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W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia,
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości.  
Radosnego, świątecznego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny, 
 a w każdym dniu Nowego Roku  

wiele uśmiechu i radości.

Maria Łopatowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisław Strąk 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica
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Nowe drogi gminne oddane do użytku

 W listopadzie oddano do użytku 3 odcinki nowych 
dróg gminnych w asfalcie.
 Pierwsza to droga w miejscowości Podstoła Ża-
bieniec - o długości 500 mb i szerokości 3 m. Inwesty-
cję zrealizowano dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
50% z Urzędu Marszałkowskiego. Wartość inwestycji 
96 tys. zł.
 Kolejna droga z nową nawierzchnią asfaltową to ul. 
Mleczna w Pierzchnicy. Inwestycja jest dofinansowana 
w 80% ze środków unijnych w ramach projektu: Rewi-
talizacja Pierzchnicy. Wartość inwestycji: 66 tys. zł.
 Trzecia droga, która poddana została gruntownej 
modernizacji to ul. Kard. Wyszyńskiego w Pierzch-
nicy. Jest to ulica, na której nawierzchnia asfaltowa 

była mocno popękana (mocno obciążona przez częste 
przejazdy autobusów szkolnych). Ponadto wykonano 
nowy chodnik od strony zachodniej umożliwiający 
bezpieczne przejście uczniów do szkoły. Inwestycja 
jest również dofinansowana w 80% ze środków unij-
nych w ramach projektu: Rewitalizacja Pierzchnicy. 
Wartość inwestycji: 222 tys. zł.
 Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię asfal-
tową na placu manewrowym gdzie zlokalizowany jest 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Kieleckiej w Pierzchnicy. Wartość 
inwestycji: 26 tys. zł.

Stanisław Strąk
Burmistrz

Woda wytrysnęła

 W październiku dokonano odwiertu nowej studni 
głębinowej w Skrzelczycach. Ku naszemu miłemu za-
skoczeniu okazało się, że natrafiono na bardzo bogate 
złoża wodonośne. 
 Podczas odwiertu woda wytrysnęła na kilka metrów 
w górę. Odwiercona studnia ma 70 m głębokości, zosta-
ła orurowana i przygotowana do pompowania wody – 
koszt wykonanej inwestycji: 120 tys. zł. Przeprowadzo-
no próbne kilkudniowe pompowania, które potwierdziły 
iż wydajność tego złoża jest bardzo duża - większa niż 
w Pierzchniance – ponad 40 m3 na godzinę. Badania mi-
krobiologiczne oraz chemiczne na zawartość metali i in-
nych związków chemicznych potwierdziły przydatność 
wody do spożycia dla ludzi. 
 W tej sytuacji podjęta została decyzja o opraco-

waniu dokumentacji projektowej dla budowy nowej 
hydroforni przy tej studni. Szacujemy, że do końca 
września przyszłego roku uda się sporządzić projekt 
oraz uzyskać pozwolenie na budowę wraz z decyzją 
środowiskową i pozwoleniem wodnoprawnym, a na-
stępnie przystąpimy do budowy tej hydroforni. Szaco-
wany koszt budowy nowej hydroforni 250-300 tys. zł.
 Planuje się zasilanie wodą z nowego ujęcia miesz-
kańców: Skrzelczyc, Komórek, Kaliny Góreckiej, Gó-
rek oraz część Pierzchnicy – ok. 2000 mieszkańców. 
Ze względu na odkryte duże zasoby wody to w sytu-
acji kryzysowej woda z tego ujęcia może być tłoczona 
także na pozostałą część gminy. 

Stanisław Strąk
Burmistrz 
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Dzienny Dom Opieki Medycznej

 Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy planuje od 01.01.2021 r. rozpocząć re-
alizację projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycz-
nej w Pierzchnicy, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, działanie 9-2-3 Rozwój wysokiej jakości 
usług zdrowotnych.
 Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu 
do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 
poprzez otoczenie opieką osób niesamodzielnych, któ-
rych stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wy-
łącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej. 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie:  
pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne.
 W Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzch-
nicy zostanie utworzonych 15 miejsc, dla osób które 
spełnią następujące kryteria formalne:
• osoby zamieszkujące powiat kielecki (z wyłączeniem 

miasta Kielce)
• osoby po przebytej hospitalizacji lub osoby, u któ-

rych występuje ryzyko pobytu w szpitalu

Wymagane dokumenty:
1. skierowanie do DDOM wydane przez lekarza POZ 

lub w przypadku pobytu w szpitalu wystawiona 
przez lekarza szpitalnego;

2. karta oceny  stanu klinicznego wg. skali Barthel, 
wystawiona przez lekarza POZ lub w przypadku 

pobytu w szpitalu wystawiona przez lekarza szpi-
talnego;

3. deklaracja udziału w projekcie dostępna jest  na 
stronie internetowej: www.sueryder-pierzchnica.pl. 
w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzch-
nicy uczestnicy będą mieć zapewnioną:
• opiekę medyczno-pielęgniarską, 
• terapie zajęciową,
• rehabilitację,
• wyżywienie: śniadanie i obiad,
• transport z miejsca zamieszkania do DDOM-u 

w Pierzchnicy,
• istnieje możliwość refundowania kosztów dowozu 

w przypadku samodzielnego przywożenia uczestni-
ków na zajęcia,

• w DDOM-u w Pierzchnicy będzie można przebywać 
8 godz./dziennie od 8:00-16:00, 

• w DDOM-u w Pierzchnicy będzie można przebywać 
od 30 do 120 dni roboczych,

• udział w projekcie jest bezpłatny.

 Dodatkowe informacji można uzyskać po nume-
rem telefonu 41 370-92-98.

Ilona Hendzel
Koordynator

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

 Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 
wywołującego choroby COVID-19 oraz z konieczno-
ści zachowania bezpieczeństwa Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kielcach informuje, iż od dnia 04.11.2020 r. do 
odwołania obsługa klientów odbywać się będzie wy-

łącznie telefonicznie 
lub poprzez e-mail.
PUP w Kielcach jedno-
cześnie informuje, iż 
od dnia 04.11.2020 r. 

do odwołania Lokalne Punkty Informacyjno – Kon-
sultacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
będą nieczynne.
 Od 04.11.2020r. zawieszone są również spotka-
nia z pracodawcami w ramach cyklu „Popołudnia 
Pracodawcy”, odbywające się w każdą środę w go-
dzinach od 15:00 do 17:00.
 Szczegółowe informacje dot. bieżącej obsłu-
gi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej 
https://kielce.praca.gov.pl/ .
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Szkolne Koło Wolontariatu nie przestaje działać

 Pomimo pandemii koronawirusa nasze Szkolne 
Koło Wolontariatu wciąż działa. Do tej pory mieliśmy 
już kilka ważnych zadań. 

 Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora przygo-
towaliśmy życzenia dla pensjonariuszy Domu Opieki 
Rodzinnej Borowiecki oraz Domu Seniora im. Sue 
Ryder. Każdy mógł dodać coś od siebie, wystarczy-
ło tylko nagrać swoje życzenia. Seniorzy byli bardzo 
zadowoleni, że o nich pamiętaliśmy w tych trudnych 
i ciężkich czasach.
 Całkiem niedawno, kiedy jeszcze chodziliśmy do 
szkoły, a obostrzenia były nieco lżejsze udało nam się 
uzbierać słodycze, gry planszowe oraz książki, które 
zostały przekazane przez p. Karolinę Bulanowską 
i p. Martynę Gaworek- opiekunki Szkolnego Koła 
Wolontariatu do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Winiarach. Niestety zaistniała sytuacja powstrzymała 
wolontariuszy od osobistego doręczenia  podarunków.  
 Mamy nadzieję, że kiedy sytuacja się ustabilizuje uda 
nam się jeszcze zrobić wiele pożytecznych uczynków. 

Amelia Buras
– uczennica 7 klasy
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10 – ta Rocznica

 W dniu 26 listopada 2010 r. w Rawie Mazowiec-
kiej zmarła Maria Stolzmann z domu Szańkowska. 
Nasz Honorowy Obywatel, ważna osoba dla naszej 
Gminy i Polski.

 Urodziła się w dniu 2 sierpnia 1929r. w Suserzu, 
a wychowała się w Kępiu w pow. miechowskim. 
Tam Ojciec Antonii prowadził do 1945r. gospodar-
stwo słynące z hodowli bydła i koni. Ukończyła stu-
dia rolnicze, zrobiła doktorat i pracowała w placów-
kach hodowli zwierząt.

 Odniosła  wiele sukcesów kierując hodowlami  
do produkcji mięsa i mleka na zlecenie Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia 
i rolnictwa (FAO). W roku 1988 została Prezesem 
kościelnej Fundacji wspomagającej zaopatrzenie 
Wsi w Wodę. Pełniła funkcję posła RP w latach 
1989 – 91, 1993 – 97, 1999 – 2001, a także funkcję 
wiceprzewodniczącej Fundacji  Polsko – Niemiec-
kiej i Amerykańskiej Pomocy Humanitarnej.

 Powyższe funkcje przyniosły dla naszej Gminy 
wielkie korzyści. Już do 1996r. wybudowano wodo-
ciągi w Gminie Pierzchnica. Poważnymi dotacjami 
dofinansowana została budowa szkoły w Pierzchni-
cy. Dzięki Pani Marii Stolzmann udało się zdobyć 
udział w programie Szwajcarskim, co zaowocowało 
powstaniem Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchni-
ca, oraz Gminnej Mleczarni (w tym czasie p. Maria 
była doradcą premier H. Suchockiej). 

 Była inicjatorem budowy Domu Seniora 
w Pierzchnicy i jako prezes Fundacji Sue Ryder 
w Warszawie zorganizowała dużą pomoc finanso-
wą dla tego przedsięwzięcia. Wykorzystując zajmo-
wane stanowiska dużo pomogła dla województwa, 
to dzięki jej zaangażowaniu klasztory Cystersów   
w Wąchocku i Jędrzejowie mogły  wymienić pokry-
cie na blachę miedzianą.

 Są świadkowie jak Pani Maria Stolzmann 
z swojej emerytury przekazywała pieniądze siostrze 
Małgorzacie Chmielewskiej prowadzącej Domy 
Wspólnoty ,,chleb i życie”, oraz księdzu Mikosowi 
na potrzeby Schroniska Dla Rolników w Skoszynie. 

 Wspierała Centrum Onkologii w Kielcach w za-
kupie sprzętu. Wzruszająca była opieka nad dziew-
czynką z biednego domu w Kielcach, która nie mia-
ła rączek, pani poseł zebrała pieniądze od sędziów 
trybunału konstytucyjnego i zakupiła jej wózek ste-
rowany ustami.

 6 grudnia 2010 r. na cmentarzu powązkowskim 
w Warszawie pożegnał ją tłum ludzi doceniają-
cych, że żyła dla innych. Odeszła osoba szlachet-
na, porządna katoliczka, człowiek ogromnej wiedzy 
i umiejętności, a przede wszystkim dobry człowiek.
Na uroczystości pogrzebowej była liczna delegacja  
z Pierzchnicy i Chmielnika.

 Ideały które reprezentowała Pani Maria Stol-
zmann zostały zachowane w Naszej Gminie. Wie-
le instytucji i dzieł, które dzięki niej powstało do 
dziś funkcjonują i rozwijają się w duchu prawości 
i uczciwości.

Marek Zatorski
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Kryzys negatywnie wpłynął na finanse gminy

 Epidemia koronawirusa na świecie i w naszym kra-
ju bardzo poważnie uderzyła w gospodarkę. Wiele branż 
zostało zamkniętych lub mocno 
ograniczono ich działalność.
 To spowodowało, że nastą-
piły mniejsze wpływy z podat-
ków do budżetu państwa. Ta sy-
tuacja przełożyła się również na 
budżet naszej Gminy. Ponieważ 
oprócz podatków płaconych 
bezpośrednio do urzędu (rolny 
lub od nieruchomości) otrzy-
mujemy poważne kwoty z bu-
dżetu państwa w postaci sub-
wencji oraz udziały w podatku 
dochodowym od wynagrodzeń 
oraz emerytur i rent. 
 W ostatnich latach następo-
wał wzrost tych subwencji o kwotę od 480 tys.zł do 
800 tys.zł rocznie. 
 Pozwalało to na pokrycie wzrostu wydatków bie-
żących związanych z ustawowym wzrostem wynagro-
dzeń pracowników szkół, urzędu, biblioteki, MGOPS-u, 
wzrostem kosztów energii i innych bieżących wydat-
ków. Z ogólnych dochodów gminy na inwestycje zo-
stawało ok. 1,2 mln zł.
 Na 2021 rok subwencja ogólna i udziały w podat-
ku dochodowym wzrosną tylko o 85 tys. zł co stano-
wi zaledwie 1% wzrostu. Natomiast ustawowy wzrost 
wynagrodzeń oraz wzrosty innych kosztów bieżących 

(np. pracownicze programy kapitałowe) wynikających 
z przepisów wyniesie ok. 400tys.zł. To powoduje, że 

gwałtownie zmniejsza się ilość 
środków, które możemy prze-
znaczyć na inwestycje.
   Jednocześnie mając na uwa-
dze również trudną sytuację 
mieszkańców i przedsiębior-
ców Rada Miejska nie podwyż-
szała podatków. 
   W tej sytuacji konieczne będą 
ograniczenia w różnego rodza-
ju działalnościach i wydatkach 
tak, aby bez narażania na za-
łamanie finansów bezpiecznie 
przeprowadzić Gminę przez ten 
trudny okres.  Z drugiej strony 
będziemy się starać możliwie 

najbardziej racjonalnie wdrażać oszczędności, aby 
były one jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców. 
 Na pewno musimy zabezpieczyć środki na inwe-
stycje objęte dofinansowaniem zarówno unijnym jak 
i rządowym oraz zagwarantować realizację funduszu 
sołeckiego.
 Trzeba mieć nadzieję, że kryzys w naszym kraju 
nie pogłębi się i wkrótce powróci wzrost gospodarczy 
co przełoży się na poprawę finansów i tym samym 
zwiększą się możliwości inwestycyjne naszej Gminy.

Stanisław Strąk
Burmistrz

Gminne obchody Święta Niepodległości

 W dniu 11 listopada 2020 r. o godzi-
nie 9 odbyła się uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny, po której Burmistrz 
Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław 
Strąk oraz Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Maria Łopatowska dokonali złoże-
nia wieńca pod pomnikiem Gloria Victis. 
Ze względu na panującą pandemię uro-
czystość miała charakter symboliczny.

Redakcja
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WARSZTATY KULINARNE

 W tym roku 2020/2021 nasza szkoła bierze udział 
w ogólnopolskim Programie ,,Dobrze Jemy”. Program 
skierowany jest do klas ,, 0” oraz I – III szkół podsta-
wowych. Jego celem jest przede wszystkim edukacja 
w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz 
zachęcenie najmłodszych do gotowania. Projekt jest 
spójny z podstawą programową. Każda klasa otrzyma-
ła plakat osiągnięć wraz z naklejkami, a uczniowie mini 
książeczki, a w nich: listę umiejętności małego kucha-
rza, miesięczny licznik warzyw i owoców, 10 zasad jak 

dobrze jeść, żeby dobrze żyć. W trakcie zajęć ucznio-
wie uczą się czym jest  ,,dobre jedzenie” i dlaczego jest 
ważne dla zdrowia. Jednak edukacja kulinarna, czyli 
rozwijanie umiejętności praktycznych, związanych 
z gotowaniem i jedzeniem sprawiła uczniom najwię-
cej radości. Odbyły się warsztaty kulinarne – w klasie 
,, 0 ” u p. Aldony Borek przedszkolaki wykonywały 
,, jogurtowy przekładaniec ”, a także piekły pyszne, 
zdrowe ciasteczka. Klasa II a wraz z wychowawczy-
nią Anną Makuch brała udział w warsztatach   ,,nale-
śnikowe szaleństwo ”, a także już w trakcie nauczania 
zdalnego uczniowie wykonywali ,,jogurtowy przekła-
daniec”. Na pewno połączenie wiedzy i umiejętności 
dzieci daje najlepsze efekty edukacyjne. 

Anna Makuch 
Szkolny Koordynator Programu

Projekt Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

 Koniec roku sprzyja 
podsumowaniom. W związ-
ku z tym przedstawię szereg 
działań realizowanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w ra-
mach projektu Centrum 
Usług – Współpraca na rzecz 
społeczności lokalnej. 
 Rok 2020 okazał się pod 
wieloma względami rokiem 
wyjątkowym, czy to dobrze 
czy nie? Trudno mnie oce-
niać. Wszyscy, wspólnie 
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zostaliśmy postawieni w sytuacji dokonania licznych 
zmian. Dotyczy to różnych płaszczyzn naszego życia, 
osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego. 
Również działania projektowe w wielu sytuacjach mu-
siały ulec modyfikacji. 

 W ramach działań projektowych odbywały się, 
choć w mniej regularnej formie, zajęcia ruchowe 
z wykorzystaniem układanki sensorycznej KLOCKI 
MOVIE. Takie zajęcia cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem wśród najmłodszych uczestników projek-
tu. Był to czas aktywnego spędzania czasu, mocnego 
zaangażowania ruchowego oraz wzajemnej integracji, 
poznawania siebie, uczenia się odpowiedzialności, do-
strzegania oraz akceptowania wzajemnych niedosko-
nałości.

 W tym, nietypowym roku młodsza grupa uczestni-
ków miała możliwość skorzystania z zajęć z hipotera-
pii. Takie zajęcia miały przede wszystkim usprawniać 
ciało dziecka, pobudzić do reakcji, poddać się regular-
nym, delikatnym ruchom konia. W dużej mierze zaję-
cia odbywały się na terenie Ośrodka Rekreacji i Hipo-
terapii MAAG w Kielcach. Warto zauważyć, że takie 
spotkania dawały uczestnikom dużo radości, uśmiechu 
oraz w sposób niezwykle pozytywny wpływały na roz-
wój ruchowy każdego dziecka. 

Grupy Wsparcia. Część spotkań miało charakter zajęć 
psychoedukacyjnych, na których były podejmowane 
tematy związane ze stresem, sztuką komunikacji czy 
asertywności. Atmosfera w trakcie spotkań jest sprzy-
jająca do szczerych rozmów, dyskusji, wymiany po-
glądów oraz słuchania i poznawania trudności z per-
spektywy drugiej osoby.

 W trakcie realizacji projektu odbywały się rów-
nież, w zależności od zapotrzebowania oraz aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej, konsultacje z radcą praw-
nym, psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia 
rehabilitacyjne. Uczestnicy projektu  mieli również 
możliwość wyjazdu na zajęcia z onoterapii. 

 Pojawiła się również możliwość skorzystania 
z bezpłatnych korepetycji realizowanych w formie 
zdalnej przez wolontariuszy Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Kielcach.

 Niestety są działania, które nadal zaliczane są do 
niezrealizowanych ze względu na obecną sytuację. 
Dlatego mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda 
się zorganizować zaległe spotkanie z wolontariusza-
mi Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, 
którzy zorganizują dla uczestników projektu działania 
integracyjne, z zabawami, warsztatami plastycznymi, 
ruchowymi itp.

 Przed nami jeszcze kilka miesięcy realizacji pro-
jektu. Z ciekawością dziecka oczekujmy na kolejne 
działania w ramach realizowanego przez Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy 
projektu Centrum Usług – Współpraca na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Martyna Jamrożek

 W trakcie trwania całego roku, na comiesięcz-
nych spotkaniach rozmawiali ze sobą rodzice dzieci 
z niepełnosprawnością. W odpowiedzi na potrzeby tej 
grupy opiekunów, w ramach projektu została zorgani-
zowana Grupa Wsparcia.  Z racji sytuacji odbywała 
się ona w różnych formach zarówno stacjonarnej jak 
i zdalnej. Nie przeszkodziło to jednak w podejmowa-
niu trudnej tematyki, omawianiu bieżących trudności 
z jakimi borykają się mamy – bohaterki i uczestniczki 
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA   

 9 października 2020 roku 
w Miejsko-Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Pierzchnicy 
odbyło się pasowanie na Czy-
telnika klasy II a, której wy-
chowawczynią jest pani Anna 
Makuch. Pasowanie na Czy-
telnika to oficjalne przyjęcie 
najmłodszych do grona czy-
telników biblioteki. Celem 
uroczystości jest zapoznanie 
uczniów z zasadami korzysta-
nia z biblioteki i ich zbiorów 
oraz przygotowanie do samodzielnego wyboru książki.
 Na okoliczność tego wydarzenia drugoklasiści za-
prezentowali przedstawienie o książce. Pomocą  służy-
ły im starsze koleżanki jako narratorki: Kasia Zającz-
kowska i Kornelia Osman. Po takim wprowadzeniu 

dzieci złożyły uroczyste 
przyrzeczenie, że zawsze 
będą szanować książki. Na-
stępnie Pani kierownik Jo-
lanta Adamska dokonała pa-
sowania każdego z uczniów 
,,czarodziejską’’ książką. Na 
pamiątkę uczniowie otrzy-
mali dyplom, książkę, za-
kładkę, prośbę książki oraz 
słodki upominek.
 Serdeczne podziękowa-
nia dla Pani Anny Makuch 

za przygotowanie dzieci do występu oraz Pani Danuty 
Leszczyńskiej, która zorganizowała uroczystość w bi-
bliotece.

Pracownicy MGBP
w Pierzchnicy

Termomodernizacja garażu OSP Drugnia

 Garaż OSP w Drugni do-
czekał się gruntownego remontu 
zewnętrznego. Jest to efekt za-
angażowania druhów strażaków 
oraz dobrej współpracy radnej 
Magdaleny Sikory oraz sołtys 
Jolanty Bracichowicz z władza-
mi Gminy Pierzchnica. 
 Na początku roku strażacy 
zorganizowali zbiórkę pienię-
dzy na portalu internetowym 
POMAGAM.PL i zebrali kwotę 7.300 zł na wymia-
nę bram garażowych. Następnie Zarząd OSP pozyskał 
7.000 zł dotacji z MSWiA, a mieszkańcy Drugni przekaza-
li z funduszu sołeckiego kwotę 5.000 zł. Dzięki temu udało 
się zakupić i zamontować dwie nowe bramy garażowe. 
 Z informacją o możliwości pozyskania środków fi-
nansowych na termomodernizację zgłosiła się radna 
Magdalena Sikora i Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy 
w trybie pilnym taki wniosek złożył do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Jednocześnie podjęto 
działania w celu uzyskania poparcia dla tego wniosku, 
gdyż wniosków było bardzo dużo. Dużej pomocy udzie-
lił Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana. W efekcie 
przyznana została dotacja w kwocie 22.500 zł (jedna 
z największych jakie przyznano, około połowa wniosków 
została odrzucona). Warunkiem było jednak sporządzenie 

dokumentacji technicznej, audy-
tu energetycznego oraz zrealizo-
wanie inwestycji zgodnie wy-
tycznymi z audytu, aby osiągnąć 
tzw. „efekt ekologiczny”.
 Przetarg na realizację 
przedsięwzięcia wygrała firma: 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Maciej Ławik za kwotę 
69.500 zł. Zakres robót obej-
mował: wykonanie docieplenia 

ścian, wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja 
stropodachu z nowym pokryciem termozgrzewalnym, 
zakup i instalację grzejników oraz instalacja wycią-
gu spalin. Obiekt zyskał nową elewację. Jednocześnie 
w trakcie prac okazało się koniecznym wykonanie no-
wej wylewki w głównym boksie garażowym. Strażacy 
w czynie społecznym skuli starą wylewkę. Nowa wy-
lewka została wykonana w technologii tzw. „przemysło-
wej” – odpornej na ciężar i posiadającą wysoką gładkość 
powierzchni pozwalającą na łatwe utrzymanie czystości 
(nie ma już konieczności układania płytek).
 Obecnie garaż jest przystosowany do utrzymania 
samochodu bojowego w pełnej gotowości (napełniony 
wodą) w okresie zimowym. 

 Stanisław Strąk
Burmistrz
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Ruszyła budowa świetlicy w Drugni Rządowej

 W październiku 
rozpoczęła się budo-
wa świetlicy wiejskiej 
w Drugni Rządowej. 
Jest to przedsięwzię-
cie oczekiwane od 
wielu lat przez miesz-
kańców. Zabiegał 
o to sołtys Stanisław 
Kwapisz. Pierwotnie 
planowano budowę 
na lata 2018-2019, ale 
ze względu na wpro-
wadzoną w 2016 roku 
reformę oświaty skut-
kującą koniecznością 
budowy sali gimnastycznej przy szkole w Drugni – in-
westycję przełożono na lata 2020-2021.

 W sierpniu przeprowa-
dzono przetarg i wyłonio-
no wykonawcę: Usługi 
Budowlane Handel Irene-
usz Sieczkowski. Wartość 
inwestycji po przetargu 
to: 472.320 zł. Termin 
zakończenia inwestycji: 
15 sierpnia 2021r. Miesz-
kańcy Drugni Rządowej 
zarówno na 2020 jak i na 
2021 rok fundusz sołecki 
przeznaczyli na budowę 
świetlicy. Zgodnie z umo-
wą w 2020 roku wykona-
ne zostały fundamenty.

Stanisław Strąk 
Burmistrz

CodeWeek z Uczymy dzieci programować

 W dniach 28.09.2020 do 09.10.020 uczniowie klas 
1- 3  brali udział w wyzwaniu CodeWeek z Uczymy 
dzieci programować. CodeWeek to tydzień kodowania. 
Jest to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie 
państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wyda-
rzeń związanych z programowaniem (w ubiegłym roku 
Polska zajęła II miejsce), a w tym roku i my mamy swój 
udział w  zajęciu przez Polskę  pierwszego miejsca.  
Nasze działania związane z programowaniem odbywały 
się w dniach od  10-25 października.  Zgodnie z regu-
laminem wyzwania,  zadania wykonane przez naszych 
uczniów zostały zaliczone do wydarzeń CodeWeek i zo-
stały umieszczone na europejskiej mapie zadań. Ucznio-
wie klas 1 - 3 przy wsparciu  wychowawców: p. B. Misz-
czyk, p. A. Makuch, p. R. Piątek, p. M. Ksel i p. A. Figiel 
zrealizowali  wszystkie zadania: programowaliśmy 
zdrowie, rozszyfrowaliśmy muzyczny kod do utworu 
Mozarta ,,Marsz Turecki”, kodowaliśmy na macie, były 
zabawy z symetrią. 

 Dzieciom bardzo spodobało się zadanie ,,Kubecz-
ki od A do Z”, w którym trzeba było ustawić wieże z 
kubków według kodów.  Rysowaliśmy i  wyklejaliśmy 
wg kodu - podczas tego zadania utrwaliliśmy nazwy 
figur i klasyfikowaliśmy je wg kilku cech, przelicza-
liśmy, porównywaliśmy liczby, dzieci poruszały się 
po macie wg. podanego kodu. Na koniec powstały 
wspaniałe obrazki z figur. Wykorzystywaliśmy wirtu-
alną i tradycyjną matę do kodowania. W ostatnim dniu 
wyzwania rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sieci, 
czego efektem były  ciekawe plakaty. Zdobyliśmy eu-
ropejskie certyfikaty udziału w CodeWeek.

Korzyści w odniesieniu do uczniów:
Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie lo-
gicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego po-
dejścia do stawianych problemów, kreatywności;

Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szuka-
nia kompromisów, optymalnych rozwiązań;

Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci 
w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzy-
stanie z nowoczesnych technologii.

Koordynator projektu:
Barbara Miszczyk
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Nowy Prezes Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy

 Jak wcześniej informowałem 
z dniem 30 września skończyła się ka-
dencja dotychczasowego prezesa Ar-
tura Garyckiego, który podjął decyzję 
o przejściu na emeryturę.
 Powołany został nowy prezes, któ-
ry jednak ze względów zdrowotnych 
nie objął swoich obowiązków. Wobec 
powyższego panu Garyckiemu tym-

czasowo przedłużono umowę do czasu powołania no-
wej osoby.
 Swoją kandydaturę zgłosił Wojciech Pęczkiewicz – 
dotychczasowy zastępca burmistrza i został on powołany 
na Prezesa Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy obej-
mując swoje obowiązki od 1 grudnia 2020 roku.
 Pan Wojciech Pęczkiewicz ma 44 lata i od 2002 
roku jest związany z naszą gminą. Posiada wykształ-
cenie wyższe i dobrze zna realia Gminy Pierzchnica. 
 Jako zastępca wójta, a później jako zastępca bur-
mistrza nadzorował inwestycje związane z budową 

kanalizacji w Skrzelczycach 
oraz w Pierzchniance, moder-
nizacją oczyszczalni w Pierzch-
nicy, modernizacją hydroforni  
w Wierzbiu i w Pierzchniance, 
w tym połączenie wodociągów 
wraz z budową przepompowni 
na Maleszówkach. 

Stanisław Strąk 
Burmistrz

„JESTEM BEZPIECZNY W DRODZE DO SZKOŁY”

 Pod taką nazwą odbył 
się konkurs plastyczny dla 
uczniów edukacji wczesnosz-
kolnej, którego organizato-
rami byli wychowawcy klas 
1-3. Nadrzędnym celem kon-
kursu było szerzenie wśród 
dzieci znajomości elementar-
nych przepisów ruchu drogo-
wego i ich przestrzegania, jak 
również rozwijanie inwencji twórczej najmłodszych 
i pobudzanie ich kreatywności. Do wychowawców 
wpłynęło łącznie  50 
zgodnych z tematyką, 
ciekawych i bardzo  sta-
rannie wykonanych róż-
nymi technikami prac 
plastycznych. Komisja 
w składzie: Agnieszka 
Figiel, Barbara Misz-
czyk, Mariola Ksel wy-
łoniła i wyróżniła prace 
uczniów:

I miejsce:
Piras Anna kl. 2a
Bandura Tomasz kl. 1
Godowski Marcel kl. 3b
II miejsce:
Misztal Judyta kl. 1
Misztal Kamila kl. 3b
Ciosk Krystian kl. 2a
Kozłowska Iga kl. 3b
III miejsce:

Duda Nikola kl. 2a
Malinowski Alan kl. 2b

Siepracki Aleksander kl. 3a
Bandura Izabela kl. 3b
 Wyróżnione prace uczniów zostaną za-
mieszczone na tablicy,  która znajduje się 
na korytarzu uczniów klas 1-3. Na zwy-
cięzców czekają dyplomy oraz nagrody 
książkowe.
 Gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
uczniom za tak liczny udział w konkursie 
i piękne prace.

Barbara Miszczyk
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„Z pomocą dla potrzebujących”

 W okresie od stycznia do czerwca 2020 r.  Spo-
łeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy 
z M GOPS w Pierzchnicy realizował Program Ope-
racyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
– Podprogram 2019.  Przywieziono z Kieleckiego 
Banku Żywności 16443 kg produktów żywnościo-
wych o wartości  74941,69 zł. Żywność była zmagazy-
nowana w pomieszczeniach użyczonych przez Urząd 
Miasta i Gminy w Pierzchnicy. Sprowadzone artykuły 
spożywcze przekazano w postaci trzech paczek żyw-
nościowych 350. osobom z terenu gminy Pierzch-
nica. Osoby te musiały spełniać określone kryteria; 
otrzymały skierowania od MGOPS w Pierzchnicy do 
otrzymania pomocy. Paczki żywnościowe wydawane 
były przez pracownicę zatrudnioną na umowę zlecenie  
i członków Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzch-

nicy, którzy pracę tę wykonywali społecznie. W miesią-
cu kwietniu 2020 r., ze względu na wystąpienie zacho-
rowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2, paczki żywnościowe zostały dostar-
czone do odbiorców przez żołnierzy 10. Świętokrzy-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej. Koszty przywozu 
żywności pokryte zostały z dotacji Gminy Pierzchnica. 
Beneficjenci Programu uczestniczyli w bezpłatnych 
warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych przez 
Kielecki Bank Żywności. Odbyły się  spotkania, w któ-
rych wzięło  udział 41 osób. Przy realizacji projektu  
„Z pomocą dla potrzebujących” członkowie Społecz-
nego Ruchu Trzeźwości przepracowali społecznie 105 
godzin.

Marek Kułan
Prezes SRT

Projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci w Klasie

 Wychowawcy klas 1-3 
- p. Anna Makuch, p. Bar-
bara Miszczyk   i p. Renata 
Piątek przystąpili do pro-
jektów edukacyjnych Uni-
wersytetu Dzieci  w Klasie. 
Projekty Uniwersytetu  to 
profesjonalne i atrakcyjne 
uzupełnienie edukacji szkol-
nej, zgodne z podstawą pro-
gramową. Scenariusze lekcji 
tworzone są we współpracy 
z naukowcami, artystami i ekspertami. Stawiają na 
naukę przez doświadczenie i samodzielność w zdoby-
waniu wiedzy. Projekty pozwolą wesprzeć uczniów w 
rozwoju tak istotnych kompetencji, jak: kreatywność, 
otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowa-
cyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej  
i współpracy.  Podczas  zajęć ,,Przyroda z klasą. Czy 
wiesz, jak żyje jeż?’ ’uczniowie  klas 2b poznają pra-
wa, panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ 
ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwa-
cje przyrodnicze, wykonywać  doświadczenia i samo-
dzielnie wyciągać wnioski. Poznając wiele gatunków 
roślin i zwierząt przekonają się, dlaczego warto sza-
nować przyrodę. W ramach projektu „ Matematyka - 
kto w pracy liczy, mierzy i waży?”, uczniowie klasy 

3b sprawdzą, jak z mate-
matyki korzystają przed-
stawiciele różnych zawo-
dów: kucharze, krawcy czy 
muzycy. Będą trenować 
projektowanie, wyobraźnię 
przestrzenną czy odmierza-
nie składników.  Zobaczą 
również jak wygląda pra-
ca w różnych profesjach, 
co pozwoli im zwiększyć 
świadomość, w jakich dzie-

dzinach chcieliby się rozwijać. Projekt łączy matema-
tykę z programem orientacji zawodowej. Lekcje pełne 
będą eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań 
zespołowych. Realizując projekt - ,, Mali matematycy. 
Gdzie kryje się matematyka? uczniowie klasy 2a odkry-
wać będą  praktyczne zastosowanie matematyki! Będą 
ćwiczyć odczytywanie godzin, poznają jednostki miar 
i wag oraz nauczą się prowadzić obliczenia pieniężne. 
Rozwijać będą umiejętność samodzielnego, logicznego 
i krytycznego myślenia. Podczas realizacji projektów 
dzieci rozbudzą swoją wyobraźnię, będą trenować pra-
cę w grupie, prezentować swoje wypowiedzi na forum 
oraz uczyć się szacunku  wobec zdania innych.

Wychowawcy:  Barbara Miszczyk,
Anna Makuch, Renata Piątek
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Ogólnopolski Projekt dla klas I-III  „Misiowe podróże po Polsce”

Cudze chwalicie, swego nie znacie …” 
- tyle jest pięknych miejsc w Polsce, nieodkrytych, 
nieznanych...

 Projekt „Misiowe podróże po Polsce” powstał 
z myślą o najmłodszych uczniach klas I-III. Głów-
nym celem jest poznanie miast, wsi oraz ciekawych 
miejsc w Polsce. W pierwszym tygodniu września 
ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w 
Elblągu wyruszyło w podróż 17 pluszowych misiów. 
Każdy  ma imię ucznia z klasy organizatorki projektu i 
swój pamiętnik podróżnika. Misie zwiedzają cały kraj 
według ustalonego harmonogramu. Zadaniem szkoły 
jest pokazanie jak najwięcej najważniejszych infor-
macji o swoim mieście bądź okolicy. Uczniowie wraz 
z nauczycielem odpowiedzialnym za projekt mają za 
zadanie zrobić swój wpis do pamiętnika podróżnika. 
W projekcie uczestniczy 275 szkół. Koordynator, któ-
ry w danej szkole odpowiada za projekt odbiera misia 
oraz wysyła  wraz  z pamiętnikiem do kolejnej szkoły 
z harmonogramu. Wszystkie pluszami wrócą do Elblą-
ga w czerwcu 2021 roku z pamiętnikami pełnymi wspo-
mnień, a organizator prześle każdej szkole biorącej 
udział w projekcie, skany bądź książkę w formie elek-
tronicznej, która będzie przedstawiała podróże misia 
po  Polsce. 2 października 2020 roku  Ludwik  zawitał 
w Szkole Podstawowej Pierzchnicy. Dzieci serdecznie  
przywitały niecodziennego gościa. Wysłuchały infor-
macji  o miejscowości Równem, z której przyjechał 
pluszak, po czym zaprosiły   misia do wspólnej nauki. 
W pierwszych dniach Ludwik wysłuchał ciekawostek  
o naszym mieście oraz uczestniczył w zabawach in-
tegracyjnych i różnych zajęciach uczniów klas I - III. 
Poznawał historię Pierzchnicy przygotowaną i opo-

wiedzianą przez uczniów klasy 3b oraz brał udział 
w  projektach edukacyjnych i wycieczce.  W klasie 2ab 
uczestniczył w Szkolnym Turnieju Gier i Zabaw,  uro-
czystości Pasowania na Czytelnika w Miejsko - Gmin-
nej Bibliotece Publicznej  i w Klasowym Pokazie Ta-
lentów.  15 października uczniowie klasy 3 b pożegnali 
misia, zrobili pamiątkowe zdjęcia i wysłali do kolejnej 
szkoły podstawowej nr 26 w Krakowie. Jesteśmy pew-
ni, że informacje o Pierzchnicy, nasza historia, zabytki 
i walory przyrodniczo - krajobrazowe naszego regionu 
zachęcą czytający pamiętnik do jej odwiedzenia.
 Udział w projekcie dla naszych uczniów w myśl 
zasady: ,, Cudze chwalicie swego nie znacie” byt  inte-
resującą  i pełną emocji lekcją poznawania naszej gmi-
ny i integracji zespołu. Najmłodsi uczniowie w różno-
rodny i ciekawy sposób promują naszą  szkołę i małą 
Ojczyznę – Pierzchnicę.   

Koordynator projektu: Barbara Miszczyk

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny 
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III edycja II EKOlogiczna

 „CZYTAM Z KLASĄ – lektur-
ki spod chmurki” to międzynarodowy 
projekt edukacyjny wspierający rozwój 
czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.  
W roku szkolnym 2020/2021 projekt 
realizowany jest w klasie 3b.  Warto 
wspomnieć, że projekt uzyskał patronat 

honorowy Ministra Edukacji Narodo-
wej. Głównym jego zamierzeniem jest 
zachęcenie dzieci do czytania książek 
poprzez aktywną działalność edukacyj-
ną oraz wzmacnianie więzi ze środowi-
skiem przyrodniczym,  a także rozwija-
nie poczucia troski i odpowiedzialności 
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za bliższe i dalsze otoczenie.
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW: 
I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020 r. do 21.12.2020 r. 
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021 r. 
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU 
III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021 r. do 
21.06.2021 r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE 
SŁOŃCA 
 W pierwszej kolejności  klasa zapoznała się z ideą 
całego programu –II edycji oraz filmem promocyjnym. 
Następnie z wielkim zaangażowaniem dzieci wyko-
nały wszystkie zadani pierwszego modułu. Postacią 
przewodnią w projekcie jest mała chmurka Tosia, 
która pokazuje dzieciom problemy związane z zanie-
czyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do 
rozwiązania bardzo ważnych problemów natury eko-

logicznej. Oto sprawozdanie z realizacji zadań I mo-
dułu.

Barbara Miszczyk

Remont w WTZ w Osinach

 Pomimo zawieszenia zajęć dla uczestników WTZ, 
wprowadzonego decyzją Wojewody Świętokrzyskie-
go w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach wiele 
się dzieje. Aktualnie zakończyliśmy prace remontowe 
w pracowni plastycznej, gdzie zostały położone płyt-
ki na podłodze i ścianie oraz pomalowane ściany. Od-
świeżyliśmy górny korytarz tj. położony został tarket 
i pomalowane zostały ściany oraz lamperia. 
 Między czasie pomalowaliśmy szatnię uczestni-
ków. Pracy przy tym było wiele ale satysfakcja jeszcze 
większa. 
 Obecnie jesteśmy w trakcie remontu pracowni 
techniki i rękodzieła, gdzie również zostaną położone 
płytki i pomalowane ściany. Planujemy jeszcze w tym 
roku położyć tarket w pracowni przyrodniczo środo- wiskowej i być może, jeśli wystarczy nam środków 

finansowych, w pracowni rehabilitacyjnej. 
 Podczas nieobecności uczestników pracownicy 
uzupełniają dokumentację, dbają o czystość i porządek 
podczas remontu,  porządkują teren wokół budynku 
oraz co najważniejsze osobiście angażują się w malo-
wanie ścian i drobne prace.  
 Mimo, że cieszymy się iż podczas nieobecności 
uczestników tyle udało nam się zrobić z niecierpliwo-
ścią wyczekujemy momentu powrotu naszych pod-
opiecznych. 
 Brakuje nam ich bardzo, dlatego mamy wielką na-
dzieję, że nastąpi to niebawem.

Magdalena Markiewicz
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Festyn Rodzinny AKTYWATORA

 4 października 2020 r. na terenie Gospodarstwa 
Agroturystycznego Ranczo Kocieczyn, odbył się 
Pierwszy Festyn dla rodzin wychowanków Świetlic 
Aktywator z terenu gminy Pierzchnica. Wydarzeniu 
towarzyszyła pięknie przygotowana Pierwsza Wy-
stawa Zdjęć pt. „W portrecie ukryte”. Przedstawione 
prace powstały na Warsztatach fotograficznych pro-
wadzonych przez Agnieszkę Kułagowską  w Świe-
tlicy Aktywator w Pierzchnicy. Autorkami zdjęć są 
wspomniana wcześniej instruktorka zajęć oraz uczest-
niczki warsztatów Katarzyna Zajączkowska i Korne-
lia Osman. Festyn rozpoczął się występem zespołu 
SUBDOMINANTA. Grupa zaprezentowała osiem 
piosenek, które chętnie podjęła śpiewać widownia. Po 
występie nadszedł czas podziękowań wszystkim spon-
sorom tego wydarzenia, a byli nimi:  Fundacja Rozwo-
ju Regionu Pierzchnica, Pan Krzysztof Janaszek Ran-
czo Kocieczyn, Pan Romuald Sadowski OKMONT 
Pierzchnianka, Państwo Maria i Andrzej Łopatow-
scy z Pierzchnicy (Pani Maria Przewodnicząca Rady 

Gminy Pierzchnica), Pan Arkadiusz Ogłoza Radny 
Rady Gminy Pierzchnica, Pani Monika Pawlik Sołtys 
Pierzchnicy oraz Pan Robert Dziewięcki z Pierzchni-
cy, jak również wychowawcom Świetlic Aktywator 
za ogrom pracy włożony w organizację wydarzenia 
oraz Panom Krystianowi Pawlikowi i Hubertowi Bo-
rończykowi za obsługę wydarzenia. Ponadto podzię-
kowano Państwu Beacie i Zbigniewowi Osmanom 
z Pierzchnicy, którzy hojnie wsparli finansowo działal-
ność Zespołu Muzycznego SUBDOMINANTA, który 
jest sekcją Świetlicy Aktywator w Pierzchnicy. Po po-
dziękowaniach rozpoczęły się zabawy taneczne. Teren 
Rancza Kocieczyn został podzielony na sektory: pla-
styczny, sportowy, zabaw tanecznych, jazdy konnej, 
ogniska oraz wystawy zdjęć. Każdy znalazł coś dla 
siebie. Dziękujemy wszystkim rodzinom za tak liczny 
udział i wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że Pierwszy 
Festyn dla rodzin wychowanków Świetlic Aktywator 
nie będzie ostatnim.
 Z tego miejsca chcemy również podziękować 
innym osobom i instytucjom, które w 2020 r. (i nie 
tylko) wspierały działalność Świetlic Aktywator, 
a są to: Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy, Fundacja 
„Przyjazny Dom Dziecka z Kielc”, Kulczyk Founda-
tion z Warszawy, Pan Marek Kułan „Społeczny Ruch 
Trzeźwości” w Pierzchnicy, Pan Andrzej Sobczyk 
z Warszawy, OSP w Skrzelczycach oraz wszyscy Soł-
tysi i Radni Gminy Pierzchnica. 

Kadra Aktywatora i Kierownik MGBP 
w Pierzchnicy

Konkurs Patriotyczny „Z dumą o Polsce”

 W listopadzie b.r. Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy 
zorganizowała Konkurs Patriotyczny 
„Z dumą o Polsce”. Wydarzenie odbyło 
się w trybie zdalnym – uczestnicy kon-
kursu nadsyłali swoje nagrania mailowo, 
następnie komisja konkursowa dokonała 
przeglądu nagrań. Doceniamy trud za-
równo dzieci i młodzieży, jak i rodziców 
i wychowawców, którzy przygotowali 
występy artystyczne. Cieszymy się, że 

nawet w tak trudnych warunkach epi-
demicznych, które narzucają na naszą 
działalność wiele ograniczeń, udało 
się przeprowadzić konkurs, który stał 
się już tradycją naszej Gminy. Publi-
kujemy na stronie Gminy Pierzch-
nica wyniki konkursu i gratulujemy 
wszystkim laureatom oraz uczestni-
kom. 

Jolanta Adamska
 Kierownik MGBP w Pierzchnicy
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Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada

Czytam, bo lubię, bo dzięki książkom
mądrości nie zgubię, bo płynie w nich

morał i wiedza, która człowieka nawiedza.
Czytam, bo w książkach podróże, dla

wszystkich: te małe i duże, przenoszą nas
w inne światy, gdzie szczęście lub tarapaty.
Czytam, bo chcę przeżywać, i zastępy dróg

przebywać.
Czytajcie, nie, bo musicie -
będziecie mieć lepsze życie.

Autor nieznany

 Pluszowa zabawka, tak waż-
na dla dzieci, jest symbolem cie-
pła, miłości, łagodności i dobra. 
To często najlepszy przyjaciel 
i powiernik dziecięcych tajem-
nic. Nic więc dziwnego, że Plu-
szowy Miś doczekał się swojego 
święta.
 Wybór daty upamiętniającej 
«przytulaka» nie jest przypadko-
wy. 25 listopada przypada bowiem 
rocznica powstania ukochanej 

przez dzieci maskotki. A jej historia zaczęła się od pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych - Teodora Roosvelta. 
Wybrał się on na polowanie, w czasie którego postrze-
lono malutkiego niedźwiadka. Najważniejsza osoba w 
państwie postanowiła uwolnić zwierzaczka. Całe zda-
rzenie uwieczniła ówczesna prasa. Przeczytany tekst  
w gazecie zainspirował producenta zabawek do stwo-
rzenia zabawki, którą nazwał Teddy Bear - dla upa-
miętnienia imienia prezydenta.
 Rok rocznie świętujemy Dzień Pluszowego Misia, 
organizując spotkania z przedszkolaczkami - najwier-

niejszymi orędownikami i przyjaciółmi 
Misia. Najpopularniejszy miś to Ku-
buś Puchatek, polski Miś Uszatek oraz 
Paddington. Zajęcia o Puchatku były,  
o Uszatku też, Paddington musi pocze-
kać, gdyż w związku z pandemią koro-
nawirusa tegoroczne spotkania nie odby-
ły się, ale o MISIU PAMIĘTAMY!

Małgorzata Markiewicz
 Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

PROJEKT ,,MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”

 Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym reali-
zowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Mała 

książka-wielki czło-
wiek’’, we współpra-
cy z bibliotekami pu-
blicznymi.
  Pierwsza edycja tego 
projektu odbyła się 
w 2018 roku i była 
skierowana do dzieci 
z rocznika 2015, druga 
w 2019 roku rozsze-
rzona, bo dla Małych 
Czytelników’ z roczni-
ka 2013 - 2016.
  MGBP w Pierzchni-
cy w tym roku po raz 
trzeci bierze udział 
w tym projekcje. Ak-
cja obejmuje dzieci 

w wieku przedszkolnym (roczniki 2014-2017) i ma 
zachęcać rodziców do odwiedzania biblioteki razem 
z Małym Czytelni-
kiem. Wspólne czy-
tanie z dzieckiem 
rozwija wyobraź-
nię, zwiększa zasób 
słownictwa, popra-
wia relacje między-
ludzkie, uczy pew-
ności siebie. 
 Projekt w na-
szej bibliotece re-
alizowany jest od 
1 września 2020 
roku. Każde dziec-
ko w wieku przed-
szkolnym, które 
przyjdzie do biblio-
teki otrzyma w pre-
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zencje WYPRWAKĘ CZYTELNICZĄ. Do tej pory 
wydano już 31 takich zestawów. W wyprawce znaj-
duje się Karta Małego Czytelnika, książka ,,Pierwsze 
czytanki dla...” oraz poradnik dla rodziców „Książ-
ką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, 
w którym można znaleźć ciekawe artykuły na temat 
walorów czytania dzieciom książek. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czy-

telnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10, zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzch-
nicy serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi, jak i in-
nych czytelników do odwiedzania naszej placówki.

Danuta Leszczyńska 
Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

Świetlica w Skrzelczycach na Uroczystej Konferencji Podsumowującej Projekt

 Świetlica Aktywator w Skrzelczycach zosta-
ła zaproszona przez Lokalną Grupę Działania Białe 
Ługi  do udziału w Konferencji on-line 24 listopada 
2020 roku. Spotkanie odbyło się na platformie Team’s 
i miało charakter uroczystego podsumowania projek-
tu współfinansowanego ze środków Programu Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich „Aktywnie nie tylko 
lokalnie” w którym brała udział świetlica Aktywator w 
Skrzelczycach. 
 Nasza Świetlica jest jedną z 14 świetlic, które 
zakwalifikowały się do projektu, uzyskując wysoką 
liczbę punktów. Świetlica była promowana w lokal-
nym środowisku, nawiązaliśmy ciekawe  kontakty - 
poznaliśmy i zostaliśmy poznani. Pokłosiem projektu 
i jednocześnie promocją dla uczestników jest biuletyn 
„Świetlice”.  
 W ramach projektu zostały zakupione do  sali (któ-
rą nazywamy komputerową) siedziska i pufy, z któ-
rych korzystamy w chwilach relaksu. 
 Dzieci i młodzież odwiedzająca świetlicę jest 
zróżnicowana wiekowo, pod względem temperamentu 
ale jednocześnie zintegrowana i chętnie uczestnicząca 

w zajęciach. 
 W trudnym okresie ograniczeń covidowych szcze-
gólne ważne jest abyśmy zadbali o właściwą organi-
zację zajęć dla dzieci, które, zmuszone  do spędzania 
czasu przed komputerem przy zajęciach on-line,  do-
świadczają izolacji i graniczenia aktywności. Najnow-
sze obserwacje socjologów wskazują, że wpływa to 
bardzo negatywnie na kondycje emocjonalną dzieci 
i młodzieży.
 Świetlica w Skrzelczycach w trosce o swoich pod-
opiecznych, dostosowując się do zasad bezpieczeń-
stwa prowadziła zróżnicowane zajęcia na świeżym 
powietrzu, turnieje (dużą popularnością cieszył się  
turniej tenisa stołowego) rozgrywki koszykówki, fris-
bee i piłki nożnej.
 W ograniczonym zakresie i z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa ćwiczyliśmy się w językach obcych:  

Rotkäppchen ( Czerwony Kapturek)
Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das 
hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am al-

lerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar 
nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte…

 Dla poprawienia nastroju i dykcji roz-
poczęliśmy przygotowania teatralne 
i umuzykalniające.
 Świat podobny jest do amatorskiego 
teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać 
się w nim do ról pierwszych, a odrzucać 
podrzędne. Wreszcie, każda rola jest do-
bra, o ile grać ją z artyzmem i nie brać 
zbyt poważnie.
Bolesław Prus „Lalka”

Justyna Laskowska 
Wychowawca świetlicy AKTYWATOR 

w Skrzelczycach
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Uporządkowanie starego cmentarza i ścieżka edukacyjna

 Pod koniec 2010 roku 
Gmina Pierzchnica prze-
jęła od Agencji Nierucho-
mości Rolnych działkę 
o pow. 2,79 ha w Pierzch-
nicy, na której znajduje się 
stary cmentarz z początku 
XX wieku (na nagrobkach są daty od 1918 do 1922). 
Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 30 arów, a reszta 
to nieużytki (w przeszłości funkcjonowała tu owczar-
nia). Pierwotnie działka miała być przeznaczona w ca-
łości pod budowę cmentarza.
 Jednak ze względu na bardzo duży koszt urzą-
dzenia nowego cmentarza według nowych przepisów 
(2-3 mln zł) wystąpiono w 2017 roku o zmianę prze-
znaczenia pozostałej części działki (nieużytki) na 
ścieżkę historyczno-edukacyjną. Agencja wyraziła 
zgodę. W 2020 roku upływał termin wywiązania się 
z warunków umowy o przekazanie gruntów.

 Przeprowadzono grun-
towne uporządkowanie czę-
ści cmentarnej – usunięto 
porastające krzaki. Wyko-
nano z kruszywa plac par-
kingowy dla samochodów 
osób odwiedzających groby.

 W części stanowiącej nieużytki przeprowadzono 
mechaniczne usunięcie porastających obficie krzaków, 
a następnie wykonano i ustawiono 15 tablic informacyj-
nych – jako elementy ścieżki historyczno-edukacyjnej.
 Opracowanie treści na tablicach wykonał pan Piotr 
Makuch. Tablice zawierają informacje historyczne 
o miejscowościach naszej gminy, instytucjach i osobach.
 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego miej-
sca. Dojście: drogą polną od ulicy Piłsudskiego (koło 
myjni samochodów). 

Stanisław Strąk
Burmistrz 

GAZETA PIERZCHNICKA
Wydawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica
Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica
Redaktor naczelny: Klaudia Pawlik
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów, nadawania własnych tytułów. Za treść artykułów odpowiedzial-
ność ponoszą autorzy.

Otwarcie Hospicjum w Busku – Zdroju

 W dniu 2 października 2020 r. zostało uroczyście 
otwarte Hospicjum w Busku-Zdroju. Delegacja naszej 
szkoły, na czele z panem dyrektorem Piotrem Maku-
chem, miała zaszczyt 
brać w nim udział. 
Uroczystość rozpo-
częła się polową Mszą 
Świętą pod przewod-
nictwem biskupa Jana 
Piotrowskiego. Ponie-
waż w naszej szkole 
działa Szkolne Koło 
Wolontariatu, było dla 
nas ogromnym wyróż-
nieniem, że możemy 
tam być. Pan dyrektor 
Piotr Makuch – jako 

reprezentant wszystkich dyrektorów szkół – został 
poproszony o uroczyste nacięcie wstęgi. Mamy na-
dzieję, że nadal będą znajdować się ludzie dobrej 
woli i wielkiego serca, dzięki którym hospicjum po-
wstało i istnieje, jak również będzie się rozwijać.

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

Zabójcze  wirusy -największe epidemie ostatniego stulecia.

STREFA ZDROWIA GAZETY PIERZCHNICKIEJ

Nowy cykl artykułów w Gazecie Pierzchnickiej autorstwa Małgorzaty Bujakowskiej.

No i stało się, mamy pandemię.
 Pandemia to określenie wielkiej epidemii, któ-
ra ogarnia duże obszary (na różnych kontynentach) 
w tym samym czasie. Charakteryzuje się łatwym  roz-
przestrzenianiem się, najczęściej drogą kropelkową. 
Do zachorowań dochodzi wtedy, gdy ludzki organizm 
nie ma odporności na daną chorobę, co dzieje się  
w wyniku mutacji wirusa wywołującego to schorze-
nie, braku szczepień ochronnych lub braku odporności 
nabytej po przechorowaniu.
 Wtedy, gdy wirus jest „nowy” na świecie. I choć 
medycyna i farmakologia są dzisiaj najbardziej rozwi-
nięte w historii ludzkości, co jakiś czas pojawia się wi-
rus, wobec którego nauka jest bezradna. 
 Wirusy towarzyszą ludzkości od początku ist-
nienia. Niektóre z nich udało się zwalczyć ( jak ospę 
prawdziwą), inne wciąż mutują ( jak grypa - co sezon 
pojawia się inny szczep). W  historii ostatniego stulecia 
świat wielokrotnie borykał się z epidemiami a nawet 
pandemiami z powodu ataku różnych wirusów. Nasi 
przodkowie walczyli z wirusem ospy, wścieklizny, 
grypy zwanej hiszpanką, ludność Afryki zdziesiątko-
wała Ebola, Denga a ostatnio HIV,  a Azja ogłaszała 
epidemię SARS.

OSPA PRAWDZIWA
 Występowała dawniej na całym świecie i uważa-
na była za największą plagę w dziejach ludzkości. Jest 
ona jedną z najwcześniej znanych dolegliwości czło-
wieka, jednocześnie będąca przyczyną największej 
liczby przypadków śmiertelnych ze wszystkich chorób 
epidemicznych.
 Ludzie walczyli z tą chorobą przez tysiące lat – za-
bijała ona 1 na 3 zarażonych osób. 
 Ci, którzy przeżywali, mieli trwałe blizny i czę-
sto ślepotę. Historycy wskazują, że aż 90% rdzennej 

populacji obu Ameryk zmarło z powodu ospy sprowa-
dzonej przez europejskich odkrywców. 
 Ospa tylko w XX wieku zabiła 300 mln osób. 
Szczepionka przeciwko ospie została wynaleziona 
w 1796 r. przez Edwarda Jennera.
 Ospa prawdziwa została wykorzeniona dzięki bar-
dzo dużej ogólnoświatowej pracy włożonej w profilak-
tykę szczepień ochronnych, prowadzonych od 1967 r. 
Ostatni przypadek ospy prawdziwej na świecie miał 
miejsce w 1977 r. W 1980 r. WHO ogłosiło, że świat 
jest wolny od ospy. 

HIV 
 Należy do rodziny retrowirusów i atakuje przede 
wszystkim komórki układu odpornościowego.  Do za-
każenia dochodzi najczęściej drogą krwi, kontaktów 
seksualnych lub z matki na dziecko w okresie ciąży lub 
karmienia piersią. Postęp choroby prowadzi do stałego 
zmniejszania się liczby krwinek białych i intensywne-
go  namnażania się wirusa. Zwykle po 8–10 latach od 
zakażenia dochodzi do rozwoju zespołu nabytego nie-
doboru odporności (AIDS), ale czas ten może wahać 
się od roku do wielu lat. 
 AIDS to stan zwiększonej podatności organizmu 
na wszelkie czynniki chorobotwórcze oraz zwiększo-
nego ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Obec-
nie dostępne leki przeciwwirusowe nie pozwalają na 
całkowite wyleczenie zakażenia HIV. Celem terapii 
jest przede wszystkim zahamowanie namnażania się 
wirusa i spowolnienie postępu choroby - zyskujemy 
wiele lat życia zanim dojdzie do pełnoobjawowego 
AIDS. Najważniejszą formą profilaktyki jest unikanie 
ryzykownych zachowań seksualnych. W przypadku 
narażenia na zakażenie zazwyczaj do 48 godzin (lub 
72 godzin w narażeniu dużego ryzyka) istnieje możli-
wość włączenia profilaktyki poekspozycyjnej.
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Szacuje się, że od momentu jego rozpoznania na po-
czątku lat 80. ubiegłego wieku, na całym świecie z po-
wodu HIV zmarło 36 mln ludzi. Dzisiaj zaawansowane 
leki przeciwwirusowe umożliwiają wielu osobom życie 
z chorobą, ale HIV nadal dziesiątkuje kraje o niskim 
i średnim dochodzie, gdzie ma miejsce do 95% nowych 
zarażeń. Według WHO, 1 na 20 dorosłych osób w Afry-
ce Subsaharyjskiej jest nosicielem wirusa HIV.

Ebola 
 Wirus wywołuje chorobę zwaną gorączką krwo-
toczną o wskaźniku śmiertelności sięgającym 70-80 
%. Pierwsze zachorowania na chorobę odnotowano w 
1976 roku w Demokratycznej Republice Konga. Praw-
dopodobnym rezerwuarem wirusa są nietoperze owo-
cożerne lub niektóre małpy.
 Chory jest bardzo niebezpieczny dla otoczenia, ze 
względu na silną zakaźność choroby. 
 Po przedostaniu się do wnętrza organizmu wirus 
Ebola mnoży się w ogromnych ilościach i rozprzestrze-
nia  w układzie chłonnym, wątrobie i śledzionie oraz 
atakuje białe krwinki oraz komórki układu krwiotwór-
czego. Przebieg kliniczny gorączki krwotocznej Ebola 
cechuje się ostrym początkiem z szybkim narastaniem 
temperatury ciała do ponad 40°C, bólami głowy, bóla-
mi mięśni i stawów, zapaleniem gardła oraz zapaleniem 
przełyku z towarzyszącymi owrzodzeniami. Podstawo-
we znaczenia ma leczenie objawowe, które polega na 
wyrównywaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektroli-
towej, substytucji czynników krzepnięcia, postępowa-
niu przeciwwstrząsowym i leczeniu powikłań takich 
jak: niewydolność nerek czy niewydolność oddechowa.
 Poszczególne szczepy różnią się między sobą 
śmiertelnością. Jeden z nich – Ebola Reston – nie daje  
żadnych objawów chorobowych. W przypadku szcze-
pu Bundibugyo wskaźnik śmiertelności wynosi 50%, 
podczas gdy szczep Sudan zabija 70%  zakażonych 
osób. Największe żniwo zbiera jednak szczep Zair, 
który pojawił się w Afryce Zachodniej w 2014 r. Wirus 
ten doprowadza do niewydolności wielonarządowej 
spowodowanej przez gorączkę krwotoczną.  Jak do-
tąd brakuje zarejestrowanych leków przeciwwirusowi 
Ebola o udokumentowanym działaniu.

Marburg
 Należy do rodziny filowirusów, jest blisko spo-
krewniony z wirusem Ebola i odpowiada powstanie 
choroby marburskiej, zwanej też gorączką krwotoczną 
Marburg. Do zakażenia dochodzi na drodze kropelko-
wej, w wyniku  bezpośredniego ale  i pośredniego kon-
taktu. Pierwsze udokumentowane zachorowania miały 

miejsce w roku 1967 w Marburgu,  Frankfurcie nad 
Menem oraz Belgradzie. Źródłem wirusa były kocz-
kodany zielone przywiezione z Ugandy, a do zakaże-
nia doszło u osób, które opiekowały się małpami lub 
preparowały ich tkanki. Choroba objawia się: wysoką 
gorączką, postępującym osłabieniem, bólem mięśni, 
dreszczami, bólem głowy. W ciągu kilku kolejnych dni 
pojawiają się: wymioty, ból brzucha, nudności, bie-
gunka. Następnie około 5–7 dnia choroby dochodzi do 
wieloogniskowych objawów krwotocznych: krwistego 
stolca i wymiotów, trudnych do opanowania krwawień 
z miejsc wkłucia, krwawień z dziąseł, nosa, wybroczyn 
na podniebieniu, skórze twarzy i tułowiu. Jak dotąd nie 
opracowano szczepionki przeciwko temu wirusowi. 
 Według WHO pierwsza epidemia cechowała się 
śmiertelnością na poziomie 25%.

Denga
 To choroba wirusowa przenoszona przez komary  
w tropikalnych częściach świata. Wywołują ją czte-
ry typy wirusa dengi: DENV 1–4. Zakażenie wirusem 
dengi może przebiegać w sposób bezobjawowy  lub 
prowadzić do wystąpienia ostrych objawów chorobo-
wych, w tym ciężkich zaburzeń krzepnięcia i krwoto-
ków. Wirusa dengi przenoszą komary zwane  tygrysimi. 
Objawy dengi pojawiają się zwykle w ciągu 3–14 dni 
po ukłuciu przez zakażony owad. Najczęstsze dolegli-
wości to gorączka, ból głowy, znaczne osłabienie oraz 
silny ból mięśni lub stawów. Niekiedy występują także: 
zapalenie spojówek lub gardła oraz dolegliwości żołąd-
kowo-jelitowe. U części chorych w dalszym przebiegu 
choroby dochodzi do rozwoju postaci krwotocznej bądź 
wstrząsu. Nie opracowano leków przeciwwirusowych 
skutecznych przeciwko patogenom wywołującym den-
gę, leczenie polega więc na terapii objawowej. Śmier-
telność z powodu krwotocznej postaci dengi w kra-
jach biednych  sięga 10–20 %, jednak w placówkach, 
gdzie są dobre warunkami opieki nad chorymi oraz 
właściwe wyposażenie i wyszkolony personel jest ona  
o wiele mniejsza i nie przekracza 0,5%.

Grypa:
 Podczas typowego sezonu grypowego na świecie  
z powodu choroby umiera nawet 500 tys. osób. Cza-
sami, gdy pojawia się nowy szczep (ptasiej lub świń-
skiej), dochodzi do pandemii z szybkim rozprzestrze-
nianiem się choroby. 
 Najbardziej śmiercionośna pandemia grypy zwa-
nej też „hiszpanką” rozpoczęła się w 1918 r. Zachoro-
wało na nią ponad 40% światowej populacji, co dopro-
wadziło do ok. 50 mln zgonów.
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Ptasia grypa 
 Znana jest od czasów starożytnych, jako choroba 
udomowionego drobiu, żyjącego w dużych skupiskach 
i złych warunkach sanitarnych. To ostra choroba za-
kaźna, wywoływana jest przez wirus typu A . Wśród 
wielu odmian tego wirusa, większość jest  łagodna, 
najgroźniejsze są szczepy H5 i H7.
 Po raz pierwszy na masową skalę świat usłyszał 
o niej jednak w 1997 roku, kiedy ptasią grypą zarazi-
li się ludzie. Szczep H5N1 spowodował wówczas nie 
tylko masowe wymarcie drobiu na farmie w Hongkon-
gu, ale także śmierć ośmiu osób (spośród szesnastu, 
u których wykryto wirusa).
 Epidemia wybuchła jednak dopiero w 2003 roku 
– wtedy wirus H5N1 pojawił się w Chinach, Japo-
nii, Kambodży i innych azjatyckich krajach, po-
wodując śmierć (także wskutek uboju sanitarnego) 
100 mln sztuk drobiu. Po raz drugi wirus zaatakował  
w 2004 roku, najpierw w Azji i na Bliskim Wscho-
dzie, potem również w kolejnych krajach Europy  
i Afryki. W Polsce ptasią grypę po raz pierwszy zdia-
gnozowano w roku 2006, szczęśliwie bez przypadków 
śmiertelnych.
 Z danych WHO wynika, ze między 2003 a 2009 
rokiem, czyli w okresie wzmożonego działania wiru-
sa na świecie, spowodował on zachorowanie 440 osób 
i śmierć 262. Do dziś stwierdzono 861 zachorowań 
i 455 przypadków śmiertelnych. Z czasem epidemię 
udało się opanować. Wirus pozostaje chorobą ptaków, 
a narażone na niego są przede wszystkim ptaki domo-
we i wodne. Do dziś, co jakiś czas niewielkie ogniska 
choroby pojawiają się na świecie, również w Polsce.

Świńska grypa
 Pandemia spowodowana tzw. świńską grypą 
wstrząsnęła światem w 2009 i 2010 roku. Nowa – 
w tamtym czasie – mutacja wirusa A/H1N1 po raz 
pierwszy pojawiła się w Meksyku na przełomie mar-
ca i kwietnia 2009r., niemal natychmiast powodując 
śmierć chorujących osób. Mimo szybkiej  reakcji, wi-
rus rozprzestrzeniał się błyskawicznie; tylko w ciągu 
pierwszego miesiąca zmarło z jego powodu 159 osób.  
Świńska grypa zaraz pojawiła się w USA, Kanadzie, 
Azji, Afryce; jeszcze w kwietniu trafiła też do Europy 
( na oddziale Intensywnej Terapii  jednego z kieleckich 
szpitali, gdzie wówczas pracowałam, był przypadek 
zachorowania na wirus A/H1N1- kobieta, 42-letnia 
ciężko przechodziła tę chorobę, kilka tygodni  spędziła 
oddychając za pomocą  respiratora, ale udało się ją wy-
leczyć i później wielokrotnie nas odwiedzała, już jako 
zupełnie zdrowa osoba).

 Choć wirus świńskiej grypy był znany już w latach 
30-tych  XX wieku, nie stanowił on zagrożenia dla lu-
dzi. Dopiero w 2009 roku mutacja szczepu H1N1, do 
którego zalicza się także tradycyjną grypę, w połącze-
niu z grypą świń dała śmiertelnego wirusa A/H1N1. 
Reakcja WHO była natychmiastowa: 11czerwca 2009 
ogłoszono szósty stopień zagrożenia chorobowego, 
czyli pandemię. Utrzymywano go do sierpnia 2010.
 6 lipca 2009 Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) poinformowała, że pandemia nowej grypy 
A/H1N1 jest najszybciej rozprzestrzeniającą się kie-
dykolwiek pandemią i bezcelowe jest odnotowywanie 
każdego przypadku choroby. WHO zaprzestała więc  
publikowania na bieżąco zestawień przypadków za-
chorowań i zgonów. Dziś nie wiadomo więc dokładnie, 
ile ofiar pochłonęła pandemia, a szacunki wahają się 
między 150 a prawie 600 tysięcy, licząc zarówno bez-
pośrednie ofiary, jak i osoby zmarłe wskutek kompli-
kacji. Rządy wielu krajów zdecydowały się na masowy 
zakup szczepionek, często kupując je z dużą nadwyż-
ką, za co spotkała je potem surowa krytyka związana 
z marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Już po 
uspokojeniu się sytuacji, nie brakowało opinii, że cała 
pandemia była zbyt mocno nagłośniona przez media, 
a największym jej beneficjentem były koncerny farma-
ceutyczne.

SARS
 Zakażenia koronawirusem SARS były przyczy-
ną epidemii zespołu ostrej ciężkiej niewydolności 
oddechowej na przełomie lat 2002–2003. W ciągu 
kilku miesięcy odnotowano ponad 8 tysięcy zachoro-
wań na całym świecie, a śmiertelność wynosiła pra-
wie 10%. Najbardziej prawdopodobnym naturalnym 
nosicielem tego wirusa  są nietoperze. Wirus SARS 
przenosi się poprzez bezpośredni kontakt z osobami 
chorymi, głównie drogą kropelkową i powietrzną. 
Możliwe jest również zakażenie poprzez kontakt po-
średni z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną 
dróg oddechowych lub płynami ustrojowymi chorego. 
W przebiegu choroby pojawiają się gorączka powyżej 
38 st. C i problemy z układem oddechowym, takie jak: 
ból gardła, suchy kaszel i duszność. Nie opracowano 
leku, który zwalczyłby wirusa SARS, w związku z tym 
stosuje się leczenie objawowe, podobne do  stosowa-
nego w przypadku ciężkiego zapalenia płuc.

MERS-CoV:
 Podobnie jak SARS należy do rodziny koronawi-
rusów, ale działa bardziej agresywnie - replikuje się 
szybciej niż SARS i jest w stanie przeniknąć przez 
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barierę, jaką stwarza układ odpornościowy, tak łatwo, 
jak wirus powodujący przeziębienie. Ponadto wirus 
MERS-CoV jest o wiele bardziej śmiercionośny niż 
SARS - umiera co druga zakażona osoba. Pierwszy 
potwierdzony przypadek zakażenia ludzi tym wiru-
sem stwierdzono w 2012 r. na Bliskim Wschodzie. 
Chory - 49-letni obywatel Kataru - pomimo intensyw-
nego leczenia, został nawet przetransportowany do 
szpitala w Wielkiej Brytanii, zmarł z powodu ostrej 
choroby układu oddechowego i niewydolności nerek.
 Zgodnie z wynikami ostatnich badań, najbar-
dziej prawdopodobnym źródłem wirusa są wielbłądy,  
u których wirus znajduje się w wydzielinie dróg odde-
chowych, kale, moczu oraz w mleku. Najczęściej za-
każenie objawia się ostrą chorobą układu oddechowe-
go, przebiegającą  z gorączką, kaszlem, dusznościami. 
Większość zakażonych pacjentów wymagała opieki 
w szpitalu. Ponadto u chorych pojawiły się objawy ze 
strony układu pokarmowego, takie jak ból brzucha, 
wymioty i biegunka.
 Do dzisiaj nie opracowano szczepionki przeciwko 
wirusowi MERS-CoV.

SARS CoV2
 To także, jak poprzednie wirus należący do grupy 
koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę ukła-
du oddechowego – COVID-19. Jest to siódmy znany 
chorobotwórczy dla ludzi gatunek z tej grupy wirusów. 
Pierwsze przypadki zakażeń ludzi tym wirusem odno-
towano pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan we 
wschodnich Chinach.
 Istnieją przypuszczenia, że źródłem, z którego wi-
rus mógł się rozprzestrzenić, był targ rybny Huanan, 
gdzie sprzedawane były zarówno dzikie zwierzęta, jak 
i owoce morza .
 Zachorowania powodowane niezidentyfikowa-
nym wirusem rozpoczęły się w listopadzie 2019 r. 
Odnotowano wówczas grupę pacjentów cierpiących 
na zapalenie płuc nieznanej etiologii. Przeprowadzono 
dochodzenie epidemiologiczne mające ukazać przy-
czynę zachorowań. Udało się wykluczyć koronawi-
rusy powodujące SARS i MERS, wirusy wywołujące 
grypę ludzką i ptasią, a także inne popularne wirusy 
powodujące infekcje dróg oddechowych. 7 stycznia 
2020 potwierdzono oficjalnie, że zachorowania po-
woduje nowy wirus z grupy koronawirusów, nazwany  
2019-nCoV. 
 W nabłonku dróg oddechowych trzech pacjentów 
udało się bowiem wykryć i wyizolować wirusa, któ-
ry cechował się dużym podobieństwem (identyczne 
w 85%) do koronawirusów  izolowanych wcześniej 

z nietoperzy. W porównaniu z wirusami SARS i MERS, 
nowy wirus SARS-CoV-2 jest mniej wirulentny (zja-
dliwy), ze znacznie mniejszym wskaźnikiem śmiertel-
ności, za to dużo bardziej zakaźny. Eliminacja nowe-
go wirusa następuje najprawdopodobniej szybciej niż 
SARS i MERS.  Przenoszenie wirusa z człowieka na 
człowieka jest możliwe, zwłaszcza gdy dwie osoby 
są ze sobą w bliskim kontakcie (odległość mniejsza 
niż 1–2 m). Uważa się, że rozprzestrzenia się on po-
dobnie jak inne patogeny chorób układu oddechowe-
go drogą kropelkową, podobnie jak grypa, może być 
przenoszony również drogą wziewną (powietrzną). 
Do tej pory wirus został wykryty w wydzielinie z nosa 
i gardła, w  plwocinie, moczu, stolcu, łzach i krwi. 
Badacze stwierdzili, że wirus nie przenosi się w ło-
nie matki.W badaniu pacjentek, które były zakażone 
SARS-CoV2 w ostatnim trymestrze ciąży, każde 
z  dzieci okazało się wolne od infekcji wirusem po uro-
dzeniu przez cesarskie cięcie. Po odseparowaniu no-
worodka od chorej matki, również udało się je uchro-
nić przed zakażeniem. Nie jest jasne, czy transmisja 
wirusa odbywa się poprzez kontakt z zanieczyszczo-
nymi powierzchniami i przedmiotami, z medyczne-
go punktu widzenia wirusy podobnej budowy takie 
jak SARS-CoV i MERS-CoV)  mogą utrzymywać się 
na powierzchniach materiałów wykonanych z meta-
lu, szkła lub tworzywa sztucznego do dziewięciu dni 
w temperaturze pokojowej. Pozostają jednak zakaźne 
przez średnio cztery do pięciu dni, ale mogą być inak-
tywowane (unieszkodliwione) środkami dezynfekują-
cymi. Temperatura wpływa na aktywność i przeżywal-
ność wirusa SARS-CoV-2, który jest wysoce stabilny 
w temperaturze 4 °C i może w niej przetrwać znacznie 
dłużej niż 14 dni. W temperaturze pokojowej (22 °C) 
i wyższej przeżywalność wirusa nie przekracza 14 dni, 
a już w temperaturze 70 °C czas zabicia  wirusa to 
5 minut. Światowa Organizacja Zdrowia wprowadzi-
ła termin  COVID-19 (choroba koronawirusowa 2019, 
ang. Coronavirus Disease 2019) - ostra choroba układu 
oddechowego, na określenie choroby wywołanej przez 
tego wirusa.  Obecnie nie istnieje leczenie przyczyno-
we, zalecane jest leczenie objawowe. Nie istnieje też 
żadna przebadana szczepionka przeciwko temu wiru-
sowi, ale trwają  intensywne prace wirusologów i far-
makologów całego świata nad jej opracowaniem.
 Ze względu na dużą epidemiologię nowego wirusa 
11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) sklasyfikowała rozprzestrzenianie się wi-
rusa SARS-CoV-2 jako pandemię.

Dużo zdrowia wszystkim życzę, jak zwykle.
Małgosia Bujakowska 
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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 cza-
sie 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 6. - Metody łagodzenia bólu porodowego

 Poród boli, ta stara prawda przekazywana jest 
kobietom od pokoleń, ale z tym bólem radziły sobie 
nasze babki, matki i miliony kobiet na świecie. Każ-
da rodząca, świadomie przygotowana do tego proce-
su wie, że  trakcie porodu możliwe jest  zastosowanie 
różnych  metod łagodzenia bólu porodowego (techni-
ki oddechowe, relaksacyjne, masaż, muzyka, imersja 
wodna - ciepły prysznic, wanna). Oprócz tych w/w - 
nieinwazyjnych, współczesna medycyna oferuje także 
farmakologiczne środki łagodzenia bólu porodowe-
go. Przy czym, zastosowanie tych środków wymaga 
wdrożenia specjalistycznych procedur, i decyzję o tym  
może podjąć tylko lekarz.

Analgezja wziewna ( Entonox)
Entonox zawiera gotową mieszaninę podtlenku azo-
tu (medyczny “gaz rozweselający”, N2O) i tlenu (tlen 
medyczny, O2). Podtlenek azotu , który stanowi 50% 
mieszaniny gazów  ma działanie zmniejszające odczu-
wanie bólu i podwyższa próg odczuwania bólu. Pod-
tlenek azotu ma również działanie rozluźniające i nie-
wielkie działanie uspokajające. Entonox  powinien być 
stosowany, kiedy potrzebny jest efekt przeciwbólowy 
o szybkim początku i  szybkim zakończeniu działania 
oraz kiedy leczony ból ma nasilenie łagodne do umiar-
kowanego i jest ograniczony w czasie. Entonox  działa 
już  po kilku wdechach. Działanie to ustępuje w ciągu 
kilku minut od zaprzestania  podawania.
Kiedy nie  wolno stosować leku Entonox: Zanim za-
stosuje się Entonox  należy poinformować lekarza 
o którymkolwiek z następujących objawów:
- Choroby serca: Jeśli występuje niewydolność krą-
żenia lub znacznego stopnia upośledzenie czynności 
serca ( niewielki rozluźniający wpływ podtlenku azo-

tu na mięsień serca może dodatkowo pogorszyć jego 
czynność).
- Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego:  jeśli 
ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest podwyższone, na 
przykład z powodu guza mózgu lub krwawienia śród-
mózgowego (podtlenek azotu może dodatkowo zwięk-
szać ciśnienie w mózgu i powodować  jego uszkodze-
nia).
- Niedobór witamin: jeśli zdiagnozowano i nie leczono 
niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego, stoso-
wanie podtlenku azotu może nasilić objawy wywołane 
niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego.
- Niedrożność jelit: jeśli występuje silny ból brzucha, 
objaw, który może wskazywać na niedrożność jelit. 
Należy  również poinformować lekarza o następują-
cych objawach/dolegliwościach:
- Dolegliwości ze strony ucha: na przykład zapalenie 
ucha, (Entonox może zwiększać ciśnienie w uchu 
środkowym).
 - Stosowanie leku Entonox z innymi lekami:
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmo-
wanych ostatnio lekach, również tych, które wydawa-
ne są bez recepty.

Entonox  jest  zawsze  podawany przez przeszkolony 
personel.

 W czasie podawania leku Entonox zarówno pa-
cjentka, jak i podawanie leku powinno być nadzoro-
wane, by mieć zapewnić bezpieczeństwo jego stoso-
wania. Położna Sali Porodowej zawsze zanim poda 
gaz, zbiera wywiad i informuje pacjentkę o możliwych 
powikłaniach stosowania Entonoxu. Zwykle Entonox 
wdycha się przez maskę twarzową (jednorazową) po-



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 2020 Strona 23

łączoną ze specjalnym zaworem, co oznacza, że pa-
cjentka ma pełną kontrolę nad przepływem gazu - za-
wór otwiera się tylko podczas wdechu.

 Entonox  przeznaczony jest wyłącznie do celów me-
dycznych.
Jak wszystkie leki, Entonox  może powodować działa-
nia niepożądane:
- Zawroty głowy, uczucie utraty kontaktu z otoczeniem 
(zamroczenia), euforię, nudności i wymioty,
- Silne zmęczenie.
- Uczucie ucisku w uchu środkowym, jeśli używa się 
leku Entonox  przez dłuższy czas, ponieważ Entonox 
podnosi ciśnienie w uchu środkowym.
- Uczucie pełności w brzuchu, ponieważ Entonox  po-
woli zwiększa objętość gazu w jelitach.
- Uczucie cierpnięcia i osłabienia siły mięśniowej, 
zwykle w obrębie kończyn.
- Można doświadczać też bólu głowy i splątania po od-
stawieniu leku.
 Objawy psychiatryczne jak psychozy, lęki odno-
towywano niezmiernie rzadko i najczęściej u osób 
wcześniej leczonych psychiatrycznie lub używających 
środków psychoaktywnych.

Analgezję wziewną uznaje się za stosunkowo skutecz-
ną, powodującą łagodne działania niepożądane u mat-
ki, brak powikłań u noworodków, łatwą w użyciu, nie 
wymagającą udziału anestezjologa  - metodę łagodze-
nia bólu porodowego.

 Zastosowanie Entonoxu w trakcie porodu wspiera 
współpracę między rodzącą a położną, pozwalając ko-
bietom na świadome i aktywne rodzenie.

Analgezja wziewna w porównaniu ze znieczuleniem 
zewnątrzoponowym (ZZO, ZOP) ma  słabszy efekt 
znieczulający, ale też znacznie  mniejszą liczbę skut-
ków ubocznych, takich jak wydłużenie I i II okresu 
porodu, większe zużycie oksytocyny, zastosowanie 
Vacum (próżnociągu)  czy nawet cięcia cesarskiego do 
ukończenia porodu.
 Zastosowanie Entonoxu  nie wpływa na czas trwa-
nia porodu i nie ogranicza zdolności matki do parcia. 
Inną korzyścią względem znieczulenia zewnątrzopo-
nowego jest brak blokowania nerwów ruchowych, 
czyli zachowana jest pełna  zdolność do poruszania się. 
W niektórych sytuacjach zastosowanie znieczulenia 
zewnątrzoponowego może prowadzić do ograniczenia 
aktywności rodzącej, skutkującym opóźnieniem obni-
żania się płodu w kanale rodnym. 

Znieczulenie Zewnątrzoponowe (ZZO lub ZOP) do 
porodu

 Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu nazy-
wane jest „złotym standardem” analgezji położniczej. 
W Polsce zostało wprowadzone rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia w 2016r. jako standard opieki okołopo-
rodowej. Obecnie coraz więcej szpitali ma w swojej 
ofercie w/w znieczulenie, niemniej wiąże się ono ze 
stałą obecnością zespołu anestezjologicznego (lekarz 
anestezjolog + pielęgniarka anestezjologiczna) na sali 
porodowej. Braki wysokokwalifikowanego personelu 
powodują , że czasem dostęp do tego typu świadczeń 
jest utrudniony. ZOP do porodu nie jest zabiegiem ra-
tującym życie, więc stojąc przed wyborem: znieczu-
lenie porodu czy pilny zabieg, personel medyczny za-
wsze wybierze to drugie.

Uśmierzanie bólu porodowego należy do podstawo-
wych zadań anestezjologii położniczej. Istnieje wiele 
sposobów postępowania a ich wybór zależy od rodzą-
cej, jej stanu zdrowia a także od możliwości szpitala 
(jw.).

Idealna metoda znieczulenia porodu powinna:
-skutecznie uśmierzać ból we wszystkich okresach po-
rodu,
-umożliwiać rodzącej aktywną współpracę,
-być bezpieczna dla matki i dziecka,
-zapewniać możliwość pogłębienia znieczulenia przy 
wskazaniach do  zabiegowego ukończenia porodu.
Te kryteria spełniają blokady centralne (znieczule-
nie zewnątrzoponowe ciągłe, znieczulenie podpa-
jęczynówkowe oraz łączone podpajęczynówkowo-
-zewnątrzoponowe ciągłe).
Omówię tutaj bliżej tylko znieczulenie zewnątrzopo-
nowe, pozostałe postaram się opisać przy omawianiu 
rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie.
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Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na wprowa-
dzeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej, znajdującej 
się wewnątrz kręgosłupa, na jego lędźwiowym od-
cinku, cienkiego plastikowego cewnika. Najczęściej 
wykonuje się je w I okresie porodu, przy rozwarciu 
szyjki macicy > 4 cm.

 Rodząca układana jest najczęściej w pozycji sie-
dzącej (ręce na kolanach, głowa i barki opuszczone, 
plecy zgarbione - pozycja tzw. „kociego grzbietu”). 
Po odkażeniu skóry i znieczuleniu miejsca wkłucia, 
w przestrzeń międzykręgową (L3-L4) wprowadza 
się poprzez igłę Touhy cewnik, na głębokość 4-5 cm. 
Drugi jego koniec mocowany jest w okolicy barku ro-
dzącej, w miejscu dostępnym dla anestezjologa, przez 
który podawane są leki znieczulające. Ich stężenie jest 
małe i nie wpływają bezpośrednio na płód. Po upły-
wie ok. 15-20 min. skurcze staja się mniej bolesne 
i są odczuwalne jako napinanie, rozciąganie i uczucie 
dyskomfortu. Nie można jednak całkowicie ograni-
czyć odczuwania bólu. W tym czasie pacjentka pozo-
staje pod opieką lekarza anestezjologa, pielęgniarki 
anestezjologicznej, lekarza położnika i położnej pro-
wadzącej poród. Monitorowane są ciśnienie tętnicze 
krwi, tętno matki i saturacja (wysycenie tlenem krwi 
włośniczkowej).
 W trakcie trwania porodu, w zależności od potrzeb 
i przebiegu porodu można podawać do cewnika  ZOP 
kolejne dawki leków. Po zakończonym porodzie cew-
nik ZOP zostaje usunięty  a miejsce wkłucia zabezpie-
czone jałowym opatrunkiem.

 Kwalifikacji do znieczulenia zewnątrzoponowe-
go dokonuje lekarz anestezjolog po zapoznaniu się 
z dokumentacją pacjentki, przeprowadzeniu wywiadu 
i konsultacji z lekarzem położnikiem.

BEZWZGLĘDNYMI PRZECIWWSKAZANIAMI 
DO  ZNIECZULENIA  ZEWNĄTRZOPONOWEGO  
SĄ:
- zaburzenia krzepnięcia krwi ( konieczne wyniki ba-
dań laboratoryjnych ),
- przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych (rozrze-
dzających krew),
- zakażenia skóry , blizny, tatuaże w okolicy wkłucia,
- schorzenia neurologiczne ( rwa kulszowa, przepukli-
ny kręgosłupa, stan po urazach, zabiegach operacyj-
nych   itp.),
- sepsa,  hipowolemia, rzucawka,
- i inne (o kwalifikacji do znieczulenia zawsze decydu-
je lekarz anestezjolog).

 Analgezja zewnątrzoponowa znosi negatywne do-
znania związane z bólem porodowym, ale niesie też 
związane ze znieczuleniem następstwa:
- spadek ciśnienia tętniczego krwi (hipotensja u matki 
może spowodować zmniejszenie ilości tlenu dla dziecka)
-  niepowodzenie  w zniesieniu bólu, asymetria blokady,
-  okresowe nudności i wymioty,
-  uczucie drętwienia i osłabienie siły mięśniowej koń-
czyn dolnych,
-  uczucie świądu skóry,
-  retencja moczu
-  przedłużanie się II okresu porodu i wzrost ryzyka po-
rodu instrumentalnego (zastosowanie kleszczy, próż-
nociągu ) lub rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie.
Rodząca przed znieczuleniem jest informowana o pro-
cedurach , następstwach i powikłaniach  związanym ze 
znieczuleniem; podpisuje też świadomą zgodę na jego 
wykonanie. 

Każda procedura medyczna, również znieczulenie ze-
wnątrzoponowe niesie za sobą możliwość wystąpienia 
powikłań. 
Obejmują one:
- popunkcyjne bóle głowy,
- złamanie igły lub cewnika, krwiak, ropień w miejscu 
wkłucia - wymagające interwencji chirurgicznej,
- zakażenie,
- przemijające lub trwałe uszkodzenia neurologiczne 
(zaburzenia czucia, zaburzenia 
w oddawaniu moczu i stolca),
- nagłe zatrzymanie oddechu i krążenia wymagające 
resuscytacji.

Ciężkie powikłania występują jednak niezwykle rzad-
ko a analgezja zewnątrzoponowa wpływa pozytywnie  
na komfort rodzących, jednak - przedłużenie się II 
okresu porodu, poród kończony  instrumentalnie (za-
stosowanie kleszczy, próżnociągu ) lub cięcia cesar-
skiego występują u dużej części pacjentek korzystają-
cych z tego sposobu znieczulenia porodu.

W następnym wydaniu Naszej Szkoły Rodzenia: 
 - Instrumentalne ukończenie porodu
(kleszcze, vacum, cięcie cesarskie).

Instruktor Szkoły Rodzenia 
Małgorzata Bujakowska
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