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Był ślub, po nim wesele – po którym Anna i Waldemar, którym asystowali w ważnym momencie 
życia przyjmując rolę świadków zaślubin Patrycja i Sławomir – poszli już razem we dwoje budować 
swoje szczęście, swój własny dom. Dużo radości i najpiękniejszych chwil w małżeństwie -  przeka-
zuje  redakcja ZŻG. Podobnie życzymy wszystkim parom, które w roku bieżący już zawarły związek 
małżeński lub w kolejnych miesiącach staną na ślubnym kobiercu.  
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Zarządzenie Nr 52/15
Wójta Gminy Pacanów

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w 

sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z 

postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o  zarządzeniu wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Pacanów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejsze-

go zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Paca-

nów.

Wójt Gminy Pacanów
/-/ mgr Wiesław Skop

Ogłoszenie w sprawie zasad użytkowania
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pacanów

 W związku z częstymi awariami na sieci kanalizacyjnej jakie mają miejsce w ostatnim czasie, informu-
jemy mieszkańców Gminy Pacanów posiadających przyłącza kanalizacyjne o konieczności użytkowania 
ich zgodnie z przepisami. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do kanalizacji odpadków stałych takich 
jak np.: odpadki kuchenne – tj. obierki z warzyw, owoców, resztki żywności itp. , odpadów stałych takich 
jak żwir, piasek, popiół, szkło, torby foliowe, zużyte ubrania, pieluchy, podpaski, odpadów płynnych nie 
mieszających się z wodą takich jak oleje, lakiery, rozpuszczalniki, środków żrących, substancji palnych i 
toksycznych, jak również odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, 
obornika i ścieków z kiszonek.

 W/w   substancje powodują zatykanie się kanalizacji, awarie pomp na pompowniach ścieków, oraz 
powstawanie problemów technologicznych na oczyszczalni ścieków, co ma bezpośrednie przełożenie na 
koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego na terenie naszej Gminy.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zborówku
adres siedziby komisji: Remiza OSP w Zborówku, Zborówek 51
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Damian Kotlarz Zborówek Nowy KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2 Bogusław Owsiński Komorów KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3 Patrycja Nega Karsy Małe KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin - Mikke
4 Leszek Bryk Karsy Małe KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
5 Anna Rój Komorów KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
6 Piotr Żurek Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
7 Agnieszka Młynarska Niegosławice KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8 Danuta Kawa Zborówek Nowy KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
9 Iwona Bednarz Książnice Wójt Gminy Pacanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ratajach Słupskich
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Tadeusz Wieczorek Książnice KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2 Natalia Zuchara  Żabiec KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3 Edyta Juszczyk Grabowica KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin - Mikke
4 Jarosław Kowalik Rataje Karskie KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
5 Lucyna Adamczyk Kółko Żabieckie KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
6 Stanisława Dalach Trzebica KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
7 Wiesław Szymaszek Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8 Beata Mietłowska Rataje Słupskie KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
9 Agnieszka Chojnacka Pacanów Wójt Gminy Pacanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Oblekoniu
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Oblekoniu, Oblekoń 73
Lp Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Marta Religa Oblekoń KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2 Edward Banach Żabiec KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3 Halina Malinowska - Czekaj Oblekoń KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
4 Lucyna Warzecha Rataje Karskie KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
5 Jolanta Dalach Trzebica KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6 Kamil Adaś Wójcza KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
7 Halina Kapek Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8 Ewelina Rybak Oblekoń KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
9 Ewa Satora Trzebica Wójt Gminy Pacanów

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/15
Wójta Gminy Pacanów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Pacanowie
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Pacanowie, ul. Karska 3
Lp. Imię Nazwisko Zam. Zgłoszony (-a)

1 Stanisław Lolo Niegosławice KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2 Mieczysława Kondek Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3 Joanna Nega Karsy Małe KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke
4 Mirosław Nega Karsy Małe KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
5 Norbert Rajczewski Wola Biechowska KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6 Klaudia Bednarz Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
7 Irena Kordos Niegosławice KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8 Karolina Czapla Sroczków KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
9 Henryka Żak Pacanów Wójt Gminy Pacanów
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Biechowie
adres siedziby komisji: Świetlica wiejska w Biechowie, Biechów 40a
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Barbara Woźniak Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2 Kazimiera Szymańska Żabiec KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3 Marzanna Czapla Wola Biechowska KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke
4 Zofia Matusik Wola Biechowska KW Kandydata na Prezydenta RP Kandydata na Prezydenta RP Adama 

Jarubasa
5 Małgorzata Korczak Wola Biechowska KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6 Kamil Religa Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
7 Karolina Major Wójcza KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8 Jolanta Eliasz Żabiec KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
9 Edward Wojniak Biechów Wójt Gminy Pacanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Sroczkowie
adres siedziby komisji: Remiza OSP w Sroczkowie, Sroczków 27
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Ryszard Guła Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
2 Agnieszka Drab Kwasów KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke

3 Sylwia Pawłowska Sroczków KW Kandydata na Prezydenta RP Kandydata na Prezydenta RP Adama 
Jarubasa

4 Marek Gadawski Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno

5 Małgorzata Lis Wójeczka KW Kandydata na Prezydenta RP Kandydata na Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego

6 Norbert Majcher Kwasów KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
7 Zdzisława Gmyr Sroczków KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
8 Aneta Bielaska Kółko Żabieckie KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
9 Zofia Juda Sroczków Wójt Gminy Pacanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Słupi, 
adres siedziby komisji: Dom Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 91
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Joanna Ziewacz Niegosławice KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke
2 Mateusz Matuszewski Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
3 Bożena Sołtys Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego
4 Zbigniew Woch Słupia KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
5 Jan Kuźnia Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Mariana Janusza Kowalskiego
6 Urszula Tutak Kółko Żabieckie KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7 Renata Kajda Słupia Wójt Gminy Pacanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich
adres siedziby komisji: Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39b
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a)
1 Aneta Czerwińska Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2 Marta Malinowska Pacanów KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
3 Olga Nalepa Grabowica KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
4 Aneta Bobowiec Wola Biechowska KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno
5 Teresa Kwas Wola Biechowska KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
6 Paweł Szafran Rataje Karskie KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
7 Renata Górak Karsy Małe Wójt Gminy Pacanów
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Apel Państwowej Komisji Wyborczej
do Wyborców

w sprawie spisu wyborców.
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Obwieszczenie w sprawie wyborów
do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
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Zgłaszanie

kandydatów

w wyborach

do Świętokrzyskiej

Izby Rolniczej

W związku z zarządzonymi wyborami na dzień 
31.05.2015 r. do Izb Rolniczych oraz uchwałą Nr 
2/2015 z dnia 9 kwietnia 2015r. Wojewódzkiej Ko-
misji Wyborczej Wójt Gminy Pacanów informuje, 
że wybory do Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej zostaną przeprowadzone w okręgu wy-
borczym Nr 4 , który jest dwumandatowy i obej-
muje cały obszar Gminy Pacanów. Siedzibą Ko-
misji Okręgowej jest Urząd Gminy Pacanów, ul. 
Rynek 15, 28-133 Pacanów. Głosowanie odbywa 
się bez przerwy w godzinach od 8:00 do 18:00 w 
siedzibie Komisji Okręgowej.

Zgodnie z terminarzem wyborczym w dniu 11 
maja 2015r. upływa termin zgłaszania kandyda-
tów na członków Rad Powiatowych Izby Rolni-
czej. Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Okrę-
gowej Komisji – Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 
15, pokój 110.

Druki zgłoszenia są dostępne na stronie  interne-
towej www.sir-kielce.pl oraz w tut. Urzędzie.

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1. Wykaz popierających kandydaturę – co naj-
mniej 50 własnoręcznych podpisów członków 
izby posiadających prawo wyborcze w okręgu   
wyborczym nr 4,

2. Pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na 
kandydowanie,

3. Pisemne upoważnienie do dokonania zgłosze-
nia, podpisane przez kandydata do zgłoszenia 
jego kandydatury.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Informacja
o zgłoszeniach

posiadania zbiornika
na nieczystości

Urząd Gminy w Pacanowie ponownie przy-
pomina o konieczności zgłoszenia posiada-
nia zbiornika na nieczystości płynne (szam-
ba). Należy podać adres nieruchomości oraz 
pojemność zbiornika. Informacje te należy 
przekazywać telefonicznie na nr 41 376 54 03 
wew. 15 lub osobiści pok. 207 lub 208 II pię-
tro Urzędu Gminy.

Serwis informacyjny UG

DO MIESZKAŃCÓW
GMINY PACANÓW

 Urząd Gminy w Pacanowie informuje, że 
osoby, które chcą dostarczyć odpady do punktu 
selektywnej zbiórki (baza U.G.) powinny skon-
taktować się z upoważnionymi osobami celem 
ustalenia terminu odbioru odpadów w godzi-
nach od 7.00 do 15.00 w dni robocze.
Odpady Komunalne, które można dostarczyć 
do punktu Selektywnej Zbiórki odpadów ko-
munalnych: plastik, papier, szkło, metal, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady biodegradowalne, odpady budowlane 
i rozbiórkowe(z drobnych prac budowlanych 
nie wymagających zgłoszenia), popiół, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przeterminowane leki należy dostarczyć do ap-
tek zlokalizowanych w miejscowości Pacanów. 
Osoby do kontaktu:
Piotr Wojciechowski tel. 728 745 103
Grzegorz Szymaszek  tel. 728 746 315
Liliana Pogorzelska  tel.  41 376 54 03 wew. 15

Serwis Informacyjny UG
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Informacja PGE Dystrybucja S.A.
o fałszywych pismach

o zmianie systemu rozliczeniowego
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 Dostęp do sieci zyskają prawie wszyscy miesz-
kańcy województwa świętokrzyskiego i 100 procent 
firm oraz instytucji publicznych.
 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Wo-
jewództwo Świętokrzyskie” - to przełomowy w hi-
storii regionu projekt telekomunikacyjny. Przedsię-
wzięcia polega na budowie tak zwanej szkieletowej 
sieci światłowodowej o długości 1422 kilometrów 
wraz z ośmioma węzłami szkieletowymi oraz 135 
węzłami dystrybucyjnymi. Te ostatnie wyglądem 
przypominają większe szafy telekomunikacyjne, z 
których będzie można rozprowadzać sygnał bezpo-
średnio do mieszkańców. Przybliżenie węzłów dys-
trybucyjnych do mniejszych miejscowości ułatwi 
operatorom wejście z usługą tam, gdzie do tej pory 
było to nieopłacalne z uwagi na duże koszty budowy 
sieci na własną rękę.
 Generalnie dzięki realizacji inwestycji do końca 
tego roku 90 procent mieszkańców oraz 100 pro-
cent firm i instytucji publicznych w regionie uzyska 
możliwość dostępu do szybkiego internetu. Roboty 
ziemne związane z układaniem światłowodu, który 
oplecie całe wojewódz-
two, są prawie na ukoń-
czeniu.
 - Stan zaawansowa-
nia prac w branży bu-
dowlanej wynosi ponad 
74 procent - mówi An-
drzej Sztokfisz, zastępca 
dyrektora Biura Społe-
czeństwa Informacyjne-
go w Urzędzie Marszał-
kowskim w Kielcach, 
które odpowiada za 
realizację inwestycji. 
Późną wiosną wyko-
nany zostanie jeden z 
najbardziej skompliko-
wanych pod względem 
technologicznym ele-
mentów przedsięwzię-
cia - przeprowadzenie 
kabla pod dnem Wisły, 
co umożliwi połącze-

Szybki internet w Świętokrzyskiem
dla mieszkańców i firm

nie województwa świętokrzyskiego z lubelskim. Z 
kolei z Podkarpaciem region zostanie skomuniko-
wany przez most na Wiśle w Połańcu. - Prace toczą 
się zgodnie z harmonogramem. Przy takim tempie 
robót rokuję, że inwestycja będzie zakończona w ter-
minie, czyli w lipcu - mówi Andrzej Sztokfisz.
 Jednocześnie Urząd Marszałkowski szuka głów-
nego operatora sieci. Działanie te prowadzone są 
w trybie tak zwanego dialogu konkurencyjnego. 
Uczestniczą w nim trzy podmioty. _- Przygotowuje-
my dokumentację, na podstawie której te firmy mają 
złożyć ofertę - mówi zastępca dyrektora Andrzej 
Sztokfisz
 Zewnętrzny operator będzie zarządzał siecią w 
imieniu jej właściciela, czyli samorządu wojewódz-
twa. To on dokona wyboru podmiotów, które zaczną 
świadczenie usług tak zwanej ostatniej mili. Chodzi 
o doprowadzenie internetu bezpośrednio do miesz-
kańców oraz instytucji i urzędów.

Źródło: echodnia.eu
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy pacanów za 2014 r.

PACANÓW, dnia 21.04.2015r.

I. Wstęp
 Gmina Pacanów na dzień 31.12.2014 r. liczyła 7705 
mieszkańców (dane meldunkowe), powierzchnia gmi-
ny wynosi 124 km². W skład Gminy Pacanów wchodzi 
28 sołectw tj.; Biechów, Biskupice, Chrzanów, Grabo-
wica, Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe, Kępa Lu-
bawska, Komorów, Kółko Żabieckie, Książnice, Niego-
sławice, Oblekoń, Pacanów, Podwale, Rataje Karskie, 
Słupskie, Słupia, Trzebica, Wola Biechowska, Wójcza, 
Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza- Ugory, 
Żabiec, Kwasów, Sroczków. Położona jest na obrzeżach  
południowo – wschodniej części województwa święto-
krzyskiego i sąsiaduje przez swą południową granicę, 
przebiegającą na rzece Wiśle, z województwem mało-
polskim.
 Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system go-
spodarowania odpadami komunalnymi, który ma 
na celu upowszechnienie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych co za tym idzie zmniejsze-
nie składowania odpadów po przez poddanie odpo-
wiednim procesom odzysku lub unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych. Gminy mają obowiązek do 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy. Zmiany dokonane w systemie 
gospodarki odpadami mają na celu prowadzenie 
selektywnego zbierania odpadów bezpośrednio „u 
źródła”, tworzenie instalacji do odzysku odpadów, 
zmniejszenie powstawania nielegalnych wysypisk 
śmieci oraz kontrola nad właściwym sposobem po-
stępowania z odpadami komunalnymi przez miesz-
kańców jak i podmiotów odbierających odpady ko-
munalne.
 Dokonywanie corocznej  analizy stanu gospodar-
ki odpadami komunalnymi ma na celu usprawnić 
działanie sytemu  gospodarki odpadami komunal-
nymi.

II. Zagadnienia ogólne.
 W roku 2014 r. usługę w zakresie odbioru odpa-
dów komunalnych z terenu Gminy Pacanów z nie-
ruchomości zamieszkałych świadczył Zakład Usług 
Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek 

ul. Słoneczna 16,28-131 Solec-Zdrój. Wykonawca 
został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczo-
nego w roku 2013 i została z nim podpisana umowa 
na świadczenie usług na 18 miesięcy od 01.07.2013 
do 31.12.2014 r.
 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi uchwalone przez Radę Gminy nie uległy 
zmianie  i obowiązywały w roku 2014 ( 10 zł mie-
sięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość i w 
wysokości 3,00 zł od osoby miesięcznie zamieszku-
jącej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne 
były zbierane i odbierane w sposób selektywny).
 Właściciele nieruchomości obowiązani są do pro-
wadzenia selektywnego zbierania, a odbierający  do 
odbierania następujących rodzajów odpadów: pa-
pier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale i od-
pady wielomateriałowe.
 Selektywnie odebrano z terenu gminy w 2014 
odpady takie jak plastik, szkło w ilości 140,00 Mg i 
zostały przekazane do instalacji Sortownia odpadów 
zmieszanych HYDROSVAT w Zborowie
 Odpadów niesegregowanych (zmieszane) w 2014 
roku odebrano 389,6 Mg, w tym 216,5 Mg trafiło 
do Sortowni odpadów zmieszanych HYDROSVAT 
Zborów a 173,1 Mg do RIPOK w Rzędowie  do me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych.
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych został utworzony w 2013 roku i czynny jest od 
poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 zlokalizo-
wany jest przy ul. Słupskiej (baza Urzędu Gminy). 
Do PSZOK mieszkańcy mogą w ramach uiszczanej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dostarczyć bezpłatnie zebrane selektywnie odpady 
komunalne takie jak: papier, plastik, szkło, metal, 
odpady wielomateriałowe, meble i odpady wielko-
gabarytowe, zużyte sprzęty elektryczne i elektrycz-
ne, przeterminowane leki (gromadzone w dwóch 
aptekach w miejscowości Pacanów), zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone (od 
mieszkańców nie posiadających kompostowników) 
o odpady budowlane i rozbiórkowe ( z drobnych 
prac  budowlanych nie wymagające pozwolenia na 
budowę ani zgłoszenia robót do Starostwa Powiato-
wego).
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 W 2014 roku Zakład Usług Wielobranżowych 
„HYDROSVAT” Lucjan Swatek podmiot świadczą-
cy usługi odbierania odpadów odebrał następujące 
ilości odpadów selektywnie zebranych w PSZOK:
- odpady wielkogabarytowe 6,7 Mg,
- opakowania ze szkła 22,4 Mg,
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 18,6 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,9 

Mg
- zużyte opony 15,1 Mg

Leki przeterminowanych odebrano z aptek w ilości 
155 kg (w sprawozdaniu rocznym podane dane licz-
bowe do drugiego miejsca po przecinku tj. 0,2 Mg)

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyj-
nych Gminy w zakresie gospodarowania odpada-
mi komunalnymi.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczo-
nych do składowania. 
 W związku z uruchomieniem od 17 lipca 2014 r. 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych w Rzędowie  odpady zmieszane z terenu 
gminy Pacanów do czasu jej uruchomienia trafiały 
do zastępczej instalacji Sortowni odpadów zmiesza-
nych HYDROSVAT w Zborowie. Po 17 lipca 2014r. 
odpady zmieszane bezpośrednio trafiały do RIPOK 
w Rzędowie a odpady zebrane selektywnie takie jak 
papier, plastik, szkło trafiały na Sortownie odpadów 
zmieszanych HYDROSVAT.
 Na terenie Gminy Pacanów nie ma możliwości 
przetwarzania odpadów komunalnych.

 
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi.
 Jako Wspólnik „Zakładu Gospodarki odpadami 
Komunalnymi” Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Rzędowie realizowano budowę 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych, która 17 lipca 2014r. została urucho-
miona.

3. Koszty obsługi w związku z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi.
Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 1. Koszty łącznie: 259.756,16 zł
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-

nych 215.999,99  zł
   (zostały uwzględnione dwie faktury za listopad i 

grudzień 2014r. zapłacone w 2015  w wysokości 
36.000,00zł)

 3. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 21.600,00 zł

   (została uwzględniona faktura 13.500,00 zł płatna 
w 2015 za usługę świadczoną w 2014r.)

 4. Koszty administracyjne 21.156,17 zł

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w 2014 roku wynosiły 
234.338,00 zł
Koszty upomnienia 1.966,80 zł

4. Liczba ludności.
 Według stanu ewidencji ludności na dzień 
31.12.2013 r. osób zameldowanych na terenie gminy 
Pacanów było 7705. Z deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które 
zostały złożone do Urzędu Gminy  zadeklarowano 
6202 osób( stan na 31.12.2014r.). Różnica między 
osobami zameldowanymi a faktycznie mieszkający-
mi wynika z tego ze wiele osób w poszukiwaniu pra-
cy wyjechało za granicę, a także uczniowie i studenci 
kontynuują naukę poza miejscem stałego zameldo-
wania. Prowadzona jest weryfikacja danych zawarta 
w deklaracjach ze stanem faktycznym.

Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców Gmi-
ny Pacanów od dnia do 31.12.2014r.:
Ilość złożonych deklaracji dla nieruchomości za-
mieszkałych – 2010.
Ilość osób zadeklarowanych na stawkę 3 zł os/m-c 
(odpady segregowane) – 5830
Ilość osób zadeklarowanych na stawkę 10 zł os/m-c 
(odpady niesegregowane) – 372

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zło-
żyli deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

 W roku 2014 pięciu właścicieli nieruchomości nie 
spełniło obowiązku złożenia deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy  
w 2014 roku.
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Kod odebranych
odpadów

komunalnych

Rodzaj
odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych 
odpadów

komunalnych [Mg]
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 46,2
15 01 07 Opakowania ze szkła 93,8
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 6,7
20 01 23* Urządzenia zawierające freon 0,2
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
2,2

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35

0,5

16 01 03 Zużyte opony 15,1
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 389,6
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,2

Gmina osiągnęła następujące poziomy:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponowne-

go użycia następujących frakcji odpadów komu-
nalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła- 
44,56 % ,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponowne-
go użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórko-
wych – 100%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania 34,26 %.

 Wymagane poziomy w sprawie poziomu recy-
klingu, przygotowania do ponownego użycia i odzy-
sku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U. z dnia 11 
czerwca 2012r.) zostały osiągnięte  oraz poziomy 
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegra-
dacji przekazywanych do składowania zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 
maja 2012r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012r.).

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpa-
dów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpa-
dów komunalnych przeznaczonych do składowania 
z terenu gminy.
 Na podstawie kwartalnych sprawozdań od pod-
miotów odbierały odpady komunalne w 2014 roku 
wynika, że składowaniu zostały poddane odpady o 
kodzie 19 12 12  w ilości 263,1Mg jest to masa od-
padów powstałych po mechaniczno-biologicznym 
przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych 
niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra 
Środowiska.

 W 2014 r wszystkie odpady zmieszane o kodzie 
20 03 01 zostały poddane innymi niż składowanie 
procesom przetwarzania.

IV. Podsumowanie.
 W 2014 roku Gmina Pacanów osiągnęła wymagane 
przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograni-
czenia masy składowanych  odpadów komunalnych. 
Koszty funkcjonowania systemu są wyższe niż wpły-
wy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, dla-
tego też należy uchwalić wyższe  stawki opłat za go-
spodarowanie odpadów komunalnych. W związku z 
uruchomieniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Rzędowie wszystkie od-
pady komunalne zmieszane trafiły do tej instalacji. Ze 
sprawozdań kwartalnych od przedsiębiorcy świadczą-
cego usługi z zakresu odbierania odpadów komunal-
nych w 2014r wynika, że ilość odpadów zmieszanych 
zwiększyła się w stosunku do roku 2013. Do czasu 
uruchomienia regionalnej instalacji podmiot świad-
czący usługi przewoził do własnej instalacji wszystkie 
zebrane odpady i dokonywał sortowania a na skła-
dowisko przekazywał już odpady przeznaczone do 
składowania ( składowisko odpadów „Staszów, ul. Po-
cieszka). Założyć trzeba, że koszty obsługi systemu w 
następnym roku się zwiększą dotyczyć to będzie kosz-
tów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych.

Dla Bogusi Jędo i całej rodziny

wyrazy szczerego współczucia

po śmierci córki Oli

składają koleżanki z zespołu „Powiślanki”



Z Życia Gminy 15

Kobieta będzie rządziła Komisariatem w Stopnicy

 Komendant Komisariatu Policji w Stopnicy asp. 
szt. Janusz Juszczak pożegnał się z mundurem. Jego 
miejsce zajęła asp. Kamila Zbertek – Guczał. Jest 
pierwszą w historii stopnickiego komisariatu kobietą 
na stanowisku komendanta. 14 kwietnia odbyła się 
uroczystość pożegnania  asp. szt. Janusza Juszczaka, 
który  po długoletniej służbie odszedł na emerytu-
rę. Na jego miejsce nominowana została przez Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Busku asp. Kamila 
Zbertek – Guczał. Wprowadzenie do objęcia funkcji 
odbyło się w obecności Komendanta Powiatowego 
mł. insp. Marzeny Piórkowskiej, Pierwszego Zastęp-
cy Komendanta Powiatowego nadkom. Grzegorza 
Majsaka, wiceburmistrza Miasta i Gminy w Stopni-
cy Mirosława Rajtara oraz policjantek i policjantów 
Komisariatu. Komisariat w Stopnicy obejmuje swo-
im zasięgiem działania naszą gminę. Życzymy Pani 
Komendant owocnej pracy na nowym stanowisku.

Wielki sukces młodych historyków
ze Szkoły Podstawowej  w Pacanowie

 16 stycznia w Kielcach odbył się finał wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 
1514.  Od Cedyni do Orszy”. Naszą szkołę reprezen-
towali  uczniowie : Amelia Chłosta, Aleksandra Wój-
towicz oraz Daniel Banach.  Cała trójka spisała się 
rewelacyjnie.  Ola, uzyskując najlepszy z wszystkich 

uczestników wynik, zdobyła pierwsze 
miejsce  w finale i będzie reprezento-
wać województwo świętokrzyskie w 
zawodach centralnych  w Warszawie, 
które będą miały miejsce w dniach 5-6 
czerwca. Natomiast  Amelia i Daniel 
zostali laureatami konkursu (tytuł taki 
otrzymuje uczeń, który uzyskał 80 % 
prawidłowych odpowiedzi). Gratu-
lujemy wszystkim tak wspaniałego 
sukcesu. Długo pracowali na niego 
z wielkim zapałem  i poświęceniem,  
przyswajając sobie szczegółową wie-
dzę dotyczącą Piastów  i Jagiellonów 
oraz  oręża polskiego  z uwzględnie-
niem znajomości broni,  architektury 
obronnej, topografii wojskowej, heral-

dyki, sfragistyki,  literatury, pieśni i  malarstwa hi-
storycznego.  Dla tych uczniów  nauka to cenny dar, 
z którego  w pełni korzystają,  a nie przykry obowią-
zek.
 Serdecznie gratulujemy pani mgr Elżbiecie Cy-
bulskiej, która z wielką pasją i oddaniem przygoto-
wała uczniów do tego konkursu.



Z Życia Gminy16

WIELKANOC 
2015

W PARAFIACH
NASZEJ
GMINY
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Wspomnienie minionych Świąt Wielkanocnych

,,Wielkanocne tradycje”- Wielkanoc 2015

 Dnia 30. 03. 2015 r. obejrzeliśmy program artystyczny 
opowiadający o tradycji Wielkiej Nocy oraz jej wadze: du-
chowej, patriotycznej i kulturowej dla nas Polaków. W tym 
roku szkolnym w klimat Świąt Wielkanocnych wprowa-
dziła nas klasa V b, która przygotowała apel pod kierun-
kiem wychowawczyni pani Teresy Kseń. Miłym akcentem, 
były również upominki w postaci pisanek z życzeniami, 

które rozdawali gościom 
uczniowie. Na zakończenie 
uroczystości, pani dyrek-
tor Małgorzata Stańczyk 
podziękowała wykonawcą i 
pomagającym rodzicom za 
wspaniałą oprawę i przy-
gotowanie przedstawie-
nia,  zapowiedziała przerwę 
świąteczną i złożyła wszyst-
kim obecnym życzenia:

Redakcja SP w Pacanowie



Z Życia Gminy20

W dniach 5 -7 czerwca zapraszamy do Pacanowa
na 13 już Festiwal Kultury Dziecięcej,

Pacanów - Czechy 2015. 

Wkrótce Majówka

- i tym Europejskie Centrum Bajki 

Was nie zawiedzie!!

Tego dnia czekać na Was będzie mnóstwo atrakcji, będzie kinowo,
kolorowo, książkowo i bajkowo jak to w Centrum Bajki

więcej informacji na stronie internetowej ECB:
http://stolica-bajek.pl/filmowa-majowka-2015-ak896.php

Serdecznie zapraszamy,
już teraz zdradzamy, że poza wymienionymi atrakcjami będzie jeszcze jedna,

dla miłośników kina niebywała gratka
- projektor kinowy z lampą łukową z 1961 roku

W Centrum Bajki poznacie nie tylko historię jego działania,
ale również historię kina w Pacanowie.

Tradycyjnie w imieniu Koziołka Matołka zapraszamy wszystkich do udziału w ,,Bajkowym Korowodzie”, 
który przemaszeruje uroczyście 7 czerwca 2015 9 niedziela) przez Kozi Gród - Pacanów.

Jednocześnie ogłoszony został – jak co roku -  konkurs na najefektowniejszą grupę uczestniczącą w koro-
wodzie. Stawiamy na barwność i oryginalność prezentacji, a także umiejętność zabawienia publiczności.

Trzy najlepsze grupy otrzymają pamiątkowe podkowy. Nagrodą główną w konkursie za zajęcie pierwszego 
miejsca będzie PlayStation oraz zestaw gier wykonanych z drewna.

Wszystkie osoby uczestniczące w korowodzie otrzymają drobne upominki.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2015. Zostało już mało czasu.

Kontakt z koordynatorem: Katarzyna Pluta, e-mail: projekty@pacanow.eu  tel. 041 376 50 88

KARTA ZGŁOSZENIOWA I REGULAMIN NA STRONIE CENTRUM BAJKI:
http://stolica-bajek.pl/regulamin-konkursu-bajkowego-korowodu-ak880.php

WSTĘP WOLNY!!!!    ZAPRASZAMY!!!!
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Odznaczenie Państwowe dla Dyrektora ECB

 W dniu 20 marca 2015 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja dot. przedsiębiorczo-
ści oraz innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez kobiety w Polsce. W czasie jej trwania, Wice-

premier Minister Gospodarki Janusz Piechociński nadał Dyrektorowi 
ECB Karolinie Kępczyk odznakę honorową za zasługi dla rozwoju go-
spodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy

Spotkanie z policjantem

 Tematem spotkania profilaktyczno-edu-
kacyjnego była ,, cyberprzemoc”
 W ramach Kampanii ,, Dziecko w sieci” 
prowadzona jest akcja pod hasłem ,, STOP 
cyberprzemocy” poświęcona problemowi 
przemocy rówieśniczej z użyciem mediów 
elektronicznych.
 ,,Podczas zajęć edukacyjno- profilak-
tycznych, wychowawczych, filmu dydak-
tycznego, reklamy społecznej i innych form 
edukacji uczniowie mają dowiedzieć się 
jakie są granice ingerencji w życie drugie-
go człowieka, konsekwencje takiego czynu 
oraz nauczyć się, jak reagować w  przypad-
kach odkrycia podobnego zjawiska w szko-
le”.
 W ramach kampanii, w Szkole Podsta-
wowej w Pacanowie odbyło się spotkanie 
uczniów kl. V z policjantem, który uświa-
damiał młodzieży jakie są konsekwencje 
naruszania cudzej prywatności i godności 
w sieci. Mamy nadzieje, że uczniowie prze-
analizują problem i wyciągną pożądane 
wnioski.

Redakcja SP w Pacanowie
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„Patriotyzm oczami dziecka”

 Taki tytuł nosił gościnny występ dzieci żołnierzy 
zawodowych z jednostki wojsk specjalnych w Lubliń-
cu. Spotkanie to zorganizowane przez wiceminister 
obrony narodowej Beatę Oczkowicz dla uczniów na-
szej gminy było kolejną lekcją patriotyczną zorgani-
zowaną w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
Po spotkaniu z żołnierzami zawodowymi i prezentacji 
Sił Zbrojnych RP mieliśmy możliwość obejrzenia nie-
zwykle ciekawego spektaklu – montażu słowno-ta-
necznego – w wykonaniu młodych ludzi z Lublińca, 
uczestniczących w zajęciach i warsztatach prowadzo-
nych w Domu Kultury przy wspomnianej jednostce 
wojskowej. Rozpoczęło się to spotkanie od oddania 
szacunku minutą ciszy 96 ofiarom katastrofy samo-
lotu TU – 154M z delegacją polską pod przewod-
nictwem Prezydenta RP w Smoleńsku w piątą rocz-
nicę tego tragicznego wydarzenia. Następnie kolejne 
grupy wykonawców zaprezentowały na scenie ECB 

barwne widowisko przeplatane tańcem, recytacjami, 
prezentacjami scenicznymi podkreślającymi tradycje 
wojskowe ale też współczesność armii z jej blaskiem 
i tęsknotą dziecka do ojca, żołnierza przebywającego 
na służbie – misji zagranicznej. W kolejne odsłony 
spektaklu wplecione były konkursy z ciekawymi na-
grodami dla widzów o tematyce wojska, jego historii i 
współczesności. Wręczał je sympatyczny miś-koman-
dos. Tu trzeba zaznaczyć, że odpowiadający na pyta-
nia konkursowe nasi uczniowie wykazali się dobrą 
wiedzą w tym zakresie, co podkreśliła i prowadząca 
je instruktor z Lublińca i Pani Minister. Po zakoń-
czeniu wszyscy uczestnicy tego ciekawego spotkania 
ze środowiskiem komandosów – oficerami jednost-
ki i ich dziećmi mogli z bliska poznać tą specyficzną 
służbę wojskową, porozmawiać z żołnierzami i zrobić 
wspólne zdjęcia na pamiątkę. Nasi goście natomiast 
mogli wtopić się w bajkowy klimat ECB zwiedzając 
obiekt i jego atrakcje. 
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II Gminny Konkurs Wiedzy

o Samorządzie Terytorialnym

 Po raz kolejny Gimnazjum nr 1 w Pacanowie było 
organizatorem konkursu wiedzy o samorządzie te-
rytorialnym. Odbył się on 14 kwietnia w pacanow-
skim gimnazjum. Na zaproszenie organizatorów 
do konkursu przystąpili przedstawiciele wszystkich 
szkół z terenu naszej gminy. Test sprawdzający wie-
dzę o gminie Pacanów i jednostkach samorządu 
terytorialnego na szczeblu powiatu i wojewódz-
twa pisało 8 uczniów ze szkół podstawowych oraz 
6 uczniów z gimnazjów. Oczywiście dla młodzieży 
gimnazjalnej test był odpowiednio trudniejszy niż 
dla ich młodszych kolegów. Poziom wiedzy uczniów 
okazał się bardzo wysoki. Brawa należą się zwłasz-
cza młodszym uczestnikom, którzy z tematyką sa-
morządową nie spotykają się na lekcjach , a swoją 

wiedzą mogliby zawstydzić niejednego gimnazjalistę. 
A oto zwycięzcy konkursu. W kategorii gimnazjali-
stów zwyciężył Jakub Eliasz, a następne miejsca zdo-

byli Anna Śmistek oraz Mariusz 
Matuszewski. Wszyscy są ucznia-
mi Gimnazjum w Ratajach.  Na-
tomiast w kategorii szkół podsta-
wowych trzy zwycięskie miejsca 
zajęli kolejno: Izabela Starościak 
z SP Oblekoń, Kamila Kobos z SP 
Wójcza i Agnieszka Matuszewska 
z SP Rataje. Nagrody książkowe 
dla zwycięzców oraz pamiątkowe 
dyplomy dla wszystkich uczest-
ników wręczyli Wójt Gminy 
Wiesław Skop, Przewodniczący 
Rady Jan Nowicki oraz Dyrektor 
gimnazjum Stanisław Stańczyk. 
Uczestnikom gratulowali rów-
nież radni powiatowi: Krzysztof 
Eliasz i Robert Gwóźdź. Przed-
stawiciele samorządu gminne-
go i powiatowego gratulowali 
młodzieży aktywności obywatel-
skiej, zainteresowania proble-
matyką samorządową i zachę-
cali do udziału w następnych 
edycjach konkursu. Szczególne 
słowa uznania usłyszał najmłod-
szy uczestnik- Jakub Zaród uczeń 
klasy IV SP Pacanów, który wy-
kazał się naprawdę sporą wiedzą 
i już zapowiedział swój udział w 
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Podwójna finalistka z Gimnazjum w Ratajach

 Uczennica III klasy Gimnazjum nr 2 im. Batalio-
nów Chłopskich w Ratajach Słupskich Natalia Kuź-
nia ma na swoim koncie liczne sukcesy. W tym roku 
została finalistką dwóch konkursów przedmioto-
wych dla szkół gimnazjalnych- XII Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego oraz XII Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego
 Rywalizacja konkursowa prowadzona jest w 
trzech etapach, szkolnym, powiatowym i wojewódz-
kim. Zarówno z biologii jak i z matematyki Nata-
lia awansowała do trzeciego etapu, co niewątpliwie 
należy uznać za duże osiągnięcie, gdyż do ścisłych 
finałów corocznie dociera jedynie kilkudziesięciu 
uczniów z całego województwa. Warto podkreślić, 
że w obu konkursach od osiągnięcia tytułu laure-
atki Natalię dzielił jedynie krok. Tytuł podwójnej 
finalistki  powinien być jednak dla Natalii również 
powodem do ogromnego zadowolenia, a także źró-
dłem satysfakcji nauczycieli obu przedmiotów. Do 
konkursu przedmiotowego z matematyki Natalia 
była przygotowywana przez Panią Natalię Koper, a 
do konkursu biologicznego przez Panią Ewę Jędo. 
Należy przypomnieć, że uzyskanie tytułu finalistki 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego przy-
nosi również wymierne korzyści w postaci dodatko-
wych punktów przy naborze do liceum. 
 Zainteresowania Natalii już od dawna wiążą się z 
naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zakres tema-
tyczny obu konkursów, zwłaszcza w ostatnim etapie 
znacznie przekracza program nauczania tych przed-

miotów w gimnazjum. Dobre przygotowanie się do 
rozwiązania konkursowych zadań wymagało zatem 
od Natalii dużego wysiłku i samodyscypliny. Ma-
tematyka to dziedzina nauki, która wymaga umie-
jętności wnioskowania, abstrakcyjnego myślenia i 
budowania związków przyczynowo- skutkowych. 
Z kolei biologia jako nauka o różnorodności życia 
wymaga opanowania rozległego materiału m.in. z 
zakresu anatomii, genetyki i ekologii.
 Tak więc jeszcze raz gratulujemy Natalii i zachęca-
my młodszych uczniów do podążania jej śladem w 
następnych latach.

konkursie na przyszły rok. Gratulujemy zwycięzcom, 
dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczy-
cielom, dziękujemy fundatorom nagród i zapraszamy 
w przyszłym roku!

 Organizatorami rywalizacji byli - dyrektor i na-
uczyciel wiedzy o społeczeństwie Gimnazjum nr 1 
w Pacanowie.
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Turniej Gier i Zabaw pod hasłem „Gramy fair play”

 W dniu 24 marca 2015 roku w 
Szkole Podstawowej odbył się Tur-
niej Gier i Zabaw dla klas I – III pod 
hasłem „Gramy fair play” zorgani-
zowany w ramach projektu „Etyka 
nie tylko dla smyka”. Założeniem 
projektu jest włączanie zagadnień 
etycznych do programu edukacji 
wczesnoszkolnej oraz kształtowanie 
postaw moralno – etycznych naj-
młodszych uczniów.
 Na turniej przybyli także rodzice 
uczniów, którzy wspólnie z dziećmi 
brali udział w zabawie i kibicowali 
swoim pociechom.Uczniowie sta-
rali się w myśl hasła „fair play” wal-
czyć uczciwie i zgodnie z przyjętymi 
zasadami.
 Po zakończeniu konkurencji roz-
dano dyplomy i uczniowie w do-
brych humorach udali się na zajęcia.

Koordynator projektu
Bogumiła Krzemień 
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Szkolny Konkurs Recytatorski

 W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej 
w Pacanowie odbył się Szkolny Konkurs Recytator-
ski pod hasłem ,, Rodzina razem się trzyma”. Or-
ganizatorką konkursu w szkole była mgr Bogumiła 
Krzemień, adresatami uczniowie kl. I-III. Konkurs 
przebiegał w miłej i pogodnej atmosferze. Wzięło w 
nim udział 35 uczniów. Repertuar stanowiły utwory 
polskich poetów, a ich tematem była rodzina. Ocenie 
podlegały przede wszystkim: interpretacja głosowa, 
dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
Miejsce I przyznano Julii Nalepie (kl. II b), dwa dru-
gie miejsca zajęli: Natalia Gaw-
łowska (kl.III b) i Olaf Sasiela (kl. 
III b), a dwa trzecie miejsca zdo-
byli: Karolina Nowak (kl. III b) i 
Kacper Wójtowicz (kl. II a). wy-
różnienia otrzymały dwie osoby: 
Katarzyna Woś i Urszula Biegacz. 
 Nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy!
 Przypominamy, że konkurs 
odbywa się co roku. Ma na celu 
popularyzację poezji, rozwijanie 
ekspresji i wrażliwości estetycz-
nej, jak również odkrywanie dzie-
cięcych zdolności.

Bogumiła Krzemień
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Sprzątanie świata 2015
 31 marca uczniowie klas IV –
VI wraz z nauczycielami, porząd-
kowali tereny wokół szkoły, oraz 
uliczki Pacanowa. Od Urzędu 
Gminy uczestnicy otrzymali worki 
na śmieci oraz rękawice. Młodzież 
naszej szkoły chętnie bierze udział 
w tej ogólnopolskiej akcji, wspiera-
nej przez Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej.
 Głównym jej celem jest zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na koniecz-
ność ochrony środowiska natural-
nego i dbanie o porządek otoczenia, 
w którym żyjemy. Porządkowanie 
znajomych miejsc ma wymiar edu-
kacyjny i wychowawczy. 

Redakcja SP w Pacanowie
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Mistrzowie

tenisa stołowego

z Rataj Słupskich

 W zeszłym roku chłopcy, w tym zaś dziewczyny. 
To wygrana reprezentacji SP Rataje w eliminacjach 
półfinałowych do Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców.
 27 marca 2015 r. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się 
zawody półfinałowe drużynowego tenisa stołowego, 
do których zakwalifikowały się w zawodach powia-
towych zespoły zawodników ze Szkoły Podstawowej 
w Ratajach Słupskich – dziewczęta: Aleksandra Ba-
biarz i  Agnieszka Matuszewska, chłopcy: Mikołaj 
Badyl i Przemysław Korbaś.
 Dziewczyny w podczas zaciętej gry pokonały ry-
walki z SP Gorzków 3:1, następnie SP Warzyn 3:0 a 
na koniec SP Złota 3:0. Zapewniło im to najwyższe 
miejsce na podium i zakwalifikowanie się do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się 9 kwietnia 2015 
r. w Bilczy. 
 Chłopcy po męczącej walce z reprezentacjami SP 
Sędowice, oraz SP Sokołów, przegrali odpowiednio 
– 0:3 i 1:3, ostatecznie uplasowali się na 3 pozycji 
co niestety nie pozwoliło na zakwalifikowanie się 
do finału, jednak podobnie jak innym zawodnikom, 
przyniosło słowa pochwały i uhonorowanie dyplo-
mem za udział. 

Recytatorzy

 15 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w 
Wójczy odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski 
pod hasłem ,, Rodzina razem się trzyma”. Konkurs 
odbywa się co roku i ma na celu popularyzację po-

ezji, rozwijanie ekspresji, wrażliwości estetycznej 
oraz promowanie dziecięcych zdolności. Zmagania 
młodych recytatorów oceniało jury, które przy oce-
nie wzięło pod uwagę: dobór repertuaru i jego pa-
mięciowe opanowanie, interpretację utworów oraz 
ogólny wyraz artystyczny.
Przyznano następujące miejsca:
Kategoria pierwsza: klasy 0-I
I miejsce – Anna Maliga - kl. 0
II miejsce- Magdalena Broda - kl. I  ex aequo  Mag-
dalena Stanek - kl. 0
Kategoria druga: klasy II-III
I miejsce – Mateusz Pluta - kl. III
II miejsce – Oliwia Kwas - kl. III  ex aequo  Kamil 
Czapla - kl. II

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Egzaminy

 Uczniowie klas VI szkoły podstawowej i klas III 
gimnazjów podsumowali okres nauki w danym typie 
szkoły egzaminami wiedzy, sprawności i umiejętno-
ści. Dla szóstoklasistów od września czekają gimna-
zja, dla absolwentów gimnazjów kończy się pobyt w 

foto 2foto 1

VI Powiatowy Konkurs

Piosenki Europejskiej

 Dnia 26 marca w  Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się 
VI Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej. Udział brały szkoły pod-
stawowe i gimnazja. Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Ratajach 
Słupskich reprezentowała uczennica klasy 5 Eliza Szczepaniak. Eliza za-
śpiewała piosenkę ,,People Help The People’’ wokalistki Birdy. Uczennica 
zajęła 2 miejsce w swojej kategorii. Otrzymała puchar, dyplom oraz pięk-
ną książkę.
 Eliza od dawna interesuje się muzyką i jest także uczennicą 2 klasy 
Szkoły Muzycznej w Busku Zdroju. Na swoim koncie ma już wiele sukce-
sów, a udział  w konkursach sprawia jej wielką frajdę. 

placówkach naszej gminy i rozpoczną kolejny etap 
edukacji już w szkołach średnich poza naszym tere-
nem. Obu grupom wiekowym życzymy powodzenia 
w kontynuowaniu nauki w kolejnych szkołach. 
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Świąteczna wystawa w SP Rataje Słupskie

 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 
wykorzystali swoje umiejętności manualne do za-
prezentowania symboli Świąt Wielkanocnych. Prace 
można było podziwiać na zorganizowanej wystawie. 
Poniżej mała galeria.
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Ocalić od zapomnienia
Część druga wspomnień z okresu II Wojny Światowej Władysława Kuca. Część pierwsza została opu-
blikowana w wydaniu styczniowym ZŻG.

 Wracając do okresu okupacji, to dobrze zapamię-
tałem wydarzenia z lipca 1942 roku – rozbicia maga-
zynu z cukrem na stacji kolejowej w Ratajach i prze-
transportowywanie go na drugą, prawą stronę Wisły 
w okolicach Maniowa. Miejsce likwidacji magazynu 
z cukrem znajdowało się około 2 km od Szczucina 
w którym znajdował się garnizon żandarmerii nie-
mieckiej,  łącznie z gestapo. Ich głównym celem, 
tego garnizonu była ochrona mostu przez Wisłę na 
trasie Kielce – Tarnów o osłona stacji kolejowej w 
Szczucinie. Po raz pierwszy wówczas usłyszano o 
oddziałach partyzanckich „Jędrusie”, którzy działali 
w rejonie Pińczowa, powiatu Busko – Zdrój i powia-
tu Staszowskiego obejmującego obszar od Korczy-
na aż do Sandomierza. Partyzanci przybyli wołami i 
drogami wówczas przejezdnymi rowerami od strony 
Połańca poprzez Rybitwy, Słupiec, Gace Słupieckie, 
Komorów i Kółko Żabieckie. Była to grupa, jak się 
później okazało dowodzona przez podporucznika 
Jasińskiego działającego na tych terenach.
 Utkwił mi fakt nocnej strzelaniny w kwietniu 
1943 roku w okolicach mostu w Szczucinie. Doszło 
do nieudanej akcji opanowania placówki chronią-
cej most i w wyniku tego wielu partyzantów, którzy 
przybyli pociągiem od strony Bogorii, zostało zabi-
tych na moście dwustronnym ostrzałem – ogniem 
krzyżowym. Uratowali się nieliczni skacząc z mostu 
do Wisły. Tej nocy właśnie przybył do naszego domu 
(punktu kontaktowego) jeden z tych uczestników, 
szukając pomocy w przebraniu się i odwiezieniu w 
stronę Połańca. Rozmowy z ojcem odbywały się w 
ciemności w pokoju. Po napiciu się herbaty i prze-
braniu, oraz spożyciu skromnego posiłku, opuścił 
dom odprowadzany do innej miejscowości przez 
ojca.  Rozmowa z ojcem prowadzona była szeptem, 
jak się później okazało, była to grupa operacyjna Ar-
mii Krajowej.
 Dla dziecka były nieraz chwile bardzo groźne, po-
zostawiające w świadomości i wyobraźni grozę tam-
tych czasów – okresu okupacji do dziś.
 Był rok 1941 wiosną, pamiętam ten fakt, w dzień 
popołudniowy, na podwórko gospodarstwa ojca 
przyjechało gestapo motocyklem, trzykołowym z 
koszem w pełnym rynsztunku bojowym, uzbrojeni 

w automaty, na głowach hełmy z oznakami SS, na re-
kach i na piersi trupie czaszki, w celu przeprowadze-
nia rewizji w gospodarstwie, w poszukiwaniu ewen-
tualnego przechowywania Żydów. Na mnie zrobiło 
to olbrzymie wrażenie, ponieważ w koszu ustawiony 
był karabin maszynowy, a z chwilą wjazdu zacho-
wywali się bardzo głośno i groźnie krzycząc „Juden, 
Juden”, czy coś podobnego, podniesionym głosem 
kierowali do ojca słowa, aby wszystko otwierał w za-
budowaniach. Przeszukano wszystkie zabudowania, 
dom, oborę, stodołę i budynki gospodarcze, jak szo-
py i piwnice na kartofle. Szukając w stodole, w której 
były resztki siana i słomy, przeszukiwano te miejsca 
dokładnie, kłując bagnetami i widłami. Po przeszu-
kaniu zabudowań oraz opuszczeniu przez nich wio-
ski, ojciec zawołał Ślomę (Żyd), aby zszedł z miejsca 
ukrycia pod strzechą stodoły, tj miejsca w którym 
na wysokości ponad 4 metrów zasłonięty był słomą 
z grochu na tzw. poddaszu. Wówczas ojciec z mamą 
dali mu bochen chleba, ser wiejski i butelkę mleka, 
mówiąc mu, że nie może dalej narażać całej rodziny 
na rozstrzelanie i spalenie gospodarstwa.
 Pisząc te wspomnienia chciałbym ocalić od zapo-
mnienia fakt bardzo przerażający i niechlubny, szcze-
gólnie dla małych chłopców jakimi wówczas byliśmy. 
Było to w dniu zakończenia roku szkolnego w 1943 
roku w końcu czerwca, w pamiętny dzień, otrzymaw-
szy odręcznie napisane świadectwa, wracaliśmy do 
domu wcześniej niż zwykle. Wspólnie z kolegami: Jó-
zefem Kierasem, Zygmuntem i Józefem Hersztkiem 
oraz Zygmuntem Korczakiem wracając ze szkoły po-
stanowiliśmy odwiedzić zagajnik stojący wśród pól i 
łąk, a od dawna przez nas nie odwiedzany. Pierwszy 
do zagajnika przybył Józef Kieras i natychmiast wy-
skoczył z krzykiem pełnym przerażenia i drżącym 
głosem oznajmił, że pod cząstkami siana leżą ludzkie 
ciała. Po pewnej chwili mimo strachu, ciekawość na-
sza spowodowała, że wspólnie w grupie zobaczymy 
co tam jest, czy nas Józek nie okłamuje? Po przyjściu 
na miejsce, oszołomieni wyglądem przykrytych nie-
całkowicie, zakrwawionych ciał stwierdziliśmy, że 
są to trzy osoby zamordowane, a mianowicie byli to 
Śloma z Pacanowa z charakterystycznymi okularami, 
Neftul oraz Hanani starszy z Żabca.
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 Najmłodszy 18 letni Hanani, mimo uderzenia 
nożem w pierś zbiegł – był bardzo wysportowany, 
użyto w pościgu broni palnej i oddano kilka strza-
łów. Uciekinier schował się w trzcinie nad brzegiem 
jeziora. Było przeszukiwane, ale świt dnia spowo-
dował, że zaprzestano dalszych poszukiwań. Na 
drugi dzień zbiegły Hanani opowiedział znajomym 
rolnikom między innymi Franciszkowi Bielaszcze i 
innym, że rozpoznał wśród innych bandytów M.U. 
z Kółka Żabieckiego, który wówczas należał do Na-
rodowych Sił Zbrojnych.
 W 1944 roku wiosną Armia Krajowa i Bataliony 
Chłopskie wspólnie wykonały wyrok na M.U., ska-
zując do na śmierć. Egzekucję wykonano w lasach 
w pobliżu Sichowa. Dwa lata później, jesienią 1946 
roku jednak zlecono wykonanie wyroku kary śmier-
ci na ocalałym Hananim jako jedynym świadkiem 
tej zbrodni, zabijając go z broni palnej przez członka 
N.S.Z. - D.Ł. ze wsi Grabowica. Władze PRL za ten 
czyn skazały go na osiem lat więzienia. Dziś ten pan 
mieszka w Krakowie, dostał szereg odznaczeń od 
byłego prezydenta RP i czuje wielką satysfakcję ze 
spełnionych czynów bohaterskich?
 Utkwił mi w pamięci moment przyprowadzenia 
przez Wuja Józka po odbytej akcji bojowej 4 żołnie-
rzy czołgistów sowieckich do domu, traktując ich 
jako „wyzwolicieli”. Było to w pierwszych dniach 
sierpnia 1944 roku. W pamięci siostry i mojej po-
został obraz odrażającego zachowania po udzielonej 
gościnie. Pijany żołnierz Armii Czerwonej chciał za-
strzelić nasza mamę, za to, że nie chciała dać więcej 
alkoholu. To ja z siostrą Leokadią rozszalałego żoł-
nierza z bronią gotową do strzału błagaliśmy, całując 
po rękach, aby tego nie czynił. Złość swoją wyłado-
wał oddając serię strzałów do obrazu Matki Boskiej.
 Działania frontowe wzdłuż linii szosy Szczucin – 
Pacanów wyznaczyły linię frontową, która była linią 
nieustających ostrzeliwań i różnych ataków zarówno 
ze strony hitlerowskiej jak i sowieckiej. W wyniku 
tych działań nasz dom wyznaczono na szpital polo-
wy. Na dachu wywieszono flagę czerwonego krzyża. 
Mimo to nasz dom wraz z gospodarstwem został pa-
rokrotnie ostrzelany przez artylerię. Nas wszystkich 
mieszkających w domu, zmuszono do zamieszkania 
w innym miejscu. Rodzice wybrali piwnice betono-
wą, po usunięciu resztek kartofli z przeznaczeniem 
na mieszkanie. Linia frontowa składająca się z oko-
pów i bunkrów wojskowych przebiegała od domu 
w odległości około 1 km. Dość często w godzinach 
wieczornych dochodziło do starć bojowych, słychać 

było okrzyki hurra!! i strzały karabinowe. Później, 
zaś przez całą noc do godzin rannych przywożono 
postrzelonych żołnierzy do szpitala polowego. Jako 
dziecko byłem świadkiem zabiegów chirurgicznych, 
opatrywań ran przez sanitariuszy – sanitariuszki, 
amputacji kończyn. Mocno utkwił mi w pamięci 
śpiew rannego żołnierza z urwana stopą i amputo-
waną bez znieczulenia. W czasie zabiegu przez cały 
czas śpiewał pięknym, donośnym głosem, aby w ten 
sposób znieść ten wielki ból. Widziałem wielu żoł-
nierzy ciężko rannych, jak i zmarłych lezących na 
boisku (klepisko) w stodole. Po paru dniach na mnie 
nie robiło to większego wrażenia.
 Pod koniec sierpnia zabudowana zostały ostrze-
lane potężnymi pociskami. Jak się później okazało 
pierwszymi niemieckimi rakietami, produkowa-
nymi w Mielcu. W wyniku ostrzeliwań większość 
zabudowań spłonęła. W wyniku pożaru stodoły 
położonej w pobliżu piwnicy, w której  to znajdo-
wali się wówczas ranni cywile z Żabca. W pewnej 
chwili spłonęły drzwi od piwnicy i ogień wdarł się 
do wnętrza, wyłożonego do spania słomą. Zaczęło 
się wszystko palić, ranni gasili czym się wówczas tyl-
ko dało. Wśród nich byłem ja bardzo przerażony i w 
pewnym momencie jeden z rannych lżej postanowił 
mnie wypchać otworem bocznym, wentylacyjnym 
na zewnątrz i tak czekałem, chowając się w rurze 
betonowej w mostku rowu. Po chwili ogień opadł, 
a rannych uratowała mama z wujkami. Ojciec z sio-
strą Leokadią przebywał w tym czasie w innej miej-
scowości.
 Żołnierze Armii Czerwonej wkraczając na te te-
reny, byli przyjmowani przychylnie przez miejscową 
ludność, traktowani jak przyjaciele.
 W sierpniu 1944 r., doszło do zbrodni na rodzinie 
Kierasów, naszych sąsiadów przez czerwonoarmi-
stów, prawdopodobnie uniemożliwiono im kradzież 
dobytku z gospodarstwa. Jednak kara zbrodniarzy 
dosięgła, bowiem wkrótce decyzją dowództwa ra-
dzieckiego zostali rozstrzelani przez pluton egzeku-
cyjny, w obecności dorosłych mieszkańców wioski. 
Z rodziny Kierasów ocalał Jan Kieras, ciężko ranny 
w pierś, kula utkwiła w sercu, która lekarze bali się 
usuwać i nosi ją do dziś w sercu, mimo to przeżył już 
90 lat.
 We wrześniu 1944 r., wszystkich ludzi zamieszka-
łych do 7 km od linii frontu wysiedlono do różnych 
miejscowości, tam gdzie nie toczyły się walki wo-
jenne. Nasza rodzina znalazła się w pobliżu Mielca, 
odległego około 80 km, zamieszkaliśmy u gospoda-
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Drogowa tragedia w Oblekoniu

rzy w Chrząstowie i państwa Babulów. Doznaliśmy 
tam olbrzymiego poniżenia i upodlenia przydziela-
jąc nam miejsce w szopie, a gdy rozpoczęły się noce 
chłodne i mroźne pozwolona nam zamieszkać w 
oborze razem ze zwierzętami, mimo że dysponowali 
pokojem wolnym do zamieszkania. Dopiero po do-
konaniu opłaty dając im krowę i świnię zezwolono 
nam zamieszkać w miarę godnie jak przystoi osobie 
ludzkiej. Czasy te były normą upodlenia i poniewie-
rania ludzi przez niechętnie przyjmowanych przez 
tamtejszych gospodarzy, ale również przez różne 
nękanie nas przez czerwonoarmistów. Do domu po-
wróciliśmy w końcu stycznia 1945 roku, ze wzglę-
du na zniszczenia wojenne części zabudowań, dom 
ocalał ale bez okien. Okna zabrali żołnierze na po-
czet budowy schronów wkopanych w ziemię.
 Dopiero po okresie dwóch tygodni udało się nam 
zamieszkać w jednym pokoju. Tak rozpoczęliśmy 
nowe życie powojenne.
 Już niebawem będziemy obchodzić 70 lecie za-
kończenia wojny, długotrwałej, wyniszczającej nie 

tylko majątek trwały, ale przede wszystkim ludzi. W 
ich psychice pozostały w pamięci obrazy okrucień-
stwa i zdziczenia najeźdźców, ale również pozosta-
wiło ślad w psychice narodu polskiego. Do dziś dość 
często w mojej pamięci przywoływane są obrazy, 
okrucieństwa wojny.
 Mimo okrucieństwa wojny, którą narody euro-
pejskie przeżyły okazuje się dziś, że nie wyciągnę-
ły z tego odpowiednich wniosków do dalszej przy-
szłości. Nadal manipuluje się polityką historyczną, 
zatruwa się serca i charaktery młodego pokolenia. 
Wskazując im, że jedynym sposobem, aby być do-
brym patriotą, to trzeba być nacjonalistą. Stwarza 
się młodemu pokoleniu iluzję przeżycia przygody 
życiowej, jaką przezywały pokolenia ich rówieśni-
ków 70 lat temu. Z niepokojem obserwuję wydarze-
nia na świecie, które budzą u mnie wielki niepokój.

Opracował swoje wspomnienia z okresu okupacji 
Władysław Kuc

 Do poważnego wypadku doszło w sobotnie popo-
łudnie 11 kwietnia około godziny 14.30  w Oblekoniu. 
Volkswagn T4, którym podróżowało dziewięć osób, 
na prostym odcinku poruszając się w kierunku Rataj 
wypadł z drogi i uderzył czołowo w drzewo. Według 
wstępnych ustaleń, prowadzący busa, w którym je-
chali do domu z pracy przy nasadzaniu lasu w Mi-

chałowie w powiecie pińczowskim, prawdopodobnie 
zasłabł za kierownicą. Łącznie w pojeździe było dzie-
więć osób: pięć kobiet i czterej mężczyźni. Wszyscy z 
rozległymi obrażeniami w tym trzy osoby w ciężkim 
stanie zostali zabrani do szpitali w Busku, Staszowie, 
Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie. Na miejscu pra-
cowały w akcji ratunkowej zastępy strażaków z OSP 

Oblekoń, Rataje, Pacanów, 
JRG Busko, zespoły czterech 
karetek pogotowia i śmigło-
wiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Błyskawicz-
ne, profesjonalne  działanie 
na miejscu wypadku na-
szych zastępów OSP pozwo-
liło służbom medycznym w 
miarę szybko opanować sy-
tuację przekazując do trans-
portu najciężej poszkodo-
wanych.  Ciepło, słoneczne 
popołudnie i dziewięć osób 
nie dojechało do domów na 
niedzielę …. Uważajmy na 
drogach – jeden moment jak 
w tym przypadku -  zmęcze-
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nie, chwila niedyspozy-
cji zdrowotnej - może 
przekreślić życiowe pla-
ny i zamierzenia. Oby 
tylko poszkodowani bez 
uszczerbku doszli do 
pełni sił i zdrowia. Tak 
masowego zdarzenia 
dawno nie odnotowano 
na terenie gminy. Duży 
szacunek dla zastępów z 
naszych OSP za prowa-
dzone działania ratow-
nicze. 
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„Nasze rozśpiewane PRZEDSZKOLAKI”

 W niedzielę, 12 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w 
GCK w Stopnicy, odbył się I Międzygminny Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkola-
ki”. Festiwal był wspaniale i profesjonalnie zorgani-
zowany przez Gminne Centrum Kultury w Stopnicy. 
Koordynatorem festiwalu była p. Ewa Maliga.
 Wśród licznie uczestniczących w projekcie przed-
szkolaków pięknie zaprezentował się zespół wokalny 
5-6 latków z Oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słup-
skich przygotowany przez wychowawczynie: p. Edy-
tę Jędo i p. Joannę Walas. Zespół wystąpił z  utwo-
rem pt. „Maszeruje wiosna”, który na tyle spodobał 
się komisji konkursowej festiwalu, że zespół otrzy-
mał II nagrodę w tej kategorii. 
 Każde dziecko otrzymało dyplom, medal, sło-
dycze. Nagrody wręczał laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica 
Pan Ryszard Zych. Gratulujemy!

Ewa Jamińska

OGÓLNOPOLSKI
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

„FRANEK CZYTA” OPERON 2015

 16 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Wój-
czy  przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trze-
cioklasisty opracowanego przez Wydawnictwo OPERON. Tegoroczny 

sprawdzian pod hasłem „Franek 
czyta” składał się z dwóch części: 
języka polskiego i matematyki. 
Każdy z testów trwał 45 minut. 
Integralnym elementem spraw-
dzianu był film terapeutyczny pt.: 
„Bratek do dzieci”. Film pomógł 
ograniczyć stres i wyzwolić odpo-
wiednią koncentrację u dzieci.  
 Odświętnie ubrani i przejęci 
pierwszym w swoim życiu egza-
minem uczniowie w skupieniu 
analizowali i rozwiązywali zada-
nia. Z ich wypowiedzi wynika, że 
test nie był zbyt trudny. Na efekty 
pracy trzeba poczekać do końca 
maja, kiedy to OPERON opubli-
kuje oficjalne zestawienia i wyniki 
sprawdzianu. 
 Trzymamy więc kciuki...
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Wiosna w GLKS Tempo Pacanów

 Walne zebranie klubu sportowego GLKS Tem-
po podsumowało działalność czteroletniej kaden-
cji Zarządu i pracy tej organizacji. Konsekwentne 
działania kierownictwa, którym kierowała prezes 
Barbara Nawrot przez ostatnie cztery lata sprawiły 
ustabilizowanie warunków finansowych. Zostało 
zredukowane do zera zadłużenie wynoszące na po-
czątku kadencji 55 tysięcy złotych przy zachowaniu 
zakresu statutowej działalności klubu. Gramy w 
lidze, jesteśmy widoczni na arenie regionalnej, or-
ganizujemy i współuczestniczymy w przedsięwzię-

ciach środowiskowych. Mamy wsparcie naszej kon-
cepcji prowadzenia działalności sportowej z wielu 
stron od instytucji, osób prywatnych, firm, naszych 
wiernych kibiców. Ze zrozumieniem dla dotychcza-
sowej trudnej sytuacji finansowej podchodzili nasi 
zawodnicy grający w drużynie seniorów. Wpraw-
dzie wyniki rundy jesiennej sezonu 2014/2015 nie 
były satysfakcjonujące ale jesteśmy zdeterminowa-
ni po ustabilizowaniu sytuacji finansowej klubu do 
odbudowy jego siły sportowej – mówiła na podsu-
mowaniu Barbara Nawrot. Ona też z podziękowa-
niem za dotychczasowe zaangażowanie została ob-
darzona zaufaniem i wybrana prezesem na kolejną 
kadencję. Rozpoczęta w marcu wygranym meczem 
2 : 0 z OKS Opatów runda wiosenna pokazuje, że 
w drużynie seniorów pod wodzą trenera Tomasza 
Kopackiego uwolnił się drzemiący w piłkarzach 
duży potencjał możliwości i duch sportowej walki. 
Przykładem jest kolejne spotkanie z liderem tabeli 
Polanami Pierzchnica, gdzie Tempo przegrywając 
wprawdzie 2 : 3 zaprezentowało się z bardzo dobrej 
strony. Wygrana na wyjeździe 2 : 0 z GKS Górno 
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

potwierdza, że zespół zaczyna się konsolidować. Mi-
łym a zarazem znaczącym jest fakt zapraszania na 
mecze przez nauczycieli w-f  młodzieży szkolnej. To 
wiąże środowisko a liczna obecność młodych ludzi 
na trybunach sprawia, że gra piłkarzy w zmaganiach 
ligowych nie jest li tylko dla nich samych i wąskie-
go grona fanów. Może doczekamy się dnia, jak kil-
ka lat temu, kiedy na derbowych meczach Tempa z 
Piastem Stopnica, Wisłą Nowy Korczyn czy Grodem 
Wiślica trybuny były wypełnione w całości.Rundę 
wiosenną sezonu 2014/2015 nasz zespół rozpoczął 
w składzie: Dawid Augustyn, Daniel Dziedzic, Artur 
Guła, Jarosław Gwóźdź, Michał Jędrzejczyk, Dawid 
Kondek, Tomasz Kopacki – grający trener drużyny, 
Konrad Kopacki, Jakub Kopacki, Wojciech Kubat, 
Łukasz Kucharski, Piotr Lolo, Konrad Marcinek, 

Michał Marcinek, Patryk Mazur, Filip Moussa, Łu-
kasz Mrożek, Karol Nawrot, Marcin Patyna, Ma-
teusz Religa, Michał Segda, Krystian Soja, Marcin 
Woch, Kamil Wojtyś, Michał Zaród.



GLKS Zorza Tempo Pacanów - runda wiosenna sezonu 2014 - 2015




