie	klas	VII	–	VIII	Szkoły	
Podstawowej	w	Pierzchnicy	i	Społecznej	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Drugni	uczestniczyli	w	programie	profilaktycznym	
„NOE”.	Celem	programu	jest:	
*	Kształtowanie	 trzeźwych	obyczajów	poprzez	dostarcza-
nie	wzorców	asertywnych.	
*	Wspieranie	prawidłowych	przekonań	normatywnych	do-
tyczących	picia	alkoholu.
	*	Uświadomienie	 sobie	natychmiastowych	 strat	wartości	
poprzez	używanie	środków	psychoaktywnych.	

*	 Wydobycie	 na	 światło	 dzienne	 istoty	 uzależnienia	
i	współuzależnienia.	Cele	są	realizowane	poprzez	wielowa-
riantowe	przekazywanie	zamierzonych	treści	(mini	wykład,	
psychodrama,	świadectwa	osób,	burza	mózgów,	zabawa	w	
loterię).	Istotną	cechą	programu	jest	jego	otwarty	charakter	
nastawiony	na	asymilację	wszystkich	elementów	pozwala-
jących	na	skuteczne	wejście	do	środowiska	młodych	ludzi.	
Program	 ukazuje	 problemy	 wynikające	 z	 używania	 sub-
stancji	 psychoaktywnych	o	wiele	głębiej	 niż	 tylko	w	 sfe-
rze	biologicznej,	przedstawia	uzależnienie	jako	stan	całego	
człowieka,	jego	intelektu,	zmysłów,	woli	i	uczuć.	Program	
„NOE”	 jest	 polecany	przez	Państwową	Komisję	Rozwią-
zywania	 Problemów	Alkoholowych.	 	 Zajęcia	 przeprowa-
dziło	 Centrum	 Rozwiązywania	 Problemów	 Społecznych	
w	Warszawie.	Środki	finansowe	na	przeprowadzenie	zajęć	
profilaktycznych	pochodziły	z	dotacji	Gminy	Pierzchnica	–	
projekt	„Jestem	sobą.	Potrafię	odmówić”.			

Prezes Społecznego Ruch Trzeźwości
w Pierzchnicy Marek Kułan

Świetlice AKTYWATOR tętnią życiem

	 To	miejsca,	w	których	od	poniedziałku	do	piątku	jest	
pełno	aktywności	i	ciekawych	pomysłów	na	wspólny	czas.	
Młodzież	i	dzieci	przychodzą	aby	podzielić	się	swoimi	ra-
dościami	i	troskami.	To	właśnie	tu	otrzymują	pomoc	w	na-
uce		i	przestrzeń	do	rozwijania	swoich	pasji.	W	każdej	ze	
świetlic	 prężnie	 działają	 różne	 sekcje	 zainteresowań:	 pla-
styczne,	kulinarne,		sportowe,	gier	i	zabaw,	teatralne,	mu-
zyczne	 i	 	 zajęcia	profilaktyczne.	To	ciekawa	 	 alternatywa	
na	 aktywne	 spędzanie	 wolnego	 czasu	 a	 zarazem	 stanowi	
ważną	 część	 profilaktyki	 przeciw	 zagrożeniom	 dzisiej-

szego	świata.	Korzystając	z	uprzejmości	dyrektora	szkoły	
organizujemy	w	każdy	poniedziałek	w	sali	gimnastycznej		
treningi	piłki	nożnej.	Wspólnie	spędzamy	czas	również	na:	
wycieczkach	 pieszych	 po	 okolicy,	 rajdach	 rowerowych,	
grach	 terenowych,	 	 imprezach	 okolicznościowych	 min.	
wieczór	 wróżb	 andrzejkowych	 i	 ciekawych	 akcjach	min.	
Posadzeni-	sadzenie	drzewka	miodowego	a	także	wyciecz-
kach	autokarowych.	W	październiku	byliśmy	w	kinie	He-
lios	 na	filmie	pt.	 ,,Czarownica	 II’’.	Niebawem	planujemy	
Mikołajkowy	wyjazd	 na	 Fly	 Sky	 i	 do	 kina.	 Ciekawostką	
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są	warsztaty	 fotograficzne,	 które	 od	 li-
stopada	ruszyły	w	świetlicy	w	Pierzch-
nicy.	 Wychowankowie	 poznają	 tajniki	
fotografii	 z	 wykorzystaniem	 telefonów	
komórkowych.		Przygotowujemy	się	do		
zorganizowania	Konkursu	Patriotyczne-
go	i	Koncertu	Kolęd	na	który	serdecznie	
wszystkich	zapraszamy.	Nie	tylko	dzieci	
i	młodzież	ale	również	rodzice	i	dziad-
kowie	 naszych	 pociech	 znajdują	 czas	
aby	czasami	wpaść	do	nas	i	skorzystać	
na	 przykład	 z	 porad	 felietonistki	 z	 na-
szej	 lokalnej	Gazetki	Pierzchnickiej	na	
temat	 ziołolecznictwa	oraz	 przedstawi-

cielki	firmy	Oriflame	na	temat	kosmetyków	i	odpowiedniej	
diety.	Potrafimy	docenić	tych,	którzy	aktywnie	uczestniczą	
w	życiu	świetlic	Aktywator,	 stanowią	ważny	 ich	element,	
bez	 nich	 trudno	 wyobrazić	 sobie	 funkcjonowanie	 tych	
miejsc.	One	wnoszą	dużo	świeżości,	pomysłów,	są	nieoce-
nionym	wsparciem	dla	wychowawców.	W	każdej	świetlicy	
z	końcem	roku	szkolnego	to	właśnie	te	osoby	są	nagradza-
ne	i	otrzymują	drobne	upominki	w	dowód	wdzięczności	od	
wychowawców	za	to	że	potrafią	poświęcać	swój	czas	i	po-
magać	innym.	Zapraszamy	do	wspólnych	zajęć	i	rozwijania	
swoich	zainteresowań	i	talentów.

Renata Żyła
wychowawca świetlic Aktywator
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List od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy

Pan Prezydent RP – Andrzej Duda
przesyła podziękowanie i niespodziankę

dla uczestników Międzynarodowego Projektu  
„Piękna Nasza Polska Cała”

	 Miło	 nam	 poinformować,	
że	 	 dnia	 12	 listopada	 2019	
roku	 Szkoła	 Podstawowa	
w	 Pierzchnicy	 otrzymała	 list	
z	 podziękowaniami	 od	 Pre-
zydenta	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	Pana	Andrzeja	Dudy	
za	 udział	 i	 zaangażowanie	
w	 Międzynarodowym	 Pro-
jekcie	 „Piękna	Nasza	 Polska	
Cała”.	Projekt	był	realizowa-
ny		z	uczniami	klas	I-III	pod	
kierunkiem	 wychowawców:	

B.	Miszczyk,	A.	Makuch,	M.	Ksel,	 	A.	 Figiel,	 R.	 Piątek	
i	 D.	 Kielesińskiej.	 Pan	 Prezydent	 wyraził	 podziękowanie	
za	włożony	wkład	w	 szerzenie	 polskiej	 kultury	 i	 historii,		
kształtowanie	młodych	 pokoleń	w	 duchu	 patriotyzmu,	 za	
wzbudzanie	zainteresowań	dzieci	rodzimą		tradycją	i	folk-
lorem.	Wraz	z	listem		otrzymaliśmy	flagę	Polski	-	symbol	
naszej	tożsamości	i	znak	przynależności	do	polskiej	wspól-
noty.	Słowa	uznania	Głowy	naszego	państwa,		są	dla		nas	
-	nauczycieli	ukoronowaniem	naszej		pracy	i	motywacją	do	
dalszego	działania	w	kształtowaniu	postaw	patriotycznych	
naszych	wychowanków.	Dla	szkoły	to	ogromne	wyróżnie-
nie	 i	 zaszczyt,	 że	 nasze	 działania	 zostały	 docenione	 i	 za-
uważone	w	tak	szczególny	sposób.

Koordynator  projektu 
Barbara Miszczyk

Podsumowanie	projektu	można	zobaczyć	na	:		https://www.youtube.com/watch?v=tuXrsnTy3IU

Dzienny Dom Pobytu - co nowego?

	 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,	te-

rapię	zajęciową,	opiekę	psychologiczną,	 zapewnia	posiłki	
oraz	transport	uczestników.	
	 W	ramach	terapii	zajęciowej	uczestnicy	projektu	two-
rzą	prace	plastyczne,	ozdoby	okolicznościowe	i	rękodzieła.	
Niezwykłą	 popularnością	 cieszą	 się	 ozdoby	wykonywane	
techniką	 decoupage,	 własnoręcznie	 wykonywane	 kwiaty	
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z	krepiny,	poduszki,	ramki	i		okolicznościowe	stroiki.	
	 Uczestnicy	 polubili	 również	 warsztaty	 kulinarne,	 na	
których	wspólnie	z	personelem	pieką	ciasta,	muffinki,	pącz-
ki,	przygotowują	smaczne	przekąski	na	ciepło	i	zimno,	sa-
łatki	czy	słodkie	desery.	
	 Dzienny	Dom	Pobytu	dba	również	o	rozwój	kulturalny.	
Zorganizowaliśmy	do	tej	pory	wyjazd	do	kina,	galerii	sztu-
ki	 „Imosowa	 Pecyna”,	 zapraszamy	 artystów	 na	 koncerty	
czy	przedstawienia	m.in.	spektakl	„MOST	-	historia	pewnej	
znajomości”	wystawiany	przez	stowarzyszenie	Impakt.			
	 Prace	 naszych	 uczestników,	 ale	 również	 wzmianki	
o	codziennych	zajęciach	 	można	podziwiać	na	 stronie	 in-

ternetowej	 	Fundacji	 https://sueryder-pierzchnica.pl	w	 za-
kładce:	Nasza	działalność	/	Dzienny	Dom	Pobytu	oraz	na	
Facebooku	Fundacji.
	 Zapraszamy	osoby	niesamodzielne,	zamieszkałe	na	te-
renie	gminy	Pierzchnica	do	udziału	w	projekcie.	Wszyst-
kie	 osoby	 zainteresowane	 udziałem	 w	 projekcie	 prosimy	
o	kontakt	z	pracownikami	Fundacji	pod	numerem	telefonu:	
41-370-92-98	w	celu	uzyskania	szczegółowych	informacji.

Małgorzata Hołody

Szkolne Koło Wolontariatu 

	 W	Szkole	Podstawowej	w	Pierzchnicy	prężnie	działa	
Szkolne	Koło	Wolontariatu.	Tworzy	je	25	uczniów	z	7	i	8	
klas.	Opiekunami	są	p.	Martyna	Gaworek	oraz	p.	Karoli-

na	Bulanowska.	Aktywność	wolontariuszy	ukierunkowana	
jest	nie	tylko	na	środowisko	szkolne,	lecz	także	na	środowi-
sko	lokalne.		

			Szkolne	Koło	Wolontariatu	podjęło	sta-
łą	współpracę	 z	 takimi	 placówkami	 jak:	
Dom	Opieki	Rodzinnej	 -	 Jan	Borowiec-
ki	w	Pierzchnicy,	 	Dom	Seniora	im.	Sue	
Ryder	 w	 Pierzchnicy,	 Warsztaty	 Terapii	
Zajęciowej	 w	 Osinach,	 Schronisko	 dla	
Bezdomnych	 Zwierząt	 w	 Dyminach,	
Placówka	 Opiekuńczo-Wychowawcza	
w	Winiarach.	
	 	 	 Co	 daje	 wolontariat?	 Uczniowie,	 za-
pytani	 dlaczego	 zostali	 wolontariuszami	
odpowiadają,	że	wolontariat	zapewnia	im	
szereg	korzyści.	Według	nich	największą	
wartością	w	pracy	wolontariackiej	jest	to,	
że	można	nieść	pomoc	potrzebującym.	
	 	 	Czas	poświęcony	na	wolontariat	owo-
cuje	 zdobywaniem	 nowych	 znajomości	
oraz	 podnoszeniem	 umiejętności	 inter-
personalnych.	 Wolontariusze	 robiąc	 coś	
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na	 rzecz	 innych	 mają	 poczucie	 spełnienia.	Wykazują	 się	
w	 wielu	 dziedzinach,	 przez	 co	 odczuwają	 zadowolenie	
z	własnych	czynów.	

	 W	 ramach	 wolontariatu	 uczniowie	 mają	 możliwość	
rozwijania	się	w	różnych	kierunkach,	mogą	angażować	się	
w	 takie	działania,	które	 im	odpowiadają.	 I	 tak	oto,	 liczna	
grupa	wolontariuszy	regularnie	odwiedza	Dom	Opieki	Ro-
dzinnej	w	Pierzchnicy.	Wolontariusze	 cenią	 sobie	 chwile,	

które	 mogą	 spędzić	 na	 rozmowach	 z	 pensjonariuszami.	
Niejednokrotnie	 mogą	 posłuchać	 ciekawych	 opowieści	
z	dawnych	lat,	których	nie	znajdą	w	żadnym	podręczniku.	
	 W	czasie	dwumiesięcznej	działalności	Koła	w	bieżą-
cym	 roku	 szkolnym	wolontariusze	 	 zrealizowali	 następu-
jące	 zadania:	 wykonali	 prace	 porządkowe	 na	 cmentarzu	
w	Pierzchnicy	-	zadbali	o	zapomniane	groby	oraz	zapalili	
znicze	na	Pomniku	Powstańców	Styczniowych,	świętowa-
li	Dzień	Seniora	-	odwiedzili	pensjonariuszy	Domu	Opieki	
Rodzinnej	oraz	wręczyli	im	własnoręcznie	wykonane	kart-
ki	 z	 życzeniami,	 zorganizowali	 zabawy	Andrzejkowe	 dla	
podopiecznych	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach,	
a	także	wzięli	w	nich	czynny	udział.	Obecnie	wolontariusze	
skupiają	się	na	organizacji	zbiórki	najpotrzebniejszych	pro-
duktów,	które	niebawem	zawiozą	do	Schroniska	dla	Bez-
domnych	Zwierząt	w	Dyminach.
	 Uczniowie	zaangażowani	w	prace	wolontariatu	chętnie	
włączają	się	we	wszystkie	organizowane	akcje.	Dzięki	ich		
pracy	wolontarystycznej	udało	się	zrobić	wiele	dobrego.	
	 Szkolne	Koło	Wolontariatu	wciąż	się	rozwija.	Wolon-
tariusze	zgłaszają	na	bieżąco	nowe	propozycje	i	wychodzą	
z	ciekawymi	inicjatywami,	co	do	dalszych	działań.	

Martyna Gaworek

Dotacja na modernizację dróg powiatowych

	 Dzięki	 nawiązaniu	 bardzo	 dobrej	 współpracy	 z	 wła-
dzami	powiatu	kieleckiego,	a	w	szczególności	z	Członkiem	
Zarządu	Powiatu	Panem	Mariuszem	Ścianą	udało	się	„prze-
forsować”	złożenie	trzech	wniosków	do	Funduszu	Dróg	Sa-
morządowych	i	uzyskać	dofinansowanie	na	ich	realizację.	
Dotacje	pozyskano	na	następujące	zadania:
1/	 Remont	 drogi	 powiatowej	 przez	 Podlesie	 –	 odcinek	
o	 długości	 ok.1,3	 km	 (od	 skrzyżowania	 z	 drogą	 gminną	
koło	kapliczki	do	torów)	–	dofinansowanie	Wojewody	50%,	
Powiat	25%	i	Gmina	Pierzchnica	25%.	Zadanie	jest	już	po	
przetargu	i	termin	realizacji	do	30.06.2020r.
2/	 Remont	 drogi	 powiatowej	 Ujny-Pierzchnianka	 (przez	
las)	–	odcinek	o	długości	2,6	km	–	dofinansowanie	Woje-

wody	80%,	Powiat	10%,	Gmina	Daleszyce	5%(droga	prze-
biega	przez	 teren	Gminy	Daleszyce)	 i	Gmina	Pierzchnica	
5%.	 Zadanie	 jest	 już	 po	 przetargu	 i	 termin	 realizacji	 do	
30.06.2020r.
3/	Modernizacja	drogi	powiatowej	Pierzchnica-Skrzelczyce 
–	odcinek	o	długości	2,6	km	–	dofinansowanie	Wojewody	
80%,	Powiat	10%	i	Gmina	Pierzchnica	10%.	Zadanie	jest	
już	po	przetargu	i	termin	realizacji	do	31.08.2020r.
W	ramach	tego	Programu	w	2020	roku	zmodernizowanych	
będzie	łącznie	6,5	km	dróg	powiatowych,	a	łączna	wartość	
tych	inwestycji	po	przetargach	wynosi	ok.	2,2	mln	zł.
Ponadto	w	związku	z	obfitymi	opadami	deszczu,	które	wy-
stąpiły	w	miesiącu	maju	-	na	nasz	wniosek	udało	się	zgłosić	
do	Programu	Powodziowego	następujące	odcinki	dróg	po-
wiatowych:
1/	Strojnów-Drugnia	(przez	Wodziennicę)	–	1	km,
2/	Straszniów-Gumienice	(skrót	przez	sady)	–	1	km,
3/	Wierzbie-Drugnia	(koło	cmentarza)	–	1,5	km,
4/	Maleszowa	(Czarny	Las)-Piotrkowice	–	1	km.
Wnioski	 przeszły	 pozytywną	 weryfikację	 przez	 komisję	
drogową	Wojewody	i	w	następnych	latach	będziemy	mogli	
ubiegać	się	o	dotację	od	Wojewody	w	wysokości	80%	na	
modernizację	tych	dróg.

Burmistrz
Stanisław Strąk
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Człowiek i jego rozwój... wczesne dzieciństwo

	 Zgodnie	 z	 informacją	 zamieszczoną	 w	 poprzednim	
wydaniu	Gazety	Pierzchnickiej	zaczynamy	cykl	artykułów	
związanych	z	etapami	rozwoju	człowieka.	Zacznę	od	scha-
rakteryzowania	okresu,	który	przez	psychologów	i	pedago-
gów	nazywany	jest	wczesnym	dzieciństwem.	Obejmuje	on	
przedział	wiekowy	od	urodzenia	do	3	r.ż.

	 Warto	wiedzieć,	że	okres	wczesnego dzieciństwa	dzie-
limy	na	dwie	główne	fazy:	wiek niemowlęcy	–	przypadają-
cy	na	1	r.ż.	oraz	wiek ponie-
mowlęcy	–	trwający	od	2.	do	
3.	r.ż.

	 Pierwszy	 miesiąc	 ży-
cia	 Twojego	 dziecka	 nazy-
wany	 jest	 fazą	 noworodka.	
Ten	okres	 to	 czas,	w	którym	
mały	człowiek	zaczyna	swo-
je	 samodzielne	 życie	 w	 śro-
dowisku	 pozamacicznym.	
A	 oznacza	 to,	 że	 musi	 się	
przystosować	m.in.	do	zmia-
ny	 temperatury,	 nowego	
sposobu	 oddychania,	 nowej	
formy	 przyjmowania	 pokar-
mu	oraz	wydalania	zbędnych	
produktów.	Droga	mamo,	jest	
to	również	bardzo	ważny	czas	
i	okazja	do	nawiązania	relacji	
pomiędzy	Tobą	 a	 dzieckiem.	
Badania	 dowodzą,	 że	 Twoje	
dziecko	uczy	się	Twojej	me-
lodii	 głosu	 na	 długo	 przed	
porodem.	 Dlatego,	 jeśli	 spo-
dziewasz	 się	 dziecka	 czytaj,	
śpiewaj,	 nuć	 swoje	 ulubione	
melodie.	 Nie	 miej	 obaw	 bo	
dzięki	 temu,	 Twoje	 dziecko	
uczy	się	Ciebie,	Twojego	gło-
su.	

	 W	początkowym	okresie	
swojego	 życia,	 Twoje	 dziec-
ko	 jeszcze	 samo	z	 siebie	nie	
angażuje	 się	 w	 komunikację	
z	Tobą.	Jest	natomiast	bardzo	
wrażliwe	 na	 Twoją	 reakcję,	
ton	 i	 melodię	 	 głosu,	 słowa,	
które	 wypowiadasz.	 To	 wła-
śnie	 one,	 dają	 podwaliny	 do	
budowania	 poczucia	 bezpie-
czeństwa	 oraz	 kształtowania	 początkowych	 informacji	 na	
temat	siebie	i	otaczającego	świata.	Dlatego	tak	ważne	jest	
prawidłowe	 reagowanie	 i	 umiejętne	 odczytywanie	 sygna-

łów	 (płacz,	 śmiech,	 pobudzenie	 ruchowe),	 które	Ci	 prze-
kazuje.	Jeśli	w	odpowiednim	momencie	zareagujesz	na	po-
trzebę	własnego	dziecka,	 zaspokoisz	 ją,	wówczas	maluch	
zdobywa	informację,	że	jest	ważne,	a	świat	jest	przyjazny.	

	 olejnym	 ważnym	 elementem	 prawidłowego	 rozwoju	
dziecka	w	okresie	wczesnego	dzieciństwa	jest	poczucie	sta-
bilności	i	powtarzalności	czyli	tego	co	dzieje	się	w	najbliż-
szym	otoczeniu	Twojego	malucha.	Jako	rodzic	jesteś	w	stanie	

budować	poczucie	bezpieczeństwa	
u	swojego	dziecka	poprzez	wielo-
krotne	powtarzanie	 swoich	zacho-
wań,	 które	 właściwie	 zaspokajają	
potrzeby	 oraz	 obniżają	 poczucie	
napięcia,	 które	 może	 pojawić	 się	 
u	dziecka.	Dlatego	pamiętaj	o	kar-
mieniu	 piersią,	 przytulaniu	 oraz	
o	 innych	 formach	 nawiązywania	
kontaktu	 z	 własnym	 dzieckiem	
poprzez	 mówienie	 do	 niego,	 gła-
skanie,	dotykanie,	uśmiechanie	się,	
śpiewanie.	Dzięki	takim	rytualnym	
zachowaniom	budujesz	w	dziecku	
bezpieczny wzorzec przywią-
zania. A	 to	 powoduje,	 że	maluch	
swobodnie	eksploruje,	doświadcza	
(bada)	 najbliższe	 otoczenie,	 jest	
swobodny,	otwarty,	przyjazny	wo-
bec	siebie		i	innych	ludzi.

	Co	 jeszcze	 dzieje	 się	 z	 Twoim	
dzieckiem	 w	 okresie	 wczesnego	
dzieciństwa?		

	W	 tej	 fazie	 intensywnie	 zacho-
dzą	 zmiany	 w	 rozwoju	 fizycz-
nym	 Twojego	 dziecka.	 Zaczyna	
wstawać	 samodzielnie,	 stawiać	
pierwsze	 kroki	 (12.-14.m.ż.),	 ma-
jąc	 18	 miesięcy	 potrafi	 ciągnąć	
zabawkę	 na	 sznurku	 oraz	 wcho-
dzić	 po	 schodach	 przy	 asekuracji	
i	 pomocy	 dorosłego,	 a	 w	 20.-25.	
m.	ż.	 	biega,	skacze,	samodzielnie	
wchodzi	 po	 schodach,	 stawiając	
obie	 stopy	 na	 każdym	 stopniu.	
Te	 zmiany	 powodują,	 że	 Twoje	
dziecko	 w	 36.	 m.	 ż.	 potrafi	 już	
jeździć	 na	 trzykołowym	 rowerku	
oraz	 stoi	 na	 palcach.	 Ponadto	
dziecko	 samodzielnie	 potrafi	

się	 poruszać,	 a	 tym	 samym	docierać	 do	 interesujących	 je	
ludzi	 i	 przedmiotów.	Zaczyna	 chodzić	 swoimi	 ścieżkami,	
najczęściej	różnymi	od	tych,	które	Ty	wybierasz.	Nie	martw	
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się	 to	 norma	 rozwojowa,	 dziecko	 dąży	 do	 poznawania	
otoczenia	i	chce,	aby	coraz	większe	obszary	otoczenia	stały	
się	 dla	 niego	 „własne”.	W	 tym	 okresie	Twoje	 dziecko	 to	
pełny pasji odkrywca. Chce	 poznać	 wszystko,	 co	 przy-
ciągnie	jego	uwagę,	wzbudzi	choćby	cień	zainteresowania,	
a	 to	prowadzi	do	tego,	że	podczas	spaceru	chce	usiąść	na	
trawie,	wejść	(a	nawet	wskoczyć)	do	kałuży,	podnieść	zna-
leziony	patyk,	kamień,	piórko,	zatrzymać	się	przed	każdą	
wystawą	 sklepową,	 obejrzeć	mijane	 psy,	 ptaki,	 samocho-
dy.	To	bardzo	dobrze!	Pozwalaj	mu	na	to,	dołóż	starań,	aby	
Wasze	wspólne	wyjścia	były	małymi	wyprawami,	pełnymi	
odkryć,	nowych	doświadczeń,	wrażeń.	Pozwalaj	własnemu	
dziecku	 odkrywać,	 dotykać,	 smakować	 dzięki	 temu	 stale	
rozwijasz	w	nim	pasję	uczenia	się,	doświadczania,	wzbu-
dzasz	zainteresowanie.	Co	więcej,	bądź	z	nim	i	przy	nim,	
eksperymentuj	i	doświadczaj	razem	ze	swoim	dzieckiem.

	 W	fazie	wczesnego	dzieciństwa	Twoje	dziecko	dąży	do	
kształtowania	własnej	odrębności	psychicznej,	poczucia,	że	
jest	jednym	z	elementów	otoczenia,	odrębnym	nie	tylko	od	
innych	przedmiotów,	ale	także	od	opiekunów	czyli	również	
Ciebie.	Jeśli	zauważysz	takie	zachowania	u	swojego	dziec-
ka	nie	wpadaj	w	panikę,	to	jest	jeden	z	przejawów	prawi-
dłowego	rozwoju.	Twoje	dziecko	rozwija	świadomość	i	od-
rębność	siebie,	chce	mieć	poczucie	własności	czegoś	oraz	
ma	tendencję	do	posiadania.	Możesz	też	dostrzec		zmianę	
w		stosunku	do	zabawek	i	innych	rzeczy,	zaczyna	określać	
je	jako	własne	(„to	jest	moje”),	zastrzega	sobie	prawo	wy-
łączności	ich	używania,	niechętnie	daje	je	innym	dzieciom.	
Często	w	 trakcie	 zabawy	w	 danym	momencie	 atrakcyjna	
jest	 ta	 zabawka,	 którą	właśnie	 bierze	 do	 ręki	 rodzeństwo	
lub	 inne	 dziecko.	Wiedz,	 że	 dzielenie	 się	 swoją	 własno-
ścią,	wymieniania	się	zabawkami	rodzi	się	stopniowo.	Jeśli	

zmusisz	swojego	malucha	do	oddawania	ulubionej	zabawki	
na	 każde	 życzenie	 innego	dziecka,	 to	 poczucie	własności	
nie	 słabnie	 tylko	zostaje	wypaczone,	 zniekształcone.	A	 to	
może	doprowadzić	w	przyszłości	do	sytuacji,	że	dla	Two-
jego	dziecka	dzielenie	się	z	innymi	może	stać	się	przykrym	
obowiązkiem,	przymusem	zamiast	 źródłem	 radości,	przy-
jemności.

	 W	 omawianym	 okresie	 rozwija	 się	 mowa	 Twojego	
dziecka.	Pojawiają	się	holofrazy	(maluch	mówi	do	Ciebie	
„ciastko”	oraz	wykonuje	gest	otwierania	i	zamykania	dłoni,	
co	powinnaś	odczytać	jako	komunikat	„daj	ciastko”).	Mo-
żesz	również	zaobserwować	różne	formy	zabawy:	zabawa 
manipulacyjna	 (wkładanie	 do	 ust	 małych	 przedmiotów,	
rzucanie	nimi	na	podłogę,	przesuwanie	po	powierzchni	sto-
łu),	zabawa konstrukcyjna	(dziecko	używa	przedmiotów	
do	 budowania	 i	 konstruowania	 innych	 rzeczy	 np.	 buduje	
wieżę	z	klocków,	składa	układankę,	lepi	z	ciastoliny,	plaste-
liny).

	 W	życiu	Twojego	dziecka	zachodzi	wiele	zmian.	Staraj	
się	 je	obserwować,	bądź	dorosłym,	który	pomaga,	wspie-
ra,	szanuje,	ceni.	I	pamiętaj	też,	idealny	rodzic	nie	istnieje.	
Rozmawiaj,	 pytaj	 innych	 rodziców.	 Będziecie	mogli	 wy-
mienić	się	doświadczeniami,	trudnościami,	rozterkami.	A	to	
daje	poczucie,	że	nie	jesteś	–	jako	rodzic	–	sam	w	procesie	
wychowania.	I	pamiętaj	też,	że	każde	dziecko	to	niepowta-
rzalna	istota,	rozwijająca	się	wedle	własnych,	indywidual-
nych	możliwości.

Martyna Jamrożek

Uroczystości jubileuszowe z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

	 W	dniu	23	 listopada	2019r.,	w	 sobotę,	w	Restauracji	
Finezja	w	Pierzchnicy	odbyła	się	uroczystość	jubileuszowa	
z	 okazji	Długoletniego	 Pożycia	Małżeńskiego.	Tego	 dnia	
10	 par	małżeńskich	 świętowały	 swoją	 50	 rocznicę	 ślubu,	
czyli	Złote	Gody.

	 Z	tej	okazji	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Pierzchnica	Sta-
nisław	 Strąk	 wręczył	 Jubilatom	Medale	 „Za	 Długoletnie	
Pożycie	Małżeńskie”,	które	zostały	nadane	przez	Prezyden-
ta	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Tego	dnia	swój	jubileusz	ob-
chodziło	również	4	małżeństwa	z	55-letnim	stażem,	2	pary	
z	60-letnim	stażem	małżeńskim,	a	także	1	para	z	65-letnim	
stażem	małżeństwa.	 Swój	 jubileusz	 tego	 dnia	 świętowało	
również	 5	 par	 z	 25-letnim	 stażem	 pożycia	małżeńskiego,	
które	 ślubowały	 sobie	 miłość,	 wierność	 oraz	 uczciwość	
małżeńską	w	1994	roku.	

	 Z	 okazji	 tak	 wspaniałych	 rocznic	 zawarcia	 związku	
małżeńskiego	Burmistrz	Miasta	i		Gminy	Pierzchnica	Sta-
nisław	Strąk	oraz	Kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego	Mie-
czysława	Pietrzyk	złożyli	Szanownym	Jubilatom	serdeczne	
życzenia,	szczęścia,	pomyślności,	a	przede	wszystkim	dużo	
zdrowia	 oraz	 doczekania	 kolejnych	 pięknych,	 okrągłych	
rocznic.
 
	 Pani	Monika	Pawlik	wraz	z	mężem	Robertem,	w	imie-
niu	wszystkich	przybyłych	par,	złożyła	gorące	podziękowa-
nia	za	zorganizowanie	tak	pięknej	uroczystości.

	 Każda	 z	 zaproszonych	 na	 uroczystość	 par	 otrzymała	
dyplom	gratulacyjny,		pamiątkę	oraz	słodki	upominek.
Uroczystość	uświetnił	występ	Zespół	Pierzchniczanki.
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 W uroczystości jubileuszowej uczestniczyły Pary 
Małżeńskie: 

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Złote Gody
1.	Janina	i	Henryk	Borowieccy
2.	Maria	i	Edward	Brych
3.	Bronisława	i	Ryszard	Kawińscy
4.	Maria	i	Stanisław	Kurpisz
5.	Danuta	i	Marian	Maciągowscy
6.	Janina	i	Andrzej	Mazaraki
7.	Krystyna	i	Marian	Pasternak
8.	Halina	i	Jerzy	Sojda
9.	Wiesława	i	Stanisław	Wacek
10.	Sylwestra	i	Władysław	Węgiel

Jubileusz 55 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:  
Szmaragdowe Gody
1.	Marianna	i	Ryszard	Jędrzejowscy
2.	Józefa	i	Czesław	Kozak

3.	Maria	i	Henryk	Ozimirscy
4.	Stanisława	i	Wojciech	Perek

Jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo: 
Diamentowe Gody
1.	Zofia	i	Stanisław	Piątek
2.	Zofia	i	Henryk	Schulz

Jubileusz 65  lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:   
Żelazne Gody
1.	Marianna	i	Stanisław	Słopieccy

Jubileusz 25  lat pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo:   
Srebrne Gody
1.	Elżbieta	i	Rafał	Bujny
2.	Monika	i	Robert	Pawlik
3.	Marta	i	Mariusz	Stępień
4.	Aneta	i	Andrzej	Ślusarczyk
5.	Marta	i	Adam	Zaród

Podatki na 2020 rok

	 Od	trzech	lat	nie	było	ponoszenia	stawek	podatkowych	
w	naszej	gminie.	Wynikało	to	z	faktu	oszczędnej	gospodar-
ki	finansowej	oraz	wzrostu	dochodów	Gminy	z	tytułu	po-
datku	PIT.	Ponieważ	systematycznie	rosły	wynagrodzenia	
mieszkańców	więc	 i	 odpowiednio	 rosła	 kwota	 naliczane-
go	podatku	dochodowego	i	tym	samym	wzrastały	dochody	
Gminy	(38%	podatku	PIT	wpływa	do	budżetu	gminy).	

Obniżka PIT
	 Jak	wszyscy	wiemy	od	1	października	2019	roku	rząd	
obniżył	 podatek	dochodowy	PIT	 z	 18%	do	17%	 (od	wy-
nagrodzeń,	 emerytur,	 rent	 i	 działalności	 gospodarczej).	
Spowodowało	to	obniżenie	podatków	dla	obywateli,	a	tym	
samym	 obniżenie	 dochodów	 do	 budżetu	 gminy.	 Szacu-
jemy,	 że	 uchwalona	 obniżka	 podatku	 PIT	 spowodowała	
zmniejszenie	 w	 2020	 roku	 dochodów	 do	 budżetu	 gminy	 
o	ok.	250	tys.	zł.

Wzrost wynagrodzeń
	 Od	 stycznia	 2020	 roku	 uchwalony	 został	 przez	 rząd	
znaczący	 wzrost	 wynagrodzeń	 co	 powoduje	 konieczność	
wygospodarowania	 dodatkowych	 środków	 finansowych	
–	w	niektórych	przypadkach	nawet	ponad	1.000	zł	na	etat	
miesięcznie.	W	skali	roku	daje	to	bardzo	znaczące	sumy.

Stawki ministerialne i subwencja.
	 Każdego	 roku	 minister	 finansów	 ustala	 maksymalne	
stawki	podatkowe	i	one	każdego	roku	są	coraz	wyższe.	Po-
nadto	Prezes	GUS	wydaje	komunikat	o	cenie	żyta	do	celów	
podatkowych	na	dany	rok.	Ministerstwo	finansów	oblicza	ja-

kie	gmina	miałaby	dochody	według	maksymalnych	stawek 
	 i	w	oparciu	o	 to	nalicza	 subwencję	wyrównawczą	 (a	nie	
według	stawek,	które	uchwali	rada	gminy).	

Nowe stawki podatkowe
	 W	tej	sytuacji	przy	obniżce	dochodów	do	budżetu	gminy	z	
tytułu	podatku	PIT	oraz	konieczności	zapewnienia	większych	
pieniędzy	na	zwiększone	wynagrodzenia,	a	także	realizacji	
zaplanowanych	 inwestycji	 Rada	Miejska	 podjęła	 decyzję	 
o	uchwaleniu	nowych	stawek	na	2020rok	–	wzrost	średnio	
o	ok.	8%.	Natomiast	cenę	żyta	do	celów	podatkowych	pod-
niosła	o	taką	samą	kwotę	jak	wzrosła	cena	według	Prezesa	
GUS.

	 Dziękuję	Radnym,	że	podeszli	do	sprawy	bardzo	od-
powiedzialnie	i	ze	zrozumieniem	(uchwały	podjęto	głosami	
14	za	i	1	wstrzymujący).	Umożliwi	to	realizację	zadań	bie-
żących	(funkcjonowanie:	szkół,	oddziałów	przedszkolnych,	
urzędu,	biblioteki,	utrzymanie	świetlic,	oświetlenia	uliczne-
go,	opieki	społecznej,	klubu	sportowego,	bieżące	remonty	
dróg	i	obiektów	gminnych	itp.)	oraz	realizację	zaplanowa-
nych	zadań	inwestycyjnych,	na	które	uzyskaliśmy	dofinan-
sowanie	unijne	lub	rządowe.	
	 Jednocześnie	 zapewniam,	 że	 będziemy	 racjonalnie	
i	oszczędnie	gospodarować	budżetem,	aby	środki	finanso-
we	były	możliwie	jak	najbardziej	efektywnie	wydatkowa-
ne.

Burmistrz
Stanisław Strąk



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 2019 Strona 21

„Kochać znaczy dawać” 

	 „Kochać	 znaczy	 dawać”	
to	 nazwa	 projektu	 socjal-
nego	 realizowanego	 przez	
MGOPS	w	Pierzchnicy.	Jest	
on	 odpowiedzią	 na	 potrze-
by	 osób	 w	 trudnej	 sytuacji	
materialnej	 i	 społecznej,	
ale	 i	 mieszkańców,	 którzy	
bezinteresownie	 chcieliby	
pomóc	 innym	 ofiarowując	

rzeczy,	których	 już	nie	używają,	 a	które	mogłyby	 jeszcze	
posłużyć	innym.	Nazwa	projektu	„Kochać	znaczy	dawać”	
została	wyłoniona	w	ramach	konkursu	ogłoszonego	na	stro-
nie	ośrodka.	Cieszył	się	on	dużym	zainteresowaniem	wśród	
dzieci	i	młodzieży,	uczestnicy	zostali	nagrodzeni.

	 MGOPS	 podejmując	 realizację	 projektu	 socjalnego	
dąży	do	stworzenia	możliwości	zaangażowania	się	w	dzia-
łanie	osób,	które	chcą	pomagać	i	dzielić	się	dobrem.	Miesz-
kańcy	mają	możliwość	przekazania	różnych	rzeczy	(ubrań,	
obuwia,	 itp.)	 osobom,	 które	 takiego	 wsparcia	 potrzebują	

i	wyrażają	chęć	przyjęcia	takiej	pomocy.	Projekt	ma	na	celu	
zaangażować	 lokalną	 społeczność	do	wzajemnej	pomocy.	
Za	 pośrednictwem	 MGOPS	 można	 zgłaszać	 informacje	
o	 chęci	 przekazania	 rzeczy	 (nadających	 się	 do	 dalszego	
użytku),	zaś	ośrodek	diagnozując	potrzeby	w	środowisku,	
przekaże	osobom	zainteresowanym	informację	o	ofiarowa-
nej	rzeczy	i	pomoże	przy	jej	przekazaniu.	Wszelkie	działa-
nia	będą	odbywały	się	z	szacunkiem	wobec	drugiego	czło-
wieka	oraz	z	akceptacją	jego	prywatności.	

	 Zapraszamy	mieszkańców	gminy,	którzy	mają	możli-
wość	przekazania	konkretnych	rzeczy,	ale	i	osoby	zgłasza-
jące	swoje	potrzeby	o	kontakt	z	MGOPS	w	sposób	osobi-
sty,	telefoniczny	pod	numerem	41	353	80	22	lub	mailowy	
gops@pierzchnica.pl.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pierzchnicy

Otwarta Strefa Aktywności w Straszniowie Gumienickim  z rządowym  dofinansowaniem   
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym – edycja 2019

	 Celem	Programu	jest	budowa	ogólnodostępnych,	wie-
lofunkcyjnych,	 plenerowych	 stref	 aktywności,	 skierowa-
nych	do	różnych	grup	wiekowych	oraz	tworzenie	przestrze-
ni	aktywności	sportowej,	sprzyjającej	międzypokoleniowej	
integracji	społecznej.	Dzięki	dotacji	z	Ministerstwa	Sportu	
i	 Turystyki	 oraz	 środkom	 przekazanym	 przez	Wspólnotę	
Wsi	Gumienice	-	w	październiku	bieżącego	roku	–	powsta-
ła	Otwarta	Strefa	Aktywności	w	 tej	miejscowości.	 Jest	 to	

plenerowe	miejsce	sportu,	rekreacji	i	wypoczynku,	w	któ-
rego	skład	wchodzą:	urządzenia	siłowni	zewnętrznej,	strefa	
relaksu	i	gier,	ogrodzony	plac	zabaw	oraz	zagospodarowa-
nie	 zieleni.	 Budowa	 Otwartej	 Strefy	Aktywności	 została	
sfinansowana	przez		Wspólnotę	Wsi	Gumienice	w	kwocie	
50	000	zł	oraz	dotację	Ministerstwa	Sportu	i	Turystki	w	wy-
sokości	42	161,94	zł.

	 Należy	 dodać,	 że	 inwestycja	 została	 zrealizowana	na	
działce,	którą	gmina	zakupiła	za	środki	również	przekazane	
przez	Wspólnotę	Wsi	Gumienice	w	kwocie	105	000	zł.

Burmistrz
Stanisław Strąk
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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

Zwrotnik raka. Czy nowotwór znaczy rak ?

	 Pojęcie	 rak	 (nowotwór	złośliwy)	wywodzi	się	ze	sta-
rożytności.	Początkowo	określano	tą	nazwą	tylko	złośliwe	
guzy	 piersi,	 które	w	 zaawansowanym	 stadium	 przypomi-
nały	 kształtem	 raka,	 kraba.	 W	 średniowieczu	 słowo	 rak	
występuje	już	jako	określenie	guza	nowotworowego,	który	
pojawia	się	w	każdej	części	ciała.	Pojęcia	rak	i	nowotwór	są	
potocznie	 traktowane	 jako	 tożsame	 i	używane	zamiennie.		
W	rzeczywistości	nie	każdy	nowotwór	jest	rakiem	i	jest	zło-
śliwy.

	 Nowotwory	niezłośliwe	(łagodne)	rosną	tylko	miejsco-
wo	i	nie	dają	przerzutów.	Choć	występują	znacznie	częściej	
niż	złośliwe,	to	z	reguły	nie	są	dużym	problemem	medycz-
nym.	W	 przypadku	 takiej	 zmiany	 wystarczającym	 lecze-
niem	jest		zazwyczaj	operacja	chirurgiczna,	lub	inny	zabieg,	
często	mniej	inwazyjny.	Wszystkie	zmiany	uważane	za	nie-
złośliwe	i	usunięte	chirurgicznie	muszą	zostać	przebadane	
pod	mikroskopem	(	tzw.	badanie	histopatologiczne).

	 Nowotwór	czyli	nowy	twór	nie	jest	ciałem	obcym,	lecz	
powstaje	na	skutek	przekształcenia	się	normalnych,	prawi-
dłowych	komórek	organizmu	ludzkiego	w	komórki	nienor-
malne	czyli	nowotworowe.		

	 Najpierw	są	to	drobne	zmiany,	nie	dające	żadnych	ob-
jawów;	 układ	 odpornościowy	 organizmu	 i	 jego	mechani-
zmy	obronne	hamują	rozwój	tych	zmian	i	ograniczają	ich		
ekspansję,	a	zdrowy	i	silny	organizm	sam	stara	się	znisz-
czyć	powstałe	komórki	nowotworowe.	

	 Niestety,	część	komórek	w	organizmie	człowieka	zwy-
czajnie	wymyka	się	spod	kontroli.	Komórki	chorobowe	są	

nastawione	na	atak	na	cały	zdrowy	organizm.	Nowy	twór	
zaczyna	kierować	się	własnymi	zasadami.	Pierwszą	z	nich	
jest	masywne	i	szybkie	dzielenie	się	komórek	raka,	tak	aby	
powstała	 ich	 jak	 największa	 liczba	 (wzrost	 guza).	 Drugą	
zasadą	charakteryzującą	raka,	jest	przemieszczanie	się		ko-
mórek	 nowotworowych	 poza	 obręb	 guza	 pierwotnego	 do	
innych	 części	 	 organizmu;	 prowadzi	 to	 do	 powstawania	
przerzutów	–	najczęściej	w	płucach,	wątrobie,	mózgu	i	ko-
ściach.

Jak możemy temu zapobiec, jak się bronić?

 Nowotwór jelita grubego-	to	jeden	z	bardziej	podstęp-
nych	nowotworów,	gdyż	rozwija	się	nie	dając	przez	wiele	
lat	żadnych	objawów.	Dlatego	tak	ważne	jest,	by	wykony-
wać	badania	kontrolne,	pozwalają	one		wykryć	nowotwór	
we	wczesnym	stadium,	gdy	są	bardzo	duże	szanse	na	jego	
wyleczenie.	

	 W	większości	przypadków	rak	jelita	grubego	powsta-
je	z	polipów	(łagodnych	gruczolaków),	które	tworzą	się	na	
wewnętrznych	ścianach	jelita.	Przemiana	gruczolaka	w	no-
wotwór	trwa	około	10	lat.		

	 Dlatego	każda	osoba	(niezależnie	od	płci),	która	ukoń-
czyła	50	lat	powinna	się	poddać	KOLONOSKOPII . 

	 To	bardzo	ważne,	decydujące	o	dalszym	życiu	badanie.	
Tylko	w	ten	sposób	można	wykryć	wszystkie	zmiany	prze-
drakowe	–	czyli	polipy,	nazywane	też	gruczolakami.	Łatwo	
je	usunąć	zanim	przekształcą	się	w	zmiany	nowotworowe.		
Niestety,	choć	badanie	można	wykonać	nieodpłatnie,	nadal	
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niewiele	osób	z	niego	korzysta.	Wiem,	wiem	co	teraz	czyta-
jąc	te	słowa	myślicie.	

	 Na	pewno	ktoś	z	Waszej	rodziny	czy	znajomych	miał	
to	badanie-	nie	jest	przyjemne	i	wiąże	się	ponadto	z	wcze-
śniejszym,	trochę	uciążliwym	przygotowaniem.

	 Na	dzień	przed	badaniem	trzeba		od	ok.	godz.	14		po-
zostać	na	czczo	 i	 	oczyścić	 jelito	z	zalegających	 tam	mas	
kałowych	(w	tym	celu		należy	wypić	ok	3-4	litry	płynu	ze	
środkiem	przeczyszczającym	zaleconym	przez	lekarza-	np.	
Fortrans).	Biegunka,	która	pojawi	się	w	trakcie	też	powodu-
je	dyskomfort,	trzeba	pozostać	w	domu	,	poza	tym	wypicie	
w	krótkim	czasie	 takiej	 ilości	płynu	o	wątpliwym	smaku,	
też	do	przyjemności	nie	należy.

	 Choć	 przygotowanie	 do	 badania	 jest	 	 uciążliwe,	 pa-
miętajmy,	że		tylko	dokładne	oczyszczenie	jelita	umożliwia	
prawidłową	 i	dokładną	ocenę	 	 jego	śluzówki,	 skraca	czas	
badania	 oraz	 zapobiega	 konieczności	 jego	 powtórzenia.	
Następnego	dnia	kiedy	 	przystępujemy	do	badania	 -	 rów-
nież	należy	być	na	czczo.	Samo	oglądanie	jelita	grubego	nie	
jest	bolesne	i	trwa	ok.	30-40	min.

	 Celem	 badania	 jest	 wychwycenie	 wszystkich	 zmian	
na	powierzchni	błony	śluzowej	wyściełającej	jelito	grube.	
Tylko	w	ten	sposób	można	zlokalizować	miejsce	krwawie-
nia	czy	polip	lub	też	sprawdzić	stan	śluzówki	w	przypadku	
podejrzenia	wrzodziejącego	zapalenia	jelita	grubego	–	cho-
roby,	która	wiąże	się	z	niebezpieczeństwem	rozwoju	nowo-
tworu.

 Kolonoskopia jest	najskuteczniejszym	i	najszybszym	
sposobem	 zarówno	 zapobiegania	 raka	 jelita	 grubego,	 jak	
i		jego	ew.	diagnozy	oraz	późniejszej		terapii.	Ma	tyle	ko-
rzyści,	że	warto		zdecydować	się	na	ten	zabieg	pomimo	nie-
dogodności	z	nim		związanych.	Zresztą,		bardzo	często	koń-
czy	się	na	jednym	takim	zabiegu	w	życiu.

	 Niestety	 nadal	 na	 badania	 profilaktyczne	 zgłasza	 się	
bardzo	mało	ludzi	,	czasem	ze	strachu(	a	po	co	pójdę,	lepiej	
nie	ruszać),	czasem	z	niewiedzy,	że	takie	badanie	można	za 
darmo wykonać,	 czasem	z	poczucia	 ,	 że	 przecież	 jestem	
zdrowy	jak	rydz,	to	po	co	mam	się	badać.

	 I	właśnie	dlatego	wyniki	leczenia	raka	jelita	grubego	są	
w	Polsce	wciąż	niezadowalające.	Około	70	proc.	chorych	
zgłasza	się	do	lekarza,	gdy	rak	już	poczynił	ogromne	spu-
stoszenie	w	organizmie	i	nie	można	myśleć		skutecznej	te-
rapii.	

	 Osoby,	które	zgłaszają	się	do	specjalisty	z	I	stopniem	
rozwoju	choroby	mają	90	procent	szans	na	wyleczenie,	gdy	
w	II	–	63	-	72	proc.	III	stopień	rozwoju	raka	jelita	grubego	
daje	taką	nadzieję	tylko	50	procentom	pacjentów,	a	IV	zale-
dwie	17.	Jest	więc	o	co	powalczyć.

	 Skierowanie		na	kolonoskopię		może	wystawić	lekarz	
pierwszego	 kontaktu	 (rodzinny,	w	 każdym	 ośrodku	 zdro-
wia).	Ale	można	skorzystać	także	z	badania	w	ramach	nad-
zorowanego	 przez	 Centrum	 Onkologii	 programu	 badań	
przesiewowych.	Zaproszenie	 na	 takie	 badanie	 przychodzi	
pocztą	do	domu.	Wystarczy	 tylko	 zadzwonić	pod	podany	
tam	numer	telefonu	i	umówić	się	na	badanie.

Jak zapobiegać rakowi jelita grubego?

	 Duża	 część	 nowotworów	 jelita	 grubego	 jest	 zależna	
od	 diety.	 Liczne	 badania	 dowiodły,	 że	 niektóre	 składniki	
pokarmowe	mogą	 stanowić	 element	 profilaktyki.	Dlatego	
w	 jadłospisie	 powinny	 znaleźć	 się	 przede	wszystkim	wa-
rzywa,	 pełnoziarniste	 zboża	 i	 kasze,	 kiszonki	 oraz	 nabiał	
w	 postaci	 kefirów	 oraz	 jogurtów.	Ograniczyć	warto	 ilość	
spożywanych	tłuszczów,	czerwonego	mięsa,	cukru	i	alko-
holu.	Do	czynników	ryzyka	zalicza	się	też	otyłość,	dlatego	
istotne	jest	też	utrzymywanie	prawidłowej	masy	ciała	oraz	
regularna	aktywność	fizyczna.

	 Nowotwory	 jelita	grubego	mogą	być	również	następ-
stwem	 predyspozycji	 genetycznych.	 Dlatego	 osoby,	 któ-
rych	 najbliżsi	 chorowali	 na	 raka	 jelita	 grubego,	 lub	 inne	
nowotwory,	powinni	częściej	wykonywać	badania	profilak-
tyczne.

	 Lekarze	coraz	częściej	zwracają	uwagę,	że	nadużywa-
nie	niesteroidowych	leków	przeciwzapalnych	(np.	Ibupro-
fen,	Pyralgin,	Aspiryna,	Polopiryna)	może	się	też	przyczy-
niać	do	rozwoju	raka	jelita	grubego.	Choć	nie	ma	jeszcze	
ostatecznego	 potwierdzenia	 tej	 teorii,	 lepiej	 zachować	
ostrożność.

	 Należy	jednak	pamiętać,	początkiem	rozwoju	raka	je-
lita	 grubego	 są	 najczęściej	polipy.	Niektóre	 z	 nich	 rozra-
stają	się	nadmiernie	i	może	z	nich	rozwinąć	się	nowotwór.	
Wczesne	wykrycie	i	usunięcie	polipów	jelita	grubego	i	póź-
niejszy	nadzór	nad	chorymi	z	polipami	jest	najważniejszą	
formą	profilaktyki	powstania	raka	jelita	grubego.	Kluczowe	
znaczenie	ma	w	tym	przypadku	kolonoskopia.

 Więc badajmy się,	zdecydujmy	się	wykonać	kolono-
skopię	choć		raz	w	życiu	i	cieszmy	się	dobrym	zdrowiem	
dla	naszych	dzieci,	wnuków,	prawnuków.

	 Zdrówka	-	jak	zwykle	i	uśmiechu		wszystkim	życzę

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

Świąteczne zapachy

	 Nie	od	dziś	wiadomo,	 że	 zapachy	wywierają	ogrom-
ny	wpływ	na	nasze	emocje.	A	unoszący	się		gdzieś	aromat		
może	przywołać	najodleglejsze	wspomnienia	-	miłe	skoja-
rzenia	z	dzieciństwa	czy	sympatyczne	sytuacje.

	 Boże	 Narodzenie	 to	 	 taki	 magiczny	 czas,	 na	 który	
wszyscy	 czekamy	 z	 niecierpliwością.	 	 Na	 świąteczną	 at-
mosferę	składają	się	nie	 tylko	potrawy	wigilijne	 i	kolędy,	
choinka	 i	świąteczne	dekoracje	 lecz	 także	coś	niewidzial-
nego	 i	ulotnego,	 czyli…	zapach!	 	Czarująca	woń	korzen-
nych	 przypraw,	 pomarańczy,	 wanilii	 i	 świeżego	 igliwia	
sprawia,	 że	 święta	 	 kojarzą	 nam	 się	 wyjątkowo	 radośnie	
i	 ciepło.	 Nie	 wszyscy	 mamy	 świadomość,	 że	 substan-
cje	aromatyczne	wytwarzane	przez	naturę,	poza	walorami	
zapachowymi,	 wykazują	 również	 działanie	 prozdrowotne	
–	 np.	 przeciwbakteryjne	 i	 przeciwwirusowe.	Działają	 	 na	
nasze	 zdrowie	 na	 wielu	 poziomach.	 Potrafią	 skutecznie	
blokować	dostęp	wirusom		i	bakteriom	i	co	najważniejsze-	
poprawiają	nasze	samopoczucie!	

	 Wielu	z	nas	nie	wyobraża	sobie		Świąt	Bożego	Naro-
dzenia	bez	ciepłego,	delikatnego,	słodkiego	zapachu	cyna-
monu;	 ostrego,	 cytrusowego	 zapachu	 imbiru,	 korzennego	
goździków	 czy	 wanilii,	 której	 niepowtarzalnego	 aromatu	
nie	pomylimy	z	niczym	innym.
 
Cynamon,	czyli	zmielona	kora	cynamonowca	cejlońskie-
go	 to	 przyprawa,	 	 która	 znalazła	 zastosowanie	 nie	 tylko	
w	kuchni,	 lecz	przede	wszystkim	w	 lecznictwie	 i	 kosme-
tyce.	 Cynamon	 to	 bowiem	 skarbnica	 licznych	 substancji	
zdrowotnych,	z	których	za	najcenniejsze	uważa	się	aldehyd	
cynamonowy,	 który	 nadaje	 mu	 charakterystyczny	 zapach	
i	 wykazuje	 właściwości	 antynowotworowe	 (jak	 dowiedli	
naukowcy,	może	pomóc	w	walce	z	rakiem	jelita	grubego)	
oraz	epikatechinę,	która	razem	z	aldehydem	może	zapobiec	

rozwojowi	 chorób	 neurodegradacyjnych	 (może	 opóźnić	
pojawienie	się	np.	choroby	Alzheimera)		i	wspomóc	ich	le-
czenie.	Poza	tym	cynamon	należy	do	grupy	substancji	przy-
spieszających	przemianę	materii	i	spalanie	tłuszczu.
 
Imbir- Korzeń imbiru	 zawiera	 mieszaninę	 związków	
biologicznie	 czynnych	
(m.in.	 olejki	 eterycz-
ne	 i	 	 gingerol),	 dzięki	
którym	 mózg	 pracu-
je	 wydajniej,	 wątroba	
sprawniej	 odtruwa	 or-
ganizm,	a	układ	pokar-
mowy	 produkuje	 jesz-
cze	większe	ilości	enzymów	trawiennych.		Imbir ma wiele 
właściwości: rozgrzewa, wspomaga odporność, zwalcza 
infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe. Imbir stoso-
wany jest na przeziębienie, na odchudzanie, na gardło 
i kaszel.	Imbir	korzystnie	wpływa	na	proces	trawienia;	kłą-
cze	imbiru	pomaga	niwelować	wzdęcia.	Skuteczny	jest	też	
w	chorobie	lokomocyjnej.	Herbata	z	imbiru	to	środek	wspo-
magający	leczenie	bólu	mięśni	i	stawów.	Imbir	to		także		ce-
niony	w	kuchni		azjatyckiej	afrodyzjak.

Goździki-	 zapach	 i	 smak	
goździków	to	przecież	za-
pach	i	smak	świątecznych	
pierników,	tych	z	dzieciń-
stwa,	ozdabianych	lukrem,	
wieszanych	 na	 choince	
i	 podjadanych	 ukradkiem	
w	wigilijny	wieczór.	Mnie	

kojarzą	się	 także,	w	połączeniu	z	pomarańczą,	z	herbatką	
Cioci	Lali	-	ugoszczono	mnie	nią	serdecznie	tu,	w	Skrzel-
czycach.	 Dobrze	 nam	 znane	 goździki	 przyprawowe	 to	
pączki	kwiatowe.	Zrywa	się	je	zanim	się	rozwiną	i	poddaje	
obróbce,	polegającej	na	 suszeniu	 i	 odymianiu.	W	wyniku	
tego	nabierają	brunatnego	koloru	(świeże	są	różowe).	Tych	
aromatycznych	pączków	dostarcza	drzewo	o	nazwie	goź-
dzikowiec	wonny	.
Goździki	mają	słodki,	lekko	pikantny,	korzenny	aromat.	Za	
ich	smak	i	zapach	odpowiada	znajdujący	się	w	nich	olejek	
(eugenol),	który	ma	 także	właściwości	 lecznicze.	Goździ-
ki	likwidują	bakterie:	żucie	dwóch	goździków	przez	około	
5	minut	 to	naturalny	sposób	na	odświeżenie	oddechu	czy	
pozbycie	się	bólu	gardła.	Wspomagają	trawienie:	niewiel-
ką	 ilość	startych	 lub	zmielonych	goździków	można	doda-
wać	do	ciężkostrawnych	potraw	np.	świątecznego	bigosu,	
wigilijnych	potraw	z	grzybami	czy	mięs.	Nie	tylko	wzbo-
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gacą	one	smak	tych	dań,	ale	też	zapobiegną	niestrawności	
i	wzdęciom.
	 Działają	przeciwbólowo:	rozluźniają	i	uśmierzają	ból.	
Można	je	żuć	(w	przypadku	bólu	zęba	czy	gardła)	lub	obło-
żyć	bolące	miejsce	zmielonymi	goździkami.	

Wanilia-  to przyprawa,	które	ma	liczne	właściwości,	dzię-
ki	czemu	znalazła	zastosowanie	nie	tylko	w	kuchni.	Wani-
lia	odznacza	się	wyjątkowym,	głębokim,	niepowtarzalnym	
smakiem	i	intensywnym,	bardzo		przyjemnym	aromatem.
Większość	 z	 nas	 uwielbia	 sernik	 z	 zapachem	wanilii	 czy	
lody	waniliowe	.
	 Świeża	wanilia	jest	bezwonna.	Po	zakończeniu	procesu	
fermentacji	 i	 suszenia	 laski	 wanilii	 nie	 tylko	 pięknie	
pachną,	 lecz	 także	nabierają	ciemnej	barwy,	z	delikatnym	
białym	nalotem	waniliny.	To	właśnie	wanilina	odpowiada	
za	charakterystyczny	smak	i	zapach	wanilii.	Przyjęło	się,	że	
im	starsza	wanilia,	tym	jest	lepsza.	
Właściwości	zdrowotne:	
	 Wanilia	pomoże	w	stanach	napięcia	nerwowego	i	stre-
su.	Wielu	naukowców		 twierdzi,	że	zapach	wanilii	potrafi	
w	 ludziach	 rozbudzać	pozytywne	uczucia.	Rozpylenie	go		
np.	w	poczekalniach	szpitalnych	czy	przychodniach	mogło-
by	złagodzić	strach	pacjentów	i	zmniejszyć	ich	niechęć	do	
personelu	medycznego.	Poza	tym	wanilia	pomoże	osobom,	
które	mają	problemy	ze	snem.	Wystarczy	skropić	 róg	po-
duszki	olejkiem	waniliowym,	aby	ułatwić	zasypianie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

Życzę Wam aby z nut świątecznych  

zapachów powstała  najpiękniejsza 

kolęda i czarem swej melodii

spełniła Wasze marzenia

Małgosia Bujakowska

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	konkretny	
kształt,	by	było	wiadomo,	czego	oczekiwać,	czego	się	spodziewać	w	czasie	
porodu	i	tuż	po	nim.

	 Wychodząc	naprzeciw	oczekiwaniom	przyszłych	rodziców	z	Naszego	
regionu	i	mając	świadomość	trudności	w	dostępie	do	szkół	rodzenia,	publi-
kujemy	na	 łamach	Naszej	 gazety	 zagadnienia	obejmujące	 cykl	wykładów	
i	tematykę	zajęć	w	szkole	rodzenia.

Temat 3. Początki ojcostwa.

	 Zdziwienie,	radość,	strach,	szczęście,	frustracja,	eufo-
ria	-		emocje	związane	z	wiadomością,	że	zostaniecie	rodzi-
cami	towarzyszą	nie	tylko	kobiecie,	ale	i	mężczyźnie.	

	 Zawsze	jest	to	zaskoczenie,	niezależnie	czy	pojawienie	
się	dziecka	było	od	dawna	planowane	czy	pomógł	przypa-
dek.	Oswojenie	się	mężczyzny	z	faktem,	że	będzie	ojcem	
może	trwać	dłużej	niż	u	kobiety.	

	 My	mamy	łatwiej,	bo	obecność	dziecka	odczuwamy	fi-
zycznie;	już	od	pierwszych	dni	po	zapłodnieniu	zmienia	się	
nasze	samopoczucie	,	hormony	wykonują	swoją	robotę.	Dla	
naszego	partnera	z	pozoru	nic	się	nie	zmienia,	może	tylko	
uwierzyć	nam	na	słowo	i	ew.	prowadzącemu	ciążę	lekarzo-
wi,	że	 tam	 ,	ukryte	w	 	brzuchu	matki	 rozwija	się	 i	 rośnie	
JEGO		dziecko.
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	 Dla	wielu	mężczyzn	wieść	o	ciąży	partnerki	oznacza	
koniec	ich	męskiego	świata.	Oznacza	utratę	wolności	i	nie-
zależności	 -	 koniec	wyjść	 z	 kumplami	 na	 piwo	 i	 na	me-
cze,	 koniec	wylegiwania	 się	do	południa;	 poza	 tym	poja-
wia	się	strach	o	to	czy	podołają	nowym	obowiązkom,	czy	
będą	w	stanie	utrzymać		jeszcze	jedną	osobę.	A	może	trzeba	
zmienić	mieszkanie	na	większe,	albo	poszukać	innej	pracy,	
gdzie	otrzyma	większe	wynagrodzenie?

	 Życie	 mężczyzny	 po	 urodzeniu	 dziecka	 nie	 kończy	
się	 –	 jest	 po	 prostu	 inne.	 Jest	 to	 prawdziwy	 życiowy	
przewrót;	początek	ojcostwa	 następuje	w	momencie,	gdy		
brzuszku	jego	partnerki	pojawia	się	mała	istotka.	Od	tego	
momentu	mąż	 pełni	 rolę	 psychologa,	 gosposi,	 zaopatrze-
niowca,	 kucharza,	 pielęgniarki,	 słowem	 –	 człowieka	 od	
wszystkiego.	 Ilość	 nowych	 obowiązków,	 jaka	 spada	 na	
mężczyznę,	zależy	od	samopoczucia	żony,	od	tego	czy	cią-
ża	przebiega	fizjologicznie	czy	jest	powikłana,	czy	młodzi	

mieszkają	z	rodzicami	lub	chociaż	jest	ktoś	w	pobliżu,	kto	
mógłby	wesprzeć	ich	w	tym	niezwykłym	okresie.

	 Wielu	młodych	ojców	odnajduje	jednak		w	tym	nowy	
sens.	 Zdobywają	 informacje	 na	 temat	 ciąży,	 porodu,	
pielęgnacji	 dziecka.	 Zwracają	 uwagę	 na	 nowinki	 techno-
logiczne	 (elektroniczne	nianie,	 foteliki	 samochodowe,	 za-
bawki	itp.).

	 Bardzo	ważna	jest	w	tym	okresie	relacja	kobieta-	męż-
czyzna.	Rozmawiajcie	ze	 sobą,	dzielcie	 się	wątpliwościa-
mi,	obawami,	zapiszcie	się	do	szkoły	rodzenia	-	tam	spotka-
cie	ludzi	w	tej	samej	sytuacji,	dowiecie	się	z	pierwszej	ręki	
niezbędnych	rzeczy,	wyjaśnicie	wszystkie	wątpliwości.

	 Przekonacie	 	 się,	 że	 wszelkie	 wyrzeczenia	 i	 trudno-
ści	ojcostwa	 	nie	pozostają	bez	nagrody.	Wystarczy	 jeden	
uśmiech	maleństwa	–	i	znów	można	przenosić	góry...

Uznanie ojcostwa przed porodem – wskazówki.

	 W	przypadku	małżeństwa	 formalności	 nie	 trzeba	do-
pełniać,	 nie	 trzeba	 żadnych	 wniosków	 i	 dokumentów.	
Uznaje	się,	że	ojcem	dziecka	jest	mąż	kobiety	rodzącej.	I	na	
tym	sprawa	się	kończy.	 

	 W	przypadku,	gdy	para	nie	zawarła	jednak	małżeństwa	
i	żyje	w	związku	partnerskim,	trzeba	dopełnić		formalności	
i	zapisać	w	dokumentach	-	kto	jest	ojcem	malucha.

	 Dotychczas	zwyczajowo	ojcostwo	uznawane	było		już	
po	 porodzie;	 ustawodawca	 zrobił	 jednak	 	 furtkę	 i	można	
zrobić	to	wcześniej	i	„odfajkować”	ten	obowiązek	jeszcze	
zanim	dziecko	się	urodzi.	

	 Aby	uznać	ojcostwo	dziecka	trzeba	wystąpić	o uzna-
nie ojcostwa dziecka poczętego,	które	jeszcze	się	nie	uro-
dziło.	Można	 tego	dokonać	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego	
właściwego	dla	miejsca	zamieszkania	matki;		potrzebna	jest	
obecność	zarówno		przyszłej	mamy,	jak	i	taty.	Mężczyzna	
składa		oświadczenie	woli	przed	kierownikiem	urzędu,	że	
faktycznie	jest	ojcem	dziecka	i	je	uznaje,	natomiast	kobieta	
wyraża	na	to	zgodę.

	 W	Urzędzie	Stanu	Cywilnego	będą	potrzebne	następu-
jące	dokumenty:

•	zaświadczenie	o	ciąży,

•	dokumenty		tożsamości	obojga	rodziców	(dowody	osobi-
ste	,	ew.	paszporty)

•	gdy	matka	jest	panną	-	odpis	aktu	urodzenia,

•	gdy	jest	rozwódką	-	skrócony	odpis	aktu	małżeństwa	z	ad-
notacją	na	temat	rozwodu,

•	gdy	jest	wdową	-	skrócony	odpis	aktu	zgonu	męża.

Uznanie	malca	zanim	się	urodzi	to	nie	tylko	jedna	formal-
ność	mniej	już	po	porodzie.	Jest	kilka	dodatkowych,	waż-
nych	zalet	takiego	rozwiązania.

-	Dziecko	automatycznie	przy		porodzie	otrzymuje	nazwi-
sko	ojca	(lub	nazwisko	łączone	ojca	i	matki	jeżeli	tak	zapi-
sano	w	urzędzie).	Książeczka	zdrowia	i	inne	szpitalne	do-
kumenty	są	wystawione	już	na	właściwe	nazwisko.	

-Mężczyzna	 może	 załatwić	 formalności	 związane	 z	 reje-
stracją	 dziecka	 w	 Urzędzie	 Stanu	 Cywilnego.	 Nie	 będąc	
formalnie	ojcem	nie	może		tego	zrobić.	Muszą	wtedy	doko-
nać	tego	oboje	rodzice.	

-	 Ojciec	 zyskuje	 władzę	 rodzicielską	 nad	 dzieckiem,	 już	
w	 szpitalu	ma	 prawo	 do	 informacji	 o	 dziecku	 i	 do	 decy-
zji	co	do	sposobu	jego	leczenia.	Dziecko	natomiast	zyskuje		
prawo	do	dziedziczenia	po	ojcu,	nabywa	prawo	do	ochrony	
prawnej	 i	 prawa	 do	 otrzymania	 od	 ojca	 środków	na	 jego	
utrzymanie.
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 Uff,	zbliża	się	koniec	ciąży.	Do	rozwiązania	pozostało	
już	niewiele	czasu.	Warto	zastanowić	się	jaki	szpital	na	to	
ważne	 wydarzenie	 wybrać	 i	 zaplanować	 jak	ma	 przebie-
gać	poród.	Zaplanować?	Jak	można	zaplanować	coś,	czego	
nie	da	się	zaplanować?	Ale	zawsze	można	sporządzić	plan	
oczekiwań,	potrzeb	i	preferencji.
	 Plan	Porodu	 to	 rodzaj	 dokumentu,	 listu	do	personelu	
medycznego,	 w	 którym	 kobieta	 zawiera	 wszystkie	 swo-
je	 oczekiwania,	 pragnienia	 odnośnie	 	 przebiegu	 	 porodu.	
W	myśl	 obowiązującego	Standardu Opieki Okołoporo-
dowej	 	 taki	 plan	 ciężarna	 	 powinna	 opracować	wspólnie	
z	lekarzem	prowadzącym	ciążę	lub	położną.
	 Z	 tym	 planem	 powinien	 zapoznać	 się	 personel	 me-
dyczny	w	momencie	przyjęcia		na	salę	porodową,	gdy	roz-
pocznie	się	poród.	Taki	Plan	Porodu	zostanie	dołączony	do	
dokumentacji	medycznej.	 Jeżeli	 z	 powodów	medycznych	
lub	organizacyjnych	opieka	ta	będzie	odbiegać	od	zapisów	
w	planie,	rodząca		powinna	zostać	szczegółowo	o	tym	po-
informowana.	Warto,	aby	jeszcze	przed	porodem	sprawdzić	
czy	w		wybranym	szpitalu		oczekiwania	zawarte	w	Planie	
Porodu	 będą	 respektowane.	 I	 czy	 ze	 względów	 medycz-
nych,	 prawnych,	 społecznie	 akceptowalnych	 	 są	możliwe	
do	wykonania.
	 Głównym	celem	tego	planu	jest	stworzenie	optymalnej	
płaszczyzny	komunikacji	między	personelem	sali	porodo-
wej	a	kobietą	rodzącą.
	 Większość	 szpitali,	 aby	 ułatwić	 rodzącej	 wyrażenie	
oczekiwań	 wobec	 porodu,	 ma	 opracowane	 gotowe	 druki	
Planu	Porodu,	 które	 	w	 formie	 kilkunastu	 pytań	 zawiera-
ją		opcje	działań	personelu	medycznego,	których		rodząca	
chciałaby	aby	jej	dotyczyły		w	trakcie	porodu	i	połogu.
Poniżej	 przedstawiam	 przykładowe	 	 pytania	 pozwalające	
opracować	indywidualny	plan	porodu:

1.Oczekiwania wobec miejsca/warunków porodu

-	Chciałabym	rodzić	w	sali	pojedynczej/–	Mogę	rodzić	na	
sali	wieloosobowej

-	Zależy	mi,	by	w	sali	był/a	prysznic	lub	wanna.

-	Chciałabym,	by	w	sali	była	toaleta.

-	Chciałabym	mieć	możliwość	posłuchania	swojej	muzyki	
/	 Chciałabym,	 aby	w	 sali	 porodowej	 było	 przyciemnione	
światło,	panowała	cisza.

-	Chciałabym	rodzić	w	swoim	ubraniu(	koszuli)

-	Chciałabym	móc	nagrywać	poród	na	kamerę	/	robić	zdjęcia.

2.Osoba towarzysząca/osoby obecne podczas porodu

-	Chcę	rodzić	z	bliską	osobą/doulą./–	Będę	rodzić	sama.

-	Chciałabym,	 aby	osoba	 towarzysząca	 była	 ze	mną	przy	
wszystkich/wybranych	przeze	mnie	zabiegach.

-	Zależy	mi,	aby	mojej	osobie	towarzyszącej	udzielano	in-
formacji	o	postępie	porodu.

-	Wyrażam/	nie	wyrażam	zgody	na	obecność	studentów/tek	
położnictwa	i	medycyny.

-	Zalety	mi	na	tym,	aby	podczas	porodu	obecne	były	tylko	
niezbędne	osoby	z	personelu	medycznego.

3.Przygotowanie do porodu

-	Zależy	mi,	aby	nie	wykonywano	żadnych	zabiegów	przy-
gotowujących	do	porodu	(lewatywa,	golenie	krocza),	chyba	
że	o	nie	poproszę.	/	Proszę,	aby	przy	przyjęciu	do	porodu	
wykonano	mi	lewatywę.

-	Nie	wyrażam	zgody	na	założenie	wenflonu,	chyba	że	doj-
dzie	do	konieczności	podania	mi	leków	dożylnie./Wyrażam	
zgodę	na	założenie	wenflonu	przy	przyjęciu	do	szpitala.

4.Poród

-		Zależy	mi	na	pełnej	i	bieżącej	informacji	o	postępie	porodu.

-	Zależy	mi	by	mój	poród	był	naturalny,	bez	zbędnych	za-
biegów	(podanie	oksytocyny,	przebicie	pęcherza	płodowe-
go,	stałe	monitorowanie	aparatem		KTG),	chyba,	że	sytuacja	
medyczna	będzie	tego	wymagała,	w	tej	sytuacji	chciałabym	
by	dokładnie	mi	wszystko	wyjaśniono.

-	Proszę	pytać	mnie	o	zgodę	na	wszystkie	badania	i	zabiegi	
podczas	porodu.

-	 Zależy	mi,	 by	wszystkie	 proponowane	 interwencie	me-
dyczne	poprzedzone	były	wnikliwą	analizą	mojej	sytuacji.

-	 Zależy	 mi	 by	 ograniczyć	 liczbę	 badań	 dopochwowych	
i	aby	w	miarę	możliwości	odbywały	się	one	w	dogodnej	dla	
mnie	pozycji.

-	Proszę	pozwolić	mi	na	swobodne	wydawanie	dźwięków	i/
lub	krzyku	podczas	porodu.

-	Chciałabym	móc	jeść	w	trakcie	porodu./		Chciałabym	pić	
w	trakcie	porodu.

-	Nie	wyrażam	zgody	na	masaż	szyjki	macicy	i	wyciskanie	
dziecka	z	brzucha	–„chwyt	Kristellera”.

5.Pierwszy okres porodu

Temat 4. Plan porodu.
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-	Chciałabym	mieć	swobodę	poruszanie	się	w	pierwszym	
okresie	porodu.

-	Chciałabym	mieć	możliwość	korzystania	z	wanny/prysz-
nica.

-	Chciałabym	mieć	możliwość	korzystania	ze	sprzętów	ta-
kich,	jak	drabinka,	materac,	worek	Sako.

-	 Jeżeli	 zaistnieje	 konieczność	 podania	mi	 kroplówki	 lub	
monitorowania	stanu	dziecka,	chciałabym	zachować	możli-
wość	poruszania	się	i	przyjmowania	dowolnej	pozycji.

6.Drugi okres porodu

-	Chciałabym	mieć	możliwość	wyboru	 pozycji	w	drugim	
okresie	porodu.

-	 W	 drugim	 okresie	 porodu	 chciałabym	 przeć	 zgodnie	
z	tym,	jak	podpowiada	mi	instynkt,	przeć	spontanicznie.

-	W	momencie	wyłaniania	się	główki	dziecka,	chciałabym	
jej	dotknąć.

-	 Chciałabym	 prosić	 o	 przygaszenie	 świateł	 i	 wyciszenie	
w	chwili,	gdy	dziecko	będzie	wychodzić	na	świat.

-	Zależy	mi,	aby	w	trakcie	rodzenia	się	dziecka	obecny	był	
tylko	niezbędny	personel.

7.Łagodzenie bólu porodowego

-	 Proszę	 nie	 proponować	mi	 farmakologicznych	 środków	
przeciwbólowych,	zanim	sama	o	to	nie	poproszę.

-	Jeśli	poproszę	o	środki	przeciwbólowe,	proszę	poinformo-
wać	mnie	o	etapie	porodu,	na	jakim	jestem.

-	Chciałabym	móc	skorzystać	ze	znieczulenia	zewnątrzopo-
nowego./	Nie	chcę	znieczulenia	zewnątrzoponowego.

-	Chciałabym	móc	korzystać	z	niefarmakologicznych	me-
tod	łagodzenia	bólu,	takich	jak	masaż	przez	osobę	towarzy-
szącą,	prysznic,	imersja	wodna.

-	Jeśli	poproszę	o	ulżenie	mi	w	bólu,	prosiłabym	o	zapro-
ponowanie	mi	w	 pierwszej	 kolejności	 naturalnych	metod	
łagodzenia	bólu	porodowego.

8.Nacięcie/ochrona krocza

-	Zależy	mi	na	uniknięciu	nacięcia	krocza	/Wolałabym	mieć	
nacięcie	krocza.

-	Chciałabym,	aby	położna	starała	się	ochronić	moje	krocze	
poprzez		poinstruowanie	mnie	w	czasie	parcia.

9.Wywołanie/stymulacja porodu

-	Jeśli	nie	będzie	wyraźnych	względów	medycznych,	chcia-
łabym	 uniknąć	 wywoływania	 porodu	 (w	 tym	 przebijania	
pęcherza	płodowego).

-	Zanim	zostanie	podana	mi	oksytocyna	lub	zostanie	prze-
bity	pęcherz	płodowy,	chciałabym	spróbować	naturalnych	
sposobów	stymulowania	porodu,	takich	jak	ruch	czy	masaż	
brodawek	sutkowych.

-	 Jeśli	 wywołanie	 porodu	 będzie	 konieczne,	 chciałabym,	
aby	najpierw	został	użyty	żel	z	prostaglandyną,	zanim	zo-
stanie	podana	oksytocyna.

10.Cesarskie cięcie

-	 Chciałabym	 uniknąć	 cesarskiego	 cięcia./	 Jeśli	 cesarskie	
cięcie	 będzie	 konieczne,	 chciałabym	 zostać	 o	 wszystkim	
dokładnie	poinformowana.

-	 Chciałabym,	 by	 osoba	 towarzysząca	mogła	 być	 obecna	
podczas	operacji.

-	Zależy	mi,	by	mieć	możliwość	jak	najszybszego	pierwsze-
go	kontaktu	z	dzieckiem,	jeśli	stan	zdrowia	dziecka	będzie	
na	to	pozwalał.

-	Jeśli	będzie	to	możliwe,	chciałabym	aby	dziecko	zostało	
oddane	na	ręce	osoby	towarzyszącej	od	razu	po	porodzie.

-	Jeśli	będzie	to	możliwe,	chciałabym	nakarmić	dziecko	jak	
najszybciej	po	porodzie.

11.Po porodzie

-	Zależy	mi,	by	towarzysząca	mi	osoba	mogła	przeciąć	pę-
powinę.

-	Chciałabym,	aby	moje	dziecko	było	u	mnie	na	brzuchu	
w	kontakcie	„skóra	do	skóry”	tak	długo,	jak	będziemy	tego	
potrzebowali.

-	Chciałabym	nakarmić	moje	dziecko	piersią	jeszcze	na	sali	
porodowej.

-	Chciałabym,	zdeponować	w	Banku	Krwi	moją	krew	pę-
powinową.

-	Chciałabym	od	razu	po	porodzie	dowiedzieć	się,	ile	waży	
i	mierzy	moje	dziecko.

-	Chciałabym	trzymać	dziecko	na	rękach	podczas	rodzenia	
się	łożyska	i	w	trakcie	ewentualnych	innych	zabiegów.

-	Proszę	o	wykonanie	wstępnej	oceny	stanu	noworodka	na	
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podstawie	skali	Apgar	podczas	kontaktu	„skóra	do	skóry”,	
gdy	dziecko	będzie	leżało	na	moim	brzuchu.

-	 Proszę	 o	 przeprowadzenie	 pełnego	 badania	 lekarskiego	
w	późniejszym	czasie,	po	zakończeniu	pierwszego	kontak-
tu,	jeśli	nie	będzie	przeciwwskazań	medycznych.

12.Trzeci okres porodu

-	Zanim	 zostaną	 podane	mi	 środki	 naskurczowe,	 chciała-
bym	spróbować	urodzić	łożysko	samodzielnie.

-	 Nie	 zgadzam	 się	 na	 podanie	 środków	 naskurczowych	
w	3	okresie	porodu.

-	 Chciałabym	 mieć	 możliwość	 przystawienia	 dziecka	 do	
piersi	zanim	urodzę	łożysko.

13.Na oddziale położniczym

-	Chciałabym,	aby	dziecko	było	cały	czas	ze	mną	w	pokoju.
-	W	momencie,	gdy	odzyskam	siły,	chciałabym,	aby	dziec-
ko	było	ze	mną	w	pokoju.

-	Chciałabym,	aby	dziecko	było	ze	mną	w	pokoju	w	ciągu	
dnia,	a	w	nocy	na	sali	noworodkowej.

-	 Chciałabym	 zostać	 dokładnie	 poinstruowana,	 jak	 mam	
przewijać	 i	 kąpać	 dziecko.	 /Jestem	 doświadczoną	mamą,	
będę	sama	przewijać	i	kąpać	dziecko.

-	Chciałabym,	aby	kąpiel	dziecka	i	inne	czynności	pielęgna-
cyjne	oraz	ew.	badania	i	zabiegi	odbywały	się	w	obecności	
mojej	lub	ojca	dziecka.

-	Zakładając,	 że	 i	 ja	 i	 dziecko	będziemy	czuć	 się	dobrze,	
chciałabym	być	wypuszczona	do	domu	najszybciej	 jak	 to	
jest	możliwe.

14.Karmienie noworodka

-	Planuję	karmić	dziecko	piersią/	Nie	planuję	karmić	dziec-
ka	piersią.	

-		Nie	wyrażam	zgody,	by	moje	dziecko	było	dokarmiane	lub	
dopajanie,	chyba,	że	będą	wyraźne	medyczne	wskazania.

-	Chciałabym	mieć	możliwość	skorzystania	z	porady	kon-
sultanta	laktacyjnego.

-	Nie	wyrażam	zgody	na	podawanie	dziecku	smoczka.

15.Szczepienia

-	Nie	wyrażam	zgody	na	szczepienie	dziecka	/–	Zgadzam	
się	na	szczepienie	dziecka.

-	Proszę,	aby	szczepienie	dziecka	odbyło	się	w	obecności	
mojej	lub	ojca	dziecka.

16.Ważne informacje dodatkowe (na przykład):

-	 Chciałabym	mieć	 szkła	 kontaktowe	 albo	 okulary	 przez	
cały	czas	porodu.
-	 Proszę	 o	 ograniczenie	 liczby	 badań	 dopochwowych	 ze	
względu	na	traumatyczne	przeżycia	z	mojej	przeszłości
-	Mam	cukrzycę	ciążową./	Mam	cukrzycę.
-	Mam	problemy	ze	słuchem./		Mam	kłopoty	ze	wzrokiem.
-	Choruję	przewlekle	na	…
-	Przyjmuję	na	stałe	leki	…
-	Jestem	uczulona	na	…

	 W	następnych	wydaniach	naszej	 szkoły	 rodzenia	 po-
staram	 się	 omówić	 ważniejsze	 aspekty	 Planu	 Porodu	 ze	
szczególnym	 	 uwzględnieniem	 	 oczekiwań	 niemożliwych	
do	 spełnienia	w	wielu	 szpitalach	 jak	 np.	 pojedyncza	 sala	
porodowa	lub	obecność	osoby	towarzyszącej	(męża,	mamy)	
przy	cięciu	cesarskim.
Następny	temat:	Wyprawka do szpitala i poród cz. I

Małgorzata Bujakowska 
Instruktor Szkoły Rodzenia

GAZETA PIERZCHNICKA -DZIECIOM

OPOWIADANKA DLA FRANKA....
Teddy

I. Szczeniak
	 Szczeniak	wraz	z	trójką		rodzeństwa	wiódł	beztroskie	
życie	w	rodzinnym	domku.	Całe	dnie	zajmowały	mu	zaba-
wy	z	braćmi,	podgryzanie	zabawek	i	butów	domowników,	
węszenie	za	nowymi	zapachami,	kopanie	w	piachu	i	ziemi.

	 Jadł	i	spał,	bawił	się		i		zmęczony	padał;	nowy,	otacza-
jący	go	świat	był	pełen	niespodzianek	-	co	raz	to	odkrywał	
inne	,	fascynujące	rzeczy.	Dzieciństwo	upływało	mu		szyb-
ko	w	 radosnej	 i	 beztroskiej	 atmosferze.	 Rósł	 i	 potężniał,	
a	 że	 był	 podobny	 do	 jamnika	 ,	 prezentował	 się	 dostojnie	
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wśród		swojego	rodzeństwa.	
	 Pewnego	dnia	pojawili	się	w	domku	jacyś	ludzie.	Pach-
nieli	inaczej,	robili	spore	zamieszanie,	brali	na	ręce	wszyst-
kie	 pieski,	 oglądali	 je	 i	 śmiali	 się.	Tylko	mama	 szczeniąt	
była	 zaniepokojona.	 Ona	 przeczuwała	 co	 się	 święci-	 już	
niedługo	wszystkie	 jej	dzieci	odejdą	z	domku.	Byle	 tylko	
trafiły	w	dobre	ręce,	byle	nie	działa	im	się	krzywda,	myśla-
ła.
	 A	Szczeniak	jak	to	szczeniak,	biegał	i	szczekał,	bo	za-
bawa	była	przednia.
	 Nagle	obce	ręce	podniosły	go	do	góry,	jakiś	człowiek	
powiedział	 ,że	 zbliżają	 się	 Święta	 Bożego	Narodzenia	 to	
dzieciaki	będą	miały	żywy		prezent	pod	choinkę.	
	 Szczeniak	nic	z	tego	nie	rozumiał.	Czego	chcą	od	niego	
ci	ludzie,	gdzie	jest	mama?	Zaczął	skomleć	i	wyrywać	się	
z	uścisku	ale	obce	ręce	trzymały	go	mocno.
	 Zapakowano	go	do	ciemnego	pudełka;	dobrze,	że	do-
stał	kawałek	kocyka	z	zapachem	swojego	domku.	Ale	po-
mimo	to	bardzo	się	bał.
 

II. Misiek
	 Tak	Szczeniak	trafił	do	nowego	domu,	wszystko	tutaj		
było	inne.	Zapachy,	sprzęty,	miska,	nawet	jedzenie	smako-
wało	 inaczej.	Było	 głośno,	 ciągle	 jakieś	 ręce	 go	 obejmo-
wały,	głaskały,	podnosiły	do	góry.	Dzieci	bawiły	się	z	nim	
stale.	 Powoli	 przyzwyczajał	 się	 do	 takiego	 stanu,	 nawet	
zaczynało	mu	 się	 to	podobać.	Czasem	 tylko	wzdychał	 za	
mamą	i	braćmi.
	 Kilka	dni	później	w	nowym	domu	pojawiło	się	wiel-
kie,	pachnące	lasem	drzewo.	Dzieci	piszczały	i	cieszyły	się	
a	Szczeniak	zrozumiał,	że	będą	Święta.	Nie	bardzo	wiedział	
co	to	znaczy,	ale	merdał	ogonkiem	z	zadowoleniem.	W	koń-
cu		przecież	miał	być		świątecznym	prezentem.
	 W	Wigilijny	wieczór	usłyszał,	że		Pierwsza	Gwiazdka,	
która	rozbłyśnie	na	niebie	spełnia	najskrytsze	marzenia.
	 Minęła	 zima,	 dni	 zrobiły	 się	 dłuższe,	 cieplejsze.	 Za-
pachniało	wiosną.	Szczeniak	wyrósł	na	pięknego	psiaka	ale	
był	bardzo	samotny.	Po	paru	tygodniach	przedniej	zabawy	
okazało	 się,	 że	nikt	nie	ma	dla	niego	czasu.	Spędzał	 całe	
dnie	w	ciasnym	mieszkaniu,	gdzie		nudził	się	okropnie.	Wy-
najdował	 sobie	 różne	 zabawy,	 a	 to	 ogryzł	 nogę	 od	 stołu,	
a	to	wytarmosił	pióra	z	poduszki	albo	przeszukiwał	kosz	na	
śmieci,	czy	załatwiał	się	na	środku	pokoju.	Zawsze	potem	
był	za	to	karcony;	szarpany,	popychany	czasem	nawet	ko-
pany	ze	złością.
	 Nadeszły	 wakacje,	 rodzina	 wybierała	 się	 na	 wczasy	
i	 pojawił	 się	 problem	 -	 co	 zrobić	 ze	 Szczeniakiem.	 Sam	
w	domu	na	tak	długo	nie	mógł	zostać,	a	ani	koledzy	dzieci	
ani	nikt	z	rodziny		nie	zgodzili	się	podjąć	opieki	nad	Szcze-
niakiem.	Termin	wakacyjnego	wyjazdu	się	zbliżał	,	walizki	
spakowane.	Cóż	było	robić?		
	 Szczeniak	 został	 zapakowany	 do	 samochodu	 i	 wy-
wieziony	kilkanaście	kilometrów	od	domu.	Został	sam	na	
środku	ruchliwej,	nieznanej	mu	ulicy,	oszołomiony	sytuacją	
w	jakiej	się	znalazł.	Czekał	do	wieczora,	wypatrywał	zna-
jomego	samochodu,	że	wrócą	po	niego,	że	przecież	to	jest	

niemożliwe,	 że	 tak	 go	 zostawili.	 Jego,	 Szczeniaka,	 świą-
teczny	prezent?
	 Czekał	 dzień,	 dwa,	 tydzień	 -	 głodny	 i	 spragniony,	
smutny	i	opuszczony.	Czasem	dreptał	powoli	w	stronę	wsi	
w	poszukiwaniu	jedzenia.	Ale	zawsze	wracał	na	skraj	drogi	
i	wypatrywał	swojego	Pana.
	 Mijały	tygodnie	,	miesiące,	lata.	Szczeniak	już	nie	był	
szczeniakiem,	nauczył	się	zdobywać	pożywienie,	podcho-
dził	do	domów	po	zmroku	i	czasem	ktoś	ze	wsi	się	zlitował	
i	wyniósł	mu	 jakieś	 resztki	z	obiadu.	Nie	gardził	niczym,	
a	to		upolował	mysz	albo	jaszczurkę,	a	to	buraki	wykopał	
z	pola,	a	to	znalazł	jakieś	papiery	z	masła	lub	wylizał	kubek	
po	śmietanie.	Nieraz	musiał	walczyć	o	pożywienie	z	innymi	
psami,	we	wsi	uchodził	za	zabijakę,	nikomu	nie	pozwolił	do	
siebie	podejść,	warczał	i	pokazywał	zęby.		Okoliczni	miesz-
kańcy		pomimo	to		pomagali	mu,	dostał	nawet	nowe	imię	
-	ludzie	wołali	na	niego	Misiek.
	 Nie	miał	domu	ani	nawet	budy,	sypiał	gdzie	popadnie,	
najczęściej	w	polu	,	pod	osłoną	krzaków	jeżyn,	gdzie	nikt	
go	nie	znalazł.	Deszcz	go	moczył,	mróz	mroził,	chorował,	
był	zapchlony	i	brudny.	Czas	odcisnął	na	nim	swe	piętno	-	
posiwiał	mu	pyszczek,	pokrzywiły	się	łapki.	Stracił	nadzie-
ję	na	lepsze	jutro.
	 Pewnej	zimowej	nocy	 ,	kiedy	bardzo	zmarzł	 i	 schro-
nił	się	w	opuszczonej	stodole,	usłyszał	dobiegające	z	domu	
dźwięki	kolędy.
	 -	Czyżby	to	była	Wigilia?	-	pomyślał.	
	 Łza	zakręciła	mu	się		w	oczku,	na	samo	wspomnienie	
Świąt.
	 -	Och,	może	zza	śniegowych	chmur	wyjdzie		Pierwsza	
Gwiazdka	,	zaświeci	pełnym	blaskiem	i	spełni	moje	jedno	
jedyne	 	 życzenie	 -	 żebym	 tak	miał	 swój	 domek,	 i	 ciepło	
i	pełną	miseczkę		-	marzył.

III . Teddy
	 Zaspany	Misiek	wyszedł	z	krzaków	tarniny,	obudzony	
hałasem	dobiegającym	z	domu	z	czerwonym	dachem.		Ja-
cyś	ludzie	 	przyjechali	wielkim	samochodem	i	wnosili	do	
domu	pudła,	worki,	szafy,	kanapy,	lustra	i	mnóstwo	więk-
szych	 i	mniejszych	 przedmiotów.	Misiek	 siedział	 w	 bez-
piecznej	odległości	i	z	zainteresowaniem	przyglądał	się	tej	
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krzątaninie.	Jego	uwadze	nie	umknął	też	wielki,	biały	pies,	
który	 biegał	 pomiędzy	 pakunkami	 	 i	wesoło	merdał	 ogo-
nem.
	 Nagle,	chyba	zwabiony	zapachem,	 	usiadł	przy	ogro-
dzeniu	i	zaczął	wpatrywać	się	w	Miśka,	poszczekując	rado-
śnie.
	 Kobieta	krzątająca	się	po	podwórku,	przystanęła	z	za-
interesowaniem:
	 -	 Co	 tam	Miluś	widzisz?-	 zwróciła	 się	 do	wielkiego	
psa,	głaszcząc	go	po	głowie	-
	 -	 Ach,	 pieska	 wypatrzyłeś,	 no	 może	 to	 będzie	 twój	
nowy	kolega.	Biedak,	taki	brudny,	musi	być	głodny-	stwier-
dziła	 i	 poszła	nasypać	psiej	 karmy	do	opakowania	po	 lo-
dach	a	potem	postawiła	 to	pod	krzakami.	Misiek	nieufny,		
nie	od	 razu	 	 podszedł	 do	miski,	 chociaż	karma	pachniała	
apetycznie.	 Poczekał	 na	 dogodny	 moment	 i	 wygłodniały	
wylizał	miskę	do	czysta.
	 Od	tego	czasu	psiak	codziennie	dostawał	swoją	porcję	
-	a	to	pachnącą		suchą	karmę,	a	to	kluski	z	mięskiem	i	wa-
rzywami,	a	to	kość	do	ogryzania.

	 Z	początku	ostrożnie,	 z	 czasem	coraz	 śmielej	Misiek	
podchodził	 pod	 ogrodzenie	 domu	 z	 czerwonym	 dachem.	
Najpierw	zapoznał	 się	z	mieszkającym	 tam	białym	psem.	
Był	to	duży,	jasny	labrador	o	imieniu	Milo-	bardzo	wesoły	
i	 przyjacielski	 pies.	 Potem	oswoił	 się	 z	 dwoma	 żyjącymi	
tam	 kotami.	Coraz	 częściej	 	wchodził	 też	 	 na	 podwórko,	
a	mieszkańcy	domu	głaskali	go	 i	pieszczotliwie	nazywali		
Teddym.	Był	tu	mile	widziany.	
	 I	tak	Misiek	(teraz	Teddy)	po	latach	tułaczki	zyskał	no-
wych	przyjaciół	-	dostał		mięciutkie	posłanie	w	domu,	mi-
skę	zawsze	pełną		smakołyków	i	miłość	jakiej	nigdy	wcze-
śniej	nie	zaznał.	
	 Znowu	zbliżają	się	Święta	Bożego	Narodzenia,	i	zno-
wu	zabłyśnie	Pierwsza	Gwiazdka		i		spełni	czyjeś	marzenia.
	 A	 Teddy	 wykąpany	 i	 najedzony	 popatrzy	 w	 niebo	
z	wdzięcznością.	Jego	marzenia		już	się	spełniły,	dla	niego	
gwiazdka		będzie	świecić	już	zawsze.

BABCIA MAŁGOSIA
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Czy wiesz, że spalając śmieci w domowych piecach i kotłowniach

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (styczeń-czerwiec 2020)
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