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Inicjatywa sołecka 2021

 dniu 14 lipca 2021 r. w Górnośląskim Parku 

WEtnologicznym w Chorzowie, odbyło się 
uroczyste podpisanie umów przez benefi-

cjentów tegorocznej edycji konkursu pn. “Inicjatywa 
Sołecka”, którego organizatorem jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego w Katowicach. 
Gminę Pilica reprezentował Burmistrz Artur Janosik 
wraz z sołtysem Wierbki Wojciechem Siejką.
 W ramach konkursu rozpatrzono 215 wnio-
sków na łączną kwotę 5,4 mln zł. Środki w formie 
dotacji celowej umożliwią realizację 113 zadań o war-
            

Aleksandra Lis

tości prawie 2,9 mln zł, które będą 
służyć mieszkańcom oraz podniosą 
atrakcyjność obszarów wiejskich wo-
jewództwa śląskiego. Pieniądze tra-
fiły do sześciu powiatów: zawierciań-
skiego, gliwickiego, pszczyńskiego, 
tarnogórskiego, będzińskiego, a także 
lublinieckiego. 
 Jednym z beneficjentów po-
mocy finansowej z budżetu Woje-
wództwa Śląskiego jest Gmina Pilica, 
która otrzymała środki w wysokości 
60 tys. złotych na realizację projektu
pn. “Zakup i montaż oświetlenia 
solarnego w miejscowości Wierbka”.

Warto dodać, iż jest to maksymalna kwota wsparcia 
dla gminy w 2021 r. 
 Konkurs pozwala realizować zadania opiera-
jące na działaniach zwiększających aktywność spo-
łeczną mieszkańców, działaniach w sferze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w so-
łectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne miesz-
kańców oraz tworzeniu warunków do rozwoju turys-
tyki, krajoznawstwa i sportu. (Źródło: bip.slaskie.pl)

Fot. Sylwia Miklas
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Kocikowa w konkursie na najlepszą miejscowość

 

Kolejne środki finansowe na realizację inwestycji 

 

Aleksandra Lis

Aleksandra Lis

W
 lipcu br. Gmina Pilica otrzymała dofi-
nansowanie z Województwa Śląskiego     
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na realizację zadania polegającego na 
przebudowie drogi gminnej w miejscowości 
Solca”. Wysokość otrzymanego dofinansowania, 
to 127 500,00 zł.
 Gmina Pilica otrzymała również dofinan-
sowanie w wysokości 800 000,00 zł z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przezna-
czeniem na inwestycje realizowane w miejsco-
wościach, w których funkcjonowały zlikwidowane  

państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na 
realizację zadania pn. „Kompleksowa termomo-
dernizacja obiektu wraz z rozbudową istniejącego 
obiektu OSP Pilica, przebudową i adaptacją 
istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz 
zmianą sposobu użytkowania istniejącej biblioteki 
na Dom Kultury w miejscowości Pilica wraz z in-
frastrukturą techniczną, zagospodarowaniem te-
renu, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy 
efektywności energetycznej obiektów użyteczno-
ści publicznej”.

W
 dniu 15 lipca br. przed Komisją Kon-
kursową składającą się z przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Zawierciu zapre-

zentowała się miejscowość Kocikowa, biorąca udział 
w tegorocznej edycji konkursu pn. „Najlepsza miej-
scowość powiatu zawierciańskiego 2021". W skład 
komisji weszli: Starosta Zawierciański Gabriel Dors, 
Wicestarosta Paweł Sokół oraz pracownicy urzędu.

 Kocikowa została zgłoszona do konkursu na 
wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy. Wizytacja 
Komisji była uzupełnieniem przedłożonej doku-
mentacji konkursowej.
 Przybyli goście zostali powitani przez Prze-
wodniczącą KGW Kocikowa Paulinę Gajdę, Sołtys 
Krystynę Piątek oraz mieszkańców miejscowości.
 Spotkanie, w którym uczestniczył również 
Burmistrz MiG Pilica Artur Janosik wraz z pracowni-
 

 Komisja odwiedziła m.in. kaplicę pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej, jak i budynek remizy OSP,       
a w nim pomieszczenie, którego wnętrze zaaranżo-
wano na dawną wiejską izbę.

kami urzędu, było doskonałą okazją do poznania 
ciekawej historii Kocikowej, pokazania jej walo-       
rów krajobrazowych oraz niezwykłej gościnności 
gospodarzy.

 Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu 
Zawierciańskiego. Głównym założeniem konkursu 
jest poznanie walorów miejscowości powiatu zawier-
ciańskiego, w tym środowiska przyrodniczego, kultu-
rowego i gospodarczego, poznanie lokalnych ini-
cjatyw i zaangażowania mieszkańców w rozwój 
miejscowości.
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Podsumowanie zebrań walnych w OSP

 dniu 23 lipca 2021 r. w sali narad Urzędu 

WMiasta i Gminy w Pilicy odbyło się zebranie 
Zarządu i Prezydium Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w Pilicy rozszerzone          
o Prezesów i Naczelników. 
 Tematem obrad było podsumowanie zebrań 
walnych przeprowadzonych w czerwcu w osiemnastu 
jednostkach OSP gminy Pilica, w ramach tegorocznej 
Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej OSP.
 Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Gmin-
nego, a zarazem Burmistrz MiG Pilica dh Artur 
Janosik. 
 Po zatwierdzeniu informacji zbiorczej z prze-
biegu zebrań przystąpiono do dyskusji na temat 
spraw różnych, w tym szkoleń, odznaczeń oraz 
przedstawiono skład nowo wybranych zarządów OSP.

OSP Cisowa - Prezes: Marcin Rus, Wiceprezes-
Naczelnik: Piotr Brodziński, Wiceprezes: Stanisław 
Roch, Z-ca Nazelnika: Dominik Kijas, Sekretarz: 
Marcin Dachowski, Skarbnik: Piotr Rus, Gospodarz: 
Michał Dachowski, Kronikarz: Marek Kijas;

OSP Dobra - Prezes: Marcin Zając, Wiceprezes-
Naczelnik: Adrian Świderski, Sekretarz: Stanisława 
Ewa Węglarz, Skarbnik: Agnieszka Świderska, 
Gospodarz: Wojciech Żak;

OSP Dobraków - Prezes: Tomasz Czech, Wice-
prezes-Naczelnik: Mateusz Płoszaj, Wiceprezes: 
Dariusz Czech, Z-ca Naczelnika: Przemysław Płoszaj, 
Sekretarz: Kamil Wyrwał, Skarbnik: Michał Jastrząb, 
Gospodarz: Dawid Sąkól, Kronikarz: Tomasz 
Dylewski;

OSP Dzwonowice - Prezes: Artur Bartos, Wice-
prezes-Naczelnik: Kazimierz Grzesiak, Wiceprezes: 
Sławomir Furgacz, Sekretarz: Michał Baran, Skarb-
nik: Mirosław Maj, Gospodarz: Rafał Grabowski;

OSP Dzwono-Sierbowice - Prezes: Mariusz Pelon, 
Wiceprezes-Naczelnik: Michał Rok, Sekretarz: Łu-
kasz Jaworski, Skarbnik: Patryk Radosz;

OSP Kidów - Prezes: Grzegorz Pelan, Wiceprezes-
Naczelnik: Kazimierz Nawrot, Z-ca Naczelnika: Adam 
Fiutak, Sekretarz: Jacek Szota, Skarbnik: Jan Szota, 
Gospodarz: Jacek Kućmierz;

OSP Kleszczowa - Prezes: Robert Szwaja, Wice-
prezes-Naczelnik: Marcin Omyła, Wiceprezes: Michał 
Nowakowski, Z-ca Naczelnika: Krzysztof Dybich, 
Sekretarz: Bartosz Szwaja, Skarbnik: Przemysław Lis;

OSP Kocikowa - Prezes: Artur Maj, Wiceprezes-
Naczelnik: Karol Węglarz, Z-ca Naczelnika: Kamil 
Grabowski, Sekretarz: Włodzimierz Mrówka, Skarb-
nik: Tomasz Węglarz, Gospodarz: Stanisław Węglarz;

OSP Pilica - Prezes: Łukasz Błażkiewicz, Wice-
prezes-Naczelnik: Dominik Śrubarczyk, Sekretarz: 
Grzegorz Kowalczyk, Skarbnik: Roman Findziński,  
Z-ca Naczelnika: Michał Podsiadło, Z-ca Naczelnika: 
Mateusz Kwieciński, Gospodarz: Paweł Śrubarczyk;

OSP Przychody - Prezes: Krystian Skała, Wice-
prezes-Naczelnik: Rafał Kalamat, Z-ca Naczelnika: 
Grzegorz Zagała, Sekretarz: Wojciech Lasota, Skarb-
nik: Dawid Grabowski, Gospodarz: Arkadiusz Czech;
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Anna Szota

OSP Siadcza - Prezes: Mateusz Czech, Naczelnik: 
Marek Dylewski, Wiceprezes: Grzegorz Graboś, Z-ca 
Naczelnika: Zygmunt Wąwoźny, Sekretarz: Damian 
Małoszewski, Skarbnik: Marcin Waga, Gospodarz: 
Andrzej Szymczyk;

OSP Sierbowice - Prezes: Bogdan Grabowski, 
Wiceprezes-Naczelnik: Michał Kwaśniak, Z-ca 
Naczelnika: Robert Marczak, Sekretarz: Mateusz 
Grabowski, Skarbnik: Bożena Rydel, Gospodarz: 
Sebastian Osuszek;

OSP Sławniów - Prezes: Wojciech Gamrot,    
Wiceprezes-Naczelnik: Stanisław Paulewicz, Wice-
prezes: Jacek Słowikowski, Z-ca Naczelnika: Marcin 
Krzus, Sekretarz: Kamil Stefański, Skarbnik: Adam 
Pokwiczał, Gospodarz: Łukasz Kowal;

OSP Solca - Prezes: Michał Wieczorek, Wiceprezes-
Naczelnik: Mikołaj Latacz, Wiceprezes: Damian 
Wyrwał, Z-ca naczelnika: Kamil Szota, Sekretarz: 
Paweł Skóra, Skarbnik: Adam Czech, Gospodarz: 
Wojciech Tkaczyk;

OSP Szyce - Prezes: Bogusław Grabowski, Wice-
prezes-Naczelnik: Tomasz Kowalczyk, Wiceprezes: 
Tomasz Szota, Z-ca Naczelnika: Grzegorz Zasuń, 
Sekretarz: Anna Cieszkowska, Skarbnik: Sławomir 
Zasuń, Gospodarz: Krzysztof Dylowski;

OSP Wierbka - Prezes: Tomasz Janosik, Wice-
prezes-Naczelnik: Piotr Nowakowski, Wiceprezes: 
Adam Adamczyk, Z-ca Naczelnika: Dawid Ziaja, Se-
kretarz: Marta Gomułka, Skarbnik: Dariusz Szwej, 
Gospodarz: Zbigniew  Ziaja, Kronikarz: Robert Hordyn;

OSP Wierzbica - Prezes: Zbigniew Grabowski, 
Wiceprezes-Naczelnik: Marcin Lelątko, Wiceprezes-
Gospodarz: Grzegorz Seweryn, Z-ca Naczelnika: 
Marcin Pałka, Sekretarz: Karol Mrózek, Skarbnik: 
Szymon Dercz;

OSP Złożeniec - Prezes: Mariusz Koch, Wiceprezes-
Naczelnik: Jacek Rozlach, Sekretarz: Jarosław Koch, 
Skarbnik: Mateusz Maj, Gospodarz: Tomasz Paciej.

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP nr 15

 Zdarzenie dotyczyło pożaru lasu. Zadaniem 
jednostek była pomoc w rozłożeniu buforu wodnego 
oraz magistrali wodnej w pobliżu rzeki Pilica. 
Ćwiczenia obejmowały także doskonalenie praktycz-
nych umiejętności w samodzielnym podejmowaniu 
decyzji i organizacji akcji przez strażaków OSP           
w oparciu o przydzielone siły i środki.
 Po ćwiczeniach druhowie zostali zaproszeni 
na skromny poczęstunek.

Anna Szota

 Ćwiczenia, zgodnie z ustaleniami, odbyły się         
w okolicach Brzezin i Małoszyc, na terenie lasów 
nadzorowanych przez Nadleśnictwo Olkusz.

 Zgodnie z Rozkazem nr 2/2021 Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawier-
ciu, bryg. Artura Łągiewki, w sprawie powołania            
i organizacji Kompanii Gaśniczej OSP nr 15 powiatu 
zawierciańskiego do udziału w ćwiczeniach powołano 
trzy jednostki z terenu naszej gminy (włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) tj. OSP 
Kleszczowa,OSP Pilica, OSP Wierbka. 

 dniu 12 czerwca 2021 roku zostały prze-

Wprowadzone ćwiczenia doskonaląco-
szkoleniowe dla Kompanii Gaśniczej OSP 

nr 15 powiatu zawierciańskiego. 

Fot. OSP Wierbka

Fot. OSP Wierbka

Fot. OSP Pilica
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PAT R O N I  2 0 2 1  R O K U

Cyprian Kamil Norwid
yprian Konstanty Kamil (ostatnie imię z bierz-Cmowania) Norwid przyszedł na świat 24 września 
1821 r. w rodzinnym majątku Laskowo-Głuchy na 

Mazowszu, jako syn Jana i Ludwiki ze Zdzieborskich.           
W wieku czterech lat stracił matkę i pozostał pod opieką 
babki Hilarii z Sobieskich Zdzieborskiej, dalekiej krewnej 
króla. Od 1830 r. mieszkał w Warszawie, gdzie siedem lat 
później zaczął uczęszczać do gimnazjum. Nie ukończył go 
jednak i podjął naukę w prywatnej szkole malarskiej. Już 
wówczas ujawniły się jego zdolności literackie. Zadebiu-
tował w 1840 r. Związał się wtedy z artystyczno-literackim 
środowiskiem "Cyganerii Warszawskiej" (m.in. Roman 
Zmorski, Seweryn Filleborn, Józef Kenig). Jego wyjazd do 
Drezna w 1842 r., oficjalnie w celu doskonalenia sztuki 
rzeźbiarskiej, stał się początkiem dożywotniej emigracji. 
Poeta zwiedził Włochy (gdzie nieszczęśliwie zakochał się     
w polsko-rosyjskiej arystokratce Marii Kalergis), Niemcy     
i Belgię, po czym w 1849 r. osiadł w Paryżu. Tam zbliżył się    
do intelektualnych kręgów Wielkiej Emigracji; poznał 
Mickiewicza, Słowackiego i Chopina.
 W 1852 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej 
został zmuszony do podróży za ocean, do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie pracował jako grafik. Po dwóch 
latach wrócił i ponownie zamieszkał w Paryżu. Ciągle 
tworzył zarówno dzieła literackie, jak i rysunkowe, a także 
malarskie. Jednak jego prace nie cieszyły się uznaniem. Za 
życia udało mu się wydać tylko jeden tomik wierszy:          
w 1863 r. w Lipsku. Notoryczny brak pieniędzy oraz coraz 
większe uzależnienie od alkoholu i postępująca choroba 
uniemożliwiały mu samodzielną egzystencję. W 1877 r. 
został przyjęty do Zakładu św. Kazimierza, przeznaczonego 
dla sierot i weteranów. Tam też 23 maja 1883 r. zmarł, 
opuszczony i zapomniany. Opiekujące się nim siostry 
zakonne spaliły pozostałe zapiski. Norwida pochowano na 
cmentarzu w Ivry pod Paryżem. W pięć lat później jego 

kres wakacji, to czas w którym chętnie 

Opodróżujemy (często daleko) by poznawać 
nowe miejsca. A czy znamy to, co mamy 

najbliżej, w zasięgu ręki? Może warto w ten wakacyjny 
czas powędrować po naszej gminie. Mamy wiele 
wspaniałych obiektów zabytkowych – zamki, kościo-
ły, kapliczki, pomniki, cmentarze, ale nie tylko. Na 
naszym terenie znajduje się również sporo ciekawych 
obiektów przyrodniczych, interesujących ze wzglę-
dów turystycznych. 
        Nasza gmina leży na terenie Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, mamy więc skupiska skał oraz 
pojedyncze skałki. Na Smoleniu jest skała Biśnik           
i znajdująca się w niej jaskinia Biśnik, w której 
archeolodzy znaleźli najstarsze ślady człowieka na 

prochy przeniesiono do zbiorowej polskiej mogiły na 
cmentarzu w Montmorency.
 W świadomości rodaków Norwid zaistniał do-
piero wiele lat po śmierci. W 1901 r. młodopolski poeta        
i tłumacz Zenon Przesmycki "Miriam" odkrył wspomniany 
tomik z 1863 r. w wiedeńskiej bibliotece. Od tej pory 
zaczęto coraz bardziej doceniać nowatorską poezję,           
a także prozę romantyka. Zaliczono go do grona 
największych polskich literatów. Dopiero w XX w. 
opublikowano największe dzieła twórcy, jak Vade-mecum 
czy Promethidion.

MG-K
Źródło:muzhp.pl/pl/e/1373/zmarl-cyprian-kamil-norwid 

Z NASZE J PRZESZŁOŚCI

Gmina Pilica na wakacje

naszym terenie, pochodzące sprzed ponad 500 tysięcy 
lat. Ta jaskinia ma jeden z najstarszych w Europie 
obiektów mieszkalnych i jest cenna ze względu na 
wysokie walory naukowe. W Smoleniu są również 

Ilustracja: Cyprian Norwid na drzeworycie Józefa Łoskoczyńskiego z 1883 r., 
Polona - Domena publiczna, 

Fot. Sylwia Miklas
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Maria Lepiarczyk

dwie inne jaskinie: Zegarowa i Jasna (zwana też 
Słoneczną). Z jaskinią Zegarową związana jest legen-
da mówiąca, iż w noc świętojańską o północy można 
usłyszeć w niej 12 uderzeń zegara. Na Smoleniu ma-
my też rezerwat przyrodniczy zwany Doliną Wodą-   
cej z unikatową roślinnością i charakterystycznym 
ukształtowaniem terenu.
 W „Czarnym Lesie”, przy leśnej drodze z Pilicy 
do Ryczowa, znajduje się samotna Brzuchacka Skała, 
zwana Brzuchacz, na której coraz częściej można 
spotkać osoby uprawiające wspinaczkę.
 W Złożeńcu mamy dosyć wysokie wzgórze 
obrośnięte gęstym lasem, górujące nad okolicą, 
nazywane Grodziskiem. Nazwa świadczy o istnieniu 
tu wczesnośredniowiecznego grodu, co zresztą po-
twierdziły badania archeologiczne. Uwagę przy-
kuwają malownicze i pełne uroku wzniesienia porosłe 
lasem oraz zespół skalny, zwane Ruskimi Górami, 
ciągnące się w okolicach Złożeńca, będące również re-
zerwatem przyrody, a zarazem oazą ciszy i wspania-
łych widoków.
 W Pilicy, pod „Czarnym Lasem”, są źródła 
rzeki Pilicy, największego lewego dopływu Wisły 
(obecnie bardzo zarośnięte i zaniedbane). Rzeka 
płynie przez kilka miejscowości naszej gminy, tworząc 
w niektórych miejscach rozlewiska bogate w florę          
i faunę. W pobliżu źródeł rzeki Pilicy znajdują się 
zbiorniki wodne. Największy z nich jest bardzo chęt-
nie i licznie, w miesiącach wakacyjnych, odwiedzany 
przez amatorów wodnego wypoczynku z bliższej           
i dalszej okolicy. Swoje miejsce znajdą tu również 
wędkarze.
 Z tyłu pilickiego pałacu bierze swój początek 
piękna aleja starych kasztanowców, lip i innych drzew 
prowadząca w stronę Biskupic – Owczarni. Wiedzie 
ona wśród rozległych pól i łąk, to nią według legendy, 
przejeżdża w noc świętojańską duch Czarnej Damy.
 Tuż za Dzwono-Sierbowicami znajduje się las, 
którego asfaltowe alejki prowadzą daleko w jego głąb    
i można nimi w całkowitej ciszy i spokoju pospace-
rować, jak również pojeździć na rowerze. 
 W Cisowej, po wschodniej stronie drogi do 
Kleszczowej mamy wapienne, opadające stromo ku 
zachodowi wzniesienia zw. Górami Baranimi, podob-
ne morfologicznie wzgórze Grzebień znajduje się przy 

drodze do Pilicy.
 W Dobrakowie za nowym kościołem znajduje 
się ciekawe zgrupowanie głazów polodowcowych         
w różnych kolorach.
 Przy źródłach rzeki Pilicy w Sławniowie – 
Piaskach występuje wypławek alpejski, będący pogla-
cjalną formą reliktową z okresu zlodowaceń.
 Piękne krajobrazy rozciągają się za Wierbką     
w stronę Przychód. Wzniesienia porośnięte lasem i łą-
ki przypominają krajobraz Bieszczad.
 Na terenie całej gminy jest bardzo duża ilość 
lasów. Są również ścieżki rowerowe, niestety, oznako-
wanie ich w dużej mierze zostało zniszczone. Przez 
Pilicę, Smoleń i Kocikową przechodzi czerwony Szlak 
Orlich Gniazd oraz Szlak Warowni Jurajskich.
 W Smoleniu znajduje się Ośrodek Naukowo – 
Dydaktyczny Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego, przy którym jest Muzeum, 
gdzie możemy obejrzeć odnalezione przez arche-
ologów ślady życia ludzi pierwotnych na naszym 
terenie sprzed 100 tysięcy lat oraz osadnictwa wczes-
nośredniowiecznego, zwłaszcza części uzbrojenia, 
kości mamuta i innych zwierząt jaskiniowych oraz 
eksponaty przedstawiające obecną florę i faunę Jury. 
Przy Ośrodku wytyczone zostały ścieżki dydaktyczne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z których chętnie 
korzystają przybywające tu wycieczki i turyści. Wznie-
sienia w Smoleniu i Złożeńcu są jednymi z najwyż-
szych na Jurze. 
 Na terenie naszej gminy mamy także osobli-
wości przyrodnicze, takie jak wawrzynek wilcze łyko, 
czy rzadką paproć języcznik zwyczajny, które można 
zobaczyć na Smoleniu. Rosną również dziewięćsiły 
będące roślinnością górską.
          Wiem, że to nie wszystkie ciekawe miejsca, które  
można u nas spotkać – jest ich więcej. Mieszkamy       
w pięknej i bardzo bogatej w atrakcje turystyczne 
okolicy. Korzystajmy z nich i poznawajmy je, bo 
warto. Doceńmy to, co jest obok nas i zadbajmy, by 
było jak najdłużej.

Fot. Sylwia Miklas

Fot. Anna Szota
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Strategie rozrodcze kręgowców
elem każdego organizmu żywego jest przeżycie         Ci wydanie potomstwa. W naszej strefie klimatycznej 
okresem rozrodu jest głownie wiosna, choć nie-

które gatunki rozmnażają się kilka razy w ciągu roku, albo   
w innym terminie, np. nasz krzyżodziób świerkowy składa 
jaja i wysiaduje młode w styczniu. Młode krzyżodzioby 
ukryte w gnieździe pod pokrytą śniegiem gałązką mogą 
wytrzymać przez ok 6 godz. temperaturę – 6°C. Rodzice 
karmią je rozmiękczonymi w wolu nasionami świerka. 

Szczupak – najpłodniejsza polska ryba

 Ogólnie rzecz biorąc w procesie rozrodu zwierząt 
można wyróżnić dwie podstawowe strategie działania. 
Strategia pierwsza sprowadza się do maksymalizacji liczby 
potomstwa bez „interesowania się” ich losem i jest w prze-
ważającej większości przypadków realizowana przez 
zwierzęta wodne, lub rozwijające się w wodzie. Z krę-
gowców taką strategię realizują głównie ryby i płazy, a ze 
zwierząt lądowych część gadów. Rekordzistą w tym 
względzie jest tropikalna ryba samogłów, której samica  

 Największe samice karpia produkują do 1,5 
miliona jaj lecz gatunek ten praktycznie u nas w naturze się 
nie rozmnaża. Dużą liczbę jaj produkują też liny – ok milio-
na choć najczęściej ok. 400 000, leszcze – 600 000 i karasie 
– 200 000. Oczywiście w okresie rozwoju większość jaj 
oraz młodych osobników ginie lub służy za pokarm dla 
innych gatunków, dlatego w naszych wodach nie ma 
ogromu ryb. 
 Znacznie mniej jaj produkują płazy. Rekordzistką 
jest ropucha Aga która składa ok. 30 000 jaj. Gatunek ten 
pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Został 
introdukowany na licznych wyspach Oceanii i Karaibów,      
a także w Australii i Nowej Gwinei, gdzie obecnie jest 
traktowany jako szkodnik. Największy osobnik osiągnął 
masę 2,65 kg i długość 38 cm. 
 Nasze płazy nie produkują tak dużej liczby jaj. 

Nawet największe dinozaury były 
jajorodne

 Z biologicznego punktu 
widzenia misja wydania potom-
stwa jest spełniona dopiero wte-
dy, gdy młode osobniki przeżyją     
i dojdą do etapu rozmnażania. 
Zabezpiecza to ciągłość trwania 
gatunku na danym terenie. Każdy 
dorosły osobnik dokłada wielu 
starań, żeby jego geny zostały 
powielone i przetrwały w popu-
lacji. Różne gatunki zwierząt 
wykształciły wiele specyficznych 
form rozrodu aby zrealizować 
ten cel. 

Żółw zielony – prawdopodobnie 
najbardziej płodny gad 

 Pospolita żaba trawna składa co roku ok. 4 500 jaj, 
ropucha szara do 10 000 jaj, a nasz największy płaz żaba 
śmieszka nawet ok. 16 000. Oczywiście gatunki te również 
nie opiekują się złożonymi jajami.  
 Strategia druga polega na zmniejszeniu liczby 
potomstwa z równoczesnym zapewnieniem im możliwości 
rozwoju i przeżycia. Dotyczy ona głównie zwierząt 
lądowych i rozwijających się na lądzie, a sprowadza się to 
do różnorodnych form opieki nad potomstwem, czyli 
opieki rodzicielskiej. 
 Obie strategie obserwuje się tak u bezkręgowców 
jak również u kręgowców. 
 Grupę zwierząt, które opiekują się potomstwem 
reprezentują przede wszystkim ptaki i ssaki, choć jak 
wspomniałem pewne formy zachowań opiekuńczych 
spotyka się u wielu innych grup zwierząt. Problem ten 
postaram się przedstawić w kolejnym tekście. 
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rocznie produkuje ok 300 
milionów jaj. Tak, to nie po-
myłka - 300 milionów jaj, 
ale przeżywa niewiele 
malutkich „samogłowią-
tek”. Jak sama nazwa 
wskazuje, ryby te wyglą-
dają, jakby składały się 
wyłącznie z potężnej      
głowy, krótkiego ogona          
i płetw. Gatunek ten może 
osiągać imponujące roz-
miary – do 3 metrów 
długości i jednej – dwóch 
ton wagi. 

 Tak monstrualne okazy spotyka się jednak rzadko. 
W warunkach śródziemnomorskich częściej trafiają się 
sztuki ważące od 50 do 200 kg. W ostatnich latach 
kilkakrotnie młode samogłowy były odławiane na Bałtyku 
wniesione prądem z Atlantyku. Samogłów uważany jest za 
rybę bardzo długowieczną, najstarsze osobniki tego 
gatunku dożywają nawet ponad 100 lat. 
 Wśród naszych ryb największą liczbę jaj, do-
chodzącą do dwóch milionów, produkuje samica szczu-
paka, jednak dotyczy to szczególnie dużych samic.

Piękna złotooka ropucha  i jej sznury skrzeku 
z tysiącami jaj

 Ciekawostką jest 
fakt, że wszystkie dino-
zaury były jajorodne. Ma-  
ło jest danych o liczbie      
jaj przez nie składanych,       
a z dostępnych informacji 
wynika, że składały ok. 35 
jaj, choć zapewne były i ta-
kie które składały ich wiele 
więcej i najczęściej się nimi 
specjalnie nie opiekowały. 

 W ubiegłym roku prasa doniosła ze w Aragonii 
odnaleziono 20 skamieniałych jaj dinozaurów. Jaja były ku-    
 liste i miały średnicę ok. 20 

cm. Oszacowano ich wiek 
na 68 mln lat.
 Wś ród  w spó ł -
czesnych gadów najwięk-
szą liczbę jaj produkują 
żółwie morskie. Najwięk-
szy, bo osiągający 213 cm 
długości i masę 700 kg żółw 
skórzasty składa do 270 jaj.

Krzyżodziób świerkowy

Samogłów – najbardziej 
płodna ryba
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 Żyjący w Afryce krokodyl nilowy składa do 80 jaj, 
natomiast samica pytona tygrysiego – drugiego co do 
długości węża świata produkuje do 110 jaj. Znacznie mniej 
jaj składają nasze gady, ziemnowodny żółw błotny składa 
poniżej 20 jaj, jaszczurka zwinka ok. 15 jaj, nasz największy 
wąż Eskulapa maksymalnie do 20 jaj, a rekordzistą jest 
zaskroniec pospolity składający ponad 30 jaj. 
 Duże zróżnicowanie w liczbie produkowanych jaj 
występuje u ptaków. Jeśli młode osobniki są gotowe do 
samodzielnego zdobywania pokarmu, tak jak kaczkowate, 
czy kuraki, zazwyczaj młodych jest kilkanaście (kaczka 
krzyżówka i bażant do 14 młodych).
 Rekordową liczbę jaj składa kuropatwa zwyczajna, 
która wysiaduje do 27 jaj. Jeśli natomiast dorosłe osobniki 
muszą karmić młode w gnieździe, ich liczba waha się od        
4 do 8 (szpak, kos, sroka, wróbel czy zięba). Często ptaki te 
mają kilka lęgów w roku. Rekordzistką jest sikorka 
modraszka, która składa do 19 jaj i wyprowadza zazwyczaj 
2 lęgi w ciągu roku. Często zdarza się też, że mniejsze ptaki 
po utracie lęgu np. zniszczeniu gniazda przystępowały do 
rozrodu kolejny raz.
 Badając rozrodczość ptaków wybierano im jaja       
z gniazd. W takim przypadku samice uzupełniały brakującą 
liczbę, składając ostatecznie od kilkunastu (mewa sreb-

a ponadto mają bardzo dobre parametry jakości. W po-
równaniu z innymi rasami kur cechuje je intensywna żółta 
barwa, niski poziom cholesterolu w żółtku, oraz wysoki 
poziom korzystnego cholesterolu HDL. Zawierają także 
mniej alergenów oraz wiele innych korzystnych dla 
konsumenta cech. W krakowskim sklepie sieciowym jajka 
zielononóżek są po 1.10 zł. a na placach nawet do 1.40 zł.
 Dużą nieśność mają też hodowane w gospodar-
stwach domowych przepiórki, bo do 300 jaj w roku, na-
tomiast kaczki potrafią znieść do 90 jaj w roku, gęsi i indyki 
do 30. 
 Najmniej jaj składają duże ptaki drapieżne – orzeł 
przedni składa zazwyczaj 2 jaja i przez kilka miesięcy karmi 
młode.
 Duże ssaki mają zazwyczaj jedno lub 2 młode. 
Wśród mniejszych jest dość duże zróżnicowanie. Dzik ma 
od 8 do 12 młodych, ale hodowlana locha może mieć         
w miocie do 12 młodych i wyprowadzić 2 mioty w roku. 
Oczywiście żaden hodowca nie decyduje się na obciążenie 
takim wysiłkiem hodowlanej lochy. Nasze drapieżniki wilk    
i lis mają średnio po 7 młodych, znacznie mniejszy zając ok. 
5, a jeszcze mniejszy kret 7. Rekordzistą wśród ssaków jeśli 
chodzi o liczbę młodych w miocie jest tenrek nazywany 
również kretojeżem. 
 Ten niewielki ssak żyje na Madagaskarze długość 
ciała wynosi ok. 35 cm a masa do 0,5 kg. Wydaje jeden miot 
w roku, ale w miocie może być do 32 młodych.
 Mniejsze ssaki rodzą wprawdzie mniej młodych, ale 
w ciągu roku wyprowadzają kilka miotów. Lubiana przez 
wszystkich wiewiórka rodzi średnio 5 młodych, ale w ciągu 
roku ma 2 lub 3 mioty. Znacznie większą rozrodczość mają 
szkodniki. Rekordzistką jest mysz domowa, która w miocie 
może mieć do 9 młodych, ale rocznie wyprowadza do 10 
miotów.  

 

Krokodyl nilowy

 Znacznie bardziej liczny, ale mniejszy, bo jedynie 
120 cm żółw zielony składa ponad 200 jaj w jednym 
złożeniu, a samica może składać jaja kilkakrotnie w ciągu 
roku, choć zapewne liczba jaj w późniejszych złożeniach nie 
jest tak liczna. 
 Największy żółw lądowy – żółw olbrzymi składa 25 
jaj wielkości piłek tenisowych. 

Kiedyś bardzo pospolita 
obecnie coraz rzadsza – 
kuropatwa zwyczajna

Mysz domowa – szkodnik 
a zarazem rekordzistka w rozmnażaniu

Zielononóżka kuropatwiana

 Jest to polska rasa kur ogólnoużytkowych 
wyhodowana na przełomie XIX i XX w. której nazwa 

rzysta do kilkudziesięciu (wró-
bel domowy), a nawet stu jaj 
(kaczka krzyżówka). 
 Najwięcej jaj w ciągu 
roku znoszą udomowione wy-
selekcjonowane gatunki ho-
dowlane. Najbardziej popularne 
w wielkoprzemysłowej hodo-  
wli kury rasy Leghorn pro-
dukują ok. 300 jaj w ciągu roku,   
a rekordowo nawet 360. Cie-
kawą rasą jest obecnie rza-    
dziej spotykana zielononóżka 
kuropatwiana.

bierze się z charakterysty-
cznych cech ubarwienia nóg. 
Zielononóżka jest ewenemen-
tem na skalę światową bowiem 
nigdy nie prowadzono nad tą 
rasą żadnej selekcyjnej pracy 
hodowlanej, czyli została zacho-
wana w niezmienionym kształ-
cie od ponad stu lat. Kury te 
znoszą rocznie 140 – 180 jaj, ich 
żółtka są o nawet ok. 1/3 
większe od żółtek innych ras,     

 Mysia rekordzistka urodziła 19 młodych, natomiast 
szczur może wyprowadzać do 6 miotów po sześć młodych. 
Obliczono, że z jednej pary szczurów po półtora roku 
może być ok. miliona potomstwa.
 Piękno przyrody polega na tym, że możemy 
podziwiać niezwykłość i różnorodność gatunków, z któ-
rych każdy jest sam w sobie specyficzny i niepowtarzalny. 
Obie przedstawione powyżej strategie rozrodcze mają 
swoje konsekwencje, i każda z nich w normalnie funkcjo-
nującej, zrównoważonej przyrodzie gwarantuje trwanie 
gatunku. W wielu przypadkach złożenie jaj jest wstępem do 
niekiedy bardzo skomplikowanej działalności opiekuńczej, 
której celem jest zapewnienie rozwoju jaj, czy młodych 
osobników do momentu urodzenia się do usamo-
dzielnienia. Gatunki podejmują w tym celu wiele chara-
kterystycznych zachowań nazywanych ogólnie opieką nad 
potomstwem. I o tym będzie kolejny artykuł.

 

Marek Guzik
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie

1918 roku, kiedy ojczyzna po przeszło 140- 

Wletniej niewoli odzyskała niepodległość, na 
każdym kroku można było dostrzec wielkie 

zaniedbania, szczególnie widoczne w oświacie wiej-
skiej. Dopiero w 1919 r. pan Toborowicz z Biskupic 
zakłada szkołę podstawową w Kidowie. W tym też 
roku organizuje się ruch ludowy, młodzi zakładają 
związek młodzieży "WICI". Do związku wstępuje cała 
młodzież w wieku powyżej 16 lat, która liczy 80 osób. 
 Koło młodzieży jak i szkoła działają w bardzo 
trudnych warunkach. Brak jest pomocy instruktor-
skiej, finansowej i pomieszczenia. Zebrania odbywają 
się w udostępnionej przez Jana Grabowskiego izbie. 
Upór i zamysł organizatorski sprawia, że wkrótce 
powstaje zespół teatralny. Odbywa się wiele udanych 
przedstawień z wyjazdami do innych miejscowości. 
Kwitnie i rozwija się życie kulturalno-oświatowe, 
odbywają się systematycznie odczyty, pogadanki, 
wycieczki oraz wiele innych wydarzeń.
 Wiciowe hasło "SAMI SOBIE" sprawia, że 
członkowie koła wyrastają na dojrzałych działa-        
czy społecznych i organizują orkiestrę smyczkową,             
a następnie dętą. 
 W 1926 r. zawiązuje się Ochotnicza Straż 
Pożarna, a w 1928 Kółko Rolnicze. Młodzież bierze      
w posiadanie grunt wsiowy na Olszy, na którym z po-
wodzeniem prowadzi uprawę warzyw. Plon sprzedaje, 
a za uzyskane pieniądze zakupuje drzewka czereśni. 
Każdy z członków otrzymuje jedno drzewko, które 
osobiście sadzi i opiekuje się nim. 
 Najpóźniej dochodzi do zorganizowania Koła 
Gospodyń, gdyż kobiety zmuszone były panującymi 
warunkami do ogromnego wysiłku w celu zapewnie-
nia swojej rodzinie w miarę przyzwoitych warunków 
życia. Zadanie to wymagało od nich bardzo wiele 
czasu. Pomimo tych trudności oraz w przekonaniu, że 
pomóc mogą sobie tylko same, zakładają z sukcesem 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie. 
 Jesienią 1933 r. rozpoczęto pierwsze roz- 
 

mowy z mieszkańcami wsi na temat 
zorganizowania Koła Gospodyń. Już zimą 
1934 r. powiatowa instruktorka Irena 
Kliwiak w Domu Ludowym przeprowadza 
spotkanie organizacyjne. Początkowo wpi-
suje się ponad 30 gospodyń, które wybie-
rają spośród siebie zarząd w  składzie: 
– Szota Janina – przewodnicząca 
– Gomułka Anna – V-ce przewodnicząca 
– Paciej Maria – sekretarz 
– Pelan Maria – skarbnik. 
 Służącą za wzór do naśladowania 
była wówczas kierowniczka miejscowej 
szkoły pani Stanisława Wzorkówna, osoba 
odznaczająca się dużym zaangażowaniem 
społecznym, wielka patriotka, która była 
duszą i przykładem Koła. Zebrania Koła 
odbywały się systematycznie i przy dużej 

frekwencji i dyscyplinie członkiń. 
 W uprawie warzyw współzawodniczyłyśmy      
z Kołem Łobzów, a na wystawie w Szkole Rolniczej      
w Trzyciążu nasze Koło zajęło pierwsze miejsce i zdo-
było główną nagrodę. Dobre wyniki pracy Koła 
Gospodyń w Kidowie były formą odniesienia dla 
sąsiednich wiosek, co znacznie ułatwiło członkini 
Pelan Marii założyć Koło Gospodyń w Dwonowicach, 
a Owcarz Marii w Sierbowicach. 
 Wybuch wojny w 1939 r. zahamował organi-
zacyjną działalność Koła. Niektóre członkinie, w tym 
nasze, prowadziły aktywną pracę w Ludowym Związ-
ku Kobiet u boku swych mężów - członków Bata-
lionów Chłopskich.  
 Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, zi- 
mą 1946 r., zostaje zorganizowany kurs gotowania        
i pieczenia. W 1948 r. nastąpiło reaktywowanie        
Koła. Na pierwszym zebraniu wybrano nowy zarząd    
w składzie: 
– Pelan Maria – przewodnicząca 
– Przybylik Zofia – sekretarz 
– Jastrząb Apolonia – skarbnik.
 Do ważniejszych wydarzeń w historii dzia-
łalności Koła należy udział członkiń w bardzo uro-
czystym Święcie Ludowym w 1949 r., które odbyło się 
w lesie w Bukowcu. Panie zaprezentowały piękną 
sztukę teatralną o tematyce regionalnej, po której 
odbyła się zabawa ludowa. Do roku 1957 r. działalność 
była mniej aktywna, gdyż wieś przeżywała w tym 
czasie ostry kryzys społeczno-ekonomiczny. 
 W roku 1956 do działania przystąpiło re-
aktywowane Kółko Rolnicze i to miało zasadniczy 
wpływ na ożywienie działalności KGW. W tym czasie 
następuje zmiana w zarządzie KGW. Pustułka Teresa 
zostaje zastępcą Marii Pelanowej, Szymczyk  Felicja – 
sekretarzem, Fiutak Eugenia – skarbnikiem, a Paciej 
Zofia członkiem zarządu. W następnych wyborach 
sekretarzem zarządu wybrana zostaje Kapuśniak  
Józefa. Taki stan zarządu utrzymuje się do Walnego 
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Zebrania w dniu 8 grudnia 1986 r. Następuje zmiana 
zarządu - ze względu na stan zdrowia Pelan Maria 
zrzeka się z pełnionej funkcji i zostaje wybrana 
honorową przewodniczącą. Na przewodniczącą wy-
brano Przybylik Barbarę, zastępcą zostaje Pelan 
Krystyna, sekretarzem Kazior Maria, skarbnikiem 
Szelong Lucyna, następnie Cecugowicz Elżbieta i Szo-
ta Marzena, a w chwili obecnej Prusek Anna. Na 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano No-
wicką  Kazimierę, a następnie Kućmierz Elżbietę. 
 Po roku 1957 przyspieszone tempo działania 
nadaje Kołu Gospodyń i całej wsi Kidów Kółko 
Rolnicze, rozwija się mechanizacja i działalność 
czynów społecznych. Dzięki ich realizacji wieś szyb-  
ko się rozwija zyskując wiele znaczących obiektów        
i instytucji. 2 lutego 1970 r. oddany do użytku zostaje 
Ośrodek Zdrowia, a 7 listopada 1971 r. budynek Szkoły 
Podstawowej. 
 W latach istnienia Szkoły Podstawowej Koło 
Gospodyń aktywnie wspierało rozwój placówki 
oświatowej, między innymi poprzez przekazanie 
ufundowanego  przez Wojewódzki Związek Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach wypo-
sażenia placu zabaw oraz wspieranie budowy sali 
gimnastycznej itp.
 Przy realizacji inwestycji w czynach spo-
łecznych, szczególnie przy pracach wykończenio-
wych, widoczny był znaczący udział naszych członkiń. 
Wymagało to wiele czasu i poświęcenia. Wyjątkowo 
duży wkład pracy poniesiony był przy wykończeniu      
i udekorowaniu Domu Strażaka. Po trwającej 3 lata 
budowie, 18 maja 1986 r. w dzień Święta Ludowego, 
budynek ten uroczyście został przekazany do użytku,    
a wieś Kidów za wielkie zaangażowanie i wyniki w czy-
nach społecznych została uhonorowana przez Prze-
wodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ka-
towicach "Wielką Złotą Odznaką Zasłużonemu w Roz-
woju Województwa Katowickiego". 
 W tym budynku Koło znalazło wreszcie tak 
upragnione i oczekiwane pomieszczenie na swą dzia-
łalność. Z funduszu wiejskiego zakupiono komplety 
nakryć stołowych na 250 osób oraz urządzenia do 
kuchni łącznie z kompletem garnków. Nakrycia te 
wraz z salą za odpłatnością wypożyczane były urzą-
dzającym uroczystości rodzinne. Naczyniami i kuch- 
 

nią opiekowała się Bątorek Regina, następnie Bro-
dzińska Janina, Wojda Aneta, a obecnie Czech 
Monika. 
 Nasze Koło było współorganizatorem gmin-
nego Święta Kobiet w 1987 r. Mając już odpowiednie 
warunki zorganizowałyśmy uroczystość 55. rocznicy 
założenia Koła, 50. rocznicy powstania Batalionów 
Chłopskich, 60. rocznicy utworzenia Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej Pilica, a w ostatnich latach 
Ostatkowych Biesiad KGW.  
 Od 1987 r. do 2000 r. organizowałyśmy bale 
sylwestrowe, które cieszyły się olbrzymią popular-
nością, a uzyskany z nich dochód przeznaczany był na  
unowocześnienie wyposażenia kuchennego, a także 
na zakup strojów regionalnych - krakowsko-brono-
wickich. Posiadane stroje pozwalały nam na godne 
reprezentowanie naszej miejscowości, m.in. w prze-
glądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Szczeko-
cinach, w którym to zdobyliśmy wyróżnienie. Panie      
z Koła w Kidowie brały również udział w obchodach 
dwusetnej rocznicy Bitwy pod Racławicami.  
 Koło Gospodyń Wiejskich od początku istnie-
nia dbało o kultywowanie tradycji ludowych, czym 
dawałyśmy wyraz uczestnictwem w corocznych 
Świętach Ludowych, dożynkach parafialnych oraz 
powiatowych, a także jasnogórskich. Ponadto bie-
rzemy udział w każdej uroczystości kościelnej, zazna-
czając tym samym oddanie wobec wiary Ojców Na-
szych. Warto tutaj wspomnieć pracę włożoną w przy-
gotowania uroczystości wprowadzenia nowego dzwo-
nu do kościoła parafialnego w Kidowie, co zostało 
docenione i uhonorowane przez Księdza Proboszcza. 
 Panie także chętnie uczestniczą w licznych 
wycieczkach krajoznawczych i kulturalnych. Odwie-
dziłyśmy, m.in.: dwukrotnie Panoramę Racławicką, 
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Zakopane, Góry 
Świętokrzyskie, Kraków, Wystawę Kwiatową w Cho-
rzowie. Zorganizowałyśmy też wyjazdy: na występ 
Zespołu Mazowsze, do Teatru im. Wyspiańskiego       
w Katowicach czy Zamku w Pszczynie.
 Dziedzictwo kulturowe Naszego Regionu 
miałyśmy okazję zaprezentować w naszych strojach 
regionalnych również w stolicy, czym zaskarbiłyśmy 
sobie ogromną sympatię warszawiaków. Zwiedza-
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Na podstawie dokumentacji historycznej 
i ustnych przekazów tekst 

opracowała Barbara Przybylik 

łyśmy m.in. gmach Sejmu, Starówkę, Łazienki . 
 Jako kobiety i matki jesteśmy wrażliwe na 
ludzką krzywdę. Wiele lat temu z własnych środków 
zakupiłyśmy środki pomocowe dla osób, które zostały 
dotknięte powodzią. Ponadto przy zaangażowaniu 
mieszkańców Kidowa ufundowałyśmy książeczkę 
oszczędnościową dla dwuletniego chłopca po śmierci 
jego mamy. Środki te zostały mu przekazane po 
ukończeniu osiemnastego roku życia. 
 Jak wiemy pamięć ludzka bywa ulotna, a wy-
darzenia zapisane na kartach historii z czasem blakną. 
Dlatego też, z naszej inicjatywy, zostały posadzone 
„Dęby Pamięci” ku czci pomordowanym na ziemi 
Katyńskiej oficerom pochodzącym z naszego terenu. 
Mają one przypominać przyszłym pokoleniom o mi-
nionych  czasach. 
 Przy współudziale innych organizacji wiej-
skich, a także mieszkańców, została odnowiona 
kapliczka Św. Jana Nepomucena, do której Kółko 
Rolnicze na miejsce skradzionej figury ufundowało 
nową. 
 Dzięki znakomicie układającej się współpracy 
ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostały 
zorganizowane liczne pokazy i szkolenia między  
innymi: kurs haftu tradycyjnego, pokaz z zakresu 
przygotowywania zdrowej żywności. Byłyśmy też 
wielokrotnie zaproszone do udziału w rozmaitych 
konkursach kulinarnych. 
 Warto nadmienić, iż panie z naszego koła były 
delegatkami na dwunasty Krajowy Zjazd Krajowego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.  

Liczne grono naszych członkiń uczestniczyło w Kon-
gresie Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.
 W 2014 r. obchodziłyśmy uroczysty jubile-    
usz 80-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich           
w Kidowie. 
 Dziękujemy za owocną współpracę z samorzą-
dem Burmistrzowi MiG Pilica Arturowi Janosikowi. 
Część strojów, które obecnie są w naszym posiadaniu 
zostało zakupionych z funduszy unijnych poprzez Ślą- 
ski Urząd Marszałkowski oraz środków pochodzących 
z budżetu Gminy Pilica. 
 Mamy nadzieję, iż kolejne nadchodzące lata 
przyniosą nam wiele satysfakcji z działalności naszego 
Koła, tak jak było to dotychczas. 

Święto Rodziny w Dzwonowicach

 sobotę 24 lipca 2021 r. w Dzwono-

Wwicach odbyło się Święto Rodziny 
zorganizowane przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Dzwonowicach. Do przygotowań 
włączyły się także panie z KGW Dzwonowice.
 Celem wydarzenia finansowanego ze 
środków Lokalnej Grupy Działania “Perła Jury” 
było kultywowanie dziedzictwa lokalnego oraz 
aktywizowanie i integracja mieszkańców.
 Święto Rodziny rozpoczęło się o godzinie 
15:00 od mszy św. w kaplicy pw. Św. Anny                
w Dzwonowicach. Eucharystię odprawił dusz-
pasterz parafii w Dzwono-Sierbowicach o. Lucjan 
Janas.
 Po mszy św. wszyscy obecni udali się na 
plac remizy OSP Dzwonowice, gdzie Naczelnik,         
a zarazem radny MiG Pilica Kazimierz Grze-        
siak powitał wszystkich gości przybyłych na 
uroczystość. 
 Następnie głos zabrał Burmistrz MiG Pilica 
Artur Janosik, który pogratulował wspaniałej 
organizacji Święta Rodziny, dzięki któremu mo-
żliwa jest integracja wielu pokoleń. 
 
 

 Słowa uznania w kierunku organizatorów 
wyraził również obecny na wydarzeniu Cezary 
Barczyk - Prezes LGD “Perła Jury”.
 Imprezie towarzyszyła, m.in. degustacja 
lokalnych potraw, a największym zaintereso-
waniem wśród najmłodszych uczestników cieszyły 
się kolorowe dmuchańce. 

Fot. Wikolandia

Anna Szota
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Festiwal Gruszek na Wierzbie

Stowarzyszenie LIBERO

 Miło było usłyszeć od Burmistrza Miasta            
i Gminy Pilica Artura Janosika słowa podziękowania 
za organizację tego wydarzenia kierowane w stronę 
organizacji pozarządowych naszej miejscowości. 
 Podczas festiwalu, zorganizowanego w ra-
mach Wierbskiej Nocy Świętojańskiej, na scenie 
można było usłyszeć dwa zespoły: „Przerwa na kawę” 
oraz „Wesoła biesiada”. 
 Najmłodsi wzięli udział w konkursie na naj-
piękniejsze przebranie, a nieco starsi w konkursie na 
najpiękniejszą dekorację. Nie zabrakło również kon-
kursów niespodzianek.  

zień 24 lipca br. zapisze się w Wierbce Dkolejnym małym, lokalnym sukcesem. Wraz     
z czteroma organizacjami: Kołem Gospodyń 

Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym 
Towarzystwem Sportowym OSPEL oraz Związkiem 
Młodzieży Wiejskiej udało się stworzyć wydarzenie      
o nazwie „Festiwal Gruszek na Wierzbie”.

 KGW Wierbka oraz OSP Wierbka przygoto-
wały jak zwykle przepyszne lokalne potrawy, a ZMW 
Wierbka pomogło w realizacji zadania – darmowe 
dmuchańce dla dzieci.
 Było ciepło, kolorowo i bardzo muzycznie. 
Festiwal zakończył się przepiekanym występem 
fireshow - grupy Enigma.  

Maria
Długo zastanawiałam się, czy nie sprzedać garażu, 
który od wielu lat stoi nieużywany. Dzieci stale 
przesuwały moją decyzję znosząc do niego „po-
trzebne” na kiedyś graty. Kłódka z roku na rok coraz 
bardziej trzeszczała przy otwieraniu, a i skrzydła 
drzwiowe prześwitywały coraz bardziej. Poprosiłam 
Marzenkę, żeby razem z mężem wymienili zgniłe 
drewno i kupili mi nowy zatrzask. Zięć oponował na 
początku, twierdząc, że lepiej zamówić nowe, ale           
z mojej emerytury, to jedynie katalog mogę sobie 
obejrzeć, a nie chcę brać od dzieci pieniędzy, oni 
młodzi są jeszcze, niech się dorabiają. Czekam.

Marzena
Mama nie ma co robić ewidentnie, poprosiła Piotra      
o wymianę drewna w drzwiach garażowych. Twierdzi, 
że resztę sama odczyści, pomaluje, bo póki ma siłę        
i czas a my mamy jej tylko przywieść materiały. Piotr 
zaproponował zakup nowych, ale mama jest z po-

Z pamiętnika...

sek do bramy garażowej, bo bałem się, że znowu sama 
będzie wszystko robić. Zabrałem ją do marketu 
budowlanego i tam była jak w swoim żywiole. Farbę 
podkładową, kolor i emulsję do metalu sama wybrała, 
szczotki do czyszczenia drewna, pomimo że zapropo-
nowałem boszkę, żeby było szybciej. Przywiozłem 

O  WANDAL IZMIE  SŁÓW  K ILKA . . .

kolenia, w którym 
rzeczy się naprawiało 
a nie wyrzucało i ku-
powało nowe. Trud-
na przeprawa nas 
czeka, ale raczej trze-
ba będzie spełnić 
marzenie mamusi.

Piotr
Moja teściowa, to 
w u l k a n  e n e r g i i . 
Wszystko sama, sa-
ma, sama. Dobrze, że 
chociaż pozwoliła mi 
wymierzyć ilość de-
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materiały, zostawiłem, a jeszcze w podziękowaniu 
dostałem pół formy szarlotki. Taka teściowa.

Maria
Od 3 dni remontuję bramę garażową. Znaczy Piotr 
zdemontował stare, zbutwiałe drewno, a ja przy 
pomocy szczotki drucianej szoruję to, co zostało 
jeszcze niezniszczone. Bolą mnie nadgarstki, ale to 
minie. Posmaruję wieczorem maścią i będzie dobrze. 
Zapowiadają świetną pogodę na resztę tygodnia.

Marzena
Wysłałam dzieci, żeby pomogły mamie z czyszcze-
niem bramy. Wróciły zmęczone, ale szczęśliwe. 
Babcia musiała trochę odpocząć, bo 3 dni intensywnej 
pracy trochę ją zmęczyły. Herbatka z malinami              
i przepyszne racuchy z jabłkami, to najlepsza zapłata 
dla moich maluchów.

Piotr
Brama już prawie gotowa, jeszcze tylko ostatnie 
malowanie i mogę dokręcać wszystkie okucia. Tak       
w rewanżu, że mama zajęła się naszymi dziećmi, 
kupiłem farbę elewacyjną. Wymalujemy garaż, bo aż 
się prosi w porównaniu do tej nowej bramy.

Maria
Jak pięknie to wszystko wygląda, nowe drzewce, 
okucia, nawet Piotr z dzieciakami pomalował ele-
wację. Troszeczkę się pochorowałam. Zapomniałam, 
że nie mam już 20 lat, ale przecież ja to zrobiłam dla 
swoich dzieci i ich dzieci. Marzenka zasugerowała, że 
mogłybyśmy jeszcze zrobić takie mini klomby przy 
garażu, byłoby miło i przyjemnie. Mam stare donice, 
zostało jeszcze farby, ziemia i kwiaty też się znajdą. 
Pomyślę nad tym, na razie czekam na jak to mówi 
młodzież – weekend, czas odpocząć.

Marzena
Od dwóch dni pada deszcz. Odwiedziliśmy z Piotrem     

i dziećmi mamę. Od początku była jakaś osowiała, 
smutna i co chwila pociągała nosem. Zapytałam o co 
chodzi? Pokiwała tylko głową i pokazała w stronę 
garażu. Ciągle pada deszcz…

ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE CUDZEJ 
RZECZY (ART. 288)
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni 
niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto 
przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo 
narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu, lub 
naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 
następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 Nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu, których 
jesteśmy świadkami. Obojętność oznacza zgodę na 
takie zachowanie. Pamiętajmy, że nasza wieś czy 
miasto to nasza wizytówka.

Iwona Sikora-Smoleń 

POLSK IE  TRADYCJE

Uroczystość Bożego Ciała – tradycje i obyczaje

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywane Bożym Ciałem to liturgiczna uroczystość, 
obchodzona zawsze w czwartek, 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy, między 21 
maja a 23 czerwca. Boże Ciało oraz następne osiem dni – oktawa – dla katolików oznacza 
publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Święto, 
poza swoją religijną wymową, ma także ważne miejsce w polskiej tradycji ludowej.

bchody Bożego Ciała zostały zapoczątkowane     Ow 1246 roku w Belgii. Ich inicjatorką była św. 
Julianna z Liège, przeorysza klasztoru augustianek 

z Mont Cornillon, którą Jezus podczas objawienia prosił        
o święto Eucharystii. Pod wpływem tych objawień 
miejscowy biskup Robert ustanowił w 1246 r. święto 
Bożego Ciała, początkowo dla jego diecezji Liege.  W 1252 r. 
legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na    

Germanię. Jednak dopiero po cudzie eucharystycznym, jaki 
zdarzył się w 1262 roku we włoskiej miejscowości Bolsena, 
gdzie hostia zaczęła krwawić, papież Urban IV w 1264 roku 
bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla 
całego Kościoła.
 W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uro-
czystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. 
W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano Boże Ciało za 
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uroczystość powszechną, obchodzoną we wszystkich 
kościołach w państwie.
 Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała 
wprowadzono trochę później niż samo święto. Tradycyjnie 
brały w nich udział władze miejskie, wojsko, cechy 
rzemieślnicze oraz liczne bractwa. Do dziś w niektórych 
częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej ulice, którymi 
przechodzi procesja Bożego Ciała, wykładane są kwiatami. 
W Hiszpanii kwiatami dekoruje się również ściany domów. 
Utworzenie dywanu usypanego z tysięcy kwiatów na-
wiązuje do tradycji średniowiecznej, kiedy to królewskie 
ogrody przekazywały w tym dniu na rzecz Kościoła kwiaty, 
które miały posłużyć do przyozdobienia katedr dla 
uświetnienia uroczystości Bożego Ciała.
 W święto Bożego Ciała buduje się ołtarze 
ustawione pod gołym niebem. Zawierają one miejsce na 
monstrancję, a także symbole religijne, jak również 
elementy symbolizujące grupy zawodowe, organizacje, 
zrzeszenia, które je wykonują. Są pięknie ukwiecone i przy-
brane zielonymi drzewkami, najczęściej brzózkami lub 
gałęziami lipy. Gałązki brzozy miały kiedyś duże znaczenie 
symboliczne. Wykorzystywane były do zabiegów leczni-
czych, magicznych i ochronnych. Po uroczystości uczestni-
cy odłamywali gałązki, którymi były udekorowane ołtarze      
i zabierali ze sobą. Wtykali je w ziemię, na granicy pól, aby 
zabezpieczały zasiewy przed burzami, chorobami i szkod-
nikami. Wkładali pod strzechy, by chroniły dom i zabudo-
wania gospodarskie przed pożarem i innymi żywiołami.
 Dziś także wiele osób zabiera brzozowe gałązki do 
domu, wierząc, że są źródłem Bożego błogosławieństwa      
i chronią od wszelkich nieszczęść. Niewiele osób pamięta    
o znaczeniu tego zwyczaju, który odnosił się głównie do 
zabiegów o charakterze agrarnym.

Procesja Bożego Ciała
 Procesja do czterech ołtarzy jest najważniejszym 
elementem święta Bożego Ciała. Przy ołtarzach czytana 
jest Ewangelia i celebrans udziela wiernym błogosła-
wieństwa monstrancją z Najświętszym Sakramentem. 
Przebieg procesji ma ustaloną formę – ksiądz pod 
baldachimem niesie monstrancję od ołtarza do ołtarza,       
w powietrzu unosi się zapach kadzidła, słychać dźwięki 
dzwonów, dziewczynki sypią płatki kwiatów, chłopcy 
dzwonią małymi dzwonkami. Przed baldachimem niesione 

są chorągwie, feretrony i sztandary, a za baldachimem 
podążają wierni. W niektórych regionach na tę okazję 
zakładany jest strój ludowy, co podkreśla przywiązanie do 
tradycji regionalnej.
 Najbarwniejsze procesje Bożego Ciała odbywają 
się w Łowiczu i Spycimierzu, gdzie w czwartkowe święto 
robione są uliczne dywany kwiatowe, „ludowo” jest też na 
Podhalu. A przemyska procesja ulicami miasta łączy 
wiernych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego. Na 
ukształtowanie się barwnych procesji z okazji Bożego Ciała 
znaczny wpływ wywarło naśladowanie uroczystych 
wjazdów królów i arystokratów urządzanych z okazji 
ważnych wydarzeń państwowych.
 Procesje Bożego Ciała na przestrzeni wieków były 
też wykorzystywane do akcentowania wydarzeń poli-
tycznych i narodowych, na przykład w okresie zaborów 
procesje były często manifestacjami narodowościowymi,     
a w czasach Polski Ludowej udział w procesji Bożego Ciała 
miał charakter religijno-narodowy i był formą sprzeciwu 
przeciwko narzucanej ideologii, bywało, że pojawiały się 
akcenty solidarnościowe i patriotyczne.
 Kościelny ceremoniał tego dnia ubogacają pieśni 
eucharystyczne. Podczas procesji śpiewane są pieśni,         
w których wierni składają hołd Bogu. Najpopularniejszą 
pieśnią Bożego Ciała jest wiersz Franciszka Karpińskiego:
 Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba
 Pod przymiotami ukryty chleba.
 Zagrody nasze widzieć przychodzi,
 I jak się Jego dzieciom powodzi.
 Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
 Przed twoim Bogiem zginaj kolana!...

Oktawa Bożego Ciała
 Po uroczystości Bożego Ciała rozpoczyna się 
oktawa, która dawniej uważana była za czas niezwykły           
i wolny od prac polowych.  W tym okresie kobiety także nie 
prały bielizny kijankami, aby nie ściągnąć burz. Mądrość 
ludowa zalecała: „W Boże Ciało z Boską chwałą, Słowo nam 
się Chlebem stało, nie tnij zboża ni kapusty, bo odnajdziesz 
w niej rdzeń pusty”.
 W kolejnych dniach po Bożym Ciele, w kościele 
odprawiano nabożeństwa, które miały wybłagać urodzaj,      
a tradycja ludowa upowszechniła wiele powiedzeń i wróżb 
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dotyczących tego okresu: „Boże Ciało pogoda darzy, rok 
będzie dobry dla gospodarzy”; „Jaki dzień jest w Boże Ciało, 
takich dni potem niemało”; „Na Boże Ciało żyto 
zakwitało”; „Na Boże Ciało siej proso śmiało”.
 Po czwartkowych uroczystościach Bożego Ciała 
przez cały tydzień odbywają się procesje, ale już tylko 
wokół kościoła. Z czasem oktawy i procesji wiąże się 
zwyczaj wykonywania wianków z ziół i kwiatów. Dawniej 
wito zwykle kilka wianków z mocno aromatycznych roślin: 
mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, tymianku, 
później także z kwiatów ogrodowych. Wianki te pozosta-
wiano w kościele na całą oktawę, aby nabrały dobroczynnej 
mocy i dopiero po tym czasie zabierano je do domu, albo 
codziennie przynoszono je na procesje. Współcześnie 
święci się wianki w ostatni dzień oktawy. W przeszłości 
małe wianuszki, związane czerwoną wstążeczką, po 
poświęceniu w kościele wisiały w domu nad drzwiami, nad 
oknami, przy świętych obrazach, u wrót stodół i obór, aby 
broniły domu przed pożarem, burzą, gradobiciem i szkod-
nikami oraz przed czarownicami, które zabierały krowom 
mleko. Zioła z tych wianków wykorzystywano przez cały 
rok – dodawano do pożywienia chorującym zwierzętom, 
spalano, w czasie burz, by ochroniły dom przed piorunami, 

dymem z wianków leczono ból gardła i przestrach u dzieci. 
Z poświęconych wianków przyrządzano napary na różne 
dolegliwości i choroby. Intensywny zapach ziół miał 
odstraszać złe moce. Wkładano wianek pod pierwszą skibę, 
pod fundament nowobudowanego domu, zakopywano na 
rogach pola dla ochrony i błogosławieństwa Bożego.
 Uroczystość Bożego Ciała jest wielkim świętem 
Kościoła, ale również wiąże się z tradycją ludową, radością    
i pięknem polskich procesji. Boże Ciało to święto Eucha-
rystii, które w kulturze ludowej miało charakter widowiska 
kultowego należącego do tradycji wiosennego święto-
wania, stąd prośby o pogodę, urodzaj, odsunięcie klęsk 
żywiołowych. Kwiaty, zielone gałązki, wianki wskazują na 
przedchrześcijańskie znaczenie odradzającego się na 
wiosnę życia.
 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
ma wybitnie chrześcijański charakter, ale w praktykach 
lokalnych można doszukać się elementów ludowych i lo-
kalnego kolorytu.

Opracowanie: dr Małgorzata Dziura z Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej

Źródło: www.gov.pl/web/kulturaisport/uroczystosc-bozego-ciala--
tradycje-i-obyczaje  

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

d 1 lipca 2021 roku na każdym wła-

Ościcielu czy też zarządcy budynku 
mieszkalnego lub niemieszkalnego,    

w którym znajduję się źródło ciepła i spalania 
paliw do 1 MW mocy, spoczywa obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB)  .

Jak można złożyć deklarację?
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, 
że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć 
nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania 
deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we 
właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Ile czasu mam na złożenie wniosku, jeżeli mój dom został oddany do użytkowania (zostały w nim 
podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021 ?
Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już 
istnieje ma 12 miesięcy.

Mój dom zostanie oddany do użytku po 1 lipca 2021 r,. wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła 
ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację?
W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin     
na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

 Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

 

INFORMACJA

Źródło: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq



17/28Czerwiec/Lipiec 2021

POWSZECHNY  SP I S  LUDNOŚCI  I  M IESZKAŃ  2021  



18/28 Czerwiec/Lipiec 2021
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 Źródło: www.spis.gov.pl

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek 
wynikający z ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi 
karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy             
o statystyce publicznej.

Obowiązkową metodą jest samospis inter-
netowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/            
i wypełnij formularz spisowy. 

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do 
samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które 
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały 
pod danym adresem. Wszystkie dodane i pra-
widłowo spisane osoby są zwolnione z obo-
wiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie 
muszą samodzielnie logować się do aplikacji 
spisowej, aby dokonać samospisu.

Jeśli spiszesz się przez Internet, dasz swojej gminie 
szansę na wygranie cennych nagród w „Kon-
kursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową   
gminę Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021”. Szczegóły na stronie 
https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/

Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu 
zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez 
telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie 
na czas trwania spisu, urzędy gmin przygotowały 
specjalne miejsca spisania się przez Internet.

 Stanowisko do samospisu dostępne jest również 
w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach 
(po wcześniejszym umówieniu wizyty telefo-
nicznie pod numerem 32 77 91 233).

Pamiętaj, czas na samospis masz do momentu 
gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez 
telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99, aby przeprowadzić spis. 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi 
rozpoczęli wywiady bezpośrednie. Oznacza to, 
że rachmistrzowie mogą się kontaktować z oso-
bami, które nie spisały się samodzielnie przez 
Internet, nie spisały się na infolinii ani nie 
uczestniczyły w wywiadzie 

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić 

przekazania danych rachmistrzowi kontaktu-
jącemu się z osobami zycznymi objętymi 
spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez 
rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identykator 
zawierający:
imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
numer identykatora oraz hologram,
nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
podpis osoby upoważnionej do wystawienia 
identykatora,
okres, na jaki identykator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza 
można sprawdzić na kilka sposobów:
ź poprzez specjalnie przygotowaną aplikację 

dostępną na stronie: 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/,

ź poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 
22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 
2 – werykacja tożsamości rachmistrza,

ź w przypadku wątpliwości o pomoc w we-
rykacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie 
prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych     
z zachowaniem standardowych zaleceń sani-
tarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 
i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia 
wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy 
powinien bezwzględnie dbać o zachowanie 
dystansu społecznego, a także realizować 
obowiązek zakrywania ust i  nosa. Jeżeli 
respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją 
domową, wywiad może odbyć się telefonicznie 
pod warunkiem przekazania rachmistrzowi 
numeru telefonu kontaktowego.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bez-
pieczne, ponieważ chroni je tajemnica 
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane              
i gromadzone w badaniach przeprowadzanych 
w ramach statystyki publicznej są poufne i pod-
legają szczególnej ochronie. Pracownicy 
statystyki publicznej są zobowiązani do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co pytamy w spisie? 
Zapoznać się z ustawą spisową? 
Wejdź na https://spis.gov.pl/ i bądź na bieżąco!



Apelujemy także do rodzin seniorów!
ź Ostrzeżcie swoich bliskich przed oszustami! 

Porozmawiajcie z nimi o metodach działania 
sprawców.

Sąsiadko! Sąsiedzie!
ź Zwróćcie uwagę na samotnie mieszkające obok 

was, starsze osoby.
ź Zainteresujcie się, kto puka do ich drzwi. Być może 

dzięki wam, seniorzy nie padną ofiarami oszustów.

Na stronie internetowej www.zawiercie.policja.gov.pl 
pisaliśmy o przykrych skutkach wpuszczenia przez 73-
latkę dwóch mężczyzn do mieszkania. Zawiercianka 
straciła wtedy prawie 600 zł. Dziś znów przestrzegamy 
seniorów przed oszustami. Apelujemy także do są-
siadów! Obserwujcie, kto odwiedza starsze, niekiedy 
samotnie mieszkające obok was osoby!
 Oszuści wciąż atakują! Kobieta i mężczyzna 
podszyli się pod pracowników spółdzielni mieszka-
niowej, weszli do mieszkania i odwrócili uwagę 
lokatorek. Kobiety po wyjściu rzekomych pracowni-
ków administracji zorientowały się, że zostały 
okradzione.
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SENIORZE BĄDŹ OSTROŻNY!
Ofiarą przestępców może stać się każdy, jednak osoby starsze są szczególnie narażone na 
niebezpieczne działania oszustów. Przestępcy wykorzystują ich ufność i dobroć oraz element 
zaskoczenia. Apelujemy nie tylko do seniorów, ale także do ich rodzin! Bądźcie ostrożni! Nie 
wpuszczajcie nieznajomych osób do mieszkania! Poproście sąsiada o towarzyszenie wam podczas 
wizyty rzekomego pracownika administracji, wodociągów, czy gazowni. Zawsze możecie zadzwonić 
na numer alarmowy 112.

a wnuczka”, czy „na policjanta”, to naj-Nczęstsze metody działania przestępców. 
Niekiedy wcielają się oni w rolę kuriera albo 

pracownika energetyki, czy przedstawiciela budynku. 
Bez względu w jakim jesteśmy wieku, powinniśmy 
zachować ostrożność otwierając drzwi nieznajomej 
osobie. Oszuści często atakują seniorów, wyko-
rzystując ich ufność, dlatego przypominamy i ape-
lujemy o zachowanie ostrożności i ograniczone 
zaufanie wobec „nieznajomych gości”.

Apelujemy do Seniorów!
ź Nie wpuszczaj do mieszkania nieznanych osób.
ź Nie pozostawiaj nieznanych osób  bez nadzoru.
ź Wymień się numerami telefonów z sąsiadami. 

Zapytaj, czy możesz liczyć na ich obecność podczas 
wizyty administratora budynku, hydraulika, czy 
pracownika gazowni.

ź Nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki.
ź Nie otwieraj drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek. 

Sprawdź, kto za nimi stoi. Jeżeli nie znasz tej osoby 
rozmawiaj przez zamknięte drzwi. Zadzwoń do 
sąsiada i poproś o jego obecność.

ź Podejrzewając próbę oszustwa, jak najszybciej 
skontaktuj się z najbliższą jednostką policji tel. 112. Źródło: www.zawiercie.policja.gov.pl

"KIEROWCA EKSTRAKLASA TRZYMA SIĘ PRAWEGO PASA”
W Polsce, jak wszyscy powinni wiedzieć, obowiązuje ruch prawostronny. Zobowiązuje to kierowców do 
jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, co wynika z art. 16 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 
Obserwujemy jednak nasilające się, bardzo niepokojące zjawisko, w którym kierujący nie stosują się do 
tego przepisu. Za takie wykroczenie kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 zł i 2 punkty karne.

rzepisy prawa o ruchu drogowym jednoznacznie Pnakazują stosowanie się do ruchu prawostronnego. 
Pamiętajmy, że lewy pas ruchu powinien służyć 

kierowcom do wykonywania manewru wyprzedzania, po 
którego zakończeniu należy zjechać do prawej krawędzi 
jezdni. Przypominamy, że poruszanie się lewym pasem 
ruchu, gdy prawy pas jest wolny, skutkować może 
mandatem w kwocie do 500 zł i 2 punktami karnymi. Ta 
sama praktyka dotyczy wykonywania manewrów omijania. 
O niepokojących tendencjach w tym zakresie świadczy fakt, 
że w czasie jednodniowych działań w lipcu 2021 ro-           
ku, policjanci odnotowali 63 wykroczenia wynikające           
z niestosowania się do jazdy możliwie blisko prawej 
krawędzi jezdni, a w przeciągu pierwszego półrocza tego          

 roku takich wykroczeń odnotowano ponad 1300. Liczba 
tych naruszeń jednoznacznie wskazuje, że kierowcy 
przepis ten ignorują, co w znacznym stopniu ogranicza, 
spowalnia i często tamuje ruch, jednocześnie zmuszając 
innych kierowców do konieczności podejmowania 
ryzykownych działań. Zmiana pasa ruchu przy dużych 
prędkościach i wyprzedzanie z prawej strony, są manew-
rami bardzo niebezpiecznymi. Zazwyczaj takie sytuacje 
wpływają na zdenerwowanie innych użytkowników drogi      
i wykonywane przez nich wtedy manewry nie wpływają na 
bezpieczną jazdę. Stan wzburzenia emocjonalnego, to 
zawsze najprostszy sposób na kłopoty w podróży.

Źródło: www.slaska.policja.gov.pl
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Jakie badania w programie Profilaktyka 40 PLUS

uż od 1 lipca możesz skorzystać z pakietu 

Jbadań prolaktycznych w ramach progra-
mu Prolaktyka 40 PLUS.

Kto może skorzystać z badań
Program skierowany jest do Polaków, którzy:
ź w roku przeprowadzenia badania ukończą 

lub ukończyli 40 lat
ź nie korzystali wcześniej z programu Prolaktyka 

40 PLUS
ź uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto 

Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.
Jak skorzystać z pakietu

ź Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie 
Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

ź Poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-
skierowania.

ź Wybierz placówkę, w której chcesz zrea-
lizować badania, skontaktuj się z nią i umów 
na termin badania.

ź Na badanie zabierz dowód osobisty.
ź Odbierz wyniki badań w placówce, w której 

realizowałeś świadczenie, lub przez IKP.
E-skierowanie jest ważne do końca 2021 roku.

Sprawdź placówki realizujące e-skierowania na 
badania na www.pacjent.gov.pl. Lista pla-
cówek stale rośnie, ponieważ nabór realizatorów 
jest otwarty.

Co zawiera pakiet badań
Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład 
programu Prolaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy 
grupy: badania dla kobiet, badania dla 
mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań 
będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpo-
wiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:
ź morfologia krwi obwodowej z wzorem 

odsetkowym i płytkami krwi
ź stężenie cholesterolu całkowitego albo 

kontrolny prol lipidowy
ź stężenie glukozy we krwi
ź próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
ź poziom kreatyniny we krwi
badanie ogólne moczu
ź poziom kwasu moczowego we krwi
ź krew utajona w kale – metodą immuno-

chemiczną (iFOBT).
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

ź morfologia krwi obwodowej ze wzorem 
odsetkowym i płytkami krwi

ź stężenie cholesterolu całkowitego albo 
kontrolny prol lipidowy

ź stężenie glukozy we krwi
ź próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
ź poziom kreatyniny we krwi
ź badanie ogólne moczu
ź poziom kwasu moczowego we krwi
ź krew utajona w kale – metodą immuno-

chemiczną (iFOBT)
ź PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
ź pomiar ciśnienia tętniczego
ź pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
ź obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
ź ocena miarowości rytmu serca.

Źródło: www.pacjent.gov.pl.

Od 31 lipca już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą  samodzielnie tworzyć 
elektroniczne potwierdzenia na portalu PUE ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu 
pracownika ZUS i można przekazać go do instytucji, która tego oczekuje.

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

otychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek Dmogli samodzielnie generować elektroniczne 
potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS 

na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość mają również 
świadczeniobiorcy.
 Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to do-
kument elektroniczny podpisany za pomocą kwali-
fikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika 

ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje 
dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy 
wysokości świadczenia. Taki dokument można przekazać 
do instytucji, która tego oczekuje.
 Na zmianach zyskają również ubezpieczeni. Od   
31 lipca mogą również wygenerować potwierdzenie          
z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.

Źródło: www.zus.pl.

ZUS
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Sezon 2020/2021 zakończony

 Drużyny młodzieżowe biorące udział w roz-
grywkach podokręgu Kraków rozegrały ciekawy, intere-
sujący sezon. Juniorzy prowadzenia przez trenera Kaziora 
zajęli piąte miejsce, natomiast drużyny prowadzone przez 
trenera Kowalskiego zajęły odpowiednio: trampkarze 
młodsi czwarte miejsce a młodzicy szóste miejsce.  
 

Michał Kowalski

LTS OSPEL Wie rbka

Podsumowanie

Dawid Ziaja

 Niestety młodsze drużyny występujące w pod-
okręgu Olkusz z powodu braku organizacji rozgrywek 
grały jedynie sparingi oraz brały udział w turniejach. 

od koniec czerwca wszystkie drużyny prowadzone Pprzez nasz klub zakończyły sezon. Pierwsza drużyna 
występująca w klasie okręgowej zajęła ostatecznie 

dziewiąte miejsce i spokojnie utrzymała się w lidze. Duży 
sukces odniosła druga drużyna, która zajęła drugie miejsce 
w klasie B i awansował po kilku latach przerwy do klasy A.

Seniorskie drużyny Ospelu Wierbka zakończyły ligowe 
zmagania. Pierwsza drużyna rywalizująca w KEEZA 
Klasie A Olkusz uplasowała się tuż za ligowym podium 

natomiast druga drużyna zajęła 7 miejsce w KEEZA Klasie 
B Olkusz. 
 Podopieczni Zbigniewa Nowaka w trzydziestu 
dwóch rozegranych spotkaniach odnieśli dziewiętnaście 
zwycięstw, cztery razy dzielili się punktami i dziewię-
ciokrotnie okazywali się słabsi od przeciwnika. Dało to        
w łącznej punktacji 61 oczek i 4 miejsce w tabeli. 
Zawodnicy Ospelu strzelili 94 bramki tracąc przy tym 51. 
Na przestrzeni całego sezonu Ospel zgromadził tyle samo 
punktów co Prądnik Sułoszowa lecz został sklasyfikowany 
wyżej w tabeli ze względu na lepsze spotkania bezpo-
średnie z Prądnikiem. Do najniższego stopnia podium 
Ospel stracił jeden punkt. Mimo to wynik uzyskany przez 
drużynę jest zadowalający. Dużym osiągnięciem popisał się 
za to Dawid Bartos, który z 33 bramkami został najlepszym 
strzelcem rozgrywek. Mistrzostwo KEEZA Klasy A Olkusz 
a zarazem awans do wyższej klasy rozgrywkowej wywal-
czył Promień Przeginia, który zdecydowanie zwyciężył 
rozgrywki. Na podium uplasowali się także Legion Bydlin 
oraz Strażak Przybysławice. Do niższej klasy zdegradowani 
za to zostali Unia Jaroszowiec, Błyskawica Kolbark, Dłubnia 
Jangrot i Sokół Gołaczewy. 
Końcowa tabela: Promień Przeginia 88 pkt, Legion Bydlin 
71 pkt, Strażak Przybysławice 62 pkt, Ospel Wierbka 61 pkt, 
Prądnik Sułoszowa 61 pkt, Spartak Charsznica 56 pkt, 
Olimpia Łobzów 56 pkt, Przebój II Wolbrom 49 pkt, Trzy 
  

Korony Żarnowiec 47 pkt, Wielmożanka Wielmoża 42 pkt, 
Centuria Chechło 40 pkt, Błysk Zederman 39 pkt, Lasko-
wianka Laski 30 pkt, Unia Jaroszowiec 26 pkt, Dłubnia 
Jangrot 23 pkt, Błyskawica Kolbark 21 pkt, Sokół Gołaczewy 
7 pkt.
 Druga drużyna Ospelu także osiągnęła przyzwoity 
rezultat. W dwudziestu dwóch rozegranych spotkaniach 
podopieczni Mirosława Nowakowskiego odnieśli dziesięć 
wygranych, dwa razy remisowali i dziesięć razy przegrywali. 
Dało to 32 punkty i 7 miejsce w tabeli KEEZA Klasy B 
Olkusz. Ospel II zdobył 42 bramki tracąc przy tym 43. Do 
zajęcia 5 lokaty zabrakło jednego punktu. W tabeli Ospel 
był wyżej jak Northstar Miechów i Czapla Czaple Małe, a to 
drużyny, które zasmakowały już gry na wyższym szczeblu 
rozgrywkowym. Awans do A Klasy wywalczył Strumyk 
Zarzecze który wygrał rozgrywki oraz Piliczanka II Pilica. 
TABELA:
Strumyk Zarzecze 60 pkt
Piliczanka II Pilica 51 pkt
Orzeł Kwaśniów 48 pkt
Hetman Dłużec 47 pkt
Victoria Smroków 33 pkt
Stare Bukowno 33 pkt
Ospel II Wierbka 32 pkt
Northstar Miechów 31 pkt
Czapla Czaple Małe 29 pkt
Cobra Wężerów 15 pkt
Trzy Buki Wierzchowisko 4 pkt
Nidzica Słaboszów 3 pkt.
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Ola laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady! 
leksandra Wałek – mieszkanka Dzwonowic i te-Agoroczna maturzystka II LO im. H. Malczewskiej     
w Zawierciu, została laureatką Ogólnopolskiej 

Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy.”! To 
wielki i w pełni zasłużony sukces Oli! W poprzednim 
numerze pisałam, że została finalistką i jako jedna z pięciu 
uczniów będzie reprezentować nasze województwo na 
etapie centralnym w Warszawie. Ola wzięła w nim udział      
w dniach 18 – 19 czerwca (piątek, sobota). 18 czerwca ok. 
godz.11 organizatorzy powitali przybyłych 56 uczestników 
olimpiady oraz ich opiekunów w Muzeum Wojska Pol-
skiego. Uczniów podzielono na 6 grup – tyle też było 
komisji, które reprezentowały 6 konkurencji – heraldykę, 
broń i barwę, malarstwo batalistyczne, geografię militarną, 
eksponat muzealny. Wszystko odbywało się na terenie 
Muzeum Wojska Polskiego. W przypadku 4 konkurencji     
(z których najtrudniejsza była broń i barwa) uczestnicy 
pisali test 30-minutowy przygotowany przez komisję, 
natomiast w kategorii eksponat muzealny – losowano 
eksponat, np. kirys, kuszę, itp. i należało o nim wyczerpująco 
opowiedzieć, a jeśli chodzi o konkurencję Bitwa pod 
Grunwaldem to w Muzeum Narodowym uczniowie 
musieli dokonać interpretacji obrazu „Bitwa pod Grun-
waldem” J. Matejki oraz napisać test dotyczący tegoż. 
Około godz. 16 uczestnicy podzieleni na 8 grup ruszyli       
w miasto, by wcielić się w rolę przewodnika po średnio-
wiecznej Warszawie. Każdemu wcześniej został przypisany   

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy

 Maria Lepiarczyk

konkretny zabytek, o którym należało przygotować 
wiadomości. Oli przepadł w udziale dosyć trudny obiekt – 
Baszta Prochowa. Za każdą z tych, w sumie 7, konkurencji 
uczestnik mógł zdobyć od 10 do 100 punktów (należało 
zdobyć minimum 420p., by zostać laureatem). Następnego 
dnia wszyscy wspólnie złożyli kwiaty przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza, wpisali się do księgi pamiątkowej i udali się 
do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tam miała 
miejsce uroczysta Gala – ogłoszono wyniki, odbyło się 
wręczenie dyplomów i nagród (książki i pamiątkowe 
gadżety). Następnie chętni udali się na zwiedzanie muzeum. 
Jak widać zdobycie tytułu laureata wymagało olbrzymiego 
wysiłku. Centralna Komisja Egzaminacyjna oceniła, że 
„zadania były na uniwersyteckim poziomie, a wiedza 
uczniów na poziomie uczestników seminariów magister-
skich”. To mówi samo za siebie... Ola poświęciła wiele czasu, 
włożyła wiele pracy i to w okresie, gdy jej rówieśnicy 
odpoczywali już po napisaniu matury. Miała też olbrzymie 
wsparcie ze strony rodziców. Jak widać trud opłacił się 
sowicie – taki sukces, to udział nielicznych! Teraz wreszcie 
może korzystać z odpoczynku, a po wakacjach przed nią 
studia na kierunku – jakżeby inaczej – historia. A w przy-
szłości .... pewnie praca naukowa, bo Ola ma duszę badacza 
przeszłości i prawdziwą pasję. Cieszy, że mamy wśród nas 
tak zdolną  młodą osobę. 
 Gratulacje dla Oli i jej Rodziców! Olu rozwijaj 
swoją historyczną pasję, bo przecież „wszystko jest 
historią”, a ona potrafi odkryć przed nami tyle inte-
resujących rzeczy...

15 – lecie Jurajskiej Ligii Siatkówki

 środę - 23.06. – w Szkole Podstawowej nr 1 Ww Pilicy odbył się mecz piłki siatkowej 
uświetniający 15 lat istnienia Jurajskiej Ligii 

Siatkówki.  
 W finałowych meczach spotkały się drużyny 
dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej z Żar-
nowca i Pilicy. Rozgrywki przebiegały zgodnie z zasa-
dami fair –play, w przyjaznej i miłej atmosferze.
 Na zakończenie turnieju Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pilicy mgr Leszek Sobota – 
pomysłodawca i organizator JLS wręczył zawodnikom 
okolicznościowe puchary.

    Zofia Opiłka

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 piątek – 25 czerwca – zakończył się obecny rok Wszkolny. W Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy 
zakończenie miało uroczysty charakter. Odbyło 

się na placu przed szkołą. Dyrektor szkoły Leszek Sobota 
powitał serdecznie przybyłego na uroczystość Burmistrza 
Miasta i Gminy Pilica – Artura Janosika oraz wszystkich 
przybyłych uczniów, nauczycieli, rodziców. Podziękował za 
pracę – zdalne nauczanie w tym tak trudnym roku szkolnym 
oraz za osiągnięcie wysokich wyników w nauce przez 
uczniów. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który 
również podkreślił, że był to rok wyjątkowy i trudny, 
podziękował całej społeczności szkolnej oraz powiedział     
o staraniach gminy w dziedzinie oświaty. Kolejno uczniowie 
klas ósmych – tegoroczni absolwenci – przedstawili krótki 
program artystyczny, który przygotowali, a uczniowie klas 
siódmych wręczyli im tradycyjnie upominki, czyli pamią-
tkowe zdjęcia klasowe. Po występach Pan Dyrektor, wraz     
z wychowawczyniami klas ósmych, wręczył wyróżnionym 
uczniom nagrody książkowe i pamiątkowe statuetki za 
wysokie wyniki w nauce, pracę w szkolnym Wolontariacie, 
pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz 
działalność sportową. Na zakończenie Dyrektor szkoły 
pożyczył wszystkim uczniom i nauczycielom zdrowych, 
bezpiecznych i radosnych wakacji oraz słonecznej pogo-    
dy. Po tym uczniowie udali się do klas na spotkanie               
z wychowawcami. 

 Maria Lepiarczyk
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Źródło: www.sp3dzwonosierbowice.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

nia 25 czerwca uczniowie i pracownicy Szkoły DPodstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicah 
wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego 2020/2021. 
 Tegoroczne zakończenie było nietypowe jak 
cały miniony rok szkolny, gdyż po raz pierwszy odbyło 
się na placu szkolnym przed wejściem do szkoły.
 Na wstępie dyrektor szkoły pani Alicja Baran 
powitała zebranych: Panią Barbarę Dąbrowę dy-
rektora ZEAS w Pilicy, rodziców, nauczycieli i ucz-
niów. Podsumowała mijający rok szkolny, pogra-
tulowała wszystkich osiągnięć uczniom oraz po-
dziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, 
nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę 
na rzecz środowiska uczniowskiego, przede wszyst-
kim za zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich 
codziennej edukacji.
 Bardzo uroczystym i wzruszającym momen-
tem było pożegnanie uczniów klasy VIII, którzy na 
zawsze opuścili mury szkoły podstawowej. Przygo-
towali dla nas wzruszające przedstawienie arty-
styczne zakończone pokazem tańca „Belgijka”.
 Zgodnie z tradycją naszej szkoły, uczennice 

 klasy VII obdarowały wszystkich uczniów 
klasy VIII drobnym upominkiem na zakończenie 
szkoły podsta-wowej, gratulując i życząc im 
powodzenia w szkole średniej.
 Po części artystycznej przyszedł czas na 
wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce oraz 
wzorowe zachowanie.
 Na koniec uroczystości dyrektor szkoły ży-
czyła uczniom, pracownikom szkoły oraz wszystkim 
zgromadzonym udanego i bezpiecznego wypoczynku!

nia 22 czerwca dzieci  ze świetlicy Dśrodowiskowej, oraz uczniowie klasy VIb 
spędzili dzień w Parku Ogrodzieniec. 

Piękna pogoda sprzyjała zabawom w Parku 
Rozrywki. Dzieci wykonywały doświadczenia w 
Parku Doświadczeń Fizycznych. Poznały legendy 
związane z miejscowym zamkiem zwiedzając Dom 
Strachów. Wspaniałą atrakcją okazał się również 
zjazd torem saneczkowy.

Wizyta w Parku Ogrodzieniec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Źródło: www.facebook.com/zswierbka

czniowie klasy IIa wraz ze swoimi paniami wybrali Usię na piknik z okazji powitania lata. Na pikniku 
dzieci piekły kiełbaski przy ognisku, słuchały 

muzyki, bawiły się na świeżym powietrzu oraz 
kontynuowały temat dnia " Wakacje z dinozaurami”. Dzięki 
technologii rozszerzonej rzeczywistości Smarty 4D 
dinozaury ożył i uczniowie pogłębiali wiadomości na ich 
temat. Dowiedzieli się co jadły, jak wyglądały, kiedy żyły, jak 
się poruszały, jak się zachowywały i jak wyginęły. Ten dzień 
był wspaniały i uczniowie koniecznie chcieliby go jeszcze 
raz powtórzyć. 

Źródło: www.facebook.com/zswierbka
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Popis muzyczny

 środę, 23 czerwca w Sali Miejsko – Gminnej 

WBiblioteki Publicznej w Pilicy o godzinie 
17:00 odbył się Popis uczniów uczęszcza-

jących na zajęcia muzyczne. Tego dnia przypada 
również Dzień Ojca. Popis przygotował Instruktor 
Artystyczny Biblioteki, magister sztuki Karol Skóra, na 
który zostali zaproszeni najbliżsi młodych adeptów 
sztuki. Uczniowie zaprezentowali następujące utwory:  
1. Polski przekład francuskiej piosenki dziecięcej: 
„Frère Jacques” – „Panie Janie”.
wyk: Zuzanna SIEJKA, Szymon SIEJKA 
(śpiew)
2. L. van Beethoven, temat z „Sonaty fortepianowej nr 
8 c-moll, Op. 13” (sonata patetyczna).            
wyk: Wiktor WYDYMUS (pianino)
3. Mauro Giuliani, arr. Ben Bolt, „Study 9” 
Matteo Carcassi, arr. Ben Bolt, „Rondo”.
wyk: Oliwia DULA (gitara)
4. „Piosenka o wesołym kotku” – mel. ludowa z XVIII w.
„Kukułka” – mel. Dziecięca – opr. A. Klechniowska
„Alouette” (Skowronek) – francuska mel. ludowa
wyk: Natalia LIS (pianino)
5. Piosenka dziecięca „Siedzi sobie zając”.
wyk: Daria PAJĄK (gitara)
6. „Stacatto & legato” -opr. A. Urbanowicz
„Piosenka o smutnym kotku” – opr. A. Klechniowska
„Biketrip & Train” – opr. A. Urbanowicz
wyk: Piotr STAROŃ (pianino)
7. „Piosenka o smutnym kotku” 
– opr. A. Klechniowska
„Leśna pobudka” – opr. A. Klechniowska
„Piosenka” – opr. A. Klechniowska
R. Wagner, temat utworu „Bridal chorus” 
(chór ślubny)
„Piosenka o wesołym kotku” – mel. ludowa z XVIII w.
wyk: Dawid SZCZERBIŃSKI (pianino)
8. „Samotnie, lecz wesoło” – opr. M. Niemira
„Pojedziemy na łów” – opr. M. Niemira 
Temat z „IX Symfonii” L. v. Beethovena 

(„Oda do radości”) MGBP w Pilicy

wyk: Bartłomiej CZECH 
(akordeon)
9. Temat z „IX Symfonii” L. v. 
Beethovena („Oda do radości”)
wyk: Bartłomiej CZECH 
(akordeon), Sandra BORÓWKA 
(gitara), 
Karol SKÓRA (akordeon)
10. Dionisio Aguado, arr. B. Bolt, 
„Study 11”
Matteo Carcassi, arr. Ben Bolt, 
„Etude”
wyk: Sandra BORÓWKA 
(gitara) 
11. Sting, „Shape of my heart”
wyk: Sandra BORÓWKA 
(gitara), Karol SKÓRA (pianino)

12. Yann Tiersen, „Comptine d’un Autre Ete” 
(Rymowanka z innego lata)
Queen- „Bohemian Rhapsody”
W. A. Mozart, „Marsz turecki” (wybrane tematy)
wyk: Katarzyna CZECH (pianino)
 Jedenastu wykonawców po zaprezentowaniu swoich 
umiejętności wspólnie zaśpiewało wszystkim tatom 
obecnym na sali „100 lat”. Po tym były podziękowania 
oraz garść słodkości zarówno dla wykonawców, jak i dla 
wszystkich gości. 
 „Cieszę się, że mimo tych dziwnych czasów 
udało się w tym roku szkolnym coś pograć, a przede 
wszystkim pomuzykować, ponieważ dzięki takim 
zajęciom poznajemy muzykę, dotykając jej poprzez 
naukę wykonawstwa, pozwala miło spędzić wolny 
czas, ale przede wszystkim: daje to dużo radości! Co 
ważne, dla większości dzisiejszych wykonawców 
dzisiejszy popis to pierwszy w życiu kontakt ze sceną 
i publicznością!” ~ Karol Skóra
 Przypominamy, że są jeszcze wolne miejsca na 
zajęcia muzyczne! Jedyne co trzeba to posiadanie 
własnego instrumentu w domu i chęć muzykowania! 
Gorąco zapraszamy!
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Zaczytane wakacje!

akacje to idealny czas na czytanie, a książkę 

Wmożemy zabrać ze sobą zawsze – bez 
względu na to, gdzie zamierzamy spędzić 

nasz wypoczynek. Czytać można wszędzie: w podróży, 
nad wodą, w kawiarni, w górach. Mocno wierzymy       
w to, że gdy odkryjecie, jaką przyjemnością jest 
obcowania z książką, będziecie z chęcią wracać do 
czytania także w długie jesienno-zimowe wieczory. 
 Warto zwrócić uwagę, iż to przecież my 
jesteśmy dla naszych dzieci wzorem do naśladowania. 
Czytający rodzice = czytające dzieci. A wspólne 
czytanie to doskonała recepta na umacnianie rodzin-
nych więzi. Jeśli książka do tej pory nie gościła w re-
pertuarze sposobów na spędzanie wolnego czasu, to 
jest spora szansa, że wakacyjne próby zakończą się 
wielkim sukcesem!
 Z wielka dumą przedstawiamy naszych 
uśmiechniętych czytelników, którzy dzięki swojej 
pasji czytelniczej zdobyli dyplomy w programie „Mała 
książka – Wielki człowiek”: Wojtek Grabowski, 
Michał Seweryn, Igor Dudkiewicz, Kacper Pająk, 
Mateusz Dachowski i Zuzanna Pasierb. Wielkie 

gratulacje dla laureatów oraz ich wspaniałych   
rodziców, którzy mimo wielu obowiązków znajdują 
czas na wizytę w bibliotece.
 Czytanie jest tanie! Oczywiście, książki tanie 
nie są, ale dzięki bibliotece – każdy może wypożyczyć 
książkę (a nawet więcej!) na cały miesiąc, zupełnie za 
darmo! Dzisiejszy rynek wydawniczy obfituje w roz-
maite książki dla dzieci i młodzieży i naprawdę każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do biblioteki! 

akacje, wakacje, wakacje… ! Od rana 

Wtowarzyszyło nam piękne słońce, a chęt-
nych do udziały w zajęciach przybywało          

z minuty na minutę.
 6 lipca odbył się wakacyjny piknik dla dzieci,    
w którym wzięło udział blisko 60 osób.
 Biblioteka zaprosiła profesjonalną animator-
kę, która przygotowała szereg atrakcji takich jak: tor 
przeszkód, bański mydlane, chusta klanza, gry zespo-
łowe i zabawy integracyjne. Wielką atrakcją była wata 
cukrowa, po którą wszystkie łasuchy dzielnie usta-
wiały się w kolejce.To był niesamowity dzień – rado-
sna atmosfera, uśmiech uczestników podczas zabawy 
i odpoczynek na kocach.
 Na zakończenie, nasi milusińscy otrzymali 
mały poczęstunek, ponieważ w ubiegłym roku zapie-
kanki uzyskały miano „przepysznych” i w tym roku 

Wakacje z biblioteką 

nie mogło ich zabraknąć.
 Mamy nadzieję, ze był to niezapomniany czas 
dla wszystkich przybyłych. Dziękujemy, że byliście 
razem z nami i zapraszamy do Biblioteki!
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Przepisy udostępnione przez autora bloga kulinarnego 
www.mojewypiekiidomowegotowanie.pl

Gombowce zakarpackie z sosem jagodowym

Składniki:
ź 500 g twarogu półtłustego
ź około 160 g kaszy manny (nie gotujemy)
ź 50-60 g cukru
ź 3 jajka
ź 1/3 łyżeczki soli
Sposób przygotowania:
ź Ser mielimy lub przecieramy na sicie (tarce), 

dodajemy jajka, kaszę manną, sól, cukier i wy-
rabiamy ciasto ręcznie – jeżeli ser był zbyt miękki      
i masa będzie za luźna to dodajemy jeszcze trochę 
kaszy – wyrobione ciasto odstawiamy na 30 minut.

ź Po tym czasie formujemy małe kulki o średnicy        
3 cm, wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy       
3 i pół minuty na średnim ogniu od czasu 
wypłynięcia na wierzch i ponownego zagotowania 
wody.

ź Moja propozycja podania z sosem jagodowym          
(jagody, cukier, jogurt naturalny) – można użyć 
innych owoców lub kupnego jogurtu owocowego.

Składniki:
ź 2 kalafiory ( po obraniu waga około 2 kg )
ź 800 g ogórków gruntowych
ź 700 g marchewki po obraniu
ź 600 g papryki czerwonej
ź 500 g cebuli
ź duży pęczek koperku.
Składniki na zalewę:
ź 1 i 1/3 szklanki octu jabłkowego
ź 1 i 1/2 szklanki cukru
ź 1/2 szklanki oleju rzepakowego
ź 2 łyżki soli
ź 3-4 listki laurowe
ź 6-7 kulek ziela angielskiego
ź około 20 ziaren pieprzu czarnego
ź 4 łyżki koncentratu pomidorowego
ź 1 łyżka ( z górką ) słodkiej papryki w proszku
ź 4 ząbki czosnku
Dodatkowo:
ź  garnek 7 litrowy lub większy
ź  szklanka 250 ml
ź  6-7 słoików o pojemności około 0,6-0,7 l
Sposób przygotowania:
ź Kalafiora obieramy na małe różyczki i płuczemy 

pod bieżąca wodą, marchewkę obieramy i trzemy 
na tarce z dużymi oczkami. Paprykę kroimy             
w paseczki, ogórki w plasterki (ze skórką ), cebulę 
w pół plasterki, czosnek i koperek siekamy.

ź Wszystkie składniki zalewy mieszamy ze sobą         
w dużym garnku (najlepszy 7 litrowy lub większy)        
i zagotowujemy. Do gorącej zalewy wrzucamy 
kalafiora, marchewkę, paprykę, cebulę i często 
mieszamy, aż warzywa zaczną się gotować.

Sałatka do słoików z kalafiora, ogórków gruntowych i innych warzyw w zalewie 
pomidorowej ze słodką papryką

ź Gotujemy na małym ogniu około 5-6 minut               
i wrzucamy pokrojone ogórki i koperek – gotujemy 
dalsze 5 minut.

ź Nakładamy sałatkę na gorąco do wyparzonych 
słoików uciskając ją łyżką (nie za mocno i z wy-
czuciem) – zostawiamy 1 cm od góry luzu i wle-
wamy zalewę.

ź Zakręcamy słoiki, a następnie pasteryzujemy je.
ź Dno garnka wykładamy złożoną gazą i wkładamy 

słoiki – zalewamy ciepłą wodą na wysokość 3/4 
słoików. Jak woda się zagotuje to zmniejszamy 
płomień pod palnikiem i pasteryzujemy około 12 
minut.

ź Po wyciągnięciu słoików odwracamy je do góry 
dnem i układamy na desce drewnianej lub jakiejś 
podkładce.

ź Po 30 minutach można słoiki obrócić.
ź Na bieżąco gotowe do spożycia po około 7 dniach. 

Natomiast przechowywane w piwnicy (u mnie        
w temp. 18°C) wytrzymują bez problemu ponad rok.

ź Bardzo dobre są też z roztopionym masłem i cu-
krem lub słodką śmietaną.
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S Z C Z E P I M Y S I Ę !

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.pilica.pl

#Szczepimy Się - 5 września 2021 r.

W niedzielę - 5 września 2021 r.
mieszkańcy Miasta i Gminy Pilica

będą mogli zaszczepić się 
przeciw Covid-19 szczepionką 

jednodawkową Johnson&Johnson
oraz dwudawkową Pzer

na Rynku w Pilicy.


