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Jubileusz 200-lecia
Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

 Za nami Jubileusz 200-lecia naszej placówki. 
Główne uroczystości odbyły się 15 grudnia 2019 r., 
po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu ludzi: 
nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, 
absolwentów i przyjaciół szkoły.

 Z myślą upamiętnienia 200-letniej historii szkol-
nictwa w Pierzchnicy z inicjatywy Dyrekcji i Rady pe-
dagogicznej został stworzony komitet organizacyjny, 
skład którego stanowili: pani Mariola Radomska, pani 
Sylwia Bochenek, pani Barbara Miszczyk, pani Ma-
rzena Domżał, pani Marzena Wojtkowicz, pan Prze-
mysław Paluch, pan Paweł Ślusarczyk.

 Rozpoczęliśmy uroczyste obchody rocznicy od 
września, organizując różnego rodzaju imprezy we-
dług zaplanowanego harmonogramu. Odbyły się spo-
tkania z absolwentami naszej szkoły, gromadziliśmy 
stare fotografie, przygotowywaliśmy gazetki okolicz-
nościowe, prowadziliśmy lekcje poświęcone histo-
rii szkoły, zorganizowaliśmy konkursy: plastyczny 
pt. „Moja szkoła dawniej i dziś”, literacki „O szkole 
– wierszem i prozą” oraz wiedzy o szkole, któremu 
został nadany tytuł: „Moja szkoła – historia i dzień 
dzisiejszy”. Wszystkie cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem uczniów. W prowadzonych działaniach 
i przygotowaniach bardzo mocno wspierali nas przed-
stawiciele Rady Rodziców z paniami:  Moniką Paw-
lik, Anną Niedzielą, Joanną Litwin i panem Piotrem 
Hendzlem na czele.

 Ten uroczysty dzień rozpoczął się o godzinie 
13.45 od wspólnego przejścia uczniów wraz z wycho-
wawcami i nauczycielami z dziedzińca szkolnego do 
kościoła na koncelebrowaną Mszę Świętą, której prze-
wodniczył Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Die-
cezji Kieleckiej Andrzej Kaleta. Uczestniczyli w niej 
także zaproszeni goście, rodzice, pracownicy szkoły, 
emerytowani nauczyciele, absolwenci. Wymowne sło-
wa Jego Ekscelencji Biskupa na temat wychowania 
młodego pokolenia, konieczności współpracy na linii 
rodzina – szkoła dały wszystkim do myślenia, a piękna 
oprawa liturgiczna uświetniła tę uroczystość.

 Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy wraz 
z pocztem sztandarowym naszej placówki, przemasze-
rowali do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie pamiątkowej tablicy, na której zamiesz-

czone zostały znamienne słowa Patrona szkoły – Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego „Gdy gaśnie pamięć 
ludzka, dalej mówią kamienie”.

 Druga część uroczystości miała miejsce w sali 
gimnastycznej. Rozpoczął  ją polonez w wykonaniu 
nauczycieli i rodziców, następnie po odśpiewaniu 
hymnu szkolnego  głos zabrał dyrektor szkoły – pan 
Piotr Makuch, który serdecznie powitał zgroma-
dzonych gości. Jesteśmy radzi, iż swoją obecnością 
zaszczycili nas: Jego  Ekscelencja  Ksiądz Biskup 
Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Andrzej Kaleta, pro-
boszcz parafii  Pierzchnica – ks. Marian  Gawinek, 
reprezentująca Wojewodę i Wicewojewodę Świę-
tokrzyskiego – pani Janina Mikołajczak, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego pan Andrzej Bęt-
kowski, wizytator – pan Łukasz Maj, starosta kielec-
ki – pan  Mirosław Gębski, członek zarządu powiatu 
kieleckiego – pan Mariusz Ściana, burmistrz Miasta 
i Gminy Pierzchnica – pan Stanisław Strąk, przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Pierzchnicy Maria Łopa-
towska, dyrektor  Społecznej  Szkoły Podstawowej 
w  Drugni – pani  Elżbieta Stemplewska, prezes Fun-
dacji Rozwoju Regionu Pierzchnica – pan  Dariusz  
Michalski, prezes  Zakładu  Komunalnego w Pierzch-
nicy – pan Artur Garycki, długoletni wójt Gminy 
Pierzchnicy, a jednocześnie inicjator budowy obecnej 
szkoły – pan Marek Zatorski, kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Osinach – pani Paulina Maciąg, 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzch-
nicy – pani Danuta Sojda.

 W treści przemówienia pan dyrektor podkreślił 
ogromny nakład pracy  i dobrą współpracę między 
członkami społeczności szkolnej. W szczególny spo-
sób podziękował za wkład w historię szkoły i trud wy-
chowania byłym dyrektorom i wicedyrektorom, wrę-
czając im kwiaty i pamiątkowe grawery.

 Głos zabrali również przybyli goście. O pięknej, 
wyjątkowej historii, którą tworzyła szkoła przez 200 
lat opowiadał członek Zarządu Powiatu – pan Mariusz 
Ściana.  Podkreślał, że jubileusz istnienia szkoły to nie-
zwykle doniosła i uroczysta chwila. Stanowi on okazję 
do refleksji oraz podsumowania dokonań nauczycieli 
i uczniów. Życzył, aby stale towarzyszył nam niega-
snący zapał w realizacji wszelkich celów i zamierzeń. 
Podobne życzenia skierował do Dyrekcji, Grona Peda-
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gogicznego, Absolwentów i Uczniów starosta kielecki 
– pan  Mirosław Gębski.

 Przyszedł moment, w którym pan dyrektor Piotr 
Makuch zaprosił przybyłych gości do obejrzenia części 
artystycznej prowadzonej przez uczennice klas VIII – 
Martynę Ogłozę i Kingę Bryk oraz gościnnym udziale 
pana Rafała Garlickiego. W programie „Wspomnienia 
żyją dopóty, dopóki do nich wracamy” – przygotowa-
nym przez panią Sylwię Bochenek, panią Mariolę Ra-
domską i przy współpracy pani Anny Szrek – ucznio-
wie klas II – VIII zaprezentowali zmiany zachodzące 
w polskiej szkole, które postępowały na przełomie 
wieków. Przedstawione scenki pozwoliły nie tylko 
poczuć atmosferę tamtych lat, ale w niektórych przy-
padkach przenieść się wspomnieniami do własnych lat 
szkolnych. Mieliśmy okazję na przygotowanej przez 
pana Przemysława Palucha prezentacji odszukać sie-
bie z okresu lat szkolnych, a piękna scenografia wy-
konana przez panią Marzenę Domżał i pana Pawła 
Ślusarczyka przeniosła nas w przeszłość. Nic więc 
dziwnego, że u wielu z nas zakręciła się łezka w oku. 
Dużo wrażeń dostarczyło nam również doskonałe od-
czytanie fragmentu noweli Bolesława Prusa pt. „An-
tek” przez panią Teresę Rokicką, pokaz znakomitego 
talentu aktorskiego rodziców. Nad przygotowaniem 
ich komicznych scenek czuwała pani Barbara Misz-
czyk. Część artystyczną uświetniły krótki występ ab-
solwentów szkoły, pokaz tańca uczniów naszej szkoły 
przygotowany przez panią Danutę Wacek, jak również 
piosenki w wykonaniu Jakuba Kuzi i Mai Kwiecień 

z towarzyszącym im chórem pod batutą pani Marze-
ny Wojtkowicz. Spotkanie zakończyły życzenia jubi-
leuszowe, tort urodzinowy oraz wspólne odśpiewanie 
piosenki „Nie liczę godzin i lat”.Po uroczystej akade-
mii gospodarz – pan dyrektor zaprosił wszystkich na 
słodki poczęstunek.  W budynku szkoły można było 
zobaczyć wystawę archiwalnych kronik szkolnych, 
zatrzymać się przy kąciku, w którym pojawiły się ży-
czenia napisane przez uczniów, a także dokonać pa-
miątkowego wpisu do Księgi Jubileuszowej.

 Dziękujemy rodzicom i absolwentom Szkoły Pod-
stawowej w Pierzchnicy za uświetnienie swym wystę-
pem uroczystości. Serdeczne podziękowania składa-
my również sponsorom – dziękujemy za okazane serce 
i wsparcie. Ponadto szczególne wyrazy wdzięczności 
kierujemy do wszystkich nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi za wkład w przygotowanie tej 
niebywałej uroczystości.

 „Wspomnienia są skarbnicą przeszłości głęboko 
zakorzenionej w naszych sercach”. Mamy nadzieję, 
że absolwenci szkoły różnych roczników, honorowi 
goście, władze samorządowe i oświatowe, przedsta-
wiciele instytucji i urzędów, z którymi szkoła współ-
pracuje, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, 
administracja i obsługa na długo zachowają to święto 
w swej pamięci.

Mariola Radomska
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LEKTURKI SPOD CHMURKI

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 Czytanie lektur  wcale nie musi być nudne. Przeko-
nali się o tym uczniowie klasy II b  Szkoły, Podstawowej 
w Pierzchnicy, którzy pod kierunkiem wychowawczyni 
Barbary Miszczyk we wrześniu 2019 roku, przystąpili do 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego wspierającego 
rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „CZYTAM 
Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”.  Projekt ma na celu 
rozbudzanie ciekawości i aktywności czytelniczej, dosko-
nalenie umiejętności czytania i  aktywnego słuchania, za-
chęcanie rodziców do czytania dzieciom oraz integrację 
zespołu klasowego.  Składa się z trzech modułów, a warun-

kiem zaliczenia każdej części jest wykonanie co najmniej 
czterech z ośmiu proponowanych zadań danego modułu.
 Pierwszą lekturą z proponowanych, jaką wybrały 
i przeczytały dzieci przy wsparciu rodziców  i wychowaw-
czyni była książka pt.: „ Drzewo do samego nieba’’ autor-
stwa Marii Terlikowskiej.  Dwa ostatnie rozdziały książki  
przeczytała, na zaproszenie uczniów, kierownik biblio-
teki pani Danuta Sojda. Przeżywając wspaniałą przygodę 
z bohaterami książki uczniowie założyli zeszyt lektur, tzw. 
Lekturniki, w  którym z wielkim zaangażowaniem i sta-
rannością uzupełniali strony dotyczące pierwszej lektury. 
Obejrzeli film wprowadzający  do projektu, poznali cele 
projektu oraz ulepili z plasteliny ,,Czytusie’’, które towa-
rzyszyły im podczas czytania lektury. Zaktualizowali kącik 
czytelniczy, wykonali samodzielnie zakładki do książek 
nawiązujące do tytułu książki  oraz opisali najciekawszą 
według nich przygodę wybranego bohatera.  Zwieńczeniem 
przygody z wybraną lekturą było wykonanie w grupach 
różnymi technikami plakatów zachęcających do przeczy-
tania tej ciekawej i wciągającej opowieści. Plakaty zosta-
ły omówione i zaprezentowane naszemu gościowi – pani 
Danusi i umieszczone w kąciku naszej sali. Po przesłaniu 
sprawozdania do autorki projektu klasa IIb otrzymała po-
twierdzenie realizacji zadań I modułu, a tym samym zgodę 
na realizację kolejnych zadań z II modułu. Kolejną ciekawą  
wyprawę  w świat literatury, tym razem pod nazwą ,, Zwie-
rzęce lekturki spod chmurki” rozpoczniemy od wspólnego 
wybrania jednej z czterech proponowanych przez autorkę 
książek, o której napiszemy  w kolejnym sprawozdaniu.

Wychowawczyni klasy IIb 
- Barbara Miszczyk

Dobiegła końca realizacja projektu „DWUJĘZYCZNA PIERZCHNICA”

 Dobiegła końca realizacja projektu „DWUJĘZYCZ-
NA PIERZCHNICA” Projektu realizowanego w ra-
mach Programu ENGLISH TEACHING ACTIVITIES for 
YOUNGSTERS finansowanego ze środków Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności którego krajowym operato-
rem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 

 Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie 
z klas VI-VII Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyń-
skiego w Pierzchnicy. Pośrednimi odbiorcami projektu byli 
rodzice uczniów biorących udział w projekcie, pozosta-
li uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Pośrednio odbiorcą 
była też nasza gmina, ze strony której mogliśmy liczyć na 
współpracę i przychylność. 

 Grupa odbiorców bezpośrednich liczyła pierwotnie 17 
uczniów, ogólnie było to 27 uczniów. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 14,000 zł, zaś wartość dotacji wyniosła 
12,000 zł. W ramach projektu zrealizowano ponad 70 go-
dzin  zajęć z j. angielskiego oraz 11 godzin informatycz-
nych. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły  się we wrze-
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śniu  2018 r, ostatnie spotkanie w ramach projektu odbyło 
się 18 grudnia 2019 r było to spotkanie podsumowujące.  

 W ramach projektu realizowano różnorodne działania, 
wszystkie one miały na celu rozwijanie kompetencji komu-
nikatywnych w nauce języka angielskiego, poszerzanie za-
sobu słownictwa, jakim dysponują uczniowie oraz zwięk-
szenie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwijanie 
pasji i zainteresowań uczniów związanych z efektywnym 
wykorzystaniem języka angielskiego między innymi  do 
promowania własnego regionu.

 Wszystkie działania wynikające z projektu realizowa-
ne były  metodami aktywizującymi  a uczestnicy projektu 
mieli możliwość korzystania z zasobów Internetu, labora-
torium językowego, tablicy interaktywnej, z sali informa-
tycznej jak również z pomocy dydaktycznych zakupionych 
z przyznanych środków (readersy, książki o kulturze i histo-
rii krajów anglojęzycznych) oraz ze sprzętu dofinansowa-
nego z programu ( laminator, laptop). 

 W ramach projektu sfinansowano  wyjazd 17 uczniów 
klas VI i VII  do Centrum Edukacji Lotniczej działającym 
przy Lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie- Balicach.

 W trakcie wizyty w Centrum Edukacji Lotniczej 
uczniowie poznali historię lotniska Kraków-Balice Airport 
im. Jana Pawła II które jest największym regionalnym por-
tem lotniczym w Polsce,  zostali  zapoznani z tzw. ścież-
ką pasażera odlatującego z bagażem rejestrowanym, ze 
szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych elementów 
z punktu widzenia pasażera. tj. niezbędne czynności, jakich 
musi dokonać pasażer przed rozpoczęciem podróży samo-
lotem. Zajęcia  odbyły się w pomieszczeniach Centrum 

Edukacji Lotniczej zaaranżowanych na mini-terminal pasa-
żerski oraz wyposażonych w specjalistyczną infrastrukturę 
terminalową (m.in. Punkt Informacji Lotniskowej, stanowi-
ska Check-in, Punkt Kontroli Bezpieczeństwa. Uczniowie 
mieli okazję  usiąść za sterami symulatora lotu, obserwo-
wali odprawę bagażu oraz osobiście wydrukowali własne 
karty pokładowe.

 Nie zabrakło okazji do rozwoju umiejętności topo-
graficznych w oparciu o pracę z mapą a przede wszystkim 
uczniowie poznawali i utrwalali słownictwo w języku an-
gielskim: arrivals, departures,  check point oraz z uwagą 
wysłuchiwali komunikaty płynące z głośników na lotnisku 
które dobitniej pokazały znaczenie nauki języków obcych

 Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w siedzibie 
British Council w Krakowie które jest instytucją reprezen-
tującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. 
Działania British Council to działaniami online, publikacje, 
programy radiowe oraz telewizyjne. 

 Z wielu z nich uczniowie korzystają na lekcjach języka 
angielskiego wiele z nich wykorzystywali w czasie zajęć 
realizowanych w ramach projektu. W siedzibie British Co-
uncil uczniowie odbyli spotkanie z lektorem języka angiel-
skiego Tomem pochodzącym z Londynu, oraz z rzecznik 
British Council p. Barbarą Balladą która przybliżyła zasady 
w oparciu o które działa British Council.  Jednak głównym 
przesłaniem tego spotkania było uzmysłowienie uczniom 
znaczenia znajomości języków obcych. 

 „Dwujęzyczna Pierzchnica” w ramach Tygodnia Języ-
ka Angielskiego zorganizowała  konkurs wiedzy o Wielkiej 
Brytanii dla uczniów klas V i VI . 9 laureatów tego kon-
kursu otrzymało nagrody ufundowane ze środków pozyska-
nych na realizację projektu.

 Grupa projektowa zorganizowała czytanie bajek skie-
rowane do uczniów klas I-III, oraz przeprowadziła wśród 
pierwszoklasistów konkurs plastyczny związany z treścią 
bajek o „Czerwonym Kapturku i Brzydkim Kaczątku”. Au-
torów 7 najciekawszych prac nagrodzono podczas Dnia Ję-
zyków Obcych.

 Uczniowie realizujący projekt zajmowali się rzetelnie 
uaktualnianiem ściennych gazetek tematycznych. Gazet-
ka Historia Naszej Szkoły, gazetki okolicznościowe były 
przygotowywane w języku polskim i angielskim. Tablicz-
ki- oznakowania klas i pozostałych pomieszczeń w szkole 
również wykonane zostały w języku angielskim.

 W czasie spotkań opracowano bardzo wiele prezentacji 
na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, wyko-
nano wiele pomocy dydaktycznych z których już korzystają 
najmłodsi uczniowie naszej szkoły.
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 Jako że w grupie znalazły się oso-
by zainteresowane fotografią opracowa-
no dokumentację fotograficzną miejsc 
w Pierzchnicy które uczniowie uznali za 
najciekawsze pod względem turystycz-
nym. Do fotografii dołączono polsko 
angielski komentarz i tak udało się stwo-
rzyć broszurę o Pierzchnicy. Broszura 
trafiła między innymi do gości przyby-
łych na jubileusz 200 lecia SP w Pierzch-
nicy.

 Cotygodniowe spotkania młodzieży 
realizującej działania zaplanowane w ra-
mach projektu to czas wykorzystywany 
niezwykle efektywnie, różnorodność 
form służyła ukazaniu młodzieży iż na-
uka języka obcego może sprawiać przy-
jemność oraz że może być doskonałym 
sposobem na spędzanie czasu. 

 Realizacja projektu „Dwujęzyczna 
Pierzchnica” uświadomiła młodzieży iż 
styczność z językiem angielskim to  do-

„Światło, które daje moc” -  20 grudnia 2019 r.

 Pod takim hasłem spotkaliśmy się na sali gimnastycznej ostatniego 
dnia szkoły w tym roku. Okazją było coroczna harcerska akcja przekazywa-
nia przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego 
w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
 Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 
roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatyw-
nych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”.
 Każdego roku wybrana dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło 
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transporto-
wane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma 
miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany 
mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu kra-
jów europejskich.

 Związek Harcerstwa Polskiego or-
ganizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 
1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje 
Światło od słowackich skautów. Przeka-
zanie Światła odbywa się naprzemiennie 
raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest 
jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują Światło 
dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukra-
iny i Białorusi, na zachód do Niemiec, 
a także na północ – do Szwecji.
 Podczas naszej uroczystości sym-
boliczne światełka otrzymali Burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnica  Stanisław 
Strąk, dyrektor szkoły pan Piotr Makuch 
oraz wicedyrektor pani Teresa Gwadow-
ska.
 Spotkanie stało się także okazją do 
podsumowania i wręczenia nagród za 
udział w licznych konkursach, które od-
były się w związku z dwusetną rocznicą 
istnienia szkoły w Pierzchnicy. Liczba 
prac plastycznych przerosła nasze ocze-
kiwania, zatem i ilość nagrodzonych była 
duża. Wszystkim zwycięzcom gratuluje-
my!

Tomasz Stolarczyk

skonała przygoda, możliwość samorealizacji, która wzbogaca młodego czło-
wieka nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim  pozwala inaczej spoj-
rzeć na otaczający go świat.

Koordynator projektu „Dwujęzyczna Pierzchnica” 
Anna Skuza
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Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

 W dniu 28 grudnia 2019 r. na boisku „Orlik” odbył 
się Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Pierzchnica. Do rywalizacji zgłosiło się 
6 drużyn (49 piłkarzy), wszystkie drużyny były tzw. „dziki-
mi drużynami”- utworzonymi przez samych zawodników. 
System rozgrywek to każdy z każdym (15 meczów – 2 x 
7 min.), za wygrany mecz drużyna otrzymała 3 punkty, za 
remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów. 
 Drużyny jakie brały udział: Zryw Betlejem, Skład 
Węgla i Papy, Młodzi Gniewni,  Młode Wilki, WM 
Team, Wolni Strzelcy.
 Turniej został zorganizowany dzięki współpracy z Pa-
nem Burmistrzem Miasta i Gminy Pierzchnica Stani-
sławem Strąkiem, który objął patronat nad turniejem oraz 
ufundował nagrody dla zawodników. Zawody przygotowali 
oraz sędziowali animatorzy sportu Paweł Ślusarczyk i Prze-
mysław Paluch.

Tabela finałowa:
1. Młodzi Gniewni
2. Zryw Betlejem
3. WM Team
4. Młode Wilki
5. Wolni Strzelcy
6. Skład Węgla i Papy
Zostali wybrani również wyróżniający się zawodnicy:
Najlepszy zawodnik:  - Dawid Ślusarski (Zryw Betlejem).
Najlepszy bramkarz: Kamil Srokosz (Zryw Betlejem).
Dodatkowo zostali wyróżnieni za grę: Kamil Miszczyk 
(WM Team), Piotr Pietrzyk (Młodzi Gniewni).
 Drużyny prezentowały w turnieju bardzo wyrównany 
i wysoki poziom. Mecze odbywały się w miłej i sportowej 
atmosferze, wszystkie drużyny pokazały wysokie umiejęt-
ności piłkarskie. Były piękne bramki, jak również wspania-
łe parady bramkarskie.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Paweł Ślusarczyk, Przemysław Paluch
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020r.
DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ

12 stycznia 2020 r.  uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. St. Kard. Wyszyńskie-
go w Pierzchnicy kolejny raz 
włączyli  się w zbiórkę pienię-
dzy na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wolon-
tariusze pod opieką nauczycie-
li zebrali łącznie  5302,97 zł, 

to jest o 457,02 zł więcej od ubiegłego roku. Bardzo ser-
decznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wsparli tegoroczną akcję  WOŚP: darczyńcom, naszym 
dzielnym wolontariuszom i nauczycielom, którzy kolejny 
raz nie szczędzili  czasu by mieć swoją cegiełkę w niesie-
niu pomocy potrzebującym. Byli to uczniowie:  Anna Maj-
kowska, Martyna Ogłoza,  Stanisław Kamiński, Gabriela 
Dziarmaga,  Luiza Głąb,  Filip Radomski i wspomagają-
cy: Pasternak Oliwia, Pasternak Julia, Dziarmaga  Kami-
la, Garlicka Wiktoria, Patrycja Kobuz, Oliwia Paszkowska  
i  Nikola Kalatura. Nauczyciele: Barbara Miszczyk, Anna 
Makuch, Renata Piątek, Teresa Gwadowska, Katarzyna 

Powałka, Anna Skuza, Danuta Wacek, Gertruda  Majew-
ska Kapusta, Agnieszka Wójcik, Mariola  Radomska, Edyta 
Wójcik – Nosol i Paulina Kalatura.

Koordynator: Barbara Miszczyk

Strażackie Spotkanie Opłatkowe

 Spotkanie opłatkowe jest okazją do wspólnego prze-
żywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodze-
nia. W niedzielne popołudnie 12 stycznia 2020r. w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pierzchnica spo-
tkali się, aby tradycyjnie podzielić się opłatkiem i złożyć 
sobie życzenia w tej niezwykle życzliwej atmosferze. 
 Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisława Strąka przy 
współpracy z Prezesem ZOG ZOSP RP w Pierzchnicy 
Zdzisławem Ryśkiewiczem. Swoją obecnością zaszczy-
cili druhowie z jednostek OSP Pierzchnica, 
Gumienice, Skrzelczyce, Maleszowa, Osi-
ny oraz Drugnia, członkowie Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Pierzchnicy  na czele z Komendantem 
Gminnym Sławomirem Rożkiewiczem, 
a także ks. Proboszcz Marian Gawinek oraz 
ks. Wikariusz Adam Ślósarek. 
 Prezes ZOG ZOSP RP Zdzisław Ryś-
kiewicz po przywitaniu wszystkich zgroma-
dzonych uczestników, poprosił o uczczenie 
minutą ciszy zmarłych druhów. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Stanisław Strąk. Pod-

czas przemówienia złożył strażakom życzenia oraz podzię-
kował za ich ofiarną pracę, trud i ryzyko, jakie podejmują 
w ochronie życia i mienia ludzkiego, zwracając przy tym 
uwagę na to, jak ważną rolę pełnią strażacy ochotnicy w lo-
kalnym społeczeństwie.
 W nastrój spotkania opłatkowego wprowadził Ks. Pro-
boszcz Marian Gawinek, który odmówił modlitwę oraz 
pobłogosławił opłatki. Po odśpiewaniu kolędy uczestnicy 
spotkania łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia, 
a następnie ugoszczeni zostali ciepłym posiłkiem.

Ewelina Kwiecień
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Spotkanie noworoczno – opłatkowe Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Delegacji Dożynkowych

 W niedzielę 05.01.2020r. w Restauracji Finezja odby-
ło się spotkanie noworoczno – opłatkowe Zespołów Ludo-
wych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Delegacji Dożynko-
wych. Spotkanie to zorganizowane zostało w podziękowaniu 
dla wszystkich zaangażowanych w życie kulturalne Gminy 
Pierzchnica. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Pierzchnica Stanisław Strąk, powitał wszystkich przyby-
łych gości, podziękował za przybycie oraz złożył życzenia 
noworoczne. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, 
podczas której zaprezentował się zespół SUBDOMINAN-
TA, który wykonał najpiękniejsze polskie kolędy i pasto-
rałki. Po część artystycznej Proboszcz Parafii Pierzchnica 
Ks. Marian Gawinek odmówił modlitwę oraz pobłogosławił 
opłatek, którym wszyscy zgromadzeni łamali się i składali 
sobie życzenia świąteczno-noworoczne.  Życzenia wszyst-
kim przybyłym gościom złożył także, obecny na spotkaniu, 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana. 
W wydarzeniu udział wzięli:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Gumieniczanki oraz sołtys 
Gumienic Henryk Zgórski
2. Koło Gospodyń Wiejskich Pierzchniczanki, sołtys 
Pierzchnicy Monika Pawlik oraz Radni Wiesław Kwa-
śniewski i Arkadiusz Ogłoza
3. Zespół Pierzchniczanie
4. Delegacja Dożynkowa sołectwa Brody oraz sołtys Bro-
dów Jarosław Lulkowski
5. Delegacja Dożynkowa sołectwa Maleszowa

6. Delegacja Dożynkowa sołectwa Skrzelczyce oraz sołtys 
Skrzelczyc Janusz Jędrzejowski
7. Delegacja Dożynkowa sołectwa Górki oraz Radna Rena-
ta Błaszczyk
8. Delegacja Dożynkowa sołectwa Pierzchnianka, Radna 
Jadwiga Łopatowska oraz sołtys Pierzchnianki Marek Ma-
linowski
9. Koło Gospodyń Wiejskich Wierzbianki
10. Państwo Marcin i Joanna Litwin
 Po części oficjalnej przybyli goście wspólnie bawili się 
i śpiewali, a przygrywała im Kapela PIERZCHNICZANIE.

Klaudia Pawlik

Koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Małgorzaty

„Niech w każdym sercu spełni się cud Bożego Narodzenia’’
Jan Paweł II

 W uroczystość Trzech Króli w kościele parafialnym 
pw. św. Małgorzaty w Pierzchnicy  odbył się przepiękny 
Koncert Kolęd i Pastorałek, który śmiało można nazwać 
ucztą duchową. Organizatorami wydarzenia byli wycho-
wawcy Świetlicy Aktywator Pierzchnica. Na scenie zapre-
zentowało się ok. 75 wykonawców, w tym: rodzinny zespół 
ze Skrzelczyc, pensjonariusze z Domu Opieki Rodzinnej 
Borowiecki wraz z opiekunem, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Zespoły ludowe: Pierzchniczanki i Pierzchniczanie, wy-
chowankowie Świetlic Aktywator z Pierzchnicy, Podle-
sia, Strojnowa, Maleszowej  i Skrzelczyc, solista Gabriel 
Witkowski i Radosław Sroka oraz młodzieżowy zespół 
SUBDOMINANTA, który wspomagał śpiewem wszyst-
kich występujących. Artyści wykonali łącznie 32 utwory. 
Śpiewano znane  kolędy, pastorałki i mniej znane utwory 

bożonarodzeniowe. Zespół SUBDOMINANTA wykonał 
4 kolędy z własnym akompaniamentem. Młodzież  grała 
na djembie, cajon, gitarach, dzwonkach, trójkącie. Kon-
cert rozpoczął zespół SUBDOMINANTA KOLĘDĄ „Bra-
cia patrzcie jeno” w opracowaniu muzycznym młodzieży. 
Utwór wykonali grając na kubkach, dzwonkach, djembe 
oraz trójkącie. Na życzenie licznie zgromadzonej publicz-
ność na bis solista Gabriel Witkowski  towarzysząca mu  
Natalia Wojnowska  i zespół SUBDOMINANTA wykonali 
utwór „Noel”. Na zakończenie koncertu wiele poruszają-
cych i ciepłych słów pod adresem organizatorów i wszyst-
kich wykonawców powiedział ks. proboszcz Marian Gawi-
nek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław 
Strąk. Swoją obecnością zaszczycił nas  Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Pierzchnicy Piotr Makuch, Sekretarz UMiG 
 w Pierzchnicy Halina Ryśkiewicz, Dyrektor Domu Opieki 
Rodzinnej Tomasz Borowiecki, Sołtys Pierzchnicy Monika 
Pawlik, ks. wikariusz Adam Ślósarek. Organizatorzy dzię-
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kują: ks. proboszczowi Marianowi Gawinkowi za życzli-
wość i udostępnienie kościoła, wychowawcom Świetlic 
Aktywator z terenu gminy Pierzchnica oraz rodzicom za 
pomoc w przygotowaniu dzieci, dorosłym wychowankom 

świetlicy w Pierzchnicy: Agnieszce i Krystianowi za po-
moc techniczną oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że to wydarzenie miało tak cudowną atmosferę.

Renata Żyła

AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR – USŁUGI OPIEKUŃCZE

 W styczniu Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy rozpoczęła realizację zajęć realizowanych 
w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usłu-
gi opiekuńcze, finansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
Europejski Fundusz Społeczny. Zainteresowanie projek-
tem wśród Seniorów było ogromne, w procesie rekrutacji 
do projektu zrekrutowaliśmy 50 uczestników oraz stwo-
rzyliśmy listę rezerwową. Duże zainteresowanie świadczy 
o tym, iż tego typu projekty są bardzo ważne i niezwykle 
potrzebne naszym Seniorom.
  W pierwszym kwartale organizowane są zajęcia z za-
kresu terapii zajęciowej, podczas których Seniorzy wykonu-

ją prace plastyczne rozwijające  ich twórczość. Równolegle 
prowadzone są warsztaty poradnictwa socjalnego, polega-
jące na przeprowadzeniu rozmów Uczestników z  pracow-
nikiem socjalnym, w celu opracowania indywidualnych 
planów wsparcia. Plan wsparcia będzie wyznaczał metody 
pracy z każdym Seniorem,  tak aby uczestnicy skorzystali 
jak najwięcej z oferowanych form wsparcia  w trakcie reali-
zacji projektu. Oferta niniejszego projektu jest różnorodna 
bowiem, znajdują się w niej warsztaty: kulinarne, kosme-
tyczne, stolarskie, krawieckie, wyjazdy do kina i teatru.
 Mimo wielu obaw udało się zamontować system tele-
opieki wśród 50 uczestników projektu. Teleopieka jest to 
zagadnienie  nowe zarówno dla nas jako realizatora pro-
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jektu ale również dla Seniorów, o których bezpieczeństwo 
dbamy, nawet poza zajęciami. Zadaniem systemu jest za-
pewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu 
zamieszkania. Najczęściej dotyczy to osób samotnych, 
starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głów-
nej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że 
w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System 
Teleopieki polega na reagowaniu w sytuacjach zagroże-
nia, a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub 
przekazywanie wiadomości opiekunowi. Z drugiej strony 

system Teleopieki dostarcza opiekunom narzędzie do sku-
tecznego reagowania w sytuacjach alarmowych. Stabiliza-
cja emocjonalna sprzyja wówczas aktywnemu udziałowi 
w życiu społecznym.
 Powyższy projekt jest skierowany do Seniorów z te-
renów wiejskich gminy Pierzchnica, ale nie zapominamy 
o Seniorach z  miasta Pierzchnicy, dla których na wiosnę  
przedstawimy równie atrakcyjną ofertę

Koordynator 
Ilona Hendzel

DOBRE PRAKTYKI, czyli mamy o czym opowiadać

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pierzchnicy odpowiadając na potrzeby lokalnej społecz-
ności systematycznie podejmuje działania mające na celu 
udzielenie, w szerokim zakresie, pomocy rodzinom, które 
takiego wsparcia potrzebują. Bowiem zgodnie ze słowami 
wypowiedzianymi przez Konfucjusza: „Jeżeli podarujesz 
mi rybę, nasycę się na cały dzień; jeżeli nauczysz mnie 
łowić, nigdy więcej nie będę głodny.” Jako pracownicy 
podejmujemy próby udzielenia pomocy, wsparcia, rozma-
wiamy, słuchamy, szanujemy, proponujemy, okazujemy za-
interesowanie drugą osobą będącą w potrzebie lub trudnej 
sytuacji. 

 Od maja 2019 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Pierzchnicy realizuje jako partner, projekt 
„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lo-
kalnej”. W ramach tego działania, na terenie gminy syste-
matycznie odbywają się spotkania Grupy Wsparcia, która 
w głównej mierze skierowana jest do rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnością. Na tych spotkaniach opiekunowie otrzy-
mują przestrzeń, którą wspólnie mogą zagospodarować. 
W trakcie zebrań Grupy Wsparcia odbywają się również 

warsztaty mające na celu podniesienie świadomości bycia 
dobrym rodzicem pomimo i wbrew wszelkim trudnościom 
i przeciwnościom jakie są wpisane w rolę bycia opiekunem 
dziecka, które jest wyjątkowe poprzez swoją niepełno-
sprawność.
 Jako partner projektu udało nam się również nawiązać 
współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kiel-
cach, które zorganizowało na terenie gminy spotkanie infor-
macyjne dla wszystkich zainteresowanych tematyką i pro-
blematyką bezinteresownej pomocy innym. Uczestnicy 
mieli możliwość zapoznania się z szeroką gamą możliwości 
jakie daje praca wolontaryjna. Efektem powyższego spo-
tkania jest nawiązanie od stycznia b.r. współpracy z osobą, 
która wyraziła ochotę i chęć w sposób dobrowolny, nieod-
płatny, systematyczny i świadomy pracować jako wolon-
tariusz w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca 
na rzecz społeczności lokalnej”. Jako Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który jest otwarty na nowe działania, pomy-
sły, innowacje liczymy na kolejne odważne i zdecydowane 
osoby, które wyrażą chęć zaangażowania się w taką formę 
aktywności i będą działały, pomagały, wspierały rodziny 
z terenu naszej gminy. Warto również zwrócić uwagę, że 
każdy wolontariusz współpracujący z Miejsko - Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu „Cen-
trum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” 
jest przedstawicielem Regionalnego Centrum Wolontariatu 
w Kielcach co daje możliwość uczestniczenia w szkole-
niach, spotkaniach, inicjatywach kierowanych do wolonta-
riuszy RCW. Co znaczy i warte jest wybrzmienia, dobrze 
jest chcieć się zaangażować. 

 Uczestnicy projektu regularnie mogą korzystać z po-
rad specjalistów, które organizowane są głównie na terenie 
gminy Pierzchnica. Warto wymienić konsultacje z psycho-
logiem, psychoterapeutą, logopedą, pedagogiem, radcą 
prawnym oraz ćwiczenia rehabilitacyjne. Systematycznie 
odbywają się również zajęcia psychoruchowe z wykorzy-
staniem układanki sensorycznej - klocki MOVIE. W ubie-
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głym roku odbył się także całodzienny Piknik Rodzinny 
w Kielcach zorganizowany przez Regionalne Centrum 
Wolontariatu ponadto kilkoro dzieci otrzymało możliwość 
uczestniczenia, podczas wakacji, w półkolonii z robotyki.

 Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz spo-
łeczności lokalnej” to jednak nie jedyne przedsięwzięcie 
podejmowane przez pracowników Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. Od paździer-
nika 2019 roku realizowany jest projekt socjalny „Kochać 
znaczy dawać”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na na-
zwę działań został zorganizowany konkurs skierowany do 
najmłodszych mieszkańców gminy Pierzchnica. Wśród 
propozycji znalazła się ta, która zyskała największe uzna-
nie komisji konkursowej. Główne założenia projektu to 
angażowanie lokalnej społeczności w proces dzielenia się 
dobrem, czyli rzeczami, które można przekazać innym 
z poszanowaniem reguł dyskrecji, szacunku wobec drugiej 
osoby znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej, finan-
sowej.

 Projekt przynosi widoczne rezultaty. Dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób udało się wesprzeć kilka najbardziej 
potrzebujących rodzin, wspólnie odpowiedzieliśmy na 
konkretne potrzeby mieszkańców. To bardzo cieszy i daje 
możliwość na dalszą realizację projektu socjalnego „Ko-
chać znaczy dawać” ponieważ nie spoczywamy na laurach, 
działamy dalej,  z zaangażowaniem, pasją i świadomością 
dobrze wykonywanej pracy.

ką. Opcjonalnie można przechowywać ją w innym, łatwo 
dostępnym miejscu, np. kuchennej szafce, jeśli miejsce to 
również zostało oznaczone specjalną naklejką. „Koperta 
życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy 
pacjentowi. W praktyce stanowi nieocenioną pomoc w pod-
jęciu szybkiej akcji ratującej życie. „Kopertę życia” można 
pobrać w   Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Pierzchnicy. Pamiętać należy, aby dane w „Kopercie 
życia” były zawsze aktualne.

 Już od kilku lat nasz ośrodek współpracuje ze Spo-
łecznym Ruchem Trzeźwości przy rozdysponowywaniu 
żywności wśród osób potrzebujących w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Jest to 
program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wspar-
cie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc mogą 
otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomno-
ścią, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub 
ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 
1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nie-
przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniają-
cego do korzystania z pomocy społecznej.

 W ramach realizacji powyższego działania w 2019 roku 
pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pierzchnicy wydali skierowania do otrzy-
mywania żywności pochodzącej z rezerw UE w ramach 
Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla 153 rodzin, tj. 360 
osób. Ponadto 34 osoby zostały skierowane na warsztaty 
nt. „Żywność jest cenna” i „Kulinarnie mocni” w ramach 
Działań Towarzyszących. Pracownicy socjalni pomagają 
przy wydawaniu żywności potrzebującym.

 Przed nami kolejny rok i kolejne, wspólne działania 
skierowane do mieszkańców gminy w ramach działań „Cen-
trum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, 
„Kochać znaczy dawać”, „Koperta życia” oraz Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dzielimy 
się dobrymi praktykami chcąc pokazać, że stale dbamy o ja-
kość pracy na rzecz mieszkańców i podopiecznych Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. 
Poszerzamy płaszczyznę podejmowanych działań, angażu-
jemy i aktywizujemy lokalną społeczność, wspieramy wo-
lontariat, współpracujemy z organizacjami. Wszystkie ak-
tywności przynoszą skutek, dają pozytywny wydźwięk, 
jednak przede wszystkim dają ogrom satysfakcji.  

Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

 „Koperta życia” to kolejna akcja, w której udział bierze 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzch-
nicy. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu w specjal-
nie przygotowanych kopertach najważniejszych infor-
macji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach 
na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, 
w tym nr pesel. „Koperta życia” przechowywana jest za-
zwyczaj w lodówce oznakowanej charakterystyczną naklej-
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach

 Zeszły rok obfitował w liczne wyjazdy integracyjne 
oraz spotkania organizowane w naszej placówce. Uczest-
nicy brali udział w zawodach sportowych, konkursach mu-
zycznych i plastycznych oraz wycieczce i wyjazdach rekre-
acyjnych na basen „Koral” do Morawicy.

 W maju 5-cioro podopiecznych WTZ wzięło udział 
w XXVII Festiwalu Piosenki „Skarżysko 2019”. 

 W czerwcu nasi podopieczni brali udział między in-
nymi w XXVII Świętokrzyskim Turnieju Piłki Nożnej Osób 
Niepełnosprawnych orgaznizowanym na terenie Domu Po-
mocy Społecznej w Gnojnie, jednodniowej wycieczce do 
Bałtowa – krainy dinozaurów gdzie nasi podopieczni dzięki 
przewodnikowi dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat 
życia prehistorycznych gadów. W czerwcu na terenie naszej 
placówki odbyło się również spotkanie z rodzicami i opie-
kunami naszych podopiecznych z okazji Dnia Rodziny oraz 
Letni Piknik Osób Niepełnosprawnych, który już po raz 
IV organizujemy zapraszając zaprzyjaźnione placówki.

 W lipcu na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku 
wzięliśmy udział w IV Konkursie Piosenki „Śpiewać każdy 
może…”, braliśmy udział również w „XXV Letnich Spotka-
niach Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych” na terenie 
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, „Festynie Integra-
cyjnym” zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej 
w Rudkach oraz w rekreacyjnym wyjeździe na basen „Ko-
ral” do Morawicy gdzie nasi podopieczni korzystali z ką-

pieli z jacuzzi, w ciepłej wodzie z przyjemnymi bąbelkami 
oraz ze zjeżdżalni. Wyjazdy na basen stały się naszym co 
miesięcznym zwyczajem.

 Po przerwie wakacyjnej trwającej od 21 lipca do 19 
sierpnia nasi podopieczni rozpoczęli pracowity miesiąc 
wrzesień, w którym wzięliśmy udział w IV Wojewódzkim 
Turnieju Bocce dla Osób Niepełnosprawnych w Zgórsku, 
X Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Osób Nie-
pełnosprawnych. na terenie  Domu Pomocy Społecznej 
w Łagiewnikach, w  III Festynie Rekreacyjno - Sporto-
wym ,,Sprawni z niepełnosprawnością”, który odbył się 
na Obiekcie Sportowym Domu Pomocy Społecznej w Ła-
giewnikach ,,OTWARTE SERCA”. Na zaproszenie Domu 
Pomocy Społecznej z Gnojna wzięliśmy również udział 
w XI Świętokrzyskim Pieszym Spotkaniu Integracyjnym 
Osób Niepełnosprawnych Młodzawy Małe – Michałów, 
którego trasa liczyła 6 km.

 W październiku grupa uczestników wzięła udział 
w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Belnie pod tytułem  „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem 
dla naszych podopiecznych był udział w XVII Wojewódz-
kim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych – 
Chmielnik 2019, oraz udział w Drugim Dyktandzie „Mistrz 
Ortografii” zorganizowanym przez Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Belnie. Jak co roku pod koniec października 
podopieczni odwiedzili groby znajdujące się na pobliskich 
cmentarzach, zapalili znicze i złożyli wieńce. 

 W listopadzie zorganizowaliśmy dwie Zabawy An-
drzejkowe, na jedną zaprosiliśmy  młodzież wraz z opieku-
nami z wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy 
na drugą  kilka zaprzyjaźnionych placówek: WTZ Gnojno, 
DPS Łagiewniki, WTZ Belno, WTZ Sędek. W listopadzie 
pojechaliśmy do Gnojna na  VI Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w piłce stoło-
wej – piłkarzyki. 

 W grudniu kilkoro uczestników zostało zaproszonych 
do Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na Wernisaż 
II-go Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego dla 
osób niepełnosprawnych. Konkurs i wystawa wpisała się 
w program obchodów Światowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych. Inicjatorem wystawy był Klub Rotary Kielce. 
 W grudniu odbyło się również co roczne Spotkanie Wi-
gilijne z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych. 

 Z niecierpliwością czekamy na kolejne atrakcje, które 
przyniesie 2020 rok.

Barbara Szczukiewicz
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DZIEŃ Z PISARKĄ MONIKĄ SAWICKĄ-KACPRZAK W MGBP  
W PIERZCHNICY

 Dnia17 grudnia 2019 r. w MGBP w Pierzchnicy odbyło się spotkanie autorskie. 
Gościliśmy Panią Monikę Sawicką-Kacprzak, polską prozaiczkę pisząca zarówno dla 
starszego jaki najmłodszego pokolenia odbiorców.
 Odbyły się 3 zajęcia warsztatowe w trzech grupach wiekowych i jedno spotkanie 
dla osób dorosłych. Dla klasy 0 pisarka przeprowadziła zajęcia o tematyce „Kajtusio-
we opowieści”. Klasy I a i b uczestniczyły w warsztatach edukacyjno-poznawczych 
pt. „Święty, święty czyli kto przynosi prezenty. Najstarszą grupę młodzieży czyli klasy 
VIII a i b pisarka wprowadziła w świat dziennikarski za pomocą warsztatu „I ty możesz 
zostać dziennikarzem”.

 Pani Monika Sawicka-
-Kacprzak podczas spotkania 
z dorosłymi przybliżyła począt-
ki swojej drogi literackiej. Jej 
debiut literacki zatytułowany 
„Kruchość porcelany” odsła-
nia kruchość ludzkiego życia. 
Powieści pisarki mogą pełnić 
rolę terapeutyczną, ponieważ 
autorka przemyca w nich cen-
ne informacje na temat różnych 
rodzajów przemocy, których 
w obecnych czasach doświad-
czamy. Za pomocą treści literac-
kich podpowiada, że w takich 
sytuacjach należy zawalczyć 
o siebie.
 W spotkaniu, które prze-
biegało pod hasłem „Miłość 
niejedno ma imię”. Autorka 
przypomniała o tym, ze ludzie 
maja tylko jedno życie i po-
winni je bardziej szanować, 
a o siebie troszczyć się mocniej. 
Pielęgnować miłość, przyjaźń 
i realizować marzenia.
 Spotkanie wywołało wśród 
uczestników wiele pozytywnych 
emocji i wzruszeń. Na zakończe-
nie można było nabyć książki 
z dedykacją i autografem.

Danuta Sojda
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O G Ł O S Z E N I E

 W związku z realizacją „Programu usuwania  i uniesz-
kodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi-
ny Pierzchnica na lata 2007 – 2032” informuję, że istnieje 
możliwość dofinansowania usunięcia i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest („eternit”) pochodzących 
z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Pierzchnica 
w 2020r. Właściciel pokrywa 10 % kosztów usunięcia i uty-
lizacji „eternitu”.

 Wnioski  można otrzymać u sołtysa wsi oraz w urzędzie 
miasta i gminy – pok. 22 lub pobrać ze strony internetowej 
www.pierzchnica.bip.jur.pl a następnie złożyć w Urzędzie 
Miasta i Gminy Pierzchnica (sekretariat lub pok.22).

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Burmistrza

Człowiek i jego rozwój … średnie dzieciństwo, czyli wiek przedszkolny.

 Jeśli masz dziecko w przedziale wiekowym od 4. do 
6.  r.ż. to znaczy, że weszło ono w okres swojego roz-
woju, który przez psychologów, nazywany jest średnim 
dzieciństwem. Do tego etapu bywa również wykorzy-
stywana nazwa „wiek przedszkolny”, co jasno wskazu-
je na główne zadanie jakie stoi przed Twoim dzieckiem. 
Jeśli Twój maluch z Twoją pomocą przejdzie prawidłowo 
ten etap to będzie oznaczało, że w przyszłości będzie go-
towy do pójścia do szkoły. 

 Możesz śmiało powiedzieć, że Twoje dziecko 
swobodnie chodzi, biega, potrafi wykonać kilka czyn-
ności naraz, opanowuje kilka czynności ruchowych 
jednocześnie, takich jak: bieg i skok, bieg i kopnięcie 
piłki, chwyt i rzut piłką. Uczy się jeździć na rolkach, 
łyżwach, rowerze, tańczyć, pływać. Taka duża potrze-
ba ruchu nazywana jest „głodem ruchu” co powodu-
je, że Twoje dziecko jest bardzo ruchliwe. Nie potra-
fi skupić się na jednej czynności, szybko się nudzi, co 
powoduje, że często zmienia rodzaj swojego zajęcia, 
działania, zabawy, ruchu. A Tobie jako rodzicowi nie 
pozostaje nic innego jak zaakceptować takie sytuacje 
 i być gotowym na stale rozrzucone zabawki, ciągły ba-
łagan, wyjęte naczynia z szafki czy ślady palców na ko-
smetykach itp. W ten właśnie sposób, Twoje dziecko or-
ganizuje sobie swój czas, poszukując nowych bodźców, 
nowych zainteresowań. 

 Pewnie dostrzegasz, że Twoje dziecko będące w wie-
ku przedszkolnym, jest niezmiernie ciekawe świata. 
Wszystko je interesuje, wabi, kusi, świat uwodzi je swo-
imi barwami, kształtami, kolorami, ruchem, zapachami. 
Dom rodzinny, własne zabawki, dotychczasowe czynno-
ści wydają się nudne, natomiast mieszkania innych lu-
dzi, zabawki innych dzieci, ich zachowania i czynności, 
których Twoje dziecko wcześniej nie widziało, wszystko 
to bardzo je intryguje, ciekawi, interesuje, mobilizuje 

do działania. Takie motywy powodują, że dziecko chce 
opuścić dotychczasowe główne miejsce swojego pobytu, 
czyli swój dom. Kiedy jednak już odważy się pozostawić 
swoje znane miejsce i znajdzie się w obcej przestrzeni, 
w nowym, nieznanym otoczeniu wówczas możesz zaob-
serwować, że nie potrafi działać w niej tak, by nie po-
paść w konflikt z kimś lub czymś. Z każdej niemal strony 
(również Ty, jako rodzic, je wypowiadasz) dochodzą do 
niego zakazy i ograniczenia typu: „nie rób tego”, „tego 
nie wolno ruszać”. Pewnie nie raz, Twoje dziecko nabija 
sobie kolejnego guza, zdziera kolana lub łokcie, przewra-
ca się, dzieje się tak, ponieważ dziecko próbuje w warun-
kach nowych, nieznanych, będąc w piaskownicy, sklepie, 
na placu zabaw wykorzystywać te same zasady, reguły 
i umiejętności, które stosuje w środowisku domowym. 
Zakazy coraz częściej kierowane przez rodziców do 
dziecka powodują, że wiele potrzeb i pragnień dziecka 
nie zostaje zaspokojonych, a to w konsekwencji prowa-
dzi do tego, że Twoje dziecko poszukuje i podejmuje się 
zastępczych form działania. Co w konsekwencji dopro-
wadza do pojawienia się kolejnego siniaka, guza, zadra-
pania, zadarcia, skaleczenia. 

 Dziecko w wieku przedszkolnym – często niereali-
stycznie – czuje się pewne siebie, uważa, że w wielu sy-
tuacjach (można powiedzieć, że we wszystkich) poradzi 
sobie samo. Takie nadmierne przekonanie o własnych 
możliwościach często je zawodzi, w związku z tym do-
świadcza licznych porażek, napotyka na przeszkody. 
Ma to związek z tym, że Twoje dziecko będąc w okre-
sie średniego dzieciństwa ma kłopot z samooceną. Co 
powoduje, że szybko zapomina o swoich kolejnych po-
rażkach i wbrew wcześniejszym, często bolesnym nie-
powodzeniom (zadrapanie, oparzenie, skaleczenie, guz, 
siniak itp.), podejmuje po raz kolejny działania skazane 
na niepowodzenie. Jako rodzic, ważne jest, abyś dawał 
wolność i przestrzeń do podejmowania kolejnych prób, 
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był w pobliżu, jednak abyś nie był zbyt intruzywny. Po-
zwól swojemu dziecku wytworzyć uogólniony sąd na 
temat siebie, swoich realnych możliwości. Nie obawiaj 
się pozostawiać je coraz częściej i coraz dłużej poza 
bezpośrednią swoją opieką. Wspieraj się pomocą kogoś 
z rodziny lub nauczycieli z przedszkola. Dziecko na tym 
zyskuje. Takie odsunięcie się od rodziców tworzy miej-
sce dla innych ludzi. Szczególnego znaczenia nabierają 
rówieśnicy, bo to na nich zosta-
ją skierowane dziecięce uczucia. 
W wieku przedszkolnym możesz 
zauważyć rozwój uczuć własnego 
dziecka, który pozwala podzielić 
rówieśników, przede wszyst-
kim własnej płci, na wrogów  
i przyjaciół. Dobrze też, abyś 
jako rodzic wiedział, że wspól-
na zabawa jest możliwa tylko 
z przyjacielem, a z wrogiem jedy-
nie kłótnia albo bójka. Poza tym 
atrakcyjność rówieśnika wzrasta, 
jeżeli ma on dostęp do atrakcyj-
niejszych zabawek. Zaprzyjaź-
nione pary raczej izolują się od 
innych dzieci, nie dopuszczają 
ich do wspólnej zabawy, obga-
dują inne dzieci między sobą, 
wyśmiewają się z nich, często po-
niżają je, manifestują w stosunku 
do nich różne formy wrogości. 

 W zachowaniu swojego 
przedszkolaka mogłeś zauważyć 
zapewne negatywne zachowania, typu agresywnego lub 
brak posłuszeństwa. Twoje dziecko może przejawiać 
dwie formy agresji: instrumentalną i wrogą. Pierwsza 
forma związana jest z dążeniem do osiągania czegoś 

upragnionego: przedmiotu lub miejsca. Może wyrażać się 
w tym, że twoje dziecko popycha inne dziecko, uderza je, 
zabiera na siłę zabawkę. Natomiast agresja wroga, nazy-
wana również „agresją zorientowaną na osobę” wyraża się 
w sprawianiu bólu innej osobie, zarówno przez odwet, jak 
 i sposób ustalania dominacji. Wiedz, że agresja instru-
mentalna zanika wraz z wiekiem, w miarę jak dzieci uczą 
się zachowywać kompromisowo. Natomiast agresja zo-

rientowana na osobę wzrasta mię-
dzy 4. a 7. r.ż.

 Na zakończenie warto, żebyś wie-
dział, że jako rodzic, jesteś dla wła-
snego dziecka autorytetem. Do mi-
łości, którą dziecko Cię obdarzyło do 
tej pory, dołącza również szacunek 
i uznanie. Dziecko szanujące swoich 
rodziców skłonne jest podporząd-
kowywać się Twojej woli bezkry-
tycznie. Twoje dziecko bez proble-
mów i wątpliwości akceptuje reguły 
Twojego działania, wiedzę na temat 
otoczenia i umiejętność działania 
w nim. Dlatego pamiętaj, że jeżeli 
napotka jakiś problem, z którym nie 
będzie w stanie sobie samodzielnie 
poradzić, to z pewnością zwróci się 
po pomoc do Ciebie. Doceniaj takie 
chwile, ciesz się nimi, bo już niedłu-
go, Twoje dziecko wkroczy w etap 
rozwoju, w którym nie będziesz już 
tak gloryfikowany, a nawet wręcz 
przeciwnie, okaże się, że Twoje re-

guły obarczone będą olbrzymim buntem. Ale to jeszcze 
chwila, na razie działaj z dzieckiem i ucz go jak najwięcej, 
a przy tym ciesz się ze wspólnie spędzonych chwil.

Martyna Jamrożek

Mikołaj w Pierzchniance

 Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świe-
cie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do świetlicy 
w Pierzchniance. Mikołaj rozdał łącznie 40 paczek ze słodyczami. Po wizycie 
Świętego Mikołaja dzieci wraz z rodzicami mogli skorzystać z przygotowanego 
słodkiego poczęstunku. Wizytę Mikołaja przygotowała Radna Rady Gminy – 
Pani Jadwiga Łopatowska, Przewodnicząca KGW w Pierzchniance – Pani Pau-
lina Borek oraz Sołtys Wsi – Pan Marek Malinowski. Mikołaj oczywiście obie-
cał, że w przyszłym roku również będzie pamiętał o wizycie w Pierzchniance.

Jadwiga Łopatowska 
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Kolędowanie w Domu Opieki Rodzinnej

 Okres Świąt Bożego Na-
rodzenia to czas pełen magii 
i ciepła. Wigilia rozpoczynają-
ca się z zabłyśnięciem pierw-
szej gwiazdki, przebiegająca 
przy śpiewie kolęd i pięknie 
przybranej choince jest tradycją 
skrzętnie pielęgnowaną w Domu 
Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. 
Dokładamy wszelkich starań, 
aby ten czas był dla każdego 
z naszych mieszkańców oraz ich 
rodzin niezapomniany – tak jak 
w domu.
 Chcemy aby ten magiczny 
czas trwał jak najdłużej. I pomi-
mo, że okres świąteczny za nami 
a w kalendarzu już styczeń, to 
w Domu Opieki Rodzinnej poja-
wili się goście z Klubu Seniora 
„Zawsze Młodzi” w Morawicy, 
zaproszeni na wspólne kolędo-
wanie. Wraz z naszymi Seniora-

mi odśpiewali piękne tradycyjne kolędy, po czym przy słodkim poczęstunku odbyły 
się wesołe rozmowy na temat interesujących zajęć organizowanych w Domu Opieki 
Rodzinnej oraz planów na kolejne wspólne spotkania.
 Podtrzymywanie tradycji i wspólne kolędowanie są ważne zwłaszcza dlatego, 
że pozwalają naszym Podopiecznym spędzić czas w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
W Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy wszyscy stanowimy jedną wielką rodzinę.

Monika Pasternak

Świąteczny czas w Dziennym Domu Pobytu

 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
realizuje w partnerstwie z Gminą Pierzchnica w ramach 
projektu „ Dzienny Dom Pobytu”  współfinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych organizuje opiekę dla 15 Miesz-
kańców naszej Gminy. 

 Uczestnicy projektu w grudniu na zajęciach w ra-
mach projektu przygotowywali świąteczne stroiki, kartki 
i ozdoby, którymi przyozdabiali naszą placówkę oraz swoje 
domy. W  tym świątecznym czasie odwiedził nas św. Mi-
kołaj z prezentami oraz odbyło się spotkanie wigilijne, na 
którym wśród śpiewu kolęd i ciepłych życzeń mogliśmy 
poczuć prawdziwie rodzinną atmosferę.

  Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej 
placówki na stronie internetowej  Fundacji https://suery-
der-pierzchnica.pl w zakładce: 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
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„Śmieciowy ból głowy”

 W ubiegłym roku nastąpił gwałtowny wzrost kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (od 
mieszkańców). Dla porównania: w 2018 roku dla firmy od-
bierającej odpady płaciliśmy rocznie 161 tys. zł, a w 2019 
roku (po dwóch przetargach) ta kwota wzrosła do 380 tys. zł 
(wzrost o 136%). Do tego dochodzi koszt obsługi PSZOK 
przy Zakładzie Komunalnym oraz koszty administracyjne. 
To spowodowało, że koniecznym było dokonanie znaczącej 
podwyżki opłat za śmieci od mieszkańców. 

 Wydawało się, że najgorsze mamy za sobą. Niestety 
okazuje się, że koszty dalej będą rosły. Od nowego roku 
wzrasta opłata środowiskowa dla urzędu marszałkowskie-
go z 24 zł do 170zł za tonę (7 razy) co powoduje, że pod-
niesiona będzie opłata na wysypisku w Promniku z 248zł 
do 418zł za tonę (wzrost o prawie 70%). Ponadto w latach 
poprzednich posegregowane frakcje (plastik, papier) firma 
zbierająca mogła sprzedawać i uzyskać niewielkie pienią-
dze, a teraz musi jeszcze dopłacić, aby jakiś podmiot prze-
twarzający zgodził się przyjąć te posegregowane odpady. 

 W tej sytuacji spodziewamy się kolejnego wzrostu 
opłat dla mieszkańców, gdyż zgodnie z przepisami system 
musi się bilansować finansowo. Gmina jest tu tylko pośred-
nikiem między mieszkańcem, a podmiotem odbierającym 
odpady, który z kolei jest uzależniony od cen w zakładzie 
utylizacji odpadów i podmiotów recyklingowych. Koszty 
miesięczne odbioru odpadów dzieli się na liczbę mieszkań-

ców i na tej podstawie wychodzi stawka miesięczna na jed-
nego mieszkańca. 

 Niestety da się zauważyć pewne praktyki monopo-
listyczne w obrocie odpadami skutkujące swego rodzaju 
dyktatem ze strony zakładu utylizacji odpadów w Promniku 
(niższa stawka dla Kielc, a wyższa dla pozostałych gmin). 
Konieczne są też duże inwestycje regionalne w instalacje 
recyklingowe przetwarzające posegregowane odpady (pla-
stik, papier itp.). Jeśli z poziomu rządowego nie będą uru-
chomione jakieś znaczące fundusze i nie zostaną podjęte 
zdecydowane działania porządkujące system odbioru i go-
spodarowania odpadami to grozi nam dalszy gwałtowny 
wzrost opłat. Już w tej chwili po nowych przetargach staw-
ki w niektórych gminach oscylują od 13 do 16 zł od osoby 
za odpady segregowane, a w gminie Skarżysko to nawet 
27 zł od osoby za odpady segregowane. W przypadku braku 
segregacji - stawki zgodnie z nową ustawą muszą być co 
najmniej 2 razy większe. 

 W najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od 1 lip-
ca 2020 do 30 czerwca 2021. Dopiero po rozstrzygnięciu 
przetargu będzie można powiedzieć jaka będzie stawka od 
1 lipca, ale już teraz obserwując co się dzieje to pojawia się 
„śmieciowy ból głowy”. 

Stanisław Strąk
Burmistrz 

Spotkanie opłatkowe Klubu Sportowego POLANIE

 W dniu 21.12.2019r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy,  jak co roku odby-
ło się spotkanie opłatkowe Klubu Sportowego POLANIE Pierzchnica. W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście na czele z Burmistrzem Panem Stanisławem Strą-
kiem, Zarząd Klubu, sponsorzy, działacze oraz piłkarze. Na spotkaniu podsumowano 
mijający rok, życząc sobie lepszych wyników w 2020 roku. Miłym akcentem spo-

tkania było wyróżnienie naszego 
kolegi, obecnie kierownika Klubu 
Pana Wiesława Kwaśniewskiego 
Złotą Odznaką Zasłużonego Dzia-
łacza Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Nożnej. Odznaczenia doko-
nał Burmistrz Pan Stanisław Strąk 
oraz Prezes Klubu Pan Marek 
Malinowski. Serdeczne podzię-
kowania, panią za przygotowania 
wieczerzy oraz Dyrekcji Szkoły 
składa Prezes Klubu Marek Mali-
nowski. Wszystkich sympatyków 
i kibiców piłki nożnej zaprasza-
my do kibicowania i do udziału 
w spotkaniach naszej drużyny już 
od 21.03.2020r.

Z pozdrowieniami
Prezes Klubu POLANIE 

Marek Malinowski 
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Ruch ludności w gminie Pierzchnica - 2019 r.
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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; podpo-
wiemy jak sobie z nimi radzić

Zwrotnik raka. Nowotwory u kobiet - objawy, profilaktyka.

 Najczęstszymi nowotworami u kobiet są nowotwory 
kobiecych narządów płciowych (uwzględniając  w tym 
raka piersi). Nowotwory narządu rodnego mogą wystę-
pować w jajnikach, jajowodach, w trzonie i szyjce ma-
cicy, w pochwie ,w sromie i w gruczołach piersiowych. 
Blisko połowa wszystkich nowotworów złośliwych 
u pań dotyczy właśnie tej lokalizacji.

 Znaczny odsetek nowotworów ginekologicznych 
stanowią nowotwory złośliwe, w których rokowanie 
i wyniki leczenia zależą od stopnia zaawansowania raka 
i wczesnego rozpoznania.

 Warunkiem wczesnego wykrycia wielu nowotwo-
rów ginekologicznych są regularne badania okresowe 
(badanie kliniczne, cytologia szyjki macicy, USG prze-
zpochwowe, mammografia, USG piersi), na które ko-
biety z grup ryzyka powinny zgłaszać się przynajmniej 
raz w roku. Dotyczy to szczególnie kobiet młodych, po 
30 roku życia (rak szyjki macicy) oraz starszych poza 
okresem rozrodczym, u których często występują nowo-
twory trzonu macicy i jajnika.

 Poniżej przedstawione  są najważniejsze nowotwory 
ginekologiczne, z których trzy najczęściej występujące 
to rak szyjki macicy, rak jajnika oraz rak trzonu macicy 
(rak endometrium) oraz nowotwory piersi.

 Chciałabym aby czytelnicy zwrócili szczególną 
uwagę na metody zapobiegania rozwojowi nowotwo-
rów- zmiany wcześnie wykryte dają szansę na całkowi-
te wyleczenie a co za tym idzie długie życie w dobrym 
zdrowiu.

RAK SZYJKI MACICY

 Rak szyjki macicy to jej pierwotny nowotwór zło-
śliwy stanowiący blisko 60% wszystkich nowotworów 
ginekologicznych. Choroba ta może rozwinąć się w każ-
dym wieku, ale ryzyko znacząco wzrasta po przekro-
czeniu przez kobietę 30 roku życia. Do najczęstszych 
czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy 
należy zarażenie wirusami brodawczaka ludzkiego HPV 
oraz zapalenie pochwy w wyniku zakażenia innymi wi-
rusami i bakteriami a także palenie papierosów, czynni-
ki genetyczne (rak szyjki w rodzinie), immunosupresję 
(leczenie obniżające odporność), wczesne rozpoczęcie 
współżycia seksualnego, częste zmiany partnerów.

• Rak szyjki macicy: objawy

• obfite upławy
• ból podczas stosunku
• ból w podbrzuszu
• krwawienie po stosunku lub badaniu ginekologicznym
• dłuższe i bardziej obfite niż zazwyczaj krwawienia mie-
sięczne
• krwawienie między regularnymi krwawieniami mie-
sięcznymi
• krwawienie po menopauzie

 Wczesny rak szyjki macicy często nie wywołu-
je żadnych dolegliwości,  choroba może rozwijać  się 
bezobjawowo od 3 do 10 lat !!!  Dlatego tak ważne jest 
regularne (co najmniej co 3 lata) wykonywanie badania 
cytologicznego. Im wcześniej choroba zostanie wykryta, 
tym większa jest szansa na powodzenie terapii. Podstawą 
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diagnostyki w przypadku podejrzenia nowotworu  jest  
badanie ginekologiczne, badanie cytologiczne i kolpo-
skopowe, a także pobranie wycinka do badania histopa-
tologicznego.

Rak szyjki macicy – zapobieganie

 Profilaktyka  raka szyjki macicy obejmuje oprócz 
unikania czynników ryzyka i edukacji prozdrowotnej 
szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Szczepienie ta-
kie  jest zalecane  u dziewczynek w wieku 10-12 lat oraz 
w wieku 13-18 lat,  jeśli nie zostały zaszczepione wcze-
śniej. Dorosłe kobiety również mogą być szczepione.  
Badania dowodzą,  że wprowadzenie szczepień popula-
cyjnych może zredukować  zachorowania i umieralność 
na raka szyjki macicy o około 70% w ciągu 15-20 lat. 
Unia Europejska postuluje, aby u wszystkich kobiet od 
25 roku życia wykonywane były badania ginekologiczne 
z badaniem cytologicznym przynajmniej raz w roku !!!  
Daje to dużą szansę na wczesne wykrycie choroby i sku-
teczne leczenie  tego nowotworu.

RAK JAJNIKA

 Rak jajnika zajmuje drugie miejsce, co do częstości 
występowania wśród nowotworów ginekologicznych. 
Nowotwory jajnika mogą występować od wczesnej mło-
dości aż do wieku podeszłego. Szczególnie narażone 
są kobiety w wieku pomenopauzalnym. Do czynników 
ryzyka zachorowania na raka jajnika zalicza się otyłość 
(względne ryzyko zachorowania jest większe u kobiet 
z BMI >30kg/m2 w porównaniu do kobiet o BMI <25 kg/
m2. ), czynniki genetyczne (mutacje BRCA1 i BRCA2, 
zespół Lynch), czynniki hormonalne i związane z pro-
kreacją. Ryzyko zachorowania jest większe u kobiet 
z zaburzeniami czynności jajników, przyjmujących leki 
stymulujące owulację oraz u kobiet bezdzietnych i jeśli 
pierwszy poród miał miejsce po 35 roku życia. 

 Ryzyko wystąpienia raka jajnika zależy od ilości 
i częstości owulacji w życiu kobiety. Związane z owula-
cją przerwanie ciągłości nabłonka jajnika oraz drażniący 
wpływ zawierającego estrogeny płynu pęcherzykowego 
zwiększają ryzyko wystąpienia raka jajnika.

Rak jajnika - objawy

 Nowotwór jajnika we wczesnym stadium rozwoju 
nie daje na ogół żadnych symptomów.

 Może objawiać się dolegliwościami ze strony układu 
pokarmowego – wzdęciami, uczuciem pełności w brzu-
chu, odbijaniem, powiększeniem się obwodu brzucha. 

Może wystąpić krwawienie z pochwy, objawy ucisku na 
sąsiednie narządy w postaci parcia na mocz, odbytnicę, 
może dojść nawet do  niedrożności jelit.

Rak jajnika -wczesna wykrywalność

 Guz na jajniku możliwy jest do wykrycia dzięki USG 
przezpochwowemu. Badanie to wykrywa jednak nie tyl-
ko raka jajnika, ale też łagodne zmiany, takie jak torbiele 
i gruczolaki torbielowate. Dlatego w przypadku podej-
rzenia nowotworu złośliwego jajnika, wykonuje się także 
badanie markerów w surowicy krwi. Do markerów no-
wotworowych raka jajnika należy CA-125.  Dodatkowo, 
w przypadkach podejrzenia  raka jajnika albo wątpliwo-
ściach diagnostycznych w badaniu ginekologicznym lub 
USG, przeprowadza się tomografię komputerową lub re-
zonans magnetyczny.

RAK TRZONU MACICY

 Rak błony śluzowej trzonu macicy (rak endome-
trium) stanowi 15-20% złośliwych nowotworów kobiece-
go narządu rodnego i występuje najczęściej w przedziale 
wieku 55-70 lat. Istnieją dwa typy raka endometrium, 
różniące się przyczynami, agresywnością i wiekiem, 
w którym występują:
typ I, częstszy, występuje u kobiet w wieku okołomeno-
pauzalnym (4. i 5 dekada życia)
rozwija się na podłożu rozrostu endometrium, w związku 
ze stymulacją estrogenami, histologicznie jest gruczoło-
wym rakiem endometrialnym i rokuje dobrze,
typ II, rzadszy, dotyczy kobiet w 6. i 7. dekadzie życia, 
nie ma związku ze stymulacją hormonalną, histologicz-
nie jest gruczołowym rakiem surowiczym i rokuje gorzej.

 Do czynników ryzyka raka trzonu macicy należy 
otyłość, hiperestrogenizm (nadmierna stymulacja es-
trogenowa), nierództwo, wczesna pierwsza miesiączka 
i późna ostatnia miesiączka, występowanie cykli bez-
owulacyjnych, zespół policystycznych jajników, cukrzy-
ca i nadciśnienie.

Rak trzonu macicy - objawy

 Nowotwory  endometrium ( błony śluzowej trzonu 
macicy) cechują się występowaniem nieregularnych, ob-
fitych krwawień u kobiet przed menopauzą, a u kobiet 
starszych występują krwawienia w terminie 6 miesięcy 
do kilku lat po ustąpieniu miesiączki. W zaawansowa-
nym nowotworze trzonu macicy występują bóle w pod-
brzuszu i okolicy krzyżowej oraz podbarwione  krwisto 
upławy. U  kobiet z nieprawidłowymi krwawieniami 
z dróg rodnych oraz gdy pojawią się w/w objawy należy 
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wykonać badanie ginekologiczne oraz diagnostykę  en-
dometrium (wyłyżeczkowanie jamy i kanału szyjki ma-
cicy). Uzupełnieniem badania histopatologicznego może 
być badanie ultrasonograficzne (SG przezpochwowe).

Rak trzonu macicy - zapobieganie

 Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej przeze mnie 
wymienione  czynniki ryzyka profilaktyka raka endome-
trium polega na ich wyeliminowaniu i przestrzeganiu za-
chowań prozdrowotnych. Wpływ na zmniejszenie o oko-
ło 50 %  ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy ma 
zwiększona aktywność fizyczna, co jest szczególnie waż-
ne u osób z nadwagą. Do innych czynników ochronnych 
mających wpływ na ten nowotwór  zaliczamy: zapobie-
ganie cukrzycy, nadciśnieniu (ograniczenie w diecie cu-
kru i tłuszczów zwierzęcych).

NOWOTWORY PIERSI

 Rak piersi jest nowotworem gruczołu sutkowego 
i  jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. 
Dużą grupę  z nich stanowią guzy złośliwe, powodujące 
pomnażanie komórek rakowych. Wczesna diagnostyka 
pozwala uniknąć powikłań i przerzutów, a to  z kolei daje 
szansę na całkowite wyleczenie. Do najważniejszych 
czynników ryzyka zachorowania na raka piersi zalicza 
się:
- wystąpienie raka piersi w przeszłości -zwiększa ryzyko 
wystąpienia raka w drugiej piersi 3-krotnie, - wystąpienie 
raka piersi w rodzinie - ryzyko jest szczególnie wysokie 
jeśli nowotwór wystąpił u krewnych pierwszego stopnia 
(mama, córka, siostra, babcia)
- wiek - ryzyko wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie po 
50 r.ż.,
- czynniki hormonalne (długa ekspozycja na estrogeny) - 
kobiety, które rozpoczęły miesiączkowanie przed 12 r.ż., 
przebyły menopauzę po 55 r.ż.

Rak piersi - objawy

 Rak piersi przez długi czas może nie dawać żadnych 
objawów - najczęściej jest wykrywany przez pacjentkę 

przez przypadek, kiedy wyczuje w piersi niewielki twar-
dy guzek. 

 Niektóre symptomy zmian widać gołym okiem. Są 
to:
- zmarszczenie lub wciągnięcie skóry piersi,
- owrzodzenie skóry piersi,
- owrzodzenie brodawki,
- wciągnięcie brodawki,
- wyciek z brodawki,
- powiększenie węzłów chłonnych pachowych lub nad-
obojczykowych.

Dlatego ważne jest SAMOBADANIE PIERSI  

 Obserwacja i kontrola własnych piersi może odby-
wać się np. przed lustrem lub pod prysznicem. 

 Technika samobadania - Stojąc nago przed lustrem 
unieś ręce wysoko do góry i przyjrzyj się czy nie widzisz 
zmian w kształcie swoich piersi, czy skóra nie jest prze-
barwiona, czy nie marszczy się lub nie jest napięta. To 
samo skontroluj trzymając ręce na biodrach. Ściśnij swo-
ją brodawkę i sprawdź czy nie wydziela się z niej płyn. 
Następnie  połóż swoją lewą rękę z tyłu głowy, a prawą 
na lewej piersi. Lekko naciskając trzema środkowymi 
palcami zataczaj drobne kółeczka wzdłuż piersi, z góry 
na dół i z powrotem. Powtórz to samo z prawą piersią. 
Pamiętaj, że nie każdy wykryty guzek jest rakiem, ale 
każdy należy pokazać specjaliście. Jeśli zauważysz coś 
niepokojącego, koniecznie udaj się do lekarza.

Rak piersi - diagnostyka

 Diagnostyka nowotworów sutka opiera się na mam-
mografii diagnostycznej, badaniu ultrasonograficznemu 
lub w niektórych przypadkach na badaniu rezonansem 
magnetycznym.  Mammografia jest najważniejszą me-
todą obrazowania piersi. Mammografia pozwala na wy-
krycie zmiany o średnicy zaledwie kilku milimetrów, 
umożliwia ocenę lokalizacji guza oraz wykonanie biopsji 
(celowanej lub otwartej) 

 Badanie USG cechuje się mniejszą czułością i swo-
istością, ale jest to technika szczególnie przydatna u mło-
dych kobiet, które pragną sprawdzić czy w ich piersiach 
nie rozwija się tak podstępna choroba jak rak piersi. 
Ultrasonografia jest badaniem bezpiecznym dla kobiet 
w ciąży. Rezonans magnetyczny piersi to technika cha-
rakteryzująca się wysoką czułością i swoistością. Prze-
szkodą w powszechnej diagnostyce obrazowej raka pier-
si z wykorzystaniem MRI jest wysoki koszt procedury. 
Obecnie jest coraz lepsza dostępność tego badania; ocze-
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kiwanie w kolejce na badanie finansowane przez NFZ 
trwa do kilku tygodni. W praktyce wykorzystywany jest 
w przypadku zmian niejednoznacznych ,wymagających 
pogłębionej diagnostyki.

 Wczesne wykrycie guza pozwala na szybkie rozpo-
częcie leczenia raka piersi. W związku z tym, wszyst-
kie kobiety powinny zachować czujność, wykazując  się 
znajomością objawów raka piersi oraz przestrzeganiem 
zasad profilaktyki, badając się samej i korzystając z ba-
dań mammograficznych przesiewowych- zaproszenia na 

tego typu badania przychodzą do domu pocztą;  do wielu 
mniejszych miejscowości przyjeżdża też cytomammobus 
i można tam, praktycznie za własnym „płotem” wykonać 
cytologię i mammografię.

Dziewczyny, Matki, Żony, Babki -
badajmy się i cieszmy  długim i beztroskim życiem

Małgosia Bujakowska

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

FIOŁEK  WONNY  ( Viola odorata).

 Rosną wokół nas rośliny niepozorne, małe, które zdo-
bią świat , przepięknie pachną ale też leczą oraz są wyko-
rzystywane w kosmetyce i kuchni.

 Do takich roślin zalicza się fiołek wonny. Kiedy zakwi-
ta , ogłasza wszystkim nadejście prawdziwej wiosny. A ro-
śnie w miejscach zaniedbanych, na skraju lasu, w gąszczu 
krzewów, w starych, opuszczonych ogrodach.

 Za to jego kwiaty są urocze i odznaczają się pięknym, 
subtelnym zapachem; mają kolor najczęściej ciemnofio-
letowy, bywają też  różowe lub białe. Kwitnie w marcu 
i kwietniu. Potem znowu na przełomie lata i jesieni.

 Fiołki są chętnie sadzone w ogrodach przydomowych, 
na rabatkach i w ogrodach skalnych tworząc pachnące, roz-
ległe dywany pod drzewami i wokół oczek wodnych a ich  
uprawa nie przedstawia żadnych trudności. 

 Oprócz  walorów estetycznych dzięki którym fiołek  
zdobi nasze lasy i ogrody, ma również wiele docenianych 

od lat wartości zdrowotnych. Jest już od wieków wyko-
rzystywany w zielarstwie, a używa się w tym celu zarów-
no jego kwiaty jak liście oraz kłącza.

 Fiołek wonny wyróżnia się  swoim unikatowym 
składem chemicznym. Zawiera wiele korzystnie wpływa-
jących na funkcjonowanie organizmu substancji, takich jak 
saponiny, triterpeny oraz śluz roślinny, wchodzące w skład 
nadającego mu zapach olejku eterycznego. Saponiny 
to ceniony związek działający p/ zapalnie i moczopędnie. 
Triterpeny z kolei pomagają zachować piękną skórę, po-
prawiając jej elastyczność i prawidłowe nawilżenie. Warto 
wspomnieć również o flawonoidach mających działanie 
przeciwnowotworowe .

 W starożytności fiołek był uznawany za świętą roślinę, 
był symbolem miłości i płodności.

 Ja bardzo lubię powiedzenie, że ktoś ma „fiołki w gło-
wie” - a oznacza ono  osobę wesołą, sympatyczną i rozma-
rzoną. Powiedzenie to wywodzi się  prawdopodobnie z tego, 
że dawniej lekarze zalecali noszenie  na głowie wianków 
z fiołków w celu łagodzenia bólów głowy,  zmniejszania  
stresu i pomocy w przywracaniu równowagi psychicznej 
po wzmożonym wysiłku umysłowym i przeżyciach nerwo-
wych oraz w leczeniu bezsenności. 

 Mnisi z zakonu benedyktynów wykorzystywali na-
par z fiołka do łagodzenia objawów chorób oczu. War-
to stosować go jako naturalny środek przeciwgorączkowy. 
Skuteczne zapobieganie gorączce to nie jedyne zastosowa-
nie tej rośliny. Ma ona również potwierdzone  działanie 
wspomagające pracę układu pokarmowego. Reguluje 
i usprawnia procesy trawienne, łagodzi bolesne skurcze 
żołądka lub jelit. Fiołek wonny można również odnaleźć 
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w składzie wielu powszechnie używanych mieszanek zio-
łowych przeciwreumatycznych i moczopędnych, używany 
jest więc zarówno  w leczeniu, jak i profilaktyce kamicy 
nerkowej. Można go również stosować na dolegliwości 
dolnych i górnych dróg oddechowych. Łagodzi objawy ka-
taru i kaszlu, pomaga też w bólu gardła. 

 Fiołek wonny ma również właściwości dezynfekują-
ce oraz oczyszczające, co pozwala go stosować zewnętrz-
nie, w chorobach skóry, jej stanach zapalnych, ropiejących 
wrzodach czy po prostu w leczeniu trądziku lub łojotoku. 
Niestety, jego stosowanie ma także pewne skutki ubocz-
ne, szczególnie widoczne przy przedawkowaniu, które 
mogą skutkować nudnościami, a nawet silnymi wymio-
tami oraz biegunką.

 Subtelny zapach fiołka wonnego znalazł swoje  zasto-
sowanie w kosmetyce. Dla potrzeb przemysłu perfumeryj-
nego roślinę tę uprawia się na plantacjach we Francji i Wło-
szech; wyhodowano nawet odmiany o wyjątkowo dużej  
zawartości olejku lotnego.

 Jego młode listki znalazły też  zastosowanie w kuchni; 
antyczni Rzymianie aromatyzowali fiołkiem wina; w cza-
sach renesansu jego kandyzowanymi kwiatami dekorowa-
no wykwintne torty i desery, robiono z nich też konfitury.
 
 Dziś młodziutkie liście stosuje się jako ceniony i lu-
biany dodatek do sałatek, w smaku przypominający nieco 
roszponkę.

III. SZKOŁA RODZENIA - zaprosimy przyszłych rodziców do Szkoły Rodzenia

Poród i to co po nim to „wielka niewiadoma”. Warto więc pójść do szko-
ły 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 re-
gionu 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 4.  Poród.

 Pod koniec ciąży organizm kobiety przygotowuje się 
intensywnie do  zbliżającego się rozwiązania. Już na 2–3 
tygodnie przed porodem ciężarna  może zauważyć, że jej 
brzuch opuścił się nieco, jest lżej oddychać. Może jednak 
odczuwać potrzebę częstszego oddawania moczu i mogą 
dokuczać jej zaparcia. Dzieje się tak, ponieważ część przo-
dująca nienarodzonego dziecka ( to ta część ciała, która 
pierwsza przechodzi przez kanał rodny – najczęściej głów-
ka) zaczyna ustawiać się w wejściu do miednicy, przygoto-
wując się do porodu. Mogą  pojawić się napięcia  macicy, 
a także bolesne skurcze, zwane  bólami lub skurczami prze-
powiadającymi. Nie są to właściwe skurcze porodowe, ale 
nie jest łatwo je od nich odróżnić. Skurcze przepowiadające 
zwykle są krótkie i nieregularne, a po kilku godzinach (naj-
częściej dwóch – trzech) samoistnie ustępują. Ważne  jest 
to, że nie powodują one postępu porodu, tzn. rozwierania 
szyjki macicy. 

 Na kilka dni – lub czasem tylko kilka godzin – przed 
porodem można zauważyć na bieliźnie ślad odejścia śluzo-
wego czopu, niekiedy podbarwionego krwiście. To też jest 
zwiastunem zbliżającego się rozwiązania.

 Poród to zadanie, do którego kobieta i jej  dziecko 
przygotowywali się przez dziewięć miesięcy. Nie jest ono  
łatwe: jednak natura tak to ułożyła, że można przeżyć to 
wydarzenie w jak najbardziej pozytywny sposób.
 W końcu odbywa się to z powodzeniem od tysięcy lat, 
a miliony kobiet codziennie  szczęśliwie  rodzi swoje dzieci 
.

I. Wyprawka do szpitala.

 Na kilka tygodni przed planowanym terminem poro-
du warto naszykować torbę ( najlepiej średniej wielkości,  
sportową lub na kółkach) z rzeczami do szpitala. 

 Nawet jeśli wydaje się, że jest jeszcze mnóstwo czasu 
zanim dziecko przyjdzie na świat, to nigdy nie ma pewności 
czy maluch nie postanowi rodziców  zaskoczyć wcześniej. 
Warto na spokojnie zastanowić się co będzie  potrzebne 
oraz mieć czas na ewentualne zakupy i odpowiednie przy-
gotowanie wyprawki. Kiedy rozpocznie się akcja porodowa 
wystarczy  tylko  dołożyć kilka drobiazgów i można ruszać 
do szpitala.
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Przed rozpoczęciem pakowania najlepiej zrobić listę 
rzeczy do zabrania.

 Może dzięki temu uda się o niczym nie zapomnieć, 
a przede wszystkim uniknąć zbędnych  rzeczy. Większość 
kobiet wychodzi ze szpitala po 48 godzinach od porodu, 
więc nie ma sensu brać wszystkiego „na zapas”, zawsze 
w razie  potrzeby może ktoś z rodziny  dowieźć potrzebne 
rzeczy.

Skład wyprawki:

Dokumenty:
- Karta przebiegu ciąży
- Dowód osobisty
- Wynik badania grupy krwi (oryginał)
- Wyniki badań (Hbs, WR, GBS, USG, i inne jakie były 
jakie były wykonane w ciąży)
- Karty informacyjne z przebytych hospitalizacji - Zaświad-
czenia  lekarskie o chorobach ( np. cukrzyca, schorzenia 
neurologiczne, kardiologiczne itp.)
- Akt uznania dziecka ( w związkach partnerskich) 

Rzeczy dla przyszłej mamy: 
- dwie koszule na zmianę oprócz tej, którą mama będzie 
miała na sobie podczas porodu (do porodu są dostępne ko-
szule jednorazowe, flizelinowe). Mogą być specjalne do 
karmienia, albo po prostu z luźnym dekoltem i rozcięciem 
z guzikami. Najważniejsze żeby wygodnie było w nich kar-
mić maluszka;
- woda mineralna niegazowana w butelkach z tzw. „dziób-
kiem”
- kubek, sztućce
-  biustonosz do karmienia, kilka wkładek laktacyjnych oraz 
krem do sutków z lanoliną
- majtki siateczkowe, podpaski

- szlafrok i  2 ręczniki
- klapki basenowe ( takie które można umyć)
- ręczniki papierowe i mydło Biały jeleń, lub preparat do 
higieny intymnej np. Tantum Rosa- do mycia okolic in-
tymnych. Natomiast do ich osuszania najlepiej nadadzą się 
jednorazowe ręczniki papierowe w celu zapewnienia mak-
symalnej higieny;
- kosmetyki i przybory toaletowe( pasta, szczoteczka do 
zębów itp.)- podstawowe kosmetyki, których na co dzień 
używa mama.
- leki , które  przyszła mama przyjmuje stale (p/padaczko-
we, p/cukrzycowe, hormony tarczycy itp.)
- telefon komórkowy i ładowarka ( co prawda na sali po-
rodowej nie wolno używać telefonów, gdyż zakłócają pra-
cę urządzeń pomiarowych, ale jeśli rodząca jest mobilna 
w I okresie, spaceruje ,idzie pod prysznic czy do toalety, 
może  dzwonić do rodziny z informacją o postępie porodu).

Rzeczy dla dziecka:
- pieluchy jednorazowe
- wilgotne chusteczki
- kaftaniki zapinane z przodu, śpioszki, pieluszki tetrowe, 
czapeczka, kocyk, rożek ( rzeczy te w dniu wypisu zabiera 
się do domu).
 - maść Bepanthen, Sudocrem itp.

PODCZAS PRZYJĘCIA NA SALĘ PORODOWĄ
MOŻNA USŁYSZEĆ KILKA PYTAŃ
NA KTÓRE  TRZEBA ZNAĆ ODPOWIEDŹ -
np. data ostatniej miesiączki, czy przychodnia, do której bę-
dzie zapisane dziecko. Ważne jest aby, zapoznać się wcze-
śniej z kalendarzem szczepień noworodków i zasadami kar-
mienia piersią.

STANDARD ORGANIZACYJNY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
- CZYLI  CO MINISTER ZDROWIA  ZAPEWNIA KAŻDEJ KOBIECIE

 W myśl obowiązującego Standardu Opieki Okołoporo-
dowej ciężarna może przedstawić personelowi sali porodo-
wej PLAN PORODU. 

 Z tym planem powinien zapoznać się personel medycz-
ny w momencie przyjęcia  na salę porodową, gdy rozpocz-
nie się poród. Taki Plan Porodu zostanie dołączony do do-
kumentacji medycznej.

 Warto, aby jeszcze przed porodem sprawdzić czy 
w  wybranym szpitalu oczekiwania zawarte w Planie Po-
rodu będą respektowane. I czy ze względów medycznych, 
prawnych, społecznie akceptowalnych  są możliwe do wy-
konania.

 W poprzednim wydaniu naszej szkoły rodzenia wymie-
niłam punkty planu porodu. Zanim taki plan ciężarna spo-
rządzi dla siebie, warto aby wiedziała, które z tych punktów 
są możliwe do wykonania, które zależą od okoliczności 
a które są niewykonalne.

 Zazwyczaj w naszych szpitalach respektuje się prawo 
rodzącej do:

- może rodzić we własnym ubraniu, z jedną osobą towarzy-
szącą ( partner, doula, mama),

- rodząca jest na bieżąco informowana o postępach porodu, 
może pić wodę podczas porodu, 
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- w pierwszym okresie może się swobodnie poruszać w ob-
rębie sali porodowej, może korzystać z prysznica, wanny, 
worka Sako, piłki, może kontaktować się z rodziną,   może 
słuchać ulubionej muzyki, może krzyczeć i wydawać 
dźwięki instynktownie, może poprosić o zastosowanie  
niefarmakologicznych i farmakologicznych środków prze-
ciwbólowych

- może nie wyrazić zgody na szczepienie dziecka zaraz po 
porodzie, może zdeponować krew pępowinową w banku 
krwi, a osoba towarzysząca może przeciąć pępowinę;

- po porodzie może skorzystać z pomocy konsultanta lak-
tacyjnego, otrzyma wszelką pomoc dotyczącą karmienia 
i pielęgnacji dziecka, 

 Natomiast co jest możliwe, ale czasami ze względu na 
pewne okoliczności trudne do wykonania to:

- poród na pojedynczej sali- czasami taka sala jest już zajęta 
przez inną rodzącą, 

- przyciemnione światło na sali ogólnej-  na łóżku obok, 
inna pacjentka wymaga pomocy personelu sali porodowej 
i nie może on  pracować po ciemku,

- wykonanie lub nie nacięcia krocza- zależy od decyzji 
położnej przyjmującej poród- od elastyczności tkanek ro-
dzącej i wielkości dziecka, czy jest to pierwszy poród czy 
kolejny.
 
 Niekiedy ciężarne w sporządzonych przez siebie pla-
nach porodu domagają się rzeczy niemożliwych do spełnie-
nia w wielu polskich szpitalach (podobno prywatne szpitale 
warszawskie czy poznańskie dopuszczają kilka z n/w punk-
tów do realizacji, ale są to niepotwierdzone informacje, 
więc nie mogę się nimi podpierać)

- przy przyjęciu na salę porodową konieczne jest założenie 
wenflonu, pobranie badań - sytuacja okołoporodowa jest na 
tyle dynamiczna, że w każdej chwili może dojść do powi-
kłań i wenflon w tym wypadku jest konieczny jako droga 
podania niezbędnych , ratujących życie matki lub  nienaro-
dzonego dziecka leków,

- o przebiegu porodu zawsze decyduje lekarz dyżurny sali 
porodowej, to do niego należy ordynowanie leków i środ-
ków pomocniczych, on też, wspólnie z położną przyjmują-
cą poród ponoszą odpowiedzialność za pacjentkę sali poro-
dowej; 

 W polskich szpitalach finansowanych przez NFZ, nie 
wykonuje się cięć cesarskich „na życzenie pacjentki”.

- jeżeli wymaga tego stan rodzącej, wystąpi zagrożenie 
życia płodu i konieczna  jest interwencja instrumentalna, 

osoba towarzysząca musi opuścić salę porodową (personel 
skupia się wtedy na pomocy pacjentce, nie może zajmować 
się osobami postronnymi, u których z nadmiaru wrażeń nie-
jednokrotnie dochodzi do omdleń, zasłabnięć itp.)

- nie jest również możliwa obecność osoby towarzyszącej 
przy cięciu cesarskim na sali operacyjnej.

 Blok operacyjny objęty jest wysokim reżimem sani-
tarnym, nie mogą tam przebywać osoby spoza personelu 
medycznego.

DOULA

(z języka starogreckiego- służąca) - ponieważ  nie wszyscy 
wiedzą co oznacza to określenie i jakie doula spełnia zada-
nia, kilka zdań wyjaśnienia.

 Doula to piastunka kobiety ciężarnej. Kobieta, która 
wspiera fizycznie i emocjonalnie kobietę rodzącą.

 Doula nie może zastąpić położnej, która ma odpowied-
nie kwalifikacje medyczne do opieki nad pacjentką w czasie 
porodu i ponosi odpowiedzialność za jej stan zdrowia. Do-
ula zazwyczaj nie ma wykształcenia medycznego, ale po-
winna mieć ukończony kurs przygotowujący ją do tej roli. 
W styczniu 2015 roku doula (asystentka kobiety w czasie 
ciąży i porodu) została wpisana na listę zawodów w Polsce.
W Krajowym Rejestrze Sądowym 15 listopada 2011 roku 
zostało zarejestrowane Stowarzyszenie DOULA w Polsce. 
Powstało, by zrzeszać i kształcić wysoko wykwalifikowa-
ne doule, kandydatki na doule oraz osoby wspierające ideę 
doulowania.

 Większość szpitali doule traktuje jako osobę towarzy-
szącą, co sprawia, że taki wybór w czasie pobytu na poro-
dówce dyskwalifikuje obecność partnera czy innej bliskiej 
osoby ( zazwyczaj zezwala  się na obecność przy rodzącej 
jednej osoby towarzyszącej).

 Oczywiście w wyjątkowych przypadkach - np. oboje 
rodzice są obcokrajowcami i niezbędna jest pomoc tłuma-
cza, lub rodzącą jest osobą o znacznym stopniu niepełno-
sprawności (np. głuchoniema)- wtedy lekarz dyżurny ze-
zwala na obecność więcej niż jednej osoby.

W następnym wydaniu naszej szkoły rodzenia 

Poród - I okres - pozycje w porodzie,
zalety pozycji wertykalnych,

metody łagodzenia bólu.

Małgorzata Bujakowska
 Instruktor Szkoły Rodzenia 
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 Zima tego roku była łagodna, śnieg nie zasypał lasu, 
spod igliwia wystawała zielona trawa; zielone też były 
listki poziomek i borówek. Młode drzewka miały mięk-
ką korę a na polach zostało sporo kłosów nieskoszonych 
zbóż. Tu i ówdzie można było spotkać też pędy ziół: 
dziurawca czy nawłoci. Stado saren - kilka kóz, kozioł-
ków i najstarsza oraz  najbardziej doświadczona  z nich 
Sarnia Mama - miało sporo pożywienia. Chłód też im 
nie doskwierał, więc biegały beztrosko po lesie i oko-
licznych polach, tu coś skubnęły, tam  uszczknęły.
 Trzymały się razem bo to zawsze raźniej i lepsza 
ochrona przed drapieżnikami. Co prawda w ich lesie 
na próżno by szukać wilka ale zagrożenie stanowiły 
watahy  wałęsających  się  psów. Właśnie skubały tra-
wę koło dużej zwalonej sosny , kiedy z zagłębienia 
pod korzeniami wychynęła  Pani Lisowa , a za nią cała 
gromadka lisiąt.
 - Ooo, witam, witam Sarnia Mamo - co tam dobre-
go słychać u Państwa?
 Ja muszę szybko coś upolować moim szczenia-
kom, bo dziś od rana bardzo  płaczą - i nie docze-
kawszy się odpowiedzi od Sarniej Mamy czmychnęła 
w zarośla tylko ruda kita mignęła między bezlistnymi 
gałęziami krzewów tarniny.
 A Sarnia Mama  zatrzepotała długimi, czarnymi 
rzęsami i  uśmiechnęła się pod nosem -
 - Oj ta Pani Lisowa,  taka szybka i zwinna, zawsze 
się spieszy. A jej dzieci , bezustannie dokazują  - to  ich 
szczekanie ciągle słychać w lesie.
 Teraz też rozrabiały przed norą , aż Sarnia Mama 
musiała ich upomnieć -
 - Ciszej szczeniaki, przecież w waszej norze, za 
ścianą śpią borsuki. Pani Borsukowa będzie niezado-
wolona jak się nie wyśpi.
 - Hu hu hu -zawołał Pan Sowa z gałęzi dębu, które-
go też zaniepokoiły hałasy dobiegające z dołu - a jaki 
macie bałagan przed norką. Pani Borsukowa załamie 
ręce jak to zobaczy.
 Rodzina Borsuków uchodziła w lesie za czyścio-
chów, zawsze mają posprzątane przed domem, nawet 
mają swoją ubikację. Niestety dzielą norę z rodziną Li-
sów, którzy zostawiają dookoła resztki jedzenia i inne 
odpad, więc borsuki zazwyczaj mają pełne ręce roboty.

GAZETA PIERZCHNICKA - DZIECIOM
OPOWIADANKA DLA FRANKA....

Koziołek

 Sarenki nie słuchały już tego, zajęte skubaniem 
zielonych listków poziomek odeszły na polankę blisko 
drogi.
 Młody Koziołek, w czerwcu dopiero skończy 
pierwszy rok życia, biegał w stadzie pilnowany przez 
resztę saren. Był bardzo ciekawski, wszędzie go było 
pełno, teraz też odszedł kilkanaście metrów od mamy 
bo w zaroślach coś lśniło,  błyszczało i kusiło zapachem.
 -  Ach - westchnął Koziołek- jakie cuda tam leżą. 
Srebrne i złote, czerwone i niebieskie, a jak pięknie 
tam  pachnie - pomarańczami? 
- Mamo, mamo- zawołał - chodź, zobacz!
Sarnia Mama beknęła krótko -
- Nie podchodź tam, to niebezpieczne, ludzie wywieźli 
śmieci do lasu, ale nie ma tam nic dla nas do zjedzenia.
- Ale mamo, mamo, to tak pachnie inaczej niż nasza 
łąka.
 I Koziołek zwabiony  tym zapachem zaczął wę-
szyć i szukać czegoś między starymi szmatami, pudła-
mi, zgniecionymi plastikowymi butelkami po napo-
jach i różnymi niepotrzebnymi starociami. 
 Szczególnie jedna woń zainteresowała go bar-
dziej. Wsadził tam głowę i delektował się tym aroma-
tem. Nagle usłyszał wołanie mamy.
 Sarnia Mama pobekiwała coraz głośniej, rozgląda-
jąc się płochliwie dookoła, ale jej synka nie było wi-
dać. Stado odeszło już od polany a Koziołek za nimi 
nie podążył.
 Nagle oczom sarenek ukazał się niezwykły wi-
dok. Koziołek z wielkim rykiem wybiegł na drogę, jak 
oszalały pędził przed siebie, potykając się i obijając 
o drzewa; przewracał się i wstawał, nie mogąc utrzy-
mać równowagi. Jego żałosny skowyt  rozlegał się po 
całym lesie. Chwilę trwało zanim sarny zorientowały 
się co mu się przydarzyło.
 Zwabiony zapachem buszując w śmieciach Kozio-
łek założył na głowę plastikową butlę, potem w na-
padzie paniki biegał po lesie nic nie widząc. Niestety 
nie udało mu sie pozbyć tego specyficznego nakrycia 
głowy.
 A on sam po tym szaleńczym biegu opadł z sił i le-
żąc na skraju drogi pobekiwał żałośnie wzywając na 
pomoc mamę.
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 Sarnia Mama podbiegła do niego, chcąc mu po-
móc; przybiegła też reszta stada i inne zwierzęta zwa-
bione hałasem. Pierwsza zjawiła się Pani Lisowa, za 
nią lisiątka, o dziwo bardzo ciche tym razem, nadleciał 
też Pan Sowa z żoną, cała gromada sikorek a nawet 
państwo Borsukowie, którzy wyrwani z zimowego snu 
przyczłapali na skraj lasu.
Wszyscy byli bardzo zaniepokojeni dramatyczną sytu-
acją w jakiej znalazł sie Koziołek.
 Sarnia Mama cicho płakała nad losem swojego 
dziecka, jej wielkie, brązowe oczy były pełne łez. 
Nie widziała ratunku dla Koziołka, myślała że zginie 
w męczarniach z głodu i pragnienia. 
 Inicjatywę przejęła Pani Lisowa. Zwołała swoje 
dzieci i przy ich pomocy poczęła szarpać
i gryźć butlę na głowie Koziołka. Na nic się to zdało; 
plastik był twardy, a butla jeszcze głębiej wsunęła się 
na  już  bardzo obolały pyszczek kozła.
 Pan Borsuk podrapał się po brzuchu i nic nie po-
wiedział, sikory latały nad głowami  i piskliwie szcze-
biotały; zbiegły się też zające, które trzęsły się ze stra-
chu, ale nikt nie miał pojęcia jak pomóc Koziołkowi.
 Tylko Pan Sowa, po długim namyśle i konsultacji 
z żoną oznajmił -
- Hu hu hu, trzeba zawołać ludzi na pomoc, nie ma 
innego wyjścia.
Podniósł sie wielki rwetes - wszystkie zwierzęta gada-
ły i przekrzykiwały się wzajemnie-
- Ludzi ?! Ludzi?? nie, tylko nie to!!
 Sarnia Mama aż wzdrygnęła się na samą myśl 
o tym. Przecież sarny chowają się przed ludźmi, 
a małe koźlęta są pozbawione zapachu, żeby ani ludzie 
ani drapieżne zwierzęta ich nie wyczuli, a tu nagle po-
mysł, że ludzie pomogą jej dziecku? 
Hu, hu, hu- Pan Sowa nadal obstawał przy swoim- Tyl-
ko człowiek może tu coś poradzić !
 Cóż było robić, kozła czekała śmierć, a tak była 
jakaś szansa na to aby mu pomóc. Ustalili, że Koziołek 
zostanie przy drodze i poczeka, aż ktoś go tam wypa-
trzy.

#
 Justynka i Adaś wracali z tatą od babci, spieszy-
li się nieco bo mama czekała z obiadem a tata chciał 
oglądać w telewizji konkurs skoków narciarskich. Do 
domu zostało im już tylko kilka kilometrów. Właśnie 
przejeżdżali przez las, gdy ich oczom ukazał się nie-
zwykły widok - na skraju drogi leżał mały koziołek 
z.... butelką na głowie.
- Tato, tato! Zatrzymaj się - zawołał Adaś - trzeba mu 
to zdjąć. 

 No niestety, zwierzak  na ich widok podniósł się  
i zaczął uciekać.
- Tato, co zrobimy, on tak nie może zostać , bo zginie- 
oczy Justynki były pełne łez.
Pan Tomasz pomyślał chwilę i powiedział:
- Musi być nas więcej. Osaczymy go z każdej strony 
i wtedy może uda się go złapać i  mu  to zdjąć.
 Rozdzwoniły się telefony, dzieci zawiadomiły 
swoich kolegów, pan Tomasz sąsiadów i znajomych. 
Po chwili z każdej strony wsi nadbiegali ludzie, a że 
wieś jest  rozległa, nie na darmo zwana „Warszawą”,  
odsiecz nadchodziła liczna. Trzeba było się spieszyć 
bo o tej porze roku zmrok nadchodził wcześnie. Oto-
czyli polanę, pierścień z ludzi był coraz ciaśniejszy  
i ciaśniejszy, aż w końcu czyjeś ręce złapały Koziołka 
i uwolniły go z plastikowej pułapki.

 Koziołek wstał, rozejrzał się po ludziach 
z wdzięcznością w oczach, po czym czmychnął do 
lasu prosto w objęcia Sarniej Mamy. Szczęście wiel-
kie zapanowało w lesie. Pani Lisowa odtańczyła taniec 
radości, przy szczekającym akompaniamencie swoich 
dzieci, Borsuki zadowolone podreptały do nory, aby 
spać dalej; tylko  zające nadal trzęsły się ze strachu, ale 
jakby mniej.
A Pan Sowa pokręcił głową z zadowoleniem-
- Hu hu hu, ludzie są dobrzy, pomagają leśnym zwie-
rzętom. Hu hu hu, jutro opowiem to w innym lesie. 
Taaak, ludzie są dobrzy.
 Parę dni po tym zdarzeniu, Justynka i Adaś  wspól-
nie z kolegami z klasy i panią wychowawczynią wy-
brali się sprzątać las. Pan Burmistrz dał worki na śmie-
ci i użyczył specjalny samochód. W jedno popołudnie 
zebrali z lasu wszystkie śmieci, żeby już żadne z le-
śnych zwierząt nie ucierpiało.

Babcia Małgosia
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