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Z okazji nadchodzących wakacji 

wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Absolwentom,               

Rodzicom oraz Pracownikom Oświaty 

życzymy słonecznego, 

ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Niech będzie to dla Dzieci i Młodzieży czas pełen przygód, 

niezapomnianych wrażeń, wielu atrakcji i zabawy. 

Oby sprzyjał on poznawaniu ciekawych miejsc 

i zawieraniu nowych przyjaźni.

Zregenerujcie siły, aby rozpocząć nowy rok szkolny

 z optymizmem i zaangażowaniem 

w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu świata.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Pilica

Artur Janosik

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Pilica

Barbara Przybylik
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Aleksandra Lis

 poniedziałek 3 maja przedstawiciele sa-

Wmorządu gminnego – Burmistrz Miasta        
i Gminy Pilica Artur Janosik wraz z Prze-

wodnicząca Rady Miasta i Gminy Barbarą Przybylik 
oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta i Gminy – 
Wojciechem Gamrotem i Tomaszem Karpałą 
w symbolicznym geście złożyli kwiaty pod pomnikiem 
znajdującym się na pilickim rynku, upamiętniającym 
poległych w walce z najeźdźcą i ofiary zbrodni 

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

hitlerowskich 1939 – 1945.
 Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz zwią-
zane z nią obostrzenia, tegoroczne gminne obchody 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały 
charakter symboliczny, gdyż nie było możliwe 
przeprowadzenie tej uroczystości z udziałem licznych 
delegacji ze szkół, stowarzyszeń i organizacji dzia-
łających na terenie naszej Gminy.

Gmina Pilica przystąpiła do porozumienia w zakresie realizacji programu 
„Czyste Powietrze”. Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW)

 ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

W ramach zawartego porozumienia Mieszkańcy Gminy Pilica otrzymają pomoc 
w procesie składania wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie czynny 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy 

od  w następujących dniach tygodnia:1  lipca 2021 r.
ź wtorek od godz. 9:00 do godz. 14:00

ź czwartek od godz. 7:00 do godz. 12:00



AKTUALNOŚCI

4/28 Kwiecień/Maj 2021

Święto Floriana w Przychodach

 W obchodach tego szczególnego dnia, jakim 
jest Święto patrona strażaków – Św. Floriana, uczest-
niczyli strażacy z osiemnastu jednostek OSP z terenu 
Gminy Pilica.
 Część oficjalną rozpoczął raport, przegląd jed-
nostek oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. 
Obchody uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta     
przy OSP Przychody. Następnie wręczono medale         
i odznaczenia.
 

W
 dniu 29 maja 2021 roku druhny i druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Pilica obchodzili Święto Floriana,  

które w tym roku zorganizowane zostało w miejsco-
wości Przychody.
 Obchody Święta Floriana rozpoczęły się zbiórką 
pododdziałów na placu przy remizie OSP Przychody. 
Uroczystą Mszę św. w intencji strażaków naszej gminy 
odprawił proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja b. w.         
w Kidowie ks. Zbigniew Grzesiński.

Dh Szota Grzegorz
OSP Pilica:
Dh Findziński Roman
Dh Kowalczyk Grzegorz
OSP Wierbka:
Dh Ziaja Zbigniew
OSP Kocikowa:
Dh Mrówka Włodzimierz
Dh Węglarz Grzegorz
Dh Węglarz Tomasz
OSP Szyce:
Dh Kulanin Józef
Dh Grabowski Józef
Dh Mendera Józef
Dh Zasuń Sławomir

 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Śląskiego ZOSP RP Uchwałą nr 
I/I/2020 z dnia 17.02.2020 roku odznaczyło 
SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA 
POŻARNICTWA następujących druhów:
OSP Przychody:
Dh Zagała Grzegorz
Dh Czech Arkadiusz
Dh Wróbel Grzegorz
OSP Pilica:
Dh Błażkiewicz Łukasz
Dh Podsiadło Michał
Dh Śrubarczyk Dominik
OSP Szyce:
Dh Dylewski Lech

 Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej Dh Michalik Marek został odzna-
czony ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU.
 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Śląskiego ZOSP RP Uchwałą nr 
I/I/2020 z dnia 17.02.2020 roku odznaczyło 
Z Ł O T Y M  M E D A L E M  Z A  Z A S Ł U G I  D L A 
POŻARNICTWA następujących druhów:
OSP Przychody:
Dh Kornobis Franciszek
Dh Zagała Witold
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za wysługę lat 45
Dh Michalik Marek (OSP Sierbowice)
Dh Powązka Józef (OSP Sierbowice)
za wysługę lat 35
Dh Bzdęga Andrzej (OSP Sierbowice)
Dh Findziński Roman (OSP Pilica)
za wysługę lat 25:
Dh Kowalczyk Grzegorz (OSP Pilica)
za wysługę lat 20:
Dh Marczak Robert (OSP Sierbowice)
za wysługę lat 10:
Dh Michalik Zofia (OSP Sierbowice)
Dh Rydel Bożena (OSP Sierbowice)
Dh Marczak Janina (OSP Sierbowice)
za wysługę lat 5:
Dh Grabowska Joanna (OSP Sierbowice)
Dh Śrubarczyk Paweł (OSP Pilica)
Dh Sobota Grzegorz (OSP Pilica)
 Wśród zaproszonych gości głos zabrali: 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. Artur Łągiewka oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Pani Barbara Przybylik.
 Na zakończenie zgodnie z tradycją Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej 
Polskiej w Pilicy, a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy 
Pilica Artur Janosik, jako gospodarz uroczystości, 
złożył na ręce Prezesów jednostek OSP serdeczne 
podziękowania za pełniona służbę. Była to dobra 
okazja by podziękować wszystkim druhnom i druhom 
z jednostek OSP za ich gotowość do niesienia pomocy 
w każdej chwili, gdy są potrzebni, zarówno podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i podczas różnego 
rodzaju zadań, w tym także tych związanych z sytuacją 
epidemiczną.
 Część oficjalną zakończył przemarsz jed-
nostek oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
przy OSP Przychody.

Dh Więckowski Jarosław
Dh Majchrzyk Stanisław.
 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Śląskiego ZOSP RP Uchwałą nr 
I/I/2020 z dnia 17.02.2020 roku odznaczyło 
BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA 
POŻARNICTWA następujących druhów:
OSP Przychody:
Dh Grabowski Dawid
Dh Lasota Wojciech
Dh Janus Andrzej
OSP Pilica:
Dh Śrubarczyk Paweł
OSP Kocikowa:
Dh Węglarz Karol
Dh Maj Artur
Dh Żyła Andrzej
Dh Kijas Szymon
OSP Szyce:
Dh Cieszkowska Anna
Dh Szota Tomasz
Dh Piedo Wojciech
 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej Uchwałą nr 4/2020 z dnia 
25.01.2020 roku nadało Odznakę STRAŻAK WZO-
ROWY następującym druhom:
OSP Przychody:
Dh Pustułka Konrad
Dh Kalamat Rafał
Dh Skała Krystian
OSP Szyce:
Dh Kudra Łukasz
Dh Kudra Michał
Dh Więckowski Dawid
Dh Zasuń Grzegorz
Dh Cieszkowski Robert
Dh Dylowski Krzysztof
Dh Grabowski Dawid
 Prezydium Za-
rządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego w Pilicy 
Uchwałą nr II/2019 oraz 
nr III z dnia 25.03.2019 
roku nadało odznaki:

Tekst: Sylwia Miklas
Fot.: Anna Szota
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prawa autorstwa Konstytucji 3 Maja bardzo długo Spozostawała niejasna, a to wskutek przygotowywania 
jej w dużej tajemnicy oraz – po zakończeniu obrad 

Sejmu Wielkiego - celowego zatarcia tej kwestii w źródłach. 
Najważniejsze z owych źródeł – obszerny traktat               
O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791 roku 
z 1793 r. – problem autorstwa celowo przedstawiało         
w sposób niejednoznaczny.
  Traktat ten stanowił bowiem manifest powstańczy 
i jego zadaniem było przekonanie uczestników planowanej 
insurekcji, że w roku 1792 istniały szanse na polskie 
zwycięstwo nad armią rosyjską, a zaprzepaścił je Stanisław 
August. By pogląd ten ugruntować i ukazać dzięki temu sens 
nowego, powstańczego zrywu, autorzy O ustanowieniu         
i upadku (księża Hugo Kołłątaj oraz Ignacy Dmochowski, 
bracia Ignacy i Stanisław Potoccy) celowo zafałszowali 
obraz wydarzeń dwóch ostatnich lat Sejmu Wielkiego, m. in. 
zacierając rozstrzygający wkład Stanisława Augusta w po-
wstanie Ustawy Rządowej.
 Pierwsze poważne rysy na stworzonym przez 
twórców O ustanowieniu i upadku obrazie wydarzeń 
przyniosła publikacja w 1915 r. pism Scipione Piattolego,    
w okresie tworzenia Ustawy Rządowej sekretarza 
Stanisława Augusta i łącznika między królem a marszałkiem 
Ignacym Potockim. Równie istotne znaczenie miało 
przebadanie niewydanych listów Piattolego, znajdujących 
się w Zbiorach Rapperswilskich w Bibliotece Narodowej    
w Warszawie (spalonych następnie podczas II wojny 
światowej) oraz pełne otwarcie dla badaczy Archiwum 
Publicznego Potockich ze spuścizną Ignacego Potockiego.
 

 Na tej podstawie powstały ujęcia, których 
krytyczną recenzję przygotował Emanuel Rostworowski. 
W trakcie prac nad nią badacz ten doszedł do wniosku, że 
ustalenia poprzedników zawierały wiele twierdzeń wątpli-
wych i postanowił zweryfikować je krok po kroku. Ta de-
cyzja oraz nowe odkrycia źródłowe doprowadziły 
Rostworowskiego do odtworzenia wydarzeń w sposób     
o wiele dokładniejszy i głębszy, niż udało się to autorom 
wcześniejszym. Efektem było opublikowane przez uczo-
nego w 1963 r. studium, które ukazywało, jak naprawdę ro-
dziła się Ustawa Rządowa i dowodziło, że autorem pierwot-
nej wersji tekstu Konstytucji 3 Maja był Stanisław August.
 Na podstawie pism i memoriałów Ignacego 
Potockiego o jego kontaktach z królem od grudnia 1791 r. 
począwszy, a dalej na podstawie tekstów kolejnych wersji  
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Stanisław August Poniatowski i Konstytucja 3 maja

Ignacy Potocki

 Oddanie inicjatywy nielubianemu zwycięskiemu 
rywalowi dobrze świadczy o Potockim, jako polityku i do-
wodzi, że potrafił się on kierować celem nadrzędnym – 
interesem państwa, choć potem jako współautor O usta-
nowieniu i upadku te swoje działania przemilczał, podobnie 
jak starannie zatarł fakt, że „Projekt do Formy Rządu” nie 
był wcześniejszą wersją Ustawy Rządowej.
 Król podjął wyzwanie i w ciągu kilku tygodni 
wypracował projekt ustawy zasadniczej. Był on gotowy 
może już około 20 grudnia 1790 r., na pewno zaś 10 stycznia 
1791. Jego kolejna wersja, przepisana przez Piattolego na 
czysto, istniała najpóźniej 20 stycznia 1791 i zawierała już 
pewne zmiany inspirowane przez Ignacego Potockiego. 
Nad tą wersją między monarchą, Ignacym Potockim i po-
średniczącym między nimi Piattolim toczyła się dalsza 
dyskusja, w wyniku której Potocki doprowadził do 
osłabienia monarchistycznego charakteru królewskiego 
pierwowzoru (m. in. zwiększono przewagę sejmu nad 
rządem). Zapewne już wówczas nieoficjalnie w dyskusji tej 
brał udział także marszałek sejmu Stanisław Małachowski, 
czyli praktycznie jego sekretarz, ksiądz Hugo Kołłątaj.
 Wypracowany ostatecznie ok. połowy lutego   
1791 r. tekst, został oddany do tłumaczenia na język polski. 
Przekład, ukończony najpóźniej 3 marca 1791 i zatytu-
łowany „Reforma Konstytucji”, został w trakcie prze-
pisywania go przez królewskiego sekretarza zmieniony 

późniejszej Ustawy Rządowej, Rostworowski ustalił kilka 
zasadniczych faktów. Po pierwsze stwierdził, że nie istnieje 
iunctim między Konstytucją 3 Maja, a „Projektem do Formy 
Rządu”, który od jesieni 1789 r. przygotowywał Ignacy 
Potocki (z pewnym udziałem pozostałych członków 
Deputacji do Formy Rządu), i który Deputacja przedłożyła 
sejmowi na początku sierpnia 1790 r. „Projekt do Formy 
Rządu” okazał się takim gniotem, że po kilku miesiącach 
dyskusji nad nim w sejmie sam autor niefortunnego tekstu 
doszedł do wniosku, że z tej mąki chleba nie będzie. 
Ponieważ obóz Potockiego równocześnie przegrał wybory 
poselskie z 16 listopada 1790 r., wyłaniające drugi komplet 
posłów, a zwycięzcą okazał się król, marszałek litewski 
podjął męską decyzję. Zwrócił się mianowicie do Stanisława 
Augusta z ofertą (pierwsza wizyta Potockiego na Zamku 
miała miejsce 4 grudnia 1790 r.), by zechciał przygotować 
projekt konstytucji, jakiej potrzebowała Rzeczpospolita.

Stanisław August Poniatowski
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w stosunku do francuskiego oryginału, tzn. monarcha 
przywrócił szereg swych stypulacji, wcześniej przez 
Ignacego Potockiego usuniętych. Do prac nad tą polską 
wersją przystąpili znów Potocki i Kołłątaj. Marszałek 
litewski dostrzegł odmienność tłumaczenia od francuskie-
go oryginału i starał się owe korekty jak najbardziej osłabić. 
Wkład Kołłątaja okazał się bardzo istotny i rękopis wyszły 
spod jego ręki stanowił już bezpośrednią podstawę 
ostatecznego kształtu Ustawy Rządowej. Była ona gotowa     
i została zaakceptowana zasadniczo przez wszystkich 
autorów na przełomie marca i kwietnia 1791 r. Pewne 
jednak założenia – w szczególności dotyczące roli rządu 
centralnego, tj. Straży oraz kompetencji w niej króla – 
pozostały niedomknięte i ucierano je do ostatniej chwili, 
wręcz do poranka 3 maja. 
 Stanisław August chciał sfinalizować sprawę kon-
stytucji tuż po uzgodnieniu zasadniczego jej projektu, tj. na 
początku kwietnia 1791 r. Pozostali twórcy doprowadzili 
do odroczenia sprawy. Już wcześniej (w lutym 1791 r.) 
ustalone zostało między nimi, że dla łatwiejszego 
przeforsowania projektu w sejmie król nie będzie 
występował, jako jego twórca, lecz przyjmie go od sejmu-
jących. Od kwietnia zajęto się stopniowym rozszerzaniem 
grona wtajemniczonych do kilkudziesięciu osób. Miały się 
one stać obrońcami projektu po wniesieniu go do izby 
sejmowej. Wszystko to czyniono w głębokiej tajemnicy,       
z obawy, by wskutek przedwczesnego ujawnienia trwa-
jących jeszcze prac nie narazić ich na storpedowanie przez 
obóz konserwatywny, a także jego zagranicznych poplecz-
ników, przede wszystkim Rosję. Dopiero w przeddzień 
wprowadzenia projektu do sejmu zdecydowano się 
ujawnić go szerokiemu gronu potencjalnych zwolenników - 
w nocy z 2 na 3 maja 1791 r. 102 członków sejmu podpisało 

PAT R O N I  2 0 2 1  R O K U

 Choć Stanisław August był pierwotnym autorem 
tekstu Ustawy Rządowej, w trakcie „ucierania” królewska 
wersja została znacznie zmodyfikowana w kierunku repu-
blikańskim. Mimo to Konstytucja 3 Maja stanowiła zasad-
niczy zwrot w porównaniu z ustrojem wcześniejszym, 
zdecydowanie republikańskim. Silna jak na polskie tradycje 
centralna władza wykonawcza, silna w niej pozycja króla, 
wreszcie istotne prerogatywy, jakie zachowywał władca     
w sejmie, przesądzają o tym, że ustrój stworzony przez 
Ustawę Rządową możemy uznać za monarchizm, którego 
granice wyznaczała konstytucja, a więc za monarchizm 
konstytucyjny.

Jan Matejko "Konstytucja 3 Maja 1791 roku”

tzw. asekurację, deklarując w niej gotowość wspierania 
projektu ustawy zasadniczej w sejmie. Nazajutrz nastąpiła 
„rewolucja 3 maja”. 

Prof. Zofia Zielińska

Źródło:muzhp.pl/pl/c/588/stanislaw-august-poniatowski-i-konstytucja-3-maja
Dowiedz się więcej:

E. Rostworowski, « Marzenie dobrego obywatela » czyli królewski projekt konstytucji, w : tenże, 
Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963, s. 265-464.

Prof. Zofia Zielińska, historyk w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
specjalizuje się w dziejach Polski XVIII wieku.

1055. rocznica Chrztu Polski

Chrzest księcia Mieszka I 
Książę Mieszko I został ochrzczony prawdopodobnie        
w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r., zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie 
Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest 
mógł się odbyć na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu 
gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został 
ochrzczony także jego dwór. 
 Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w ob-
rządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów. Wejście do 
chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone mał-
żeństwem z księżniczką Dobrawą w roku 965. Z Czech 
przybyli także pierwsi misjonarze.

wiele kwestii w tym zakresie to hipotezy historyków.

Znaczenie chrztu Mieszka dla polskiej kultury, 
historii i tożsamości 

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces 
chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach 
polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, 
kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls 
rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał 
integrację młodego organizmu państwowego, dawał 
mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.  
 Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowa-
dziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw 
Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania 
wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej 
cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, 
historia i tożsamość narodowa rozwijały się na funda-
mencie tradycji chrześcijańskiej. 

 Warto podkreślić, że 
relacje i źródła historyczne 
dotyczące Chrztu Polski są 
niezwykle skromne, dlatego 

Źródło://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/1055-rocznica-chrztu-polski

H I S T O R I A

hrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie        

Cw dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za 
symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest 

miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe       
i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo 
polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną 
datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
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Z NASZE J PRZESZŁOŚCI

Nieznany dokument i niezwykłe wspomnienia

Maria Lepiarczyk

o ukazaniu się na stronie Stowarzyszenia Ziemi PPilickiej tekstu o Pilicy w powstaniu stycz-
niowym otrzymałam bardzo ciekawe infor-

macje od Pana Witolda Dulęby – prawnika i pisarza, 
jak również syna lekarza pracującego w Pilicy w czasie 
II wojny światowej i w latach powojennych. Pocho-
dzą one z jego prywatnego rodzinnego archiwum                 
i zawierają tekst przysięgi złożonej przez Stanisława 
Pasierbińskiego przed objęciem zarządu pilickiej 
apteki w marcu 1863 r. oraz wspomnienia jego córki. 
Stanisław Pasierbiński, to postać znana w historii 
Zawiercia – był założycielem pierwszej apteki w Za-
wierciu. Pan Witold jest jego prawnukiem. 
       Protokół z uroczystego złożenia przysięgi to 
bardzo interesujący dokument. Oto on:
           „ Działo się w kancelaryji  Magistratu M Pilicy 
d. 18 Marca 1863 roku.

Protokół

 W zastosowaniu się do Reskryptu Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych w dniu 5 lutego b.r. 
lekarz Miasta Pilicy w kancelarii miejscowego 
Magistratu od P. Stanisława Pasierbińskiego 
Prowizora Farmacji zarządzającego apteką              
w m. Pilicy odebrał przysięgę na stopień Prowizora 
Farmacji podług roty następującej:
„Ja Stanisław Pasierbiński, przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że 
jako Prowizor ukwalifikowany, gdy będę użyty do 
zarządu apteki lub pomocniczej czynności w aptece, 
przepisane obecnie pod tym względem Ustawą dla 
Farmaceutów i Aptek obowiązki, jako też później 
wydać się mogące przepisy, gorliwie i sumiennie 
wykonywać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż             
i niewinna Syna Twego Matko.”

                                        Stanisław Pasierbiński

Po odebraniu w ten sposób przysięgi od P. Sta-
nisława Pasierbińskiego, protokół niniejszej 
czynności w 2ch egzemplarzach spisany, głośno 
odczytany i tak przez Niego jako też Burmistrza            
i Lekarza podpisany został.

         /podpisy/”

 Wspomnienia córki Stanisława Pasierbiń-
skiego, Wacławy Piaskowskiej, spisał jej syn prof. 
Antoni Piaskowski w latach 70-tych XX w. Czytamy     
w nich, że w latach 60-tych XIX w. w Zawierciu               
i okolicach nie było aptek. Cytuję: „Najbliższa była        
w Pilicy, a dalsza w Wolbromiu. Do aptek sprowa-
dzano wtedy w tajemnicy broń dla powstańców. 
Właścicielem apteki w Wolbromiu był Ignacy Sierz-
putowski. (.....) Właścicielką apteki w Pilicy była          
p. Czaplicowa, którą z córkami wywieziono w głąb 
Rosji na zesłanie w czasie powstania. Zarządzający 
wtedy apteką Stanisław Pasierbiński ocalał. Usunął 
broń ukrytą pod podłogą strychu nad apteką, bo go     
w porę ostrzeżono. Donosicielem do Rosjan okazał się 
fizyczny pracownik apteki, który jednak skruszony 

wstańca i dał mu proszki do kręcenia. Policjant wszedł 
i nie widząc nikogo podejrzanego pobiegł dalej,             
a p. Stanisław pomógł powstańcowi uciec przez okno 
do ogrodu. Zarządzał apteką w Pilicy do 1867 r. W tym 
czasie zaręczył się z siostrą Katarzyny Sierzputowskiej 
(żony właściciela apteki w Wolbromiu) – Marią i za-
łożył aptekę w Siewierzu. 
 Stanisław Pasierbiński urodził się w Szczeko-
cinach w 1837 r. Jego ojciec – Szymon służył w Legio-
nach Polskich J.H. Dąbrowskiego. Stanisław, po 
ukończeniu gimnazjum w Kielcach, udał się do 
Warszawy, by studiować medycynę w Szkole Głównej. 
W rok później zmarł jego ojciec i ze względu na złą 
sytuację materialną chciał przerwać studia. Profesor 
Sznabel zaproponował mu pracę w aptece i konty-
nuację studiów. Przeniósł się więc na farmację i ukoń-
czył ją. Z dyplomem prowizora farmacji pracował 
najpierw w Warszawie, a następnie w Pilicy.”
 Ze wspomnień możemy się również dowie-
dzieć o losach właściciela apteki w Wolbromiu  
Ignacego Sierzputowskiego. Cytuję: „Rodzinne 
wspomnienia przekazują, że Ludwika – młodsza 
siostra Katarzyny, żony Ignacego, przewiozła 
szczęśliwie broń ukrytą w sianie na wozie do obozu 
gen. Langiewicza. Jednak podejrzenie padło na  
Ignacego i to on został skazany na zesłanie na 
Syberię. Jego żona, pochodząca z Warszawy - 
Katarzyna ze Słomińskich – pojechała do Wiednia do 
cesarza osobiście prosić go o ratunek dla męża, który 
urodził się w Galicji i był poddanym austriackim. 
Cesarz, do którego dotarła prośba podjął inter-
wencję. Zwolnienie z zesłania przyszło, gdy p. Ignacy 
był już za Uralem. Wrócił wycieńczony i wkrótce 
zachorował na tyfus. Po 6-ciu tygodniach choroby 
zmarł. Dzielna Ludwika natomiast później została 
żoną dr Władysława Trepki.” 
              Jak widać rodzinne pamiątki potrafią odkryć 
przed nami ciekawe, barwne i nie zawsze znane 
wiadomości. 

przemową p. Pa-
sierbińskiego, po-
stanowił walczyć      
w powstaniu i został 
nawet ranny. Pan 
Stanisław opieko-
wał się nim przez 
długie lata. Z okresu 
powstania p. Pasier-
biński wspominał 
jak raz wpadł do 
pilickiej apteki po-
wstaniec ścigany 
przez policję rosyj-
ską i błagał o ratu-
n e k .  K i e r o w n i k 
zdjął swój fartuch, 
ubrał w niego po-
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Nie taki straszny gad
 naszych spotkaniach z przyrodą najmniej czasu Wpoświęciłem gadom, a jest to grupa zwierząt 
bardzo ciekawa, ważna i istotna w historii 

kręgowców. Gdyby nie one, nie byłoby ptaków i ssaków,      
a cechy ich budowy pozwoliły im na opanowanie 
wszystkich ziemskich środowisk. Najbardziej istotną cechą 
gadów, uniezależniającą je od pobytu w pobliżu wody jest 
budowa jaja, w którym występują błony płodowe w tym 
owodnia, w obrębie której rozwija się zarodek. Współ-
czesne gady są jedynie drobną pozostałością po domi-
natorach ery Mezozoicznej. Ówczesne gatunki należały do 
największych zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, 
panowały przez wiele milionów lat w wodzie na lądzie          
i w powietrzu. Największy ciężar – 120 ton przy długości 
ok. 60 m. osiągał Amficelias. Największą długość ok. 75 m. 
miał  Argentynozaur, a jego ciężar wynosił „tylko” 100 ton.
 Obecnie na świecie żyje 11 440 gatunków gadów 
w tym – 3320 gatunków stwierdzono w Azji, natomiast       
w Europie odnotowano jedynie 279 gatunków. W po-
równaniu do swoich mezozoicznych kuzynów są minia-
turkami. Największy współcześnie żyjący drapieżnik – 
azjatycki krokodyl różańcowy, dorasta jedynie do 7 m. 
długości i osiąga wagę do 2 ton. 
 Najdłuższym obecnie żyjącym gadem jest pyton 
siatkowy. Osiąga on długość ok 10 m i ok 160 kg wagi. 
  

Nasz najdłuższy gad, chętnie 
przebywający na drzewach 
bieszczadzki Wąż Eskulapa

 Jaszczurki razem z wężami należą do rzędu 
łuskoskórych (łuskonośnych). Cechą wyróżniającą je 
pośród innych gadów jest ciało pokryte kilkoma rzędami 
drobnych łusek.
 Tarczki na brzuchu są zdecydowanie większe niż na 
reszcie ciała. Otwór kloakalny tych zwierząt jest ułożony 
poprzecznie w stosunku do osi długiej ciała. Narząd 
kopulacyjny samców jest zazwyczaj podwójny, wysuwający 
się z otworu koloakalnego w czasie kopulacji. Język 
zazwyczaj jest rozdwojony na końcu.

 W Polsce gady są nieliczne, rodzimych jest 9 ga-
tunków, a pozostałe to gatunki zawleczone lub nie 
obserwowane od ponad 30 lat (w tabelce czcionka 
pochyła). W okolicy Pilicy spotkać można 5 gatunków        
(w tabelce czcionka wytłuszczona) i właśnie je chciałem 
Państwu przedstawić.   

 Ciało jaszczurek jest wydłużone, z dobrze wy-
kształconym ogonem, zdolnym do tzw. autotomii, czyli 
odrzucania go w razie niebezpieczeństwa w całości lub 
części. Większość jaszczurek posiada pięciopalczaste 
kończyny zakończone pazurkami. Całkowicie pozbawione 
kończyn są przedstawiciele rodziny padalcowatych. 
 W Polsce pospolite są cztery gatunki jaszczurek – 
jaszczurka zwinka i oraz dwa gatunki padalców z tym, że 
przez niespecjalistów te ostatnie są trudne do odróżnienia. 

Jaszczurka zwinka 
 Ciało tej jaszczurki jest masywne, zaopatrzone       
w mocne pięciopalczaste kończyny. Głowa jest stosun-
kowo duża, krótka i wysoka. Położony za nią otwór 
słuchowy jest dobrze widoczny. Tułów krótki, ogon dłuższy 
od reszty ciała. Całkowita długość ciała dorosłych osob-
ników wynosi powyżej 20 cm. Niepokojona lub niewłaś-
ciwie chwytana ma zdolność odrzucania ogona, stąd często 
spotyka się osobniki z krótkim, regenerującym ogonem.
 Ubarwienie ciała tego gatunku to różne odcienie 
brązu z przewagą jasnobrązowego. Występuje u nich 
wyraźny dymorfizm płciowy. W porze godowej od połowy 
kwietnia, do początków lipca, ubarwienie ciała samców jest 
zielone, samic jasnobrązowe. Na grzbietowej stronie 
występują liczne ciemne plamy, które mają białe środki. 

Portret samca 
jaszczurki zwinki 

Znacznie cięższe są anakondy      
i mogą osiągać ciężar nawet ok 
250 kg ale ich długość to ok. 9 m. 
 Nasze rodzime gady są 
przy nich karzełkami, a naj-
dłuższy nasz wąż, rzadki i znany 
jedynie z kilku stanowisk – Wąż 
Eskulapa nie przekracza dłu-
gości 2 m.

Gady

Ciało pokryte pancerzem Ciało bez pancerza, pokryte łuskami

żółwie jaszczurki węże

zaskroniec

gniewosz plamisty

żmija zygzakowata

wąż Eskulapa

zaskroniec rybołów

                      

żółw  błotny
żółw czerwonolicy

żółw żółtolicy 

 jaszczurka zwinka
jaszczurka żyworodna

padalec zwyczajny

padalec kolchidzki    

jaszczurka zielona
jaszczurka murowa 

 Podstawowe różnice między jaszczurkami i wę-
żami przedstawia tabela.

Jaszczurki Węże

Ciało Wydłużone, kończyny są
lub ich brak

Kończyn brak

Oczy Z ruchomymi powiekami Powieki zrośnięte

Otwory słuchowe Są Brak

Brzuszna strona 
ciała

Kilka rzędów tarczek Jeden rząd 
poprzecznie 

ułożonych tarczek

Ogon Dłuższy od tułowia, 
możliwa autotomia

Wyraźnie krótszy od 
tułowia

Linienie Wylinka zrzucana 
fragmentami

Wylinka zrzucana     
w całości

Para zwinek z wyraźnym 
dymorfizmem

 Jaszczurka zwinka jest gatunkiem jajorodnym. 
Samica składa 12 – 16 jaj do wygrzebanej w ziemi jamki. 
Młode, osobniki mają ok. 6 cm. długości. 
 Jaszczurka zwinka jest najpospolitszą naszą ja-
szczurką o aktywności dziennej. Jest gatunkiem ciepło-
lubnym i spotkać ją można w miejscach nasłonecznionych, 
gdzie często wygrzewa się na kamieniach. Preferuje okolice 
porośnięte roślinnością i krzakami – głównie dzikiej róży      
i tarniny, polany śródleśne, łąki, skraj zarośli, nasłonecznione 
zbocza, usypiska kamieni w tym stare ruiny. Zazwyczaj 
przebywa w pobliżu otworu norki. Zjada owady i ich larwy 
oraz pajęczaki, ślimaki inne niewielkie bezkręgowce. Sen 
zimowy spędza w różnych kryjówkach ziemnych. Jest 
bardzo płochliwa i szybka. W naturze żyje ok 12 lat.

10/28
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 Ubarwienie grzbietu u obu płci jest podobne, 
ciemnobrązowe z licznymi ciemnymi i jasnymi plamami. Na 
granicy grzbietu i boków biegną jasne punkty. Brzuch 
samców jest pomarańczowy, samic kremoworóżowy. 
Ciężarne samice są wyraźnie grubsze od samców. Młode 
osobniki są zazwyczaj ciemniejsze od osobników do-
rosłych, niekiedy prawie czarne.
 Gatunek ten jest jajożyworodny (żyworodność 
lecytotroficzna). Długość ciąży zależy od temperatury 
otoczenia i trwa ok. 3 miesiące. Począwszy od maja do 
września samica rodzi ok. 9 – 11 młodych o długości ok. 3,5 
do 4  cm. W górach samica może rodzić co 2 lata.
 Jaszczurka żyworodna jest mniej pospolita niż 
jaszczurka zwinka. Chętnie występuje na terenach wil-
gotnych, gdzie sprawnie porusza się po zarośniętej 
roślinnością powierzchni wody. Może też nurkować i w ra-
zie niebezpieczeństwa chronić się w wodzie. Unika miejsc 
silnie nasłonecznionych, choć w chłodniejsze dni wygrzewa 
się na słońcu. Często przebywa na pniakach, drewnianych 
żerdziach, płotach itp. oraz na rozpostartych nad ziemią 
gałęziach drzew iglastych. Jest wolniejsza od j. zwinki. 
Odżywia się niewielkimi bezkręgowcami, głównie owadami 
i ich larwami, a także pajęczakami i ślimakami.
 W górach dochodzi do piętra turniowego gdzie 
występuje stosunkowo licznie. W naturze żyje ok. 12 lat.

Padalec – beznoga jaszczurka
  Ta pospolita nasza jaszczurka pokrojem ciała przy-
pomina węża, ale posiada cechy jaszczurki np. obecność 
kilku rzędów łusek na brzusznej stronie ciała i ruchome po-
wieki. Ciało ma wydłużone, walcowate i sztywne, pozba-
wione kończyn. Jego głowa jest mała, słabo odgraniczona od 
tułowia. Położony za nią otwór słuchowy jest słabo 
widoczny. Ogon ma dłuższy od reszty ciała, łatwo łamliwy. 
Długość dorosłych osobników wynosi ok. 30 – 40 cm

 Padalec jest gatunkiem jajożyworodnym. Samica    
w miesiącach letnich rodzi ok. 18–20 młodych o długości 
ok. 8,5 cm.
 Padalec jest gatunkiem o aktywności zmierzcho-
wej i nocnej. Podczas dnia na odkrytym, nasłonecznionym 
terenie spotykany rzadko. Częściej można go obserwować 
na zacienionych polanach lub łąkach, a także znaleźć 
schowanego pod kamieniami, kłodami drewna lub w innych 
kryjówkach np. w spróchniałych pniach. Jest mało ruchliwy, 
a na płaskiej gładkiej powierzchni porusza się bardzo 
niezdarnie, potrafi natomiast sprawnie poruszać się w te-
renie trawiastym. Preferuje tereny lekko wilgotne i często 
spotkać go można w ciepłe dni po deszczu. Chętnie zjada 
dżdżownice, niewielkie ślimaki bezmuszlowe oraz owady     
i ich larwy np. gąsienice oraz pajęczaki.
 W naturze żyje ok 15 – 20 lat natomiast w hodowli 
przeżył 54 lata.
 Węże charakteryzują się wydłużonym, beznogim 
ciałem. Ich tułów, pokryty jednym rzędem poprzecznych 
tarczek jest zdecydowanie dłuższy niż ogon, na którym po 
spodniej stronie występują dwa rzędy tarczek. Granicą 
między tułowiem, a ogonem (identycznie jak w przypadku 
beznogiej jaszczurki – padalca), jest poprzeczna szpara 
kloakalna. Oko węży pokrywa zrośnięta powieka, która 
podlega linieniu. Węże nie posiadają błony bębenkowej         
i ucha środkowego czyli są głuche. Ich czaszka, której 
wydłużone kości umożliwiają niezwykle szerokie rozwar-
cie szczęk, pozwala na  połykanie ofiar w całości.
 Wysuwany z pyska język służy do odbioru bodź-
ców zapachowych. Są rozdzielnopłciowe ale dymorfizm 
płciowy jest słabo zaznaczony. Wśród nich są gatunki 
jajorodne i jajożyworodne.
 W Polsce występują 4 gatunki węży ale pospolite     
i spotykane w okolicy Pilicy są tylko zaskroniec i żmija 
zygzakowata.

Zaskroniec zwyczajny 
 Ciało tego węża jest  wydłużone, walcowate, lekko 
spłaszczone na brzuchu. Głowa jest wyraźnie odgraniczona 
od tułowia. Powiek brak, źrenica jest okrągła. Ogon wy-
raźnie węższy do tułowia. Osiąga długość ok. 120 – 150 cm. 
 Ubarwienie ciała zaskrońca jest oliwkowo zielone, 
szarozielone lub szare, z czarnymi paskami i plamkami, 
bardzo rzadko czarne. Z tyłu głowy występują u niego żółte 
lub pomarańczowe plamy z czarną obwódką. U osobników 
czarno ubarwionych plamy za głową mogą być niewidocz-
ne. W tym przypadku może być łatwo pomylony z czarno 
ubarwioną żmiją zygzakowatą. Brzuch czarny z jasnymi 
plamami po bokach i jasnym podgardlem. 
 

 Zaskroniec jest gatunkiem jajorodnym. Samica 
składa ok. 30 – 40 jaj o długości do 3,5 cm, otoczonych 
pergaminową osłonką. Jaja są składane w pryzmy 
kompostowe, sterty liści, do wilgotnego mchu lub w innych 
kryjówkach. Często kilka samic składa jaja w jednym 
miejscu. Młode, wylęgające się osobniki mają ok. 17 – 19 cm 
długości. 
 Zaskroniec jest wężem o aktywności dziennej. 
Preferuje tereny podmokłe i jest najczęściej spotykany      
w pobliżu zbiorników wodnych. Odżywia się płazami, 

Jaszczurka żyworodna

Jaszczurka żyworodna 
 Jej ciało jest wydłużone, lekko spłaszczone, 
delikatne, zaopatrzone w krótkie, małe i słabe kończyny. 
Głowa jest mała, wąska i delikatna. Otwór słuchowy dobrze 
widoczny. Ogon nieznacznie dłuższy od reszty ciała. 
Długość ciała dorosłych osobników wynosi ok. 14 cm.

Odrastający ogon po 
autotomii

Padalec zwyczajny Odmiana turkusowa 
z plamkami

 Ubarwienie grzbietu to różne odcienie brązu, za-
zwyczaj jasnobrązowe i połyskliwe. Łuski pokrywające 
ciało są małe, przylegające ściśle do ciała, zachodzą na siebie 
dachówkowato podobnie jak łuski ryb. Czasem wzdłuż 
ciała, szczególnie u młodych osobników, ciągnie się wyraźna 
ciemna linia. Niekiedy na ciele występują turkusowe plamki. 
Brzuch ciemny, niekiedy z niebieskawym odcieniem. 

Zaskroniec zwyczajny Zaskroniec ze zdobyczą 
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PRZYRODA

głównie „żabami zielonymi”, kijankami płazów, rybami              
i większymi bezkręgowcami wodnymi. Niekiedy przebywa       
w znacznym oddaleniu od najbliższego zbiornika wodnego, ale 
zawsze w terenie obfitującym w żaby. Bardzo sprawnie 
porusza się po lądzie a także pływa i nurkuje. Schwytany syczy 
lub udaje martwego. Żyje ok. 30 lat. 

Żmija zygzakowata 
 Ciało żmii jest wydłużone, walcowate, spłaszczone na 
brzuchu. Głowa mała, sercowata, wyraźnie odgraniczona od 
tułowia. Powiek brak, źrenica pionowa, tęczówka bordo-wa. 
Tułów gruby, stosunkowo krótki, spłaszczony. Ogon krótki, 
wyraźnie zaznaczony. Całkowita długość ciała do 90 cm. 
 W Polsce występują trzy formy barwne. 1. Forma 
 

 Żmija zygzakowata jest naszym jedynym ja-
dowitym gatunkiem gada. Nigdy pierwsza nie zaa-
takuje człowieka. Ukąszenia wynikają głównie z nie-
ostrożności i nieuwagi człowieka. Żmija atakuje je-
śli jest zagrożona i nie ma możliwości ucieczki lub 
gdy przez nieuwagę na nią się nastąpi. Ukąszenie 
zazwyczaj nie jest dla człowieka śmiertelne, jednak 
konieczne jest zgłoszenie się do najbliższej placów-
ki służby zdrowia i podanie surowicy. Surowicę 
najlepiej podać w ciągu godziny od ukąszenia.
 Żmija zygzakowata, podobnie jak wszystkie 
gatunki płazów i gadów, znajduje się pod całkowitą 
ochroną.

Forma srebrzysta z wyrażnym 
zygzakiem

Forma brązowa    

Forma czarna

Młoda forma brązowa 
na dłoniach autora

     Marek Guzik

srebrzysta. Ubarwienie 
grzbietu od jasno popiela-
tego do szarego. 2. Forma 
brązowa.  Ubarwienie 
grzbietu w różnych odcie-
niach brązu, brudnoczer-
wone lub rude. 3. Forma 
czarna. Ubarwienie ca-    
łego ciała czarne. U pierw-
szych dwóch form na      
głowie występuje plama          
w kształcie litery Y, V lub X. 
Na grzbiecie, wzdłuż całego 
ciała ciągnie się wyraźny, 
ciemny zygzak. U formy 
czarnej plamy na głowie       
i zygzak niewidoczne, przez 
co może być mylona z czar-
no ubarwionym zaskroń-
cem. Brzuch jest szary lub 
czarny.

 Żmija jest gatunkiem 
jajożyworodny. Samica pod ko-
niec lata rodzi ok. 16-20 mło-
dych o długości ciała 14-17 cm.
 Żmija jest wężem po-
wolnym i płochliwym. Wyka-   
zuje aktywność zmierzchową    
i nocną. W dzień wygrzewa się 
na słońcu w miejscach dobrze 
nasłonecznionych, zazwyczaj     
w pobliżu swoich kryjówek.  
Zasiedla środowiska zarówno 
suche jak i podmokłe. Spotkać 
ją można w stertach drewna 
czy siana,  na polanach, łąkach, 
polach uprawnych, wśród ka-
mieni, czy ruin. Odżywia się 
głównie gryzoniami i różnymi 
bezkręgowcami. Żyje ok. 10 lat.
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Peregrynacja obrazu św. Józefa
d pierwszego maja br. w Diecezji Kie-

Oleckiej rozpoczęła się Peregrynacja (łac. 
peregrinatio - uroczyste przenoszenie lub 

przewożenie) kopii obrazu Św. Józefa. Inicjatywa 
związana jest z ustanowionym przez kościół 
Rokiem Rodziny i Rokiem św. Józefa.
 Oryginał obrazu Świętej Rodziny znajd-     
uje się w kaliskim Narodowym Sanktuarium           
Św. Józefa. W Sanktuarium w Kielcach zoba-          
czyć można jego kopię autorstwa Krzysztofa 
Jackowskiego.
 Bp Jan Piotrowski podczas mszy odpu-
stowej w Kielcach dokonał aktu poświęcenia 
kolejnych 40 kopii wizerunku św. Józefa, które 
następnie przekazane zostały do każdego z de-
kanatów Diecezji Kieleckiej, aby peregrynować 
od parafii do parafii, a także do zakonów klau-
zurowych oraz Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Kielcach.

nia 8 maja 2021 r. W 76-Drocznicę zakończenia II 
wojny światowej przy 

głazie z tablicą upamiętniającą 
ofiary wojny w Sierbowicach, 
przedstawiciele społeczności 
Sierbowic złożyli wiązanki i za-
palili znicze. Wspólnie odśpie-
wano Hymn Państwowy.

Zofia Michalik

Rocznica zakończenia II wojny światowej

 Swoją pielgrzymkę po parafiach naszej 
gminy należących do dekanatu Żarnowieckiego, 
wizerunek św. Józefa rozpoczął od parafii pw.      
Św. Mikołaja b. w. w Kidowie, skąd po tygodnio-
wej wizycie (od soboty do soboty) został prze-
transportowany do parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Wierbce. W najbliższym czasie 
odwiedzi również parafię Matki Bożej Często-
chowskiej  w Dobrakowie.
 Podczas wizyty kopii cudownego obrazu    
w każdej z parafii trwa czuwanie modlitewne oraz 
odprawiane są nabożeństwa ku czci św. Józefa. 
 W czwartek, 20 maja wizerunek Opiekuna 
Świętej Rodziny przewieziono na kilka godzin do 
Schroniska Caritas im. Jana Pawła II w Kidowie, 
aby pensjonariusze ośrodka mogli zawierzyć swe 
prośby św. Józefowi, a także wziąć udział we mszy 
św., którą odprawił ks. Zbigniew Grzesiński.

Anna Szota

Fot. Anna SzotaFot. Anna Szota Fot. Bożena Łęska
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Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrej

oło Gospodyń Wiejskich w Dobrej swoją Kdziałalność rozpoczęło w 1934 roku, powstało 
z inicjatywy kilku mieszkanek wsi, jako 

jednostka organizacyjna Kółka Rolniczego. Niestety     
z tych czasów nie zachowała się żadna dokumentacja. 
Z przekazów ustnych nadal można się jednak dowie-
dzieć, że pomimo trudnych warunków życiowych 
mieszkańcy potrafili się wspólnie organizować oraz 
współdziałać na rzecz wsi. Panie należące do Koła 
wyczekiwały wówczas wspólnych spotkań, by na 
forum poruszać sprawy ważne dla życia społecznego 
miejscowości, dzielić się doświadczeniem i wspólnie 
rozwiązywać problemy życia codziennego.
 Niestety nadszedł czas wojny, który w bru-
talny sposób przerwał działalność wielu organizacji,    
a tym także KGW w Dobrej.
 

Nie można jednak powiedzieć, że zupełnie nic się nie 
dzieje. Panie z nowego KGW w Dobrej można było 
spotkać podczas mszy św. dziękczynnej za plony           
w Kocikowej, gdzie dumnie reprezentowały swoje 
sołectwo. Równie chętnie włączyły się w inicjatywę 
szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, 
realizowaną wspólnie z pozostałymi KGW.
 Obecnie przewodnicząca KGW jest Pani 
Agnieszka Kijas. Siedzibą KGW jest remiza OSP          
w Dobrej, którą wspólnymi siłami wraz ze strażakami 
oraz członkami Związku Młodzieży Wiejskiej Panie 
starają się doposażyć w niezbędne sprzęty. Udaje się 
to między innymi dzięki woli mieszkańców sołectwa        
w ramach środków Funduszu Sołeckiego.
 W roku 2021 KGW otrzymało nowe stroje 
ludowe. Przewodnicząca KGW w imieniu całego Koła 
składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Pilica oraz Lokalnej Grupie Działania 
„Perła Jury” za pomoc w otrzymaniu środków na 
zakup strojów. Mamy nadzieję, że w najbliższym 
czasie będziemy mogły aktywnie uczestniczyć w życiu 
naszej miejscowości  i gminy.   

Agnieszka Kijas

 Po latach okupacji, w późniejszym czasie 
powstało Koło, którego przewodniczącymi były 
kolejno ś.p. Pani Leonarda Koniec, następnie ś.p. Pani 
Jadwiga Tarchała. Panie uczestniczyły w dożynkach 
parafialnych i pielgrzymkach. Jednym z zajęć orga-
nizowanych przez przewodniczącą było sprowadzanie 
drobiu dla mieszkańców wsi. Z czasem Koło zawiesiło 
swoją działalność na wiele lat. 
 W lutym 2020 roku z inicjatywy mieszkanek 
sołectwa powstało nowe KGW w Dobrej. Obecnie liczy 
ono 11 osób. Niestety ze względu na trwającą 
pandemię działalność Koła jest mocno ograniczona.   
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Noc Świętojańska – Noc Kupały

POLSK IE  TRADYCJE

 

ie ma wśród nas osoby, która chociaż raz w swoim Nżyciu nie wrzuciła wianka do nurtu rzeki, czy 
jeziora. A czy jest to kult pogański czy związany             

z religią? - warto się nad tym tematem pochylić. 
 Noc świętojańska obchodzona jest w wigilię imie-
nin Jana, czyli z 23 na 24 czerwca. Dzisiaj bardziej magiczną 
nazwą przemawiającą do młodego pokolenia jest nazwa – 
Noc Kupały. Może dlatego, że wszystko co inne, mające       
z nazwie jakąś tajemniczość przyciąga młodych. Zapewne 
obrządki Nocy Świętojańskiej obecnie różnią się od tych 
prastarych, pierwszych, gdzie ogień i woda, dwa najważ-
niejsze żywioły odgrywały najważniejszą rolę. Miło ogląda 
się zdjęcia na portalach społecznościowych, gdzie piękne, 
młode panny przybierają się w własnoręcznie zrobione 
wianki i pozują do zdjęć. Młodość jest piękna i właśnie ten 
dzień pokazuje, że krew nie woda a serce nie ogień.  
 Historia Nocy Świętojańskiej to obszerny temat. 
Od pogańskiego obrządku czczącego nagość, lekkość oby-
czajów i zabawy po kościelne odzwierciedlenie w chrzcie 
Jana Chrzciciela. Bardzo długi czas zajęło znalezienie kom-
promisu w tej kwestii, ale historia wielokrotnie pokazuje, 
że warto rozmawiać, dzielić się wiedzą oraz łączyć po-
kolenia i ich potrzeby. Dlatego nadal mamy wrzucanie wian-
ków do akwenów wodnych a także święcenie wody i ziół     
w kościele. 
 Jak wyglądała taka Noc Świętojańska? Z prze-
kładów wielu historyków oraz etnografów zwyczaje 
różniły się w zależności od regionu. Jedno łączyło wszystkie 
- wydarzenie miało charakter towarzyski, dlatego Noc 
Kupały bliska jest świętu zakochanych, i wcale nie obecny 
Święty Walenty, a właśnie Noc Świętojańska była dla 
ówczesnej młodzieży najważniejsza.
    Puszczanie wianków w Noc Świętojańską, to przede 
wszystkim wróżba przeznaczona dla panien i kawalerów. 
Można wyobrazić sobie dziewczęta z uplecionymi przez 
siebie wiankami, rzucającymi je w nurt rzeki i liczącymi na 
rychły ożenek. Taka wiązanka oczywiście winna być wyło-
wiona przez kawalera. Jeśli się tak nie stało, właścicielka nie 
zaznała miłości przez cały rok. Natomiast jeśli mężczyzna      
w czasie Nocy nie pochwycił żadnego wianka, kolejne 
dwanaście miesięcy według wróżby miał przeżyć w samot-
ności. Najgorszą wróżbą stawała się sytuacja, gdy wianek 
zaplątał się w roślinność  lub zatonął. Mogło to oznaczać 
jedynie miłosne tarapaty, źle ulokowane uczucia czy 
staropanieństwo.
 Jakże cudowne musiały być wtedy wianki, bo wła-
śnie one miały przykuć uwagę kawalerów. Wstążki, wie-
lorakość ziół, błyskotki. Wiele starań wkładały panny, by to 
właśnie ich wianek został wyłowiony. Wypleciony z naj-
piękniejszych kwiatów polnych i ziół o czarodziejskiej 
mocy, musiał dodatkowo zawierać  element ognia m.in.  
woskowe świece. 
 Puszczanie wianków nie było jednak zarezer-
wowane jedynie dla panien i kawalerów. Nie możemy 
zapomnieć, że wierzono w magię ziół, która dawała 
ochronę dla gospodarstw, przyciągała pieniądze lub 
zabezpieczała przed chorobą. Czasy ziołolecznictwa to 
całkiem inny temat, ale obyczaje i wierzenia przez wiele lat 
pozostały. I tak jak teraz wspominamy Noc Świętojańską , 
tak nadal wiele osób wierzy w ziołolecznictwo i naturalną 
moc ziół.

 Myśląc o ziołach, krasnych wiankach, na myśl 
przychodzi Legenda o Nocy Świętojańskiej - czyli o kwiecie 
paproci. Kwiat kwitnący tylko raz w roku, właśnie w czasie 
letniego przesilenia. I jak zwykle musi być postawiony 
warunek -  odszukać mógł ją tylko człowiek sprawiedliwy, 
który nie wyrządził nikomu krzywdy. Znalezisko zapewnia-
ło szczęście i bogactwo. Zastanawiające jest, że akurat ten 
obrządek zanikł całkowicie. 
 Natomiast rytuał ognia jest nadal mile widziany. 
Oczyszczenie i obronę przed złym, taki był pierwotny 
zamysł. W tym czasie tańczono wokół palenisk i skakano 
przez ogień. Udany skok trzymającej się za ręce pary wró-
żył udane małżeństwo a dym z ognisk zapewniał dobrą po-
godę w czasie żniw i chronił przed złymi urokami. Sama 
pamiętam jak dawniej unosiły się słupy dymu na tzw. sobót-
ki. Młodzież z miłą chęcią spotykała się w wyznaczonych 
miejscach, śpiewała, bawiła się. Bez guślarstwa, modłów, rzu-
canych wróżb, po prostu, żeby spędzić ze sobą dobrze czas. 
 Skoro jest ogień, to musi być i woda. I to właśnie     
w tym miejscu Noc Świętojańska łączy się z chrześci-
jaństwem – z osobą Jana Chrzciciela. Święcenie wody sta-
nowiło i stanowi jeden z chrześcijańskich rytuałów zwią-
zanych z tym świętym. Dawniej ludzie wierzyli, że taka so-
bótkowa kąpiel oczyszci ciało i duszę, zapewnia przy tym 
zdrowie i płodność. Po takiej nocy warto było przejść boso 
po zroszonej trawie i zyskać atrakcyjność dla płci 
przeciwnej.
    Jak obchodzi się obecnie Noc Świętojańską? Na 
tutejszych terenach (nie tylko naszej gminy) Koła Gospo-
dyń Wiejskich z miłą chęcią odtwarzają to wydarzenie. Co 
prawda nie korzystają z kąpieli wodnych, ale wyplatają 
własnoręcznie wianki, które w ich wypadku mają przynieść 
szczęście domostwu, a ogień, który towarzyszy obrzą-
dkowi ma zabrać wszystkie złe emocje z daleka od nich. 
 Paweł Jasienica podaje, że ostatni przypadek 
odprawiania Nocy Kupały według pogańskich rytuałów 
zarejestrowano w dokumentach urzędowych z 1937 roku. 
Mam nadzieję, że to pogańskie święto nawet w nowo-
czesnym wydaniu, dostosowane do obecnych standardów    
i oczekiwań, nie zaniknie.  A tekst „Wiła wianki i wrzucała je 
do falującej wody…”, nie zostanie wpisany na listę piosenek 
zapomnianych.

Iwona Sikora-Smoleń

Noc Świętojańska w Siadczy, 2018 rok
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ląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Często-

Śchowie rejon Zawiercie - codziennie pomaga       
w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich w formie elektronicznej za pośred-
nictwem aplikacji e-Wniosek. Rolnicy mogą zgłaszać  
się do biura powiatowego w Zawierciu ul. Obrońców  
Poczty Gdańskiej 95 pok. 205 i 206 - tel. 32 671 68 26   
oraz do większości Urzędów Gmin, gdzie dyżury  
pełnią pracownicy  ŚODR .  
 Na terenie gminy punkt konsultacyjny  czynny  
jest w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica w wtorek, środa   
i piątek w godzinach od  8.00-14.00  w pokoju nr. 5,   
gdzie pomaga w wypełnianiu wniosków na terenie  
naszej  gminy gł. doradca Bartos Paweł tel. 515 275 
872.  
 N a b o r y  w n i o s k ó w  w  r a m a c h  P R O W          
2014-2020:
-  Premie  dla ,, Młodego Rolnika”
Do 30 czerwca - bezzwrotna premia dla młodych  
rolników w wysokości  150 tyś.zł 
- Restrukturyzacja małych gospodarstw”
Do 30 czerwca rolnicy zainteresowani restruktu-
ryzowaniem małych gospodarstw  premia  60 tyś.zł

 Od 21 czerwca 2021 r. do  19  sierpnia  2021  -  
rolnicy  mogą  ubiegać się o wsparcie finansowe na 
„Modernizację gospodarstw rolnych”.  

 Wsparcie, jakie można otrzymać w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi :  
 - rozwój produkcji prosiąt pomoc do – 900 tys. zł; 
- rozwój produkcji mleka krowiego pomoc do 
500 tys. zł; 
- rozwój produkcji bydła mięsnego pomoc do          
500 tys. zł; 

ŚODR  RE JON  ZAWIERCIE

Doradca radzi - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie 
innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie 
skali produkcji, poprawą jakości produkcji pomoc do 
500  tyś. zł
- nawadnianie w gospodarstwie - pomoc do 100 tyś. zł

 Poziom dofinansowania wynosi 50% ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych. Może on być 
wyższy i wynieść 60%, gdy o pomoc ubiega się młody 
rolnik .

 W terminie od dnia 25.05.2021 r. do dnia 
25.06.2021 r.  można  składać  wnioski  o  przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany mającej charakter pomocy de minimis            
w rolnictwie.
 
 Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami:
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany obejmuje się materiał siewny kategorii 
elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków 
roślin uprawnych:
Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), 
pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmia-
ny roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), 
soja, wyka siewna;
Ziemniak.

 Więcej informacji na temat możliwości  
skorzystania z w/w programów można uzy-
skać od doradcy ŚODR. Chętnych proszę           
o kontakt nr  tel. 515 275 872 

St. doradca rolniczy  Bartos Paweł

Rehabilitacja lecznicza dla osób 
po przebytej chorobie COVID-19

 

KRUS

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kuruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla 
osób po przebytej chorobie COVID-19. 

 Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch 
Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 
24.05.2021 r.  i w Szklarskiej Porębie od 4.06.2021 r.
 Procedury kierowania na rehabilitację dla 
pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obowiązują, 
jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami 
układu ruchu i układu krążenia.
 Podstawą jest jednak udokumentowana choroba 
COVID-19.
 Wszystkich zainteresowanych w przypadku ja-
kichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym 
oddziałem regionalnym lub placówką terenową KRUS.

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kinformuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się 
kwoty miesięcznego przychodu powodujące 

zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-
rentowych.
 Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu 
powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty 
wynoszą odpowiednio:
ź 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia          

tj. 3977 zł 10 gr,
ź 130 % tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniej-
szenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komu-
nikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesię-
cznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

Kwoty miesięcznego przychodu

Źródło: www.krus.gov.pl
Źródło: www.krus.gov.pl
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Jeśli nie możesz samodzielnie 

spisać się przez Internet, zgłoś się 

do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy 

od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:00 - 15:00, 

gdzie przygotowane zostało 

stanowisko komputerowe  

do samospisu internetowego.

ź Czy logowanie przez PESEL i nazwisko pa-
nieńskie matki jest bezpieczne?

Logowanie za pomocą numeru PESEL oraz 
nazwiska panieńskiego matki jest bezpieczne. 
Wymóg podania nazwiska rodowego zwiększa 
poziom zaufania podczas werykacji tożsamości 
respondenta, jednocześnie chroni przed 
zaatakowaniem systemu z użyciem zewnętrznej 
bazy lub generatora numerów PESEL.

Dodatkowym zabezpieczeniem w tej formie 
logowania jest wprowadzenie kolejnego 
poziomu ochrony dostępu w postaci hasła, które 
użytkownik ustala samodzielnie podczas 
pierwszej operacji logowania. Służy to ochronie 
danych wprowadzonych przez użytkownika        
w sytuacji, gdy wypełnia formularz podczas kilku 
sesji logowania. Czyli dostęp do formularza 
podczas kolejnego logowania wymaga 
podania numeru PESEL oraz hasła znanego 
wyłącznie temu użytkownikowi.

ź Czy muszę wpisać wszystkich, z którymi 
mieszkam pod tym samym adresem?

Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić 
odpowiedzi na pytania, natomiast osoby mało-
letnie, powinny zostać spisane przez rodziców lub 
opiekunów prawnych. Dane dotyczące osób 
nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie 
wspólnie z nimi zamieszkałe, jeśli znają dane 
wymagane przez aplikację spisową. Dopuszcza 
się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby 
zamieszkałe w danym mieszkaniu – za ich zgodą 
– przez dorosłą osobę również zamieszkałą w tym 
mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o miesz-
kaniu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych,  

Samospis przez internet ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje 
rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela od-
powiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
mieszkaniowym i osobowym.

Istnieje możliwość samodzielnego spisania się 
przez dorosłe osoby, które na przykład tworzą 
osobne gospodarstwa domowe. 

ź Co zrobić jeśli nie znam danych osób, które ze 
mną mieszkają? Aplikacja nie pozwala 
przejść dalej.

Z założenia należy dopisać wszystkie osoby, które 
mieszkały pod podanym adresem. W wyjątko-
wych sytuacjach, gdy osoba spisująca się nie 
zna wszystkich danych dotyczących pozo-
stałych osób mieszkających pod tym samym 
adresem, może wykazać wyłącznie siebie bez 
konieczności dopisywania pozostałych osób. Co 
ważne – osoby, które mieszkają pod tym samym 
adresem, a nie zostały dopisane w formularzu – 
są zobowiązane do samodzielnego dokonania 
spisu.

ź Jeśli spisze swojego męża/małżonkę to jest 
on/ona zwolniony już z samospisu?

Tak, można wypełnić formularz za współ-
małżonka (za jego zgodą). Taka osoba, w świetle 
przepisów ustawy o NSP, dopełniła obowiązku 
spisowego. Jeśli natomiast osoba spisana przez 
inną osobę chce samodzielnie uzupełnić 
formularz spisowy – może tego dokonać.

ź Kto spisuje dzieci?
Za osoby małoletnie (tj, w wieku 0 do 17 lat) 
zgodnie z przepisami ustawy o NSP  spisu 
dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 Źródło: www.spis.gov.pl
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Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza
 związku z rozpoczęciem pracy przez 

Wrachmistrzów telefonicznych od 4 maja 
br., informujemy w jaki sposób można 

zwerykować jego tożsamość:
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

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
ź Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru        

22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą 
odwiedzać respondentów w domach.

ź Rachmistrz spisowy ma ocjalny identy-    
kator wydany przez Wojewódzkie Biuro 
Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, 
godło, informację o przetwarzaniu danych 
osobowych.

ź Jeśli obowiązek spisowy został już zreali-
zowany przez Internet albo poprzez infolinię 
sp i sową n ik t  n ie  będz ie  dzwonić do 
respondentów w tej sprawie. Takie kontakty 
mogą być próbą wyłudzenia danych.

ź Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, 
cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN 
do karty czy dane logowania do bankowości 
internetowej. Takie pytania mogą wskazywać 
na próbę wyłudzenia danych.

ź W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do wiarygodności i rzetelności rachmistrza 

POWSZECHNY  SP I S  LUDNOŚCI  I  M IESZKAŃ  2021  

spisowego, prosimy zaistniały incydent niez-
włocznie zgłaszać na infolinię spisową lub      
do właściwego Gminnego Biura Spisowego    
w swoim miejscu zamieszkania.

Po werykacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, 
że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy 
mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można 
odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane     
w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regu-
lowaną przez ustawę o statystyce publicznej i słu-
żą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. 

Każda osoba biorąca udział w spisie ma za-
pewnioną pełną anonimowość. Osoby wyko-
nujące prace spisowe są zobowiązane do 
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej 
niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara 
pozbawienia wolności. 

 Źródło: www.spis.gov.pl
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Wybrane zmiany w przepisach uchu drogowego od 1.06.2021 roku
1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na 
drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących 
pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach 
ekspresowych.

godnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na Zprzejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo 
przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed 

tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy 
znajduje się już na przejściu dla pieszych.
 W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie 
przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy 
dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobo-
wiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, 
ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpie-
cznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się 
na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście 
wchodzą.
 Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, jest obowiązany:
ź zachować szczególną ostrożność,
ź zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na nie-

bezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym 
przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym 
przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obo-
wiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas 
wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 
oraz korzystania z przejścia dla pieszych.  W dalszym ciągu 
zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię 
bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na 
przejściu dla pieszych. Źródło: www.zawiercie.policja.gov.pl

 Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz 
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektro-
nicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia 
lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, 
który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji 
sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ 
NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości 
pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze 
zabudowanym do 50 km/h.

MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY POJAZDAMI
Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący 
pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od 
poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie 
mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, 
którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na 
godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie 
może być mniejszy niż 50 m.
Uwaga!
Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.
* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)
(Biuro Ruchu Drogowego KGP)
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SPORT

GMLKS P i l i c z anka P i l i c a

Sezon w pełni

ozgrywki najstarszych drużyn młodzieżowych, czyli Rjuniorów, trampkarzy oraz młodzików ruszyły        
w pełni. 

 Juniorzy prowadzeni przez trenera Kaziora 
rozegrali trzy mecze, niestety doznali trzech porażek 
(przegrana z Bieżenowianką 6:2, Pogonią Miechów 5:0 oraz 
Orlętami Rudawa 1:0).
 Trampkarze rozegrali cztery spotkania, z których 
dwa przegrali (0-4 z Modylnicą i 2-3 ze Skałą) oraz dwa 
wygrali(11:0 Wisła Jeziorzany oraz 3:1 z Borkiem 
Szlacheckim)
 Drużyna młodzików, podobnie jak juniorzy, roze-
grała trzy mecze, dwie porażki - Słomniki, Węgrzce              
i wygrana - Gołcza. Warto podkreślić, że wszystkie te 
drużyny uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez 
Podokręg Kraków, które mimo aktualnej sytuacji są 
prowadzone sprawnie a ich poziom wysoki.
 Młodsze drużyny, które grają w Podokręgu Olkusz 
nadal czekają na start swoich rozgrywek i pilnie trenują pod 
okiem trenerów Artura oraz Karola. Michał Kowalski

LTS OSPEL Wie rbka

o sześciotygodniowej przerwie spowodowanej Pobostrzeniami w końcu sport amatorski dostał 
zgodę na wznowienie rozgrywek. W ostatni 

weekend kwietnia rozgrywki wznowiła KEEZA Klasa    
A i B Olkusz, w której występują obie seniorskie 
drużyny Ospelu Wierbka. 
 Restartu rozgrywek do udanych nie mogą 
zaliczyć podopieczni Zbigniewa Nowaka. Zerowy 
dorobek punktowy w trzech rozegranych spotkaniach 
chluby nie przynosi. Ospel uległ kolejno Strażakowi 
Przybysławice 1:2 (gol Łukasza Słowika), Promieniowi 
Przeginia 1:3 (bramka Marcela Końca) oraz Dłubni 
Jangrot 1:2 (gol Marcela Końca). Szczególnie ta ostatnia 
porażka jest bardzo bolesna i kosztowna. W związku     
ze słabą dyspozycją Ospel stracił jakiekolwiek szanse    
na dwie czołowe lokaty jednak wciąż pozostaje w grze    

Wznowienie rozgrywek drużyn LTS Ospel Wierbka

Dawid Ziaja

 Pierwsza drużyna grająca w Krakowskiej Klasie 
Okręgowej po dwóch porażkach, odniosła trzy wygrane    
z rzędu (Niedźwiedź, Gorenice, Bukowno) i aktualnie 
plasują się na 9-tym miejscu w tabeli.
 Rezerwy w czterech dotychczasowych meczach 
zdobyły dziewięć punktów - trzy wygrane, w tym dwie 
wysokie oraz raz porażka. Obecnie rezerwy są wice-
liderem w tabeli olkuskiej B klasy.

o 3 miejsce. Przed Ospelem jednak bardzo pracowity      
i ciężki okres.
 Także nienajlepszy starty zanotowała druga 
drużyna Ospelu. W pierwszym meczu po wznowieniu 
rywalizacji podopieczni Mirosława Nowakowskiego 
zremisowali z Trzema Bukami Wierzchowisko 3:3 
(bramki Artura Nowakowskiego, Tomasza Dudka i Ma-
teusza Jurczaka). Następnie jednak ulegli z Orłem 
Kwaśniów 1:3 (gol Tomasza Dudka) i w Derbowej 
potyczce z rezerwami Piliczanki Pilica 1:2 (bramka 
Łukasza Ducha). 
 W najbliższym czasie zapadnie także decyzja 
kiedy i w jakim formacie rozpoczną się rozgrywki 
młodzieżowych drużyn w Podokręgu Olkusz. Wiosną     
w rozgrywkach wystąpi drużyna Orlików. 
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Przedszkole w Pilicy

Renata Gajda

   Kamila Ogonek

Kubuś naszym przyjacielem

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy

„Wielkanocne pisanki”

ak co roku, tak i w tym Przedszkolaki z Pilicy przystąpiły Jdo ogólnopolskiego programu dla przedszkoli 
"Kubusiowi przyjaciele natury". 

 Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania 
o środowisko naturalne. Zadaniem przedszkolaków jest 
przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, zorga-
nizowanie kącika przyrody ,w którym dzieci obserwują 
wzrost roślin oraz hodują z nasion znalezionych podczas 
wycieczek sadzonki drzew np. kasztanowca, a także  
organizowanie ekologicznych akcji z okazji Dnia Ziemi, 
Pierwszego Dnia Wiosny, prac plastycznych związanych       
z ekologicznymi działaniami .
 Bohaterem wszystkich materiałów programu jest 
Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją 
chronić. Dzięki opowiadaniom, najmłodsi mogą przenieść 
się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając 
rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą 
się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się 
na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne  
      

 Z pomysłu Dyrektora szkoły Leszka Soboty, 
który został podpatrzony podczas wizyty u naszych 
przyjaciół w Czortkowie na Ukrainie, powstały ba-
jecznie barwne i różnorodne w pomysłach „Wielka-
nocne pisanki”. Nad technicznym aspektem powstania 
pisanek czuwał własnoręcznie wycinając wzory Pan 
Krzysztof Adamczyk wspierany artystycznie przez Panią 
Magdalenę Szymczyk. Prace zostały wykonane przez na-
uczycieli, pracowników obsługi, rodziców oraz uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy. Pisanki można było 
obejrzeć w okresie wielkanocnym na placu szkolnym 
idąc od wejścia od osiedla do wejścia od strony stawu. 
Powstała w ten sposób kolorowa i wesoła, nietypowa 
świąteczna alejka. Barwne pisanki cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, chętnie wśród nich spacerowano.    Leszek Sobota

zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc warzywa 
i owoce.                                                                
 Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem.                                        
Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. 
Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy 
środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”

asze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do Nakcji „GÓRA GROSZA”, której celem jest 
zbieranie drobnych monet, aby pomóc dzieciom, 

które wychowują się poza swoją rodziną – w domach 
dziecka, rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważ-
niejszym celem akcji, jest działanie edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc 
wielu ludzi i wspólne działanie dla potrzebujących. 
Najcenniejsze jest to, że dzieci pomagają dzieciom, że mają 
wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.  
 Akcja trwała od października 2020 r. do maja    
2021 r. W tym czasie dzieci zaangażowały swoje rodziny       
i zbierały monety głównie o nominałach od 1 do 50 groszy 
do specjalnie przygotowanych skarbonek mieszczących się 
w każdej grupie. 

 Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom ser-
decznie dziękujemy za wsparcie najbardziej potrzebujących 
dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.
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Wycieczka uczniów do Alpakarni w Nowej Wsi

Wspaniały sukces Oli!!!
leksandra Wałek – tego-Aroczna maturzystka, od-
niosła olbrzymi sukces – 

została Finalistką Ogólnopolskiej 
Olimpiady Przedmiotowej „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 972 -1514. Od Cedyni do 
Orszy” i zakwalifikowała się do     
II części etapu centralnego!!! (jako 
1 z 5 uczniów z województwa 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pilicy

śląskiego i 1 z 60 uczniów z całej Polski ). Osiągnęła czwarty 
wynik w województwie! Tym samym uzyskała zwolnienie    
z matury z historii zapewniając sobie 100% wynik oraz duże 
ułatwianie w otrzymaniu indeksu na studia. Ola mieszka     
w Dzwonowicach i jest uczennicą II LO im. H. Malczewskiej 
w Zawierciu. By sięgnąć po laury Ola musiała włożyć ogrom 
własnej pracy. Wysiłek się opłacił – najpierw przeszła           
I stopień, czyli etap szkolny, następnie II stopień, czyli 
wojewódzki (okręgowy), na którym osiągnęła świetny, 
wysoki, wynik i III stopień, czyli centralny. Dwa pierwsze 
stopnie to testy wiedzy, natomiast na etapie centralnym 
(7.04) należało napisać pracę na jeden z tematów 
zaproponowanych przez Organizatorów. Aby uzyskać tytuł 

Finalisty trzeba było uzyskać z pracy co najmniej ocenę 
dobrą. Sprawdzała je Komisja Główna w Warszawie. Ola 
uzyskała ocenę bardzo dobrą, czyli 5! Jest również absol-
wentką pilickiego gimnazjum, gdzie ujawnił się Jej wspaniały 
talent historyczny. W gimnazjum była Laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii,2–krotną 
laureatką Powiatowego Konkursu z Historii i laureatką 
Powiatowego Konkursu z Mitologii Greków organizowa-
nych przez JTNT w Koziegłowach. Ola jest bardzo zdolna, 
pracowita i wytrwała w dążeniu do celu, a przy tym bardzo 
skromna i nieśmiała. Osiągnęła sukces w tym tak trudnym 
czasie nauki zdalnej, przygotowując się równocześnie do 
matury. Ola, wraz z Rodzicami, chciałaby podziękować 
pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pi-
licy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za 
okazaną pomoc i zrozumienie w „zdobywaniu” potrzebnej 
Jej tak licznej literatury fachowej. Olu bardzo cieszymy się 
razem z Tobą i gratulujemy Tobie oraz Twoim Rodzicom! 
Historia to trudna i obszerna dziedzina wiedzy, ale to także 
„.... magistra vitae est” (Historia jest nauczycielką życia). 
Olu rozwijaj dalej swoje zdolności i pasje, przed Tobą 
jeszcze tyle kolejnych sukcesów! A teraz trzymamy za 
Ciebie kciuki na II części eliminacji centralnych, bo przed 
Tobą kolejny olbrzymi wysiłek !!!

 Maria Lepiarczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

nia 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień DZiemi. Celem tego święta jest promowanie pro-
ekologicznych postaw w społeczeństwie oraz bu-

dowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. 
Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce 
obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. 

Światowy Dzień Ziemi Ziemia, to dom dla wszystkich żywych stworzeń Wszyscy 
używamy tego, co daje nam nasza planeta: wody, powietrza, 
bogactw naturalnych, roślin Ziemia jest naszym wspólnym 
dobrem, dlatego wszyscy musimy troszczyć się o środo-
wisko naturalne. Hubert Nowakowski oraz Mikołaj Wojtas- 
uczniowie klasy IV przygotowali gazetki z tej okazji.

Źródło: www.facebook.com/zswierbka

nia 24 maja uczniowie klasy IIa i IIb wybrali się Dna wycieczkę do Alpakarni w Nowej Wsi. 
Dzieci poznały bliżej alpaki, które okazały się 

bardzo przyjazne. 
 Alpaki uspokajają i powodują rozluźnienie. 
Kontakt z tymi zwierzętami poprawia samopoczucie. 
Nasi uczniowie mieli możliwość bezpośredniego 
karmienia zwierząt. Każde dziecko otrzymało kubeczek 
z ich smakołykami. 
 Oprócz alpak, dzieci miały również okazję 
poznać inne mieszkające w alpakarni zwierzęta. Wśród 
nich były: kozy afrykańskie, zebry stepowe, osły, kucyki, 
miniaturowe kangury mundżak chiński, wielbłąd oraz 
surykatki. 
 Tak bliski kontakt z naturą wywołał uśmiechy na 
wszystkich twarzach. Źródło: www.facebook.com/zswierbka
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Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy

Pożegnanie Absolwentów 
pilickiego liceum

olejny już rocznik licealistów pożegnał się ze swoją Kszkołą. Absolwenci 2021 to młodzież, której 
przyszło się zmagać z niezwykłą sytuacją. Dwa lata 

spędzone na nauce zdalnej na pewno były dla nich trudne. 
Mimo wszystko dotarliśmy wspólnie do stacji MATURA. 
 Przeżyliśmy razem wiele dni wypełnionych nauką, 
ciekawymi rozmowami a także wspólnym świętowaniem.  
Na pewno każde słowo, gest, wszystkie wydarzenia 
pozostaną na długo w pamięci uczniów i nauczycieli.  
Zmagaliśmy się ze sprawdzianami, trudnymi zagadnieniami, 

Drodzy Absolwenci!

Żegnając się z Wami, zapewniamy, że każdy z Was zostawił w tej szkole cząstkę samego siebie, 
tworząc kolejną, niezwykłą kartę jej historii. 

Tu dorastaliście wśród przyjaciół, pod naszym czujnym, a czasem surowym okiem. 
To tu przeżyliście pierwsze sukcesy i porażki, odkryliście swoje zainteresowania, a być może przyszły zawód. 

Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze. Bądźcie skupieni, otwarci na wiedzę i idźcie w dorosłość 
z nadzieją na sukces, który zawsze będzie zależał od waszego zaangażowania.  

Pamiętajcie - Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Niech te proste słowa Jana Pawła II będą dla was 
drogowskazem. 

Dyrektor Liceum im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy 
Anna Woźniczko oraz grono pedagogiczne. 

a czasem najzwyczajniej w świecie z troskami i kłopotami, 
które niosło szkolne życie. Świat zaskoczył nas swoim 
szalonym pędem i większość szkolnych miesięcy 
spędziliśmy przed ekranami komputerów. Cóż, życie jest 
wielkim wyzwaniem i to, z czym przyszło się zmierzyć 
szkolnej wspólnocie okazało się nadzwyczaj trudne. 

Opracowała Katarzyna Jurczak

Spotkanie ze strażakami

nia 19 maja naszą szkołę odwiedzili panowie DKazimierz Grzesiak - Zastępca Gminnego Komen-
danta OSP, Naczelnik OSP w Dzwonowicach oraz 

Michał Rok - Naczelnik OSP w Dzwono-Sierbowicach, którzy 
wybrali 5 wyróżnionych prac w konkursie "Portret strażaka". 
 Uczniowie uczący się w szkole wysłuchali wiado-
mości  o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka, dowiedzieli 
się także, w jakich okolicznościach można wezwać straż 
pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są 
wzywani do innych zagrożeń.
 Dzieci mogły z bliska obejrzeć stój strażaka, zarówno 
galowy jak i bojowy oraz wóz strażacki i sprzęt pożarniczy      
z jednostek OSP Dzwonowice i Dzwono-Sierbowice. 
 Na koniec zostały wręczone wyróżnienia w kon-
kursie oraz podziękowania dla strażaków. 

Naszym kochanym Rodzicom!

nia 26 maja obchodzony jest Dzień Matki         Da 23 czerwca Dzień Ojca. W naszej szkole ob-
chodzimy wspólnie te uroczystości. Dzieci       

z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z kl. I-III 
wspólnie z wychowawcami przygotowały program 
artystyczny dla swoich rodziców. Dzieci zaprezento-
wały umiejętności ruchowe, taneczne i wokalne w for-
mie wierszy, piosenek i układów tanecznych. Laurki z ży-
czeniami i prezenty, własnoręcznie malowane obrazy 
zabrały do domu by wręczyć je swoim rodzicom.
 Takie uroczystości pozwalają umacniać rodzin-
ne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzie-
ciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej 
umiejętności.
 Serdecznie zachęcamy do obejrzenia programu 
artystycznego, który znajduje się na naszej szkolnej 
stronie internetowej. 

Źródło: www.sp3dzwonosierbowice.pl Źródło: www.sp3dzwonosierbowice.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
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Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Fundacja Legalna Kultura buduje wspólnotę twórców i odbiorców kultury poprzez promowanie idei korzystania         
z legalnych źródeł – wartości i postaw ważnych dla wszystkich użytkowników kultury w cyfrowej rzeczywistości.

CZYTELNIA KULTURALNA

Płomienny Łyk sztuki do kawy na dobry początek czerwca

a obrazie „Flaming June” Frederica Leightona żar Nleje się z nieba. Wrażenie gorąca wzmacnia 
ognisty odcień sukni, w którą odziana jest mo-

delka. Rudowłosa piękność pogrążona jest w drzemce. 
Przejrzysta tkanina opływająca jej ciało nadaje obrazowi 
subtelną aurę erotyzmu. W tle ostatnie promienie słońca 
odbijają się w lazurowej wodzie. Bezruch kobiety wygląda 
niewinnie, pewnie zasnęła w niewygodniej pozie na 
kamiennej ławce zmęczona całodziennym upałem. Nie-
pokoić może tylko jeden szczegół: kwitnący oleander po 
prawej stronie kompozycji. Ten piękny kwiat, typowy dla 
krajów śródziemnomorskich, jest silnie trujący i może 
symbolizować śmierć. Leighton umieścił go tu jako element 
krajobrazu czy ukrył w nim dodatkowy przekaz? Wymowa 
obrazu jest dość tajemnicza, ale połączenie wątków snu       
i śmierci było częste w sztuce przełomu XIX i XX w. Rów-
nie enigmatyczny jest tytuł: „Flaming June”. Czy „płonący” 
jest pierwszy letni miesiąc, czy raczej kobieta o imieniu 
June? Patrząc na obraz nie znajdziemy jednoznacznej 
odpowiedzi.
 Brytyjski malarz Frederic Leighton (1830-1896) 
namalował „Flaming June” w 1895 r., zaledwie kilka 
miesięcy przed swoją śmiercią. Zachowane szkice 
pozwalają prześledzić, jak pracował nad kompozycją 
obrazu, szukając idealnej pozy dla kobiety. Był w tym czasie 
u szczytu kariery, przewodził Royal Academy of Arts, a tuż 
 

Czerwiec witamy prawdziwie letnim 
obrazem. „Flaming June” Frederica 
Leightona to dzieło o tajemniczej 
treści i zaskakującej historii.

Zdjęcie główne: Obraz „Flaming June” ze zbiorów Museo de Arte de Ponce.       
Fot. Domena publiczna
Zwiedzajcie z nami muzea i galerie całego świata bez wychodzenia z domu!
Takie możliwości otwiera przed Wami sekcja MUZEA i GALERIE w Bazie 
Legalnych Źródeł na legalnakultura.pl

przed śmiercią został uhonorowany tytułem lorda, co nie 
miało precedensu. Malarstwo Leightona wpisywało się      
w dominujący w XIX w. nurt akademizmu, podejmował 
głównie tematykę związaną z antykiem. Scenę ze śpiącą 
kobietą również możemy osadzić w starożytności. 
Leighton od dziecka dużo czasu spędzał we Włoszech, 
później upodobał sobie podróże na Bliski Wschód. Za-
pewne dzięki temu tak wyraziście potrafił oddać atmosferę 
upalnego wieczoru.
 Śpiąca nad morzem kobieta to najpewniej Dorothy 
Dene, ulubiona modelka Leightona. Tak naprawdę nazywała 
się Ada Alice Pullen, była o trzydzieści lat młodsza od 
malarza i marzyła o karierze aktorskiej. Miała delikatne, 
klasyczne rysy twarzy i burzę rudych loków, dzięki czemu 
idealnie wpisywała się w kanon urody swojej epoki. 
Leighton wspierał ją finansowo zatrudniając do pozowania, 
fundował jej lekcje dykcji, a przede wszystkim wprowadził 
do tak zwanego „towarzystwa”. Ponoć znajomy malarza, 
George Bernard Shaw inspirował się tą historią pisząc swój 
słynny dramat „Pigmalion”. Czy Leightona i Dene łączyło 
coś więcej? Na ten temat możemy już tylko spekulo-       
wać. Wiadomo jednak, że właśnie modelce malarz zapisał   
w testamencie największą kwotę.
 Obraz „Flaming June” natychmiast odniósł sukces 
na wystawie, choć ciężko chory artysta nie mógł się tym 
cieszyć osobiście. Mimo to sława obrazu trwała bardzo 
krótko – wkrótce sztuka akademicka odeszła do lamusa, 
wyparta przez bardziej nowoczesne kierunki. Losy dzieła 
były nieznane aż do lat 60., kiedy znaleziono je zapomniane 
na poddaszu jednego z londyńskich domów. W końcu 
„Flaming June” kupił przemysłowiec i polityk z Portoryko, 
Luis A. Ferré za niewygórowaną kwotę 2 tysięcy funtów. 
Miał niezłe oko, bo wkrótce obraz zaczął wzbudzać 
zainteresowanie, na fali ponownego odkrywania dzie-
więtnastowiecznego malarstwa. Obecnie jest jedną z naj-
większych pereł założonego przez kolekcjonera Museo de 
Arte de Ponce. Dla porównania kilka lat temu jeden ze 
szkiców przygotowawczych sprzedano za rekordową cenę 
prawie 200 tysięcy funtów.
 Przy okazji oglądania „Flaming June” warto 
odwiedzić stronę Leighton House Museum, mieszczącego 
się w dawnym domu artysty w londyńskiej dzielnicy 
Kensington. W jego kolekcji znajduje się wiele prac malarza, 
w tym rysunkowe portrety Dorothy Dene. Godny uwagi 
jest również sam budynek, którego wystrój mocno 
zainspirowała sztuka Bliskiego Wschodu. Jego wnętrza 
można podziwiać podczas wirtualnego oprowadzania.
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Czytelnik Roku 2020
ażdego roku wiosną, z okazji Tygodnia KBibliotek nagradzamy najlepszych czytel-
ników w oparciu o statystyki wypożyczeń.          

W tym roku również chcemy Wam pokazać, że 
społeczność naszej gminy czyta. Nie ukrywamy, że 
poprzedni rok, naznaczony piętnem pandemii był dla 
nas trudny, dlatego nie będziemy podawać w ran-
kingach żadnych liczb, bo byłoby to krzywdzące 
względem poprzednich lat.
 Niezmiernie miło nam oznajmić, iż tytuł 
Czytelnika Roku 2020 otrzymują:
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy 
nagrodziła za wysokie wyniki w czytelnictwie męskie 
grono: pana Jacka Niteckiego, który na emeryturze 
sięga po dobrą książkę oraz Mikołaja Knapika 
(kategoria dziecięca), który mógłby powiedzieć wiele 
na temat niejednej książki.
 Statystyki Filii Nr 1 w Wierbce wskazują, iż 
czytanie łączy pokolenia. Widocznie miłość do książek 
też jest dziedziczna, ponieważ nagradzamy babcię        
i wnuczkę, co tworzy piękną wzruszającą laurkę. 
Nagroda za wysokie wyniki w czytelnictwie trafia do 
pani Agnieszki Garstki, która jest z nami od lat, a każ-
dy miłośnik książek z zazdrością pyta: jak Ona to robi? 
W kategorii dziecięcej tytuł Czytelnika Roku przy-
znano Oliwii Goncerz – wielokrotnej laureatce    

Konkursu pt. „Zakładka do książki”

Z okazji tygodnia bibliotek w Miejsko – 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy 
został zorganizowany i przeprowadzony 

konkurs pt. „Zakładka do książki”. Zadanie kon-
kursowe polegało na wykonaniu jednostronnej 
zakładki do książki. Każdy projekt musiał spełniać 
następujące warunki: 
ź prace miały być wykonane w dowolnej technice, 

o dowolnym kształcie;
ź przy użyciu dowolnych płaskich materiałów nie 

brudzących i nie niszczących książki;
ź prace powinny być wykonane samodzielnie 

przez uczestników, nie dopuszcza się do 
konkursu prac zbiorowych;

ź każdy z uczestników mógł zgłosić jedną pracę.
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 20 
maja 2021 roku stwierdziła, że na konkurs wpły-
nęło 18 prac. Komisja oceniła prace i wyłoniła 
zwycięzców, postanowiła przyznać nagrody głów-
ne w poszczególnych kategoriach dla: w kategorii I 
– przedszkola dla Agaty Świerczek, w kategorii II – 
uczniowie klas I-IV dla Nikoli Glanowskiej oraz        
w kategorii III – uczniowie klas V-VIII dla Julii 
Derbot. Dodatkowo Komisja postanowiła przyznać 
jedno wyróżnienie za inspirujące hasło, które 
otrzymała Julia Słaboń. Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy online. Zwycięskie 
oraz wyróżnione prace zastaną wydane w formie 

konkursów czytelniczych oraz Wiktorowi Imiołkowi 
–prawdziwemu „pożeraczowi książek”, zdobywcy 
czterech dyplomów w programie „Mała Książka – 
Wielki Człowiek”.
 Filia w Sławniowie z przyczyn epidemiolo-
gicznych niestety była zamknięta.
 Wielkie gratulacje i życzenia wielu jeszcze 
piękniejszych spotkań z literaturą.
 Wysokie wyniki naszych czytelników spra-
wiają, że czujemy ogromną satysfakcje i motywują do 
jeszcze lepszej  pracy. Przy tej okazji, chcemy 
serdecznie podziękować naszym czytelnikom za 
wspaniały kontakt i miłe słowa.

limitowanej serii zakładek, które będą dostępne 
dla czytelników. Wszystkie zgłoszone prace można 
zobaczyć na stronie internetowej lub na profilu 
facebookowym biblioteki. Dziękujemy za udział           
w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!
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Radość czytania

Stare porzekadło głosi, że książka jest najlepszym 
przyjacielem…

odzice jako pierwsi przekazują dziecku wiedzę Ro innych ludziach i przedmiotach, uczą je 
stosunku do różnych zdarzeń i codziennie 

stymulują jego rozwój. Stosunek małego dziecka do 
czytania, tak samo jak do wielu innych czynności, jest 
budowany przez odniesienia emocjonalne. Zadaniem 
dorosłego jest stworzyć od samego początku pozy-
tywny kontekst dotyczący czytania. Dlatego: Ko-
chasz? Czytaj! I zaprzyjaźnij swoje dziecko z książką! 
To przyjaźń na całe życie!
 Duże grono naszych czytelników odkryło już 
jak wielki potencjał tkwi w literaturze, a my zawsze 
staramy się znaleźć dla nich najpiękniejsze książki.     
Z wielką dumą i radością przedstawiamy kolejnych 
laureatów programu „Z książką na start”. Dyplomy 
Super Czytelnika trafiły do naszych wspaniałych 
dzieci: Lilianny Płoszaj, Apolonii Jarzyńskiej, Joanny 
Gębka – II dyplom, Alicji Baran – III dyplom, 
Szymona Siejka – II dyplom oraz do Zuzanny Siejka-  

II dyplom. Z przyjemnością obserwujemy Waszą 
pasję czytelniczą i przekazujemy Wam kolejne 
dyplomy. Gratulujemy! 
 Program „Mała książka – Wielki człowiek” jest 
zaproszeniem do przeżycia wspaniałej czytelniczej 
przygody. Czekamy na Was w naszej bibliotece. To 
doskonałe miejsce na oglądanie książek i wypoży-
czanie ich do domu. Kolejna edycja programu „ Mała 
Książka – Wielki Człowiek” przed nami. Zapraszamy!

MGBP w Pilicy
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Przepisy udostępnione przez autora bloga kulinarnego 

www.mojewypiekiidomowegotowanie.pl

Placek kartoflany z kaszanką, cebulą 
oraz konserwowymi ogórkami.

Składniki na farsz dla 4 osób:
ź 4 średnie kaszanki
ź  1 większa cebula
ź  olej rzepakowy
ź  sól, pieprz czarny mielony
Składniki na placki dla 4 osób:
ź 800 g kartofli po obraniu ze skórki
ź 1 średnia cebula
ź 2  jajka
ź 4 łyżki mąki pszennej ( można dać trochę więcej     

w zależności od konsystencji po wymieszaniu )
ź sól, pieprz czarny mielony
ź olej rzepakowy lub smalec
Sposób przygotowania:
ź Kaszankę obieramy z jelita i kroimy na plastry.
ź Cebulę kroimy w kostkę, solimy i podsmażamy na 

oleju.
ź Następnie do cebuli dodajemy kaszankę i całość 

podsmażamy doprawiając pieprzem i solą.
ź Obrane kartofle oraz cebulę trzemy na tarce z ma-

łymi oczkami.
ź Dodajemy mąkę, jajka, pieprz, sól i mieszamy,         

a następnie próbujemy i ewentualnie jeszcze 
przyprawiamy pieprzem i solą.

ź Na patelnię z rozgrzanym olejem lub smalcem 
nakładamy porcję tartych kartofli i formujemy 
placek o średnicy około 15 cm. Następnie na placek 
układamy porcję kaszanki i przykrywamy całość 

Składniki:
ź 1,5 kg schabu wieprzowego
ź 1 większy brokuł
ź  żółty ser w plastrach (2 plastry na 1 sztukę mięsa)
ź  jajka
ź mąka pszenna
ź  bułka tarta
ź smalec wieprzowy lub olej rzepakowy
ź sól, pieprz czarny mielony
Sposób przygotowania:
ź Brokuł dzielimy na większe części i blanszujemy, 

czyli wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy 2 
minuty od czasu gdy znów zacznie się gotować.

ź Następnie wyciągamy i wkładamy do zimnej wody 
na kilka minut, żeby był lekko twardawy i nie 
rozpadł się po czym odcedzamy na durszlaku lub 
większym sicie. 

ź Schab po oczyszczeniu z błony kroimy na plastry     
o grubości około 2 cm.

ź Każdy kawałek przed odkrojeniem nacinamy 
wcześniej w połowie (nie do końca), żeby mięso 
potem rozłożyć.

ź Każdy kawałek schabu rozbijamy tłuczkiem i przy-
prawiamy z obu stron solą oraz pieprzem.

Koperty schabowe z brokułem 
i żółtym serem

ź Na każdy kotlet kładziemy po 2 plastry ulubionego 
żółtego sera i kawałek brokułu.

ź Następnie składamy całość w koperty, spinamy 
szpikulcami lub wykałaczkami i panierujemy w 
mące, roztrzepanych jajkach i bułce tartej.

ź Koperty smażymy z obu stron na rozgrzanym 
smalcu lub oleju, na małym ogniu do czasu ładnego 
zarumienienia, przewracając je kilka razy podczas 
smażenia.

ź Po usmażeniu odsączamy mięso na papierowych 
ręcznikach i przed podaniem usuwamy szpikulce 
lub wykałaczki.

drugą trochę mniejszą porcją tartych kartofli         
(w sumie 1/4 całości masy kartoflanej na 1 placek).

ź Smażymy na małym ogniu, żeby placek zbyt szyb-
ko się nie przypiekł przewracając go ze dwa razy            
z każdej strony.

ź Po usmażeniu odsączamy placek z tłuszczu na 
papierowym ręczniku.

ź Moja propozycja podania to ogórki konserwowe.
ź W trakcie tarcia kartofli pojawi się płyn (ilość 

zależy od gatunku użytych kartofli) i jeżeli jest go 
dużo to można odlać do miseczki i po odstaniu 
wylać, a skrobię, która osiądzie na dnie dodać z po-
wrotem do masy (używamy wtedy mniej mąki).
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