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Na nadchodzący czas Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć 
na ręce wszystkich mieszkańców gminy szczególne życzenia!

Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego Poniedziałku.
Niech Święta Wielkiej Nocy obfitują w serdeczne spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech będą szczególną okazją do odnowy duchowej i czynienia wszelkiego dobra! 
Wesołego Alleluja!

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Radni
Gminy Pacanów

Przewodniczący Rady Gminy Pacanów
Jan Nowicki
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 Dzień Kobiet w naszym przed-
szkolu nigdy nie był świętem scho-
wanym do lamusa, zawsze uczyły-
śmy dzieci, że istnieje takie święto 
i warto w tym dniu zrobić coś mi-
łego dla każdej kobiety – a jest ich 
wiele w naszym otoczeniu. Święto 
jest okazją do rozmowy z dziećmi 
na temat roli kobiet w ich życiu: 
mamusi, babci, siostry, koleżanki, 
pań z najbliższego otoczenia. 
 13 marca, przedszkolaki pod 
kierunkiem pani Ewy Wieczorek 
i Ewy Kapusty zaprosiły wszyst-
kie panie z naszego przedszkola, 
przedstawicielki Rady Rodziców, 
panią pielęgniarkę Zuzannę Gaw-
ron oraz panią księgową Joannę 
Zucharę na miłą akademię po-
święconą właśnie kobietom. Starsi 
chłopcy uświetnili przedstawie-
nie piosenką pt.: „Dzień kobiet” 
i grą na gitarach! Pojawiły się też 
wytwornie ubrane damy, które 
wystrojone w piękne suknie, ka-
pelusze oraz perły przypomniały 
wszystkim chłopcom jak to jest 
być kobietą…
 Dzień minął w miłej atmosfe-
rze. Wszystkie panie otrzymały 
piękne róże. Dziękujemy kochani 
za życzenia, niespodzianki i pro-
mienny uśmiech. Warto obcho-
dzić to święto.

Gabriela Czechowska

„DZIEŃ KOBIET” 
w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie 

Nasze Gminne Perełki !

(…) Dzień kobiet, dzień kobiet
niech każdy się dowie,

że dzisiaj święto dziewczynek!
Uśmiechy są dla nich, 

zabawa i taniec

Piosenka z radia popłynie!
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Informacja
dotycząca realizacji programu

instalacji kolektorów słonecznych
na domach prywatnych

w Gminie Pacanów
w ramach Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy

 W związku dużym zainteresowaniem jakim 
cieszy się wśród mieszkańców Gminy Paca-
nów program instalacji kolektorów słonecznych 
na domach prywatnych realizowany w ramach 
Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy 
Urząd Gminy w Pacanowie informuje, iż z dniem 
2 marca 2015r. uległ wyczerpaniu limit zestawów 
solarnych przypadających dla Gminy Pacanów 
wynoszący 280 sztuk. W związku z powyższym od 
dnia 2 marca 2015r. osoby nadal zainteresowane 
udziałem w projekcie będą mogły składać wnio-
ski o wpisanie ich na listę rezerwową. Umieszcze-
nie na liście rezerwowej nie gwarantuje udziału   
w programie. Złożone  wnioski będą rozpatrywa-
ne pozytywnie w przypadku ewentualnej   rezy-
gnacji z udziału w projekcie mieszkańców z listy  
podstawowej. O możliwości podpisania umowy 
na montaż zestawów solarnych zainteresowani 
mieszkańcy będą sukcesywnie zawiadamiani.

Serwis Informacyjny UG

Minister
Administracji

i Cyfryzacji
wsparł

Gminę Pacanów

 Ponad 40 samorządów gminnych i powiato-
wych oraz samorząd województwa otrzymało w 
dniu 26 lutego br. promesy na odbudowę dróg 
zniszczonych powodziami i nawalnymi deszcza-
mi. Decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego w 
imieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji wrę-
czyła w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski Bożen-
tyna Pałka – Koruba. Gmina Pacanów otrzyma-
ła w I transzy   kwotę 350 tys. PLN. Stanowi ona 
80% kosztów kwalifikowanych odbudowy. Gmina 
dołoży do tego zadania ze swojego budżetu około 
100 tys. PLN.

 Za zgromadzone w ten sposób środki zostaną 
wyremontowane następujące drogi gminne:

1. W Kółku Żabieckim do posesji G.Ubowskiego 
(odbudowa po powodzi z 2010 r.)

2– 3 W Oblekoniu od drogi powiatowej ,,Tur” do 
rampy wiślanej (odbudowa po powodzi z 2010 
r.) i na tzw. ,,Podchruściu” (odbudowa po powo-
dzi z 2010 r.)

4. Droga Rataje Słupskie – Rataje Karskie, dokoń-
czenie inwestycji z 2014 roku (odbudowa po na-
walnym deszczu z 2011 r.)

5. Droga w Żabcu od dawnego sklepu w kierunku 
toru kolejki (odbudowa po nawalnym deszczu z 
2013 roku).Przetarg na wykonanie tego zadania 
zostanie ogłoszony do 15.03.br., a jego ukończe-
nie nastąpi do końca maja 2015 r. Na przełomie 
lipca i sierpnia br. spodziewana jest II transza 
wsparcia rządowego na powyższy cel.

 W dzisiejszych, trudnych dla samorządu cza-
sach taka pomoc jest bezcenna.

Pogody ducha,
zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra,
życzy mieszkańcom 

gminy
na nadchodzące

Święta Wielkanocne
Adam Jarubas

Marszałek
Województwa

Świętokrzyskiego
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Zarządzenie w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Zarządzenie Nr 37/15
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w 
związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wy-
borów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zapewnia się na terenie Gminy Pacanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesz-
czeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych, które stanowią sołeckie tablice informacyjne 
ustawione w poszczególnych miejscowościach Gminy Pacanów, tj. Biechów – przy sołtysie, Biskupice – obok 
P.Nowakowskiej, Chrzanów – przy świetlicy wiejskiej, Grabowica i Komorów – przy remizie OSP Grabowica, 
Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe -  przy sklepie w Karsach Małych, Kępa Lubawska – przy remizie OSP, Kółko 
Żabieckie – przy sołtysie, Książnice – przy sklepie, Niegosławice – przy sołtysie, Oblekoń – przy sołtysie, Pacanów 
– dwie tablice w Rynku, Podwale – obok P.Niedolaza, Rataje Karskie – przy sołtysie, Rataje Słupskie – przy szkole 
podstawowej,   Słupia – przy byłym sklepie, Trzebica – przy świetlicy środowiskowej, Wola Biechowska – obok 
P.Lenartowicza, Wójcza – przy sklepie, Wójeczka – przy sołtysie, Zborówek – przy remizie OSP, Zborówek Nowy 
– przy sklepie, Zołcza Ugory – przy przystanku, Żabiec – przy byłym sklepie, Kwasów – przy sklepie, Sroczków – 
przy  sołtysie.

§ 2.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników 
wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Pacanów, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów i 
stronie internetowej www.pacanow.pl.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Informacje o zbiórce popiołów

Urząd Gminy Pacanów informuje, że popiół można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (baza przy ul. Słupskiej), jednocześnie w dniu 1 kwietnia 2015 r. (środa) zostanie 
przeprowadzona zbiórka popiołu w Pacanowie. Popiół należy wystawić przed budynek do godz. 8.00.
Osoby zainteresowane zbiórką prosimy o zgłaszanie się do 31 marca 2015 r. (Urząd Gminy Pacanów, 
piętro II, pokój nr 207, tel. 41 376 54 03 wew. 15).

Serwis Informacyjny UG
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Komunikat w sprawie
dyżuru radcy prawnego

Wójt Gminy Pacanów uprzejmie informuje, że 
z dniem 12 marca 2015 r. uruchomiony został 
dyżur radcy prawnego. Mieszkańcy mogą sko-
rzystać z darmowych porad prawnych w każdy 
czwartek w godzinach od 8-ej do 12-tej w budyn-
ku Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Trochę wstyd …

 Trochę wstyd, kiedy usytuowane na granicy gmi-
ny tzw. „witacze” nie prezentują się najlepiej. Wybla-
kły herb gminy, napis witający gości nie świadczy o 
naszej gminy najlepiej. Odwiedza gminę coraz wię-
cej osób z kraju i za granicy w tym duża liczba gości 
Europejskiego Centrum Bajki i ustawiona przy dro-
gach krajowych 73 i 79 wizytówka gminy powinna 
wyglądać tak jak ta (którą prezentujemy) sprzed kil-
ku lat.

Ogłoszenie

 Urząd Gminy w Pacanowie informuje mieszkańców o obowiązku posiadania zbiornika na nieczystości cie-
kłe lub oczyszczalni przydomowej w przypadku nie korzystania z sieci kanalizacyjnej oraz posiadania umów 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na odbiór ścieków. Obowiązek ten wynika z ustawy o 
utrzymaniu czystości w gminach (t.j. Dz.U.2013.poz. 1399 z późn. zmian.).
 Jednocześnie w związku  z koniecznością uaktualnienia istniejącej bazy zbiorników na nieczystości oraz 
oczyszczalni przydomowych w Gminie Pacanów  prosi się mieszkańców o zgłoszenie do UG w Pacanowie 
(pisemnie na adres UG, lub osobiście pokój nr 208 lub 207, telefonicznie na nr 41 3765403 wew.13, e-mail 
inwest@pacanow.pl,) następujących danych:
 W przypadku posiadania szamba:
1.Adres posesji na której znajduje się szambo,
2.Nazwisko właściciela
3.Pojemność szamba.
 W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków:
dokonać zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wg druku stanowiącego załącznik do 
niniejszego ogłoszenia znajdującym się na stronie internetowej gminy

Serwis Informacyjny UG 

Komunikat w sprawie pomocy 
merytorycznej przy wypełnianiu 

wniosków o dopłaty

Wójt Gminy Pacanów uprzejmie informuje, że 
z dniem 17 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w 
Pacanowie zostanie uruchomiony stały dyżur 
w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowanym 
rolnikom do 15 maja 2015 r. będzie świadczona 
nieodpłatna pomoc merytoryczna przy wypeł-
nianiu wniosków o dopłaty obszarowe.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop
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Bezpłatne indywidualne konsultacje
na temat możliwości pozyskania dotacji

z Funduszy Europejskich
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 Na przełomie marca i kwietnia obserwujemy 
wyraźny wzrost liczby pożarów na łąkach oraz nie-
użytkach rolnych. Proceder ten corocznie przybiera 
katastrofalne rozmiary angażując duże siły i środ-
ki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych przewidziane do likwidacji po-
wstałych pożarów.
 Wypalanie suchych pozostałości roślinnych, 
zwłaszcza tych znajdujących się na obrzeżach kom-
pleksów leśnych często powoduje przerzut ognia, 
co prowadzi do pożarów lasów. Nierzadko, w sytu-
acjach trudnych do opanowania pożary te przenoszą 
się na zabudowania mieszkalne i gospodarcze, stwa-
rzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców 
oraz mienia.
 Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie 
przynosi żadnych pozytywnych skutków, a jedynie 
szkody. W następstwie wypalania traw giną zwierzę-
ta oraz mikroorganizmy niezbędne do utrzymania 
równowagi biologicznej. Wypalanie nawet jedno-
razowe, obniża wartość plonów oraz powoduje ja-
łowienie ziemi. Bardzo często zostaje zahamowany 
pożyteczny naturalny rozkład resztek roślinnych, a 
do atmosfery przedostaje się szereg związków che-
micznych, które są truciznami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. Dymy pochodzące z wypalania zasnuwa-
ją często drogi publiczne do tego stopnia, że stają się 
przyczyną groźnych wypadków.
 Brak wyobraźni wśród ludzi skutkuje trudnymi, a 
często wręcz niemożliwymi do oszacowania stratami. 
Niemal co roku w skali kraju odnotowywane są przy-
padki, których ofiarami wypalania stają się ludzie.

 Osoby wypalające trawy łamią także prawo, które 
jasno zakazuje tego typu praktyk:

USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY- art. 45 
mówiący, że „zabrania się wypalania roślinności na 
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie 
oczeretów i trzcin” oraz art. 59 mówiący, że „ kto 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU BUSKIEGO

wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach ko-
lejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega 
karze aresztu albo grzywny”, art. 124 Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów”. Art. 131 „Kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwar - podlega karze aresztu albo 
grzywny”.

KODEKS WYKROCZEŃ - art. 82 § 3. Kto na tere-
nie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, 
torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 
100 metrów od nich roznieca ogień poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjąt-
kiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wy-
znaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany;

KODEKS KARNY - art. 163 § 1 „ kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10”, natomiast według art. 164 § 
1 „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo 
zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;

KODEKS KARNY - art. 181 § 1 Kodeksu Karnego 
stanowi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie ro-
ślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5”.
Świadomość społeczna w kwestii wypalania traw 
jest nadal bardzo niska. Stąd też Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Pożarnej Busku - Zdroju ape-
luje do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o 
rozsądek. Warto zastanowić się niekiedy nad tym, 
czy przez własną bezmyślność nie narazimy na za-
grożenie własnego lub innych mienia.

 Wraz z nastaniem ciepłych dni - wczesną wiosną dochodzi do powstania pożarów, które związane są 
z wypalaniem traw oraz pozostałości roślinnych nagromadzonych w związku z porządkowaniem tere-
nu po okresie zimowym.
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Lista zalecanych do uprawy odmian na terenie
województwa świętokrzyskiego na rok 2015
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Z G5 na Stowarzyszenie G8

 27 lutego w Sali Zamku Kazimierzowskiego w 
Stopnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Lo-
kalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G5”.
 Porządek obrad obejmował zatwierdzenie proto-
kołu z poprzedniego Walnego Zebrania, sprawoz-
danie z działalności Zarządu LGD Stowarzyszenia 
„G5” za 2014 rok. 
 W grupie uchwał podjęto je w sprawie: zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 
2014, zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników 
za rok 2014, udzielenia Zarządowi absolutorium 
za 2014 rok, wyznaczenia kierunków działalności 
w 2015 roku, zmian w statucie LGD Stowarzysze-
nia „G5”, wysokości składki członkowskiej na 2015 
rok,  powiększenia składu osobowego organów LGD 
- Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej w związku z 
rozszerzeniem obszaru działania na obszar całego 
powiatu buskiego.
 Dotychczas w G5 znajdowały się gminy Pacanów, 
Stopnica, Nowy Korczyn, Solec Zdrój, Wiślica.
 Głównym celem zebrania było przedstawienie 
raportu z działalności stowarzyszenia oraz doko-
nanie zmian w statucie wynikające z rozszerzenia 
LGD Stowarzyszenie „G5” o nowe gminy - Busko-

-Zdrój, Gnojno i Tuczępy.  Sprawozdanie finansowe 
oraz merytoryczne przedstawiła Kierownik Biura 
stowarzyszenia Ewa Satora. Przewodniczący komisji 
rewizyjnej Paweł Patrzałek odczytał zebranym pro-
tokół z przeprowadzonej w dniu 18 lutego 2014 r. 
w siedzibie biura kontroli dokumentacji finansowej 
i merytorycznej zakończonym wnioskiem o udzie-
lenie absolutorium Zarządowi za rok 2014. Zebrani 
członkowie przyjęli przedstawione sprawozdania i 
podjęli pozytywną uchwałę w tej sprawie. Po uchwa-
leniu zmian w statucie stowarzyszenia wynikające z 
poszerzenia obszaru działania o nowe gminy pod-
jęto także inne uchwały,  które zostały zgłoszone do 
porządku obrad na początku zebrania. Dotyczyły 
one odwołania członka zarządu, członka komisji re-
wizyjnej oraz członków Rady Stowarzyszenia „G5”. 
Następnie, wybrano nowe osoby z zgłoszone przez 
poszczególne gminy do organów przedstawiciel-
skich stowarzyszenia. Dotychczasowy Prezes Zarzą-
du G5 Kazimierz Zdziebko złożył wniosek o ukon-
stytuowanie się zarządu w związku z rozszerzeniem 
składu. 
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 Zarząd po reorganizacji przedstawia się następu-
jąco: Prezes: Artur Cygan – Solec Zdrój, Wiceprezes: 
Małgorzata Donoch – Busko-Zdrój, Członkowie 
Zarządu: Anna Kafara - Wiślica, Aneta Palmąka - 
Tuczępy, Kazimierz Ździebko - Pacanów, Mirosław 
Rajtar - Stopnica, Piotr Strach – Nowy Korczyn, Sta-
nisław Wcisło - Gnojno. Przegłosowano usytuowa-
nie siedziby G8, która od 1 lipca br. będzie mieściła 
się w Busku-Zdroju. LGD działalność w nowym, 
złożonym z ośmiu gminy powiatu buskiego składzie 
rozpocznie od 1 lipca tego roku. 
 Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i 
zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa 
Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną 
formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach 
i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu 
gmin powiatu buskiego w województwie święto-
krzyskim. Stowarzyszenie realizowało cele określone 
w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, 
które wchodzą w jego skład (Pacanów, Stopnica, 
Nowy Korczyn, Solec Zdrój, Wiślica). LGD jest or-
ganizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdo-
łała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców 
z zakresu zarządzania projektami. Stowarzyszenie 
”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów 
tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i pro-
wadzi działania zmierzające do budowy aktywnego 
społeczeństwa obywatelskiego. 
 Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i za-
sobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki 
oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów re-
gionalnych. Swoją aktywnością pozyskiwało środki 
finansowe między innymi z UE kierując na założone 
w planach działania. 
 Więcej o Stowarzyszeniu na stronie firmowej: 
http://www.stowarzyszenieg5.pl

Z okazji świąt Wielkiej Nocy,
życzę Państwu

samych radosnych chwil, 
najmilszych spotkań w rodzinnym gronie, 

a także zdrowia, radości i powodzenia
na każdy kolejny dzień życia.

Radny Rady Powiatu
w Busku-Zdroju
Krzysztof Eliasz
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 W dniu  21  marca b.r. środowisko sportowe znane-
go i zasłużonego dla gminy klubu sportowego „Zorza 
-Tempo” spotkało się na walnym zebraniu, by pod-
sumować zakończoną , czteroletnią kadencję, wybrać 
nowe władze stowarzyszenia i wytyczyć kierunki 
działania na kolejne lata.  
 Kiedy wszedłem na salę pacanowskiej OSP i rozej-
rzałem się wśród kilkudziesięciu obecnych, wróciły 
wspomnienia,  sylwetki tych, którzy w tym stowa-
rzyszeniu działali i  już odeszli  do wieczności, chwile 
sportowej chwały i smutku porażek. Niezapomniane 
imprezy i integracyjne spotkania, anegdotyczne sy-
tuacje – słowem 28 lat działalności „Zorzy – Tempa” 
w pigułce!   Jedna z pierwszych Organizacji Pożytku 
Publicznego w naszym województwie, utrzymująca 
ten status do dziś,  skuteczna w pozyskiwaniu fun-
duszy wśród sponsorów i w projektach unijnych, in-
tegrująca różne środowiska naszej gminy – słowem 
sportowo – rekreacyjna marka! 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

„ZORZA – TEMPO” PACANÓW! 

 Ustępujący zarząd stowarzyszenia z Barbarą Na-
wrot na czele złożył sprawozdanie ze swej działal-
ności za rok 2014 , a zarazem za ostatnią kadencję. 
Likwidacja zadłużenia klubu /na początku kadencji 
w 2010 r. około 55 tyś złotych/, modernizacja stadio-
nu w oparciu o fundusze unijne i wsparcie gminy, 
utrzymanie statusu OPP ,  wysiłki na rzecz szkolenia 
najmłodszych i organizacja cyklicznych imprez re-
kreacyjnych dla mieszkańców gminy, to najważniej-
sze osiągnięcia  zarządu i całego stowarzyszenia.  Nic 
więc dziwnego, że sprawozdanie to zostało przyjęte 
jednomyślnie, podobnie jak bilans i rachunek wy-
ników, przedłożone przez księgową  GLKS „Zorza 
–Tempo” Anetę Wróbel. Dodajmy, że nasz klub dys-
ponował w roku 2014 budżetem w granicach  około 
80 tysięcy złotych.
 Są też i doraźne problemy odnoszące się przede 
wszystkim do wyników sekcji seniorów występującej 
w piłkarskiej A – Klasie . Po katastrofalnej rundzie 
jesiennej „Zorza –Tempo” zajmuje ostatnie miej-

Wszystkim mieszkańcom gminy
naszym świątecznym gościom

pogodnych
w rodzinnym gronie

Świąt Wielkanocnych
życzą

sołtysi sołectw
gminy Pacanów
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sce w tabeli rozgrywkowej z dorobkiem zaledwie 5 
punktów, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Ow-
szem zdarzył się raz jeden spadek do B – klasy  w 
sezonie 2011/2012, ale drużyna uzyskiwała wtedy 
znacznie lepsze rezultaty! Kiedy więc Prezes B. Na-
wrot zaznaczyła, że priorytetem jest także utrzyma-
nie się sekcji seniorskiej w A - Klasie  , dodając przy 
tym „….co daj Boże!” – w sali rozległ się śmiech?! 
Zadanie trudne do zrealizowania, gdy spogląda się 
na możliwości kadrowe naszego klubu. Mimo pro-
wadzonej pracy szkoleniowej z najmłodszymi ciągle 
brakuje wartościowego zaplecza dla zespołu senior-
skiego.  Trudno  przy tym jednoznacznie stwierdzić, 
czy to efekt braku zainteresowania młodzieży grą w 
piłkę nożną, czy też selekcyjna współpraca szkół z 
klubem nie daje spodziewanych rezultatów, czy też 
ma miejsce jedno i drugie ?!  Okazało się przy tym, 
że w takich środowiskach jak nasze, nawet gra w A 
– Klasie wymaga, by podstawowy zespół zasilało 2 – 
3 klasowych zawodników z ligi okręgowej, bądź IV 
ligi. Przy nich młodzież miałaby szansę na piłkar-
skie „ogranie”. Widać to na przykładzie ościennych 
drużyn ze Stopnicy, Nowego Korczyna , czy Wiślicy. 
Zaskoczyło mnie to, że nikt z delegatów nie chciał 

tego problemu poruszać, a przecież on sam się nie 
rozwiąże – nawet przy ”Boskiej pomocy”!  Obecny 
grający trener Tomasz Kopacki  mający serię przy-
krych porażek jesiennych na koncie  w krótkim wy-
stąpieniu  ani nie zdiagnozował przyczyn kryzysu, 
ani nie zaproponował  istotnego pomysłu  na jego  
przezwyciężenie!  Bez wątpienia ten szczególnie za-
służony dla klubu i utalentowany zawodnik z rolą 
trenera sobie nie radził. Prowokuje to także pytanie, 
czy grający trener ma w ogóle  szanse na pogodzenie 
obydwu ról?  Bowiem dobre wyniki w każdej dyscy-
plinie sportu osiąga się zdecydowanie częściej  przez 
rolę „kata – trenera” niż przez pracę „trenera – ko-
legi”.  Tak , czy inaczej wyniki pierwszych meczy na 
wiosnę tezę tą zweryfikują, a wraz z tym i przyszłość 
trenerską snajpera T. Kopackiego.
 Delegaci wybrali  nowy zarząd i nową komisję re-
wizyjną na kadencję 2015 – 2019. W skład zarządu 
weszli: B. Nawrot, Krzysztof Eliasz  Jarosław Ko-
walik, Dawid Kondek, Sławomir Skiba i Jarosław 
Gwóźdź. Natomiast w komisji rewizyjnej znaleźli 
się: Kazimierz Ździebko, Stanisław Stańczyk i Bo-
gusław Wleciał.
 Prezesem stowarzyszenia na kolejną kadencję zo-
stała wybrana jednomyślnie B. Nawrot, zaś prze-
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wodniczącym komisji rewizyjnej S. Stańczyk. We 
władzach stowarzyszenia znaleźli się – jak widać po 
nazwiskach – zarówno doświadczeni działacze, sa-
morządowcy  jak i doświadczeni sportowcy – trene-
rzy i zarazem nauczyciele. To daje szansę na solidne 
prowadzenie klubu . Ma on w samorządzie gminnym 
zdeklarowanego od wielu lat sprzymierzeńca, który  
działalność OPP „Zorza _Tempo” hojnie wspiera. 
Obecność radnych gminnych Michała Kumonia, 
Michała Wojtysia  na czele z wójtem gminy Wiesła-
wem Skopem  w oczywisty sposób fakt ten potwier-

dza!  Każdego roku „Zorza – Tempo” pozyskuje w ra-
mach konkursu ofert na zadanie pod nazwą „Rozwój 
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów 
„ około 60 tyś. złotych z budżetu gminy! To duże pie-
niądze i powinny one wystarczyć na solidną działal-
ność statutową i grę na poziomie A – Klasy. Degra-
dacja pacanowskiej piłki nożnej może pozbawić klub 
szans na podobne dofinansowanie w przyszłości, bo 
czasy ciężkie , a stowarzyszeń cywilnych, KGW oraz 
jednostek OSP czekających na wsparcie samorządu 
gminnego jest już w kolejce  27!  O ważnym proble-
mie wzrastających opłat związkowych i sędziowskich 
mówił członek zarządu powiatu Robert Gwóźdź, na-
tomiast sekretarz gminy K. Ździebko podał przykład 
z województwa małopolskiego, gdzie „… piłkarze 
grający w tamtejszych klubach A – Klasowych  sami 
sobie kupują sprzęt i odzież sportową, sami też pokry-
wają koszty dojazdów na mecze…”.  Mam nadzieję, że 
to ciekawe, bardzo ciekawe spostrzeżenie  zauważyli 
nasi zawodnicy….?!  Widać , że kierownictwo stowa-
rzyszenia pamięta o swoich  sponsorach.  Gustowne 
grawertony i podziękowania „za szkłem” czekały na 
prezydialnym stole – szkoda tylko, że nie wszyscy 
sponsorzy  dopisali! Wypada wierzyć, że ta rola nadal 
im odpowiada! A że z wiosną budzą się nadzieje i że 
nadzieje umierają ponoć na końcu, zatem śpieszmy 
na nasz ładny stadion . by dopingować zawodników  
„Zorzy – Tempo”  już 29 marca b.r. w inauguracyj-
nym meczu rundy wiosennej z OKS Opatów. Życzę 
utrzymania w A – Klasie i wszelkiej pomyślności dla 
klubu, który był i  jest mi szczególnie bliski!

„Obserwator”

Stanisław  Pytko

DLA PRZYPOMNIENIA

 W roku 2014  dostałem z Żoną zaproszenie na 
Uroczystości w Pacanowie związane 96 Rocznicą 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Program  
obchodów był  następujący; Uroczysta Msza  Święta 
w intencji ojczyzny, przemarsz przed obelisk Mar-
szałka J. Piłsudskiego, następnie przemarsz  uczest-
ników do ECB (Europejskie Centrum Bajki).
 Przed II Wojną Światową  Uroczystości Dnia Od-
zyskania  przez Polskę Niepodległości nie  wiele się 
różniły od tych, które  obchodziliśmy ostatnio. Kilka 
dni przed tą Uroczystością Harcerze oraz Strzelcy  
maszerowali po ulicach Pacanowa z lancami. Lan-
ce, to długie kije noszone na ramieniu, jak karabiny. 

Lanca (z łac. Lansea) włócznia – lekka broń drzew-
cowa. Długość od ok. 2,6-2,9 m.
 Oprócz  Harcerstwa, drugą organizacja w Pa-
canowie skupiającą starszą młodzież był Związek 
Strzelców Polskich,( ZSP - organizacja proobronna, 
kształcąca młodzież polską w duchu patriotyzmu i 
służby ojczyźnie). Związek taki działał w Pacanowie 
w latach 1933-1939. Na Fotografii,  jest grupa  strzel-
ców przed budynkiem Policji przy ul. Mlecznej wraz 
z  opiekunami. Jednym z działań ZSP oprócz wycho-
wania obronnego, były wyjazdy do Krakowa w celu 
pomocy przy usypywaniu kopca J. Piłsudzkiego na 
Sowińcu w Krakowie.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
podczas którego odradza się

wiara w siłę Chrystusa
i wiara w drugiego człowieka.

Życzę, aby tegoroczne Święta przyniosły Państwu 
zdrowie, radość oraz wzajemną życzliwość,
stając się źródłem niegasnącej motywacji

w czynieniu dobra.
Niech Zmartwychwstanie symbolizujące

triumf dobra nad złem
napełni Was pokojem i wiarą, które przynosząc 

siłę w pokonywaniu trudności
pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

   Wesołego Alleluja!
   Beata Oczkowicz
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Fot.1. z roku 1938. Siedzą od lewej F. Szymański –Legionista kierownik sklepu „Bratnia Pomoc”, dalej dr A. Gałązka , w  pierwszym 
rzędzie stoją od  lewej;
 2-gi J. Łuszcz,  3-ci K. Głowacki, 4-ty T. Pytko (stryj autora), 6-ty Łabędź, w trzecim rzędzie;1-szy  A. Hajek, 3-ci  J. Siwiec

 Przed II Wojną Światową uroczystości  Dnia 
Odzyskania odbywały się na następująco: po Mszy  
Świętej. w parafialnym kościele w Pacanowie wszy-
scy uczestnicy szli  razem z pocztami sztandarowy-
mi pod  obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego, któ-
ry był wybudowany  na tą okazję. Obelisk w czasie 
ostatniej wojny został trochę  zmieniony. Zostały 
skute na głazie znajdujące się;. orzeł i głowa Mar-
szałka Piłsudskiego Następnie  uczestnicy Dnia Nie-
podległości szli do Remizy  Ochotniczej  Straży  Po-
żarnej, gdzie były występy młodzieży. Remiza była 
w tym miejscu, gdzie obecnie jest  budynek kina w 
Pacanowie.

 W roku 1936 miałem też i ja występ, będąc 
uczniem I-ej  klasy i  wygłosiłem  wierszyk o treści 
1-szej zwrotki:
„Wzbił się Biały Orzeł po nad niwy złote. 
Kto Polskę zbudował  mieczem,
krwią i potem-Marszałek  Piłsudski….”

 Oprócz udziału w Święcie Niepodległości, Harce-
rze i Strzelcy z ZSP brali też  czynny udział w Dniu 
Święta Zmarłych.  Na cmentarzu w Pacanowie była 
Mogiła Żołnierzy z   I-ej  Wojny Światowej. Pełnili 
oni  przy  tej Mogile  warty. Mogiły tej już nie ma, a 
była ona tuż nad Mogiłą usypaną dla żołnierzy po-
ległych walkach w Pacanowie we wrześniu czasie II  
Wojnie Światowej. W tym miejscu są obecnie inne 
mogiły. Uważam, że należałoby uhonorować tych 
żołnierzy z I Wojny Światowej umieszczając  tablicz-
kę obok lub na Mogile Żołnierzy z II Wojny Świato-
we zaznaczając gdzie ta Mogiła była.
 Mnie też  ciekawi, gdzie są 3 krzyże żeliwne, które 
były na mogiłach osób pochodzenia prawosławnego, 
których już też nie ma,  a były one w narożniku po-
łudniowo- wschodnim cmentarza. Jeżeli  ktoś  wie, 
gdzie one są, lub  poda mnie tylko daty śmierci tych 
osób, które były pochowane w tych grobach, będę 
bardzo wdzięczny, gdyż to wyjaśni wiele problemów 
związanych z historią Ziemi Pacanowskiej.
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O wojsku z minister Oczkowicz

 Wiceminister Obrony Narodowej Beata 
Oczkowicz w asyście Szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesła-
wa Święchowicza 13 marca dla uczniów szkół 
naszej gminy zorganizowali i przeprowadzi-
li lekcję tematyczną promującą Siły Zbrojne 
RP. Wraz z Panią Minister udział w spotka-
niu wzięli żołnierze z garnizonu kieleckiego, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku 
– Zdroju a aktywnymi uczestnikami spotka-
nia byli również radni Rady Gminy Pacanów 
z jej przewodniczącym Janem Nowickim na 
czele. Przedstawiciele wojska zorganizowali 
dla uczniów praktyczny pokaz wyposażenia 
pojedynczego żołnierza wojsk lądowych oraz 
przedstawili historię munduru Wojska Pol-
skiego. Pani Minister swoim wystąpieniem 
scharakteryzowała najważniejsze rodzaje 
sprzętu i uzbrojenia będącego aktualnie na 
wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Spotkanie za-
kończył konkurs wiedzy o Wojsku Polskim. 
Najlepsi otrzymali z rąk Pani Minister oko-
licznościowe nagrody i upominki. W holu 
Europejskiego Centrum Bajki (w obiekcie 
ECB  odbyło się to spotkanie) było stoisko 
promocyjne wystawione przez Wojskową 
Komendę Uzupełnień w Busku Zdroju i cie-
szyło się dużym zainteresowaniem. W trakcie 
spotkania Pani Minister odebrała przyznany 

jej tytuł honorowego członka  Stowarzyszenia „Miłośni-
ków Gminy Pacanów” za zaangażowanie w rozwój gmi-
ny, wkład i promocję jej osiągnięć i pracy Stowarzyszenia. 
Gratulujemy.
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Kampania wyborcza Adama Jarubasa 

 W rodzinnej gminie, gminie Nowy Korczyn za-
inaugurował swój start w wyborach prezydenta RP 
Adam Jarubas. Marszałek województwa, oddany 
przyjaciel naszej gminy od wielu lat wspierający jej 
funkcjonowanie z pozycji sejmiku został nomino-
wany przez Polskie Stronnictwo Ludowe do tych 
wyborów. Wspierali go mocno w tym jakże ważnym 
momencie rozpoczęcia kampanii spośród wielu de-
legacji regionu przedstawiciele gminy Pacanów. Sta-
nęli obok niego minister pracy Władysław Kosiniak 
Kamysz, europoseł Krzysztof Hetman i cała rzesza 
samorządowców. Wybory prezydenckie odbędą się 
10 maja br. Jeśli w I turze wyborów żaden z kandyda-
tów nie zdobędzie ponad połowy ważnie oddanych 
głosów, to 24 maja odbędzie się druga tura głosowa-

Wielkie święto 
muzyki i tańca 

dzieci
i młodzieży.

 Pierwsze miejsce spośród 27 
grup i zespołów w ocenie jury dla 
„Diamentów Powiśla” z Obleko-
nia za porywający występ podczas 
Dziecięcej Estrady Folkloru, jaki 
odbył się w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. W roli głów-
nej wystąpiły tu dzieci i młodzież 
z całego województwa z barwny-
mi prezentacjami piosenek i tańca 
ludowego. Gratulujemy 

nia. „Świętokrzyski As – Adam Jarubas” – przewi-
jało się z ust setek zgromadzonych na tym mitingu 
wyborczym.
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 Dynamiczna, w bajowym stylu uroczystość zorga-
nizowana została 1 marca 2015 r., przez zespół ECB 
z okazji piątej rocznicy przekazania do użytku Eu-
ropejskiego Centrum Bajki. Święto rozpoczęła msza 
święta w bazylice mniejszej w Pacanowie. Po niej w 
przestronnych wnętrzach centrum rzesze urodzino-
wych gości, przede wszystkim dzieci a wraz z nimi ich 
rodzice, którzy przyjechali do Pacanowa z wielu miejsc 

Obiekt Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie 
ma już 5 lat

w kraju wtopili się w kolorową scenerię tego wyjąt-
kowego spotkania. Rozpoczął spektakl „Misiaczek”, 
przygotowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 
Kielcach. Zainteresowani mogli w międzyczasie wziąć 
udział w ciekawej, oryginalnej ekspozycji usytuowanej 
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie, 
otwarcia wernisażu rzeźby kostiumowej pt. „Wesele” 
przygotowanej przez artystów ludowych Barbarę i Ta-
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deusza Buczyńskich, nad którymi patronat artystyczny 
sprawuje Europejskie Centrum Bajki.Ponieważ jubi-
leusz połączony był w 6 Dziecięcymi Spotkaniami z 
Komiksem, zainteresowaniem cieszyły się spotkania 
ze znanymi twórcami komiksów, którzy opowiadali 
widzom jak powstaje komiks. Robiła wrażenie nowa 
stała dekoracja i wyposażenie bajkowego kącika, przy-
gotowana przez pracowników ECB w części głównej 
budynku, gdzie jest miejsce do zabawy dla dzieci peł-
ne pluszaków i relaksu dla ich rodziców.Do wspólnej 
zabawy zapraszał   Koziołek Matołek. Oblegane były 
wielotematyczne warsztaty twórcze dla najmłodszych, 
na okrągło w kinie „Szkatułka” można było oglądać 
najpiękniejsze znane i lubiane bajki, w sentymentalną 
podróż zabrała widzów podczas swojego koncertu pt. 
„Bajkowa bombonierka” Basia Stępniak - Wilk oraz z 
zespołem i na finał … potężny w kształcie budynku 
ECB 50-kilogramowy tort podzielony dla każdego go-
ścia przez panie ze Stowarzyszenia Miłośników Gminy 
Pacanów współpracujące na co dzień z Europejskim 
Centrum Bajki. Zwieńczeniem uroczystości było pod-
pisanie Karty Dużej Rodziny przez wiceminister pracy i 
polityki społecznej Małgorzatę Marcińską oraz przeka-
zanie przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 
Karty Praw Dziecka Prowadził imprezę, dynamicznie z 
humorem – duet z Kabaretu Skeczów Meczących - Ka-

rol Golonka i Marcin Szczurkiewicz nadając wspólnie z 
gospodynią spotkania dyrektor ECB Karoliną Kępczyk 
swoisty, niezwykle atrakcyjny ton jubileuszu.   Wśród 
gości honorowych byli wtapiając się we wspólną bez-
pretensjonalną zabawę goście spotkania – wicemini-
ster obrony narodowej Beata Oczkowicz, wspomniani 
wyżej wiceminister pracy i polityki społecznej Małgo-
rzata Marcińska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Mi-
chalak, który po raz pierwszy zobaczył w pełnej krasie 
to najbardziej atrakcyjne szczególnie dla dzieci miejsce 
w Polsce i mógł wraz ze swoimi dziećmi doświadczyć 
co ono potrafi, budząc uśmiech, radość, pozytywne 
emocje i oferując doskonałą zabawę. Ile radości wzbu-
dza pobyt w bajkowym świecie, może przekonać się 
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dopiero każdy rodzic odwiedzający wraz ze swoimi 
pociechami ECB – powiedział M.Michalak.  Ogromną 
niespodziankę sprawiła Karolinie Kępczyk i widzom 
mała dziewczynka, która wraz z życzeniami wręczyła 
jej podkowę – dla koziołka, tak na zapas gdyby czasami 
przyszło mu ją zgubić gdzieś w kolejnych wędrówkach 
po świecie. Ze specjalnymi życzeniami urodzinowy-
mi przybyli przewodniczący Sejmiku Wojewódzkie-
go Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk 
– też zabierając do wspólnej bajowej podróży do Pa-
canowa swoje rodziny. Byli przedstawiciele lokalnych 
samorządów z wójtem gminy Pacanów Wiesławem Skopem i przewodniczącym Rady Gminy Janem No-

wickim na czele dołączając się do życzeń jubileuszo-
wych. Sympatycznym gestem wyróżniły się składające 
gratulacje zespołowi centrum stowarzyszenia – Miło-
śników Gminy Pacanów z prezesem Zbigniewem Judą 
na czele, Stowarzyszenie „Kępianki” z Kępy Lubawskiej 
także współpracujące na co dzień z ECB przekazując 
podziękowania za dynamiczne pięciolecie w „nowym 
domu koziołka” na ręce dyrektor Kępczyk z oryginal-
nym przygotowanym przez panie ze stowarzyszenia 
smakowitym tortem.„Pacanów dzięki temu obiektowi 
i atrakcyjnej ofercie dla dzieci oraz dorosłych zyskał 
nową tożsamość. Jest stolicą bajki. To miejsce dosko-
nale potrafi uczyć bawiąc oraz bawić ucząc. Frekwencja 
ponad 100 tysięcy dzieci rocznie odwiedzających cen-
trum pokazuje, jak ta instytucja jest potrzebna. Są pla-
ny zagospodarowania posiadanego przez ECB terenu, 
o których Sejmik Wojewódzki jako organ prowadzący 
myśli, przygotowuje koncepcję w kontekście funduszy 
europejskich. Bo jak widać między innymi podczas 
dzisiejszego święta tu warto inwestować” – mówił mar-
szałek Adam Jarubas. W czasie trwania jubileuszowe-
go spotkania w kinie centrum zaprezentowany został 
po raz pierwszy klip promujący Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie, w którym występuje Kabaret Ske-
czów Męczących. Oficjalna premiera klipu zaplano-
wana jest 1 czerwca. W czasie oficjalnej uroczystości 
wręczone zostało wyróżnienie dla Teresy Sowuli z Ki-
kowa prezes Stowarzyszenia „KGW wsi Kików”, laure-
atce organizowanego corocznie przez Lokalną Grupę 
Działania, Stowarzyszenie G5 (skupia pięć gmin Poni-
dzia - Pacanów, Solec Zdrój, Stopnicę, Wiślicę, Nowy 
Korczyn) plebiscytu „Być Kobietą Aktywną”. ECB jest 
partnerem w działaniu G5 uczestnicząc w projektach 
przygotowywanych przez LGD, pomaga i promuje w 
ramach swoich działań efekty pracy grup i podmiotów 
skupionych w G5.
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 Od 31 stycznia do 14 lutego br. w 34 miejscach  
Diecezji Kieleckiej odbywała się peregrynacja sym-
boli Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 
z udziałem papieża Franciszka w Krakowie w 2016 
roku. 8 lutego uroczystości odbyły się w dekanacie 
stopnickim a naszej parafii Pacanów przypadł za-
szczyt ich przyjęcia i adoracji w bazylice mniejszej i 
kaplicy Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Są nimi 
Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. W 
uroczystościach uczestniczył Ordynariusz Diecezji 
ks. bp. Jan Piotrowski. Światowe Dni Młodzieży w 
Krakowie potrwają od 26 do 31 lipca 2016 roku. Pa-
pież Franciszek zaakceptował ten termin. Symbole 
ŚDM są przyjmowane i adorowane w wielu polskich 
dekanatach a także będą przemierzać kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej – Białoruś, Litwę, Łotwę, 
Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowa-
cję i Czechy. Na koniec trafią do Krakowa. W lip-
cu 2013 roku podczas Światowych Dni Młodzieży 
odbywających się Rio de Janeiro papież Franciszek 
ogłosił, że kolejnym gospodarzem ŚDM będzie Kra-
ków. Starania o to trwały od ponad dwóch lat. Kar-

Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016

dynał Stanisław Dziwisz zabiegał o to od spotkania 
papieża Benedykta XVI  z młodymi w Madrycie w 
2011 roku. Światowe Dni Młodzieży odbyły się w 
Polsce tylko raz - w roku 1991 w Częstochowie. W 
spotkaniu tym wzięło wówczas udział 1,5 miliona 
osób. Ideę ŚDM zaszczepił wśród młodych Jan Pa-
weł II, który w 1984 r. w Rzymie wręczył młodym 
krzyż, symbol Dni.
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 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Busku-Zdroju wyróżnił strażaków z jednostki 
OSP Pacanów druhów Tomasza Zasuchę i Grzegorza 
Malinowskiego specjalnym dyplomem za wzorową 
postawę w służbie strażaka-ratownika OSP. Podsta-

Wyróżnieni w służbie
wą była ocena praktycznych umiejętności zdobytych 
w trakcie szkoleń specjalistycznych dla ochotników 
organizowanych przez PSP i skuteczne zastosowanie 
jej w praktycznym działaniu ratowania życia ludz-
kiego. Gratulujemy
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 „Marcowa „wiosenna” aura 
sprawiła, że można było szybciej 
wejść w pole, co rolnicy skrupulat-
nie wykorzystali. Najwcześniej w 
uprawioną ziemię sadzono ziem-
niaki. Czy opłaci się w tym roku 
trud ich przechowania, nasadze-
nia i pielęgnacji do zbiorów – zo-
baczymy. Pracujący przy sadzeniu 
są pełni wiary, że będzie dobrze. 
Ziemniaki – przez lata stawały się 
jednym z podstawowych produk-
tów menu Polaków. Ich historia 
w Polsce rozpoczęła się w XVII wieku od prezentu 
jaki król Jan III Sobieski przysłał z jednej z kolejnych 
wypraw wojennych na Zachód Europy swojej żonie. 
Było to kilkadziesiąt bulw dotychczas nieznanych 
na naszym terenie a nazywane we francuskiej i hisz-
pańskiej części kontynentu tartufel . Na początku 
nie wiedziano, co z nimi robić ale królewscy ogrod-
nicy – jako, że była to zdobycz wojenna - posadzili je 
na obrzeżu terenu przeznaczonego do uprawy prosa, 
kukurydzy, grochu. Kiedy wyrosły dorodne zielone 
pędy próbowano gotować kwiaty, liście i łodygi oraz 

Szczęść Boże rolniczej pracy

małe zielone kulki jakie narastają na łodygach. Efekt 
był mizerny a goryczkowaty smak potraw powoli 
wykluczał je ze specjałów kuchennych królewskiego 
dworu. Przekazano je włościanom, którzy także nie 
wiedzieli co z nimi robić.  Czysty przypadek sprawił, 
że odkryto wartość właśnie bulw ( wysłannicy króla 
Jana – zapomnieli wówczas powiedzieć która część 
nadaje się do jedzenia). Podczas jesiennego wypala-
nia zagonów uprawnych ogień strawił i suchą plan-
tację tartufli. I co się okazało – z ziemi wyjmowano 
upieczone bulwy doskonale nadające się do jedzenia. 

A że w pobliżu Krakowa wydobywa-
no sól – więc dla poprawienia smaku 
posypano je solą delektując pysznym 
kulinarnym specjałem. Od tej pory – 
a od czasu przysłania tego dziwnego 
prezentu minęło kilka lat – tartufel 
nazwany w Polsce ziemniak (bo naj-
cenniejsza część rosła w ziemi) stał 
się przysmakiem i włościan i dworu 
króla i w kolejnych latach nabrał ta-
kiego znaczenia, jak dziś. Nim u nas 
na zasadzie prób i błędów doszło do 
docenienia wartości tego ziemiopło-
du swoją znaczącą rolę w żywieniu 
odegrał na terenie Niemiec, Belgii, 
Austrii nazywany tam kartofel. Taką 
też nazwą operowały nasze babcie 
i my dziś też używamy zamiennie 
określenia kartofle bądź po jagielloń-
sku – ziemniaki. W Europie – tartu-
fle, kartofle, ziemniaki pojawiły się w 
XVI wieku przywiezione z Ameryki 
Południowej przez Hiszpanów. 
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 Taką drogę do sukcesu prze-
szły dwie uczenniceklasy VI b 
Aleksandra Wójtowicz oraz Ame-
lia Chłosta, które brały udział w 
Wojewódzkim Konkursie Hu-
manistycznym. Pierwsza z nich 
-   Ola uzyskując ósmy wynik w 
województwie, zdobyła tytuł lau-
reata i jest zwolniona z pierwszej 
części sprawdzianu szóstoklasisty. 

Wspaniałe osiągnięcie uczennic
ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie

Natomiast Amelka została fina-
listką tego konkursu. By osiągnąć 
tak znaczny sukces dziewczynki 
spędziły wiele godzin, by rozwi-
jać swe umiejętności, pogłębiać 
samodzielnie wiedzę zdobytą w 
szkole, przeczytać i zapamiętać 
treść różnych lektur. Determina-
cja i upór uczennic zaowocowały 
jednak sukcesem. Ogromny wy-

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień. – (James Madison).

siłek okazał się opłacalny. Sukces 
Oli i Amelki może być przykła-
dem dla kolegów, że trud włożony 
w samokształcenie może zaowo-
cować konkretnymi wynikami. 
 Gratulujemy uczennicom i ich 
rodzicom, a także nauczycielkom, 
które przygotowały dziewczynki 
do konkursu-paniom: Elżbiecie 
Cybulskiej i Jolancie Legawiec.

Częściowe zaćmienie słońca widziane z Pacanowa  

 20 marca na ponad dwie godziny Księżyc nad 
Polską przesłonił tarczę Słońca. To spektakularne 
zjawisko obserwuje się na naszym terenie raz na 
kilka lat, a kolejne będzie widoczne w Polsce we-
dług informacji podanej przez Centrum Nauki 
„Kopernik” dopiero w roku 2021 roku. Zaćmienie 
Słońca występuje w chwili, gdy Księżyc znajdzie się 

w jednej linii między Ziemią a Słońcem i zasłoni 
światło docierające na powierzchnię naszej plane-
ty. Zaczęło się przed godziną 10 i swoje maksimum 
miało przed godziną 11, kiedy to Księżyc przesłonił 
tarczę słoneczną w około 60 procentach (widziane 
z pozycji Pacanowa). Zjawisko zakończyło się tuż 
po 12.
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Aleksandra Wójtowicz
uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego, mieszka w Sroczkowie.

Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego i fi-
nalistką etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego „Losy żołnierza i dzieje  oręża polskiego”.

Zainteresowania:  moda, filmy przyrodnicze, sport, a szczegól-
nie piłka nożna i  klub piłkarski FC Barcelona z Leo Messim. 
Lubi się uczyć wszystkich przedmiotów, nie ma szczególnie 
ulubionego. W przyszłości chciałaby studiować medycynę i wy-
konywać zawód lekarza okulisty. W wolnym czasie fotografuje, 
szczególnie piękne krajobrazy oraz czyta książki przygodowe. 
Ola aktywnie uczestniczy w pracach Szkolnego Samorządu 
Uczniowskiego, pełni funkcję wiceprzewodniczącej.

Komentarz nauczyciela
Ola to uczennica, która jest marzeniem każdego nauczyciela. 
Niezwykle skromna, pracowita, lubiana w szkole. Prezentuje 
wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią. Ma głowę pełną 
różnych, ciekawych pomysłów, którymi zaraża innych, co jest 
szczególnie widoczne i pożyteczne  w pracach na rzecz samo-
rządu szkolnego. Jest wzorem do naśladowania dla innych.

Oliwia Dudajek
uczennica Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
laureatką II Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego.

Oliwia jest dowodem na to, że nauka języka nie tylko może 
sprawiać przyjemność , ale również przynieść korzyści np. 
w postaci zwolnienia  z pisania II części językowej spraw-
dzianu po 6 klasie. Choć droga do sukcesu nie jest  łatwa,  
bo wymaga wiele pracy, trudu i poświęcenia czasu wolne-
go na pogłębianie wiadomości z zakresu literatury, geogra-
fii UK i USA, muzyki, sportu to naprawdę warto się uczyć.  
Nabywanie nowych umiejętności  językowych  nie tylko 
z gramatyki, ale przede wszystkim  rozumienia ze słuchu, 

czytanie  lektur obcojęzycznych ,  pozwoliło znaleźć się  Oliwii w gronie najlepszych uczniów szkół podsta-
wowych. Uczennica udowodniła tym samym,  że „chcieć oznacza móc”- jeżeli ma się motywację to w życiu 
można wiele osiągnąć.  Konkurs był trzyetapowy: na poziomie szkoły, powiatu i województwa.  Ostatni etap 
dzielił się na część pisemną i ustną.  Ze wszystkimi zadaniami Oliwia poradziła sobie świetnie. Spośród 60 
finalistów, tylko 20 otrzymało  tytuł laureata, a nasza uczennica znalazła się w  gronie najlepszych.  Kiedy 
minął stres, emocje opadły pojawiło się zniecierpliwienie, które zaowocowało ogromną radością. Wysiłek  
został doceniony. Dlatego warto  było spróbować  zmierzyć się z wymaganymi zagadnieniami i zaprezento-
wać swoje możliwości językowe, aby osiągnąć w/w sukces.
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 „Las bliżej nas” to projekt SP nr 
2 w Busku-Zdroju, we współpracy z 
Kołem Łowieckim nr 2 im. Św. Hu-
berta w Pińczowie, do którego zo-
stała zaproszona SP w Pacanowie.
 11 lutego 2015 r. w ramach współ-
pracy międzyszkolnej, uczniowie 
klas V z naszej szkoły mieli okazję 
uczestniczyć w niezwykłej lekcji 
przyrody w terenie. Organizatora-

„Las bliżej nas”

mi wycieczki były: p. Teresa Kseń 
i p. Barbara Nawrot. W lesie, w 
miejscowości Podłęże koło Pińczo-
wa spotkała się grupa 150 uczniów 
( ze SP nr 2 w Busku-Zdroju, SP w 
Pińczowie i SP w Pacanowie) wraz z 
nauczycielami, aby zdobywać ,,Cer-
tyfikat Tropiciela”.
 Niecodzienna lekcja wyposażają-
ca uczniów w wiedzę i umiejętności 

obserwacji lasu i jego mieszkańców 
miała następujący przebieg:

• Powitanie gości, podanie celu i 
harmonogramu spotkania przez 
dyrektora SP w Busku-Zdroju;

• Spotkanie z przedstawicielami 
Koła Łowieckiego;

• Spotkanie z przedstawicielem 
Parków Krajobrazowych w Krzy-
żanowicach Średnich;

• Lekcja praktyczna – poszukiwa-
nie tropów: dzika, sarny, lisa i za-
jąca;

• Wspólne ognisko i pieczenie kieł-
basek;

• Poruszanie problematyki bezpie-
czeństwa lasu - pokaz ratownic-
twa w wykonaniu Straży Pożarnej 
z Pińczowa;

• Wręczenie szkołom uczestniczą-
cym materiałów edukacyjnych ,, 
Czym zajmują się myśliwi?” oraz 
Certyfikatów Tropiciela. 

 Dokładny przebieg zdarzenie 
znajdziecie na stronie: www.prze-
gladponidzia.pl  artykuł ,, Warto 
opuścić mury szkoły, czyli wyciecz-
ka tropami leśnych zwierząt”

redakcja SP w Pacanowie
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 Dnia 11 marca 2015r. w Szkole 
Podstawowej w Wójczy odbył się 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarni-
czej pod hasłem „Młodzież zapo-
biega pożarom”. Jak co roku turniej 
cieszył dużą popularnością wśród 
dzieci i młodzieży i przebiegał w 
dwóch grupach: szkoły podsta-
wowe i gimnazja. Do turnieju 
przystąpiło 16 uczestników ze SP 
w Pacanowie, SP w Ratajach, SP 
w Wójczy, Gimnazjum w Pacano-
wie i Gimnazjum w Ratajach. Po 
sprawdzeniu testu z wiedzy po-
żarniczej komisja w składzie: mł. 
bryg. mgr inż. Artur Brachowicz z 
KP PSP w Busku Zdroju, pracow-
nicy UG Halina Smysło i Maria 
Witek oraz Komendant Gminny 
OSP Zbigniew Studziżór wyłoni-
ła zwycięzców: - w kategorii szkół 
podstawowych: I miejsce- Kami-
la Błachucińska (SP Wójcza), II 
miejsce- Monika Zdral (SP Wój-
cza), III miejsce- Wojciech Sur-
del (SP Rataje) - w kategorii szkół 
gimnazjalnych: I miejsce- Alek-
sandra Błachucińska  Gimna-
zjum Pacanów), II miejsce- Jakub 
Eliasz (Gimnazjum Rataje), III 
miejsce- Tomasz Dudek (Gimna-
zjum Pacanów) Uczestnicy  tur-
nieju otrzymali cenne nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Pacanów, Pana Wiesława Skopa, 
Prezesa Stowarzyszenia „Z nami 
lepiej”, Panią Małgorzatę Mierz-
wę, Państwa Joannę i Krzysztofa 
Cepilów, właścicieli firmy „Flor-
nas” oraz Komendanta Gminne-
go OSP Zbigniewa Studziżóra. 
Po zakończeniu turnieju wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek.  Składamy serdeczne 
gratulacje zwycięzcom turnieju i 
ich opiekunom oraz wielkie po-
dziękowania fundatorom nagród.

„Młodzież zapobiega pożarom”
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

Serdecznie dziękuję wszystkim,

którzy wsparli mnie w trudnej chwili

po śmierci taty i byli ze mną na jego pogrzebie

Z całego serca dziękuję

 – Barbara Nawrot z rodziną



POWITANIE WIOSNY

 Dnia 20 marca 2015 r.  uczniowie  Szkoły Pod-
stawowej w Pacanowie  powitali wiosnę. Insceniza-
cja przygotowana przez klasę III b pod kierunkiem 
wychowawcy p. Bogumiły  Krzemień sprawiła, że 
wszyscy poczuli powiew wiosennego wiatru i ciepło 
pierwszych promieni wiosennego słońca.
 Zgodnie z tradycją,  pierwszego dnia wiosny odby-
wa się również w naszej szkole Prezentacja Szkolnych 
Talentów. Organizatorem przeglądu jest p. Mariusz 
Maliga. Z roku na rok coraz więcej utalentowanych 
uczniów przedstawia swoje umiejętności taneczne, 
wokalne i instrumentalne. Występy naszych gwiazd 
dostarczyły wszystkim niezwykłych wrażeń.

Życzymy wszystkim takiego rozkwitu entuzjazmu, powrotu do formy i radości ducha.
Redakcja SP w Pacanowie

Pamiętacie jak śpiewali SKALDOWIE

... Wiosna! Cieplejszy wieje wiatr
Wiosna! Znów nam ubyło lat

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy!
Śpiewa skowronek nad nami

Drzewa strzeliły pąkami
Wszystko kwitnie w koło, i ja i Ty.




