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Strażackie święto

 Tradycyjnie jak każdego roku uroczystą mszą 
świętą strażacy – ochotnicy naszej gminy rozpoczęli 
obchody dnia patrona Św. Floriana. Dziękowali za 
szczęśliwą, bez ofiar i urazów służbę w ciągu całe-
go od poprzedniego święta roku, siłę i sprawność 
w utrzymaniu gotowości bojowej dla ratowania życia 
ludzi ich dobytku w sytuacjach zagrożenia. Szczęść 
Boże na kolejny rok w wypełnianiu odpowiedzialnej 
misji, jaką przyjęli na siebie wstępując do jednostek 
straży pożarnej.
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Wybory Prezydenta RP

 10 maja odbyły się wybory Prezydenta RP. Do 
walki o to najwyższe stanowisko w państwie wystar-
towało 11 kandydatów, którzy na terenie powiatu 
buskiego otrzymali następującą ilość głosów: 10 018 
- Andrzej Duda, 6 340 - Adam Jarubas, 5 363 - Bro-
nisław Komorowski, 3 993 - Paweł Kukiz, 726 - Ja-
nusz Korwin-Mikke,  508 - Magdalena Ogórek, 234 

- Janusz Palikot, 111 - Grzegorz Braun, 104 - Marian 
Kowalski, 91 -  Jacek Wilk, 24 - Paweł Tanajno.
Gmina Pacanów: 1.Andrzej Duda - 891 głosów, 
2.Adam Jarubas - 725 głosów, 3.Bronisław Ko-
morowski - 364 głosy, 4.Paweł Kukiz - 342 głosy, 
5.Janusz Korwin-Mikke - 57 głosów, 6.Magdalena 
Ogórek - 37 głosów, 7.Janusz Palikot - 17 głosów, 
8.Grzegorz Braun - 9 głosów, 9.Jacek Wilk - 8 gło-
sów, 10.Paweł Tanajno - 4 głosy, 11.Marian Kowalski 
- 3 głosy
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 W drugiej turze, ponieważ żaden z kandydatów 
nie uzyskał więcej niż 50 % ważnie oddanych głosów 
24 maja spotkali się Andrzej Duda i Bronisław Ko-
morowski. Państwowa Komisja Wyborcza opubliko-
wała 25 maja oficjalne wyniki wyborów prezydenc-
kich 2015 W kraju: uprawnionych do głosowania 
było 30 709 281 osób, głosowało 16 957 615 osób, co 
dało frekwencję 55. 34 % -  Andrzej Duda otrzymał 
8 630 627 głosów (51.55 % głosujących) – Bronisław 
Komorowski otrzymał 8  112  311 głosów (48.45 % 
głosujących) Prezydentem na kolejną, pięcioletnią 
kadencję został Andrzej Duda.

II tura  gminy - powiatu buskiego Andrzej Duda 
na terenie całego powiatu buskiego otrzymał 19132 
(62.53%), Bronisław Komorowski - 11465 (37.47%).
Gmina Pacanów: 1. Andrzej Duda - 1790 głosów 
- 67.67%, 2. Bronisław Komorowski - 855 głosów - 
32.33%
Gmina Busko-Zdrój: 1. Andrzej Duda - 8459 głosów 
- 56.59%, 2. Bronisław Komorowski - 6489 głosów - 
43.41%
Gmina Solec-Zdrój: 1. Andrzej Duda - 1406 głosów 
- 61.56%, 2. Bronisław Komorowski - 878 głosów - 
38.44%
Gmina Stopnica: 1. Andrzej Duda - 2117 głosów - 
69.07%, 2. Bronisław Komorowski - 948 głosów - 
30.93%
Gmina Nowy Korczyn: 1. Andrzej Duda - 1563 gło-
sy - 64.77%, 2. Bronisław Komorowski - 850 głosów 
- 35.23%
Gmina Tuczępy: 1. Andrzej Duda - 1075 głosów 
- 74.70%, 2. Bronisław Komorowski - 364 głosy - 
25.30%
Gmina Wiślica: 1. Andrzej Duda - 1429 głosów - 
67.85%, 2. Bronisław Komorowski - 677 głosów - 
32.15%
Gmina Gnojno: 1. Andrzej Duda - 1293 głosy - 
76.19%, 2. Bronisław Komorowski - 404 głosy - 
23.81%
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POLICJA OSTRZEGA, UWAGA NA OSZUSTÓW !

 Metoda działania sprawców 
jest prawie zawsze taka sama. 
Oszust wybiera osobę i gro-
madzi na jej temat informacje. 
Następnie dzwoni i przedstawia 
się za członka rodziny, najczę-
ściej wnuczka. Po nawiązaniu 
kontaktu umiejętnie manipu-
luje rozmową uzyskując cenne 
informacje. Przez telefon tłu-
maczy, że znalazł się w trudnej 
sytuacji życiowej, najczęściej jest to wypadek i pilnie po-
trzebuje pieniędzy na operację czy też pokrycie szkód. Za 
każdym razem prosi o duże kwoty pieniędzy, ale zadowala 
go każda oferowana suma. Po odbiór gotówki wysyła swo-
jego wspólnika lub kolegę.
 Oszuści działający tą metodą są bezwzględni, gdyż 
wykorzystują dobre serce i łatwowierność najczę-
ściej samotnie zamieszkujących osób starszych. Prze-
stępcy są pozbawieni skrupułów okradając seniorów 
z oszczędności.
 Inną metodą przestępczej działalności jest podawa-
nie się za znachorów, listonoszy, „hydraulików” czy 
specjalistów innych branży, handlowców oferujących 
do sprzedaży atrakcyjne cenowo towary.

Oto kilka przykładów działania takich sprawców:
- metoda „na urzędnika”   - sprawcy podszywają się 

pod przedstawicieli różnych instytucji np. admini-
stracji, opieki społecznej lub występują w charakte-
rze akwizytorów. Po wejściu do mieszkania wyko-
rzystują nieuwagę domownika przeszukują i kradną 
pieniądze lub inne wartościowe przedmioty.

- metoda „na domokrążcę”- sprawcy oferują możli-
wość zakupu różnych towarów (np. sprzętu AGD, 
telefonii cyfrowej) za wyjątkowo atrakcyjną cenę. 

Jednocześnie proponują podpisanie umowy przed-
wstępnej na wykonanie usługi. Po podpisaniu oka-
zuje się, że za towar należy zapłacić znacznie więcej 
niż po cenie proponowanej na początku.

- oszustwa dokonywane przez osoby innej narodowo-
ści – osoby te oferują do sprzedaży różnego rodzaju 
towary, wykorzystując nieuwagę osoby starszej czy 
samotnie mieszkającej dokonują kradzieży przed-
miotów wartościowych i pieniędzy.

 Apelujemy do bliskich osób starszych - zadbajcie 
Państwo o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im 
o  zagrożeniach, uczulcie na opisywane przestępcze 
techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie 
ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o czyhających 
na nich zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie 
Państwo na osoby starsze, by kontaktowały się z Wami 
i pytały o radę. W każdej sytuacji budzącej Państwa 
podejrzenia, co do niezgodnych z prawem intencji 
nieznanych osób należy się kontaktować z Policją. Po-
licjanci sprawdzą każdy taki sygnał i być może uda się 
złapać oszustów na gorącym uczynku.

Każdorazowo można temu zapobiec, stosując się do 
podstawowych zasad:
- nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznanej osobie;
- sprawdź, czy dzwonił prawdziwy krewny oddzwania-

jąc do niego lub kontaktując się z innymi członkami 
rodziny w tej sprawie;

- o swoich podejrzeniach zawsze informuj policję oso-
biście bądź telefonicznie pod numerem telefonu 997 
lub 112.

 Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność 
i dystans do przekazywanych informacji spowodują, iż 
nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

„Piękna i Bezpieczna Zagroda
- Przyjazna Środowisku” w 2015 r.

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Pacanów w termi-
nie do 15 czerwca 2015 r.
 Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.pacanow.pl lub z tutejszego Urzędu, po-
kój nr 110. Informuje się, że uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych prowa-
dzący produkcję rolniczą.
 Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie: „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”

Serwis Informacyjny UG
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Powiśle po huraganie!

 Do gwałtownego załamania pogody doszło przed 
wieczorem 20 maja 2015 r. Nadciągające ciemne, 
skłębione chmury z kierunku Dąbrowy Tarnowskiej 
i Mędrzechowa i wzmagający się wiatr nie wróżył nic 
dobrego, tym bardziej, że wokół silne wyładowania 
atmosferyczne dopełniały zbliżające się z różnych 
kierunków burze. Nikt nie przypuszczał, że bar-
dzo szybko tworzący się front skumuluje swoją siłę 
w pasie wzdłuż Wisły z zachodu na wschód. W ciągu 
kilkunastu minut potężny wiatr z intensywnym opa-
dem gradu i deszczu pozrywał dachy na 11 budyn-
kach mieszalnych, 16 gospodarczych i 2 obiektach 

użyteczności publicznej. Nie jest to lista zamknięta, 
gdyż ciągle trwa przyjmowanie zgłoszeń naruszenia 
konstrukcji obiektów mieszkalnych i gospodarskich, 
w których szczególnie dachów wichura nie zdołała 
oderwać od budynków ale pozostawiła ślad w ich 
spójności. W wielu miejscach zerwane zostały linie 
energetyczne, a połamane i wyrwane z korzeniami 
drzewa zatarasowały drogi na Powiślu. Zniszcze-
niu uległo także wiele tuneli foliowych z uprawami 
nowalijek, uprawy zbóż i okopowych. Kataklizm 
dotknął przede wszystkim mieszkańców Komoro-
wa, Grabowicy, Żabca ale straty zgłaszane są   tak-

Honory za zasługi Fundacji!

 Na wniosek wójta gminy Wiesława Skopa oraz po 
zasięgnięciu opinii rady sołeckiej, prezesów stowa-
rzyszeń i dyrekcji szkół działających w Pacanowie 
Rada Gminy postanowiła uhonorować kilkunasto-
letnie wysiłki i oczywiste zasługi dla rozwoju ziemi 
pacanowskiej krakowskiej Fundacji im. Zofii i Wła-
dysława Pokusów. Na sesji w dniu 24.04.2015 r. rad-
ni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu imienia 

Fundacji skwerowi w centrum Pacanowa. Przypo-
mnieć należy, ze fundacja od kilkunastu lat jest za-
angażowana we wspomaganie edukacji młodzieży 
(studentów) z terenu gminy, poprzez ufundowanie 
ponad 80 stypendiów, doposażenie lokalnych placó-
wek oświatowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny 
(komputery, tablice interaktywne). Dzięki staraniom 
zarządu fundacji z prezesem Stefanem Rachwalskim 
na czele zmodernizowano budynek Szkoły Podsta-
wowej w Oblekoniu, gminie przekazano także no-
wego busa marki Mercedes Sprinter do przewozu 
uczniów i dorosłych. Również w Oblekoniu powstał 
jordanowski plac zabaw.
 Fundacja od lat wspiera finansowo działalność 
licznych stowarzyszeń ziemi pacanowskiej, dofinan-
sowuje remonty parafialnych obiektów.
 Nadanie imienia skwerowi w Rynku Pacanowa 
nie powoduje konieczności zmiany dokumentów 
mieszkańców, czy numeracji ich posesji.
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że z Kółka Żabieckiego, Rataj Słupskich, Rataj Kar-
skich oraz terenów przyległych do Kanału Strumień. 
Po ustaniu nawałnicy do akcji ruszyły zastępy OSP 
naszej gminy wspomagane ciężkim sprzętem przez 
PSP Busko. W pierwszej kolejności zabezpieczano 
plandekami budynki przed zalaniem i ta akcja trwa-
ła przez całą noc. Usuwano też zawały na drogach, 
a energetycy zabezpieczali zerwane słupy i przewo-
dy energetyczne. Jednak dopiero rano 21 maja b.r. 
ukazał się prawdziwy obraz zniszczeń na polach. 
Intensywny grad dosłownie wyciął do ,,gołej” ziemi 
uprawy ziemniaków, cebuli, grochu, bobu, kukury-
dzy całe połacie warzyw i zbóż jarych. Lepiej zniosły 
gradobicie zboża ozime, ale i one w wielu miejscach 
mają poważne uszkodzenia. Obrazu zniszczeń do-
pełniły duże rozlewiska wody na polach. Od rana 21 
maja b.r. rozpoczęła się procedura szacowania znisz-
czeń. Sołtysi poszkodowanych miejscowości otrzy-
mali druki zgłoszeń do wykorzystania przez miesz-
kańców. Wójt Gminy po obejrzeniu terenu – udał się 
na rozmowy z Wojewodą Świętokrzyskim na temat 
ewentualnej pomocy dla poszkodowanych. Jaki bę-
dzie efekt – na razie nie ma decyzji w tej sprawie. 
Trwa sprzątanie zniszczeń i szacowanie komisyjne 
strat.



Z Życia Gminy10



Z Życia Gminy 11



Z Życia Gminy12

Informacja dla osób poszkodowanych huraganem
i gradem w dniu 20.05.2015 r.

1.W dniu 21.05.2015 r. w godzinach wczesno-poran-
nych wójt gminy zapoznał się w terenie z rozmia-
rem strat i w tym samym dniu dokonał zgłosze-
nia sytuacji klęskowej do Urzędu Wojewódzkiego 
i Starostwa. Spotkał się także z wojewodą święto-
krzyskim B.Pałka-Koruba i przedstawił sytuację 
na terenie gminy, prosząc o pomoc dla poszkodo-
wanych.

2.Równocześnie w dniach 22-25.05.2015 r. wójt gmi-
ny podjął rozmowy z kierownictwem Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / oddział 
w Kielcach, na temat pomocy dla poszkodowa-
nych rolników w kierunku odbudowy ich poten-
cjału produkcyjnego. Gmina oczekuje na decyzje 
ARiMR w tej sprawie.

3.W dniu 24.05.2015 r. gospodarz gminy rozma-
wiał z Posłem na Sejm RP Mirosławem Pawlakiem 
prosząc o pilną interwencję w wojewody święto-
krzyskiego. Uzgodniono także linie postępowania  
z wójtem Gminy Łubnice i burmistrzem Połańca 
(gminami także dotkniętych klęską).

4.W szerokim zakresie poinformowano lokalne me-
dia o sytuacji. Obszerne relacje o zdarzeniu poja-
wiły się w ,,Echu Dnia” , audycji radiowej ,,Radia 
Kielce” i na portalach internetowych.

5.W dniu 25 maja br. obszary dotknięte skutkami 
huraganu i gradobicia wizytowała komisja woje-
wody świętokrzyskiego.

6.W dniu 26.05.2015 r. wójt spotkał się z kierownic-
twem Rady Gminy, radnymi i sołtysami poszko-
dowanych miejscowości. Omówiono wszystkie 
problemy związane z zaistniałą sytuacją. Gmina 
uzyskała zgodę wojewody na przyśpieszone sza-
cowanie strat w budynkach i uprawach. Tego sa-
mego dnia wójt podpisał zarządzenie powołujące 
Komisję gminne do szacowania zniszczeń.

7.Praca komisji w terenie rozpoczyna się w godzi-
nach porannych 27.05.2015r.

8.Przypomina się poszkodowanym o bezwzględnej 
konieczności zgłoszenia strat na specjalnym dru-
ku w ciągu 10 dni od zaistnienia huraganu. Czas 
ten mija 1 czerwca 2015 r. o godz. 15.00. komisje 
będą docierać do poszkodowanych po uprzednim 
powiadomieniu.

9.O rozwoju sytuacji w obszarze ewentualnego 
wsparcia poszkodowanych z budżetu państwa, 
za pośrednictwem ARiMR oraz z budżetu gminy 
i  kryteriach tej pomocy będziemy informować 
Państwa w terminie późniejszym.

Serwis informacyjny UG
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Z a r z ą d z e n i e Nr  70/2015
Wójta Gminy Pacanów
z dnia  26 maja  2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat po-
wstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r. w Gminie Pacanów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013r. poz. 549 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 12/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2014r. 
w  sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków 
klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję Gminną Komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych, rolnych działach specjalnych 
produkcji rolnej oraz w infrastrukturze drogowej i komunalnej powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r 
w Gminie Pacanów w składzie: 

§ 2.
Zadaniem Komisji Gminnej jest:
1. Szacowanie wielkości strat w gospodarstwach domowych, rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz 
infrastrukturze drogowej i komunalnej powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r
2. Sporządzanie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem areału i stopnia zniszczenia poszczególnych 
gatunków upraw.
3. Sporządzenie zbiorczego protokołu strat powstałych w gospodarstwach domowych,  rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej na terenie gminy i przesłanie ich wraz z kompletem protokołów indywidualnych w obowiązującym 
terminie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach.
4. Szacowanie strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.

§3.
Procedura szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa 
określony został w załączniku Nr 1 do ZarządzeniaWojewody 12/2014 z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powołania 
Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na 
terenie województwa świętokrzyskiego

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Przewodniczący komisji – Kazimierz Zdziebko
Członkowie:
1. Pracownicy Urzędu Gminy Pacanów:
1)P. Alina Woś
2)P. Danuta Kawa
3)P. Anna Wirtek
4)P. Halina Smysło
5)P. Ewa Gmyr
6)P. Aneta Wróbel
7)P. Maria Witek 
8)P. Leszek Bielaska
9)P. Anna Czekalska
10)P. Urszula Tutak
11)P. Marianna Wojtyś

12)P. Anna Bielaska
13)P. Iwona Bednarz
14)P. Katarzyna Więckowska
15)P. Mariusz Ratusznik
16)P. Grzegorz Chrabąszcz
17)P. Dariusz Błach 
18)P. Grzegorz Szymaszek
19)P. Halina Pluta
20)P. Piotr Wojciechowski
21)P. Sławomir Woźniak 
22)P. Liliana Pogorzelska

2. Pracownik ŚODR Modliszewice
P. Tadeusz Lis- ŚODR
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Patriotyczna manifestacja przy kopcu Kościuszki

 „Kopiec Kościuszki” – kopiec 
ziemny przy drodze prowadzącej do 
miejscowości Mariampol w gminie 
Stopnica jest odrestaurowaną pa-
miątką czasów insurekcji kościusz-
kowskiej, usypany przez miesz-
kańców Stopnicy i okolic w okresie 
międzywojennym XX wieku. Przez 
Mariampol w początku maja 1794 
r. przechodził Tadeusz Kościusz-
ko i w tej okolicy obozował jeden 
z  jego oddziałów w drodze do Po-
łańca. Na pamiątkę tego wydarzenia 
powstał kopiec, ukończony w roku 
1924 i do roku 1939 odbywały się 
tu lokalne uroczystości, tu składano 
kwiaty w kolejne rocznice powsta-
nia kościuszkowskiego. Po II wojnie 
światowej zapomniany i niekonser-
wowany zaczął niszczeć. Dopiero 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku z inicjatywy środowiska ludo-
wców gminy Stopnica i zaangażo-
waniu posła Czesława Siekierskiego 
przystąpiono do prac renowacyj-

nych kopca i przywracania mu jego 
pierwotnego kształtu. Otwarto go 
i  przekazano społeczeństwu z po-
sadowioną kamienną tablicą i du-
żym krzyżem na szczycie 7 czerwca 
1987 r. w 193 rocznicę powstania 
kościuszkowskiego, co umieszczone 
jest w treści napisu na wspomnia-
nej tablicy upamiętniającej to wy-
darzenie. Kopiec stał się na nowo 
punktem odbywania się uroczy-
stości gminnych a latach kolejnych 
rangi regionalnej w szczególności 
poświęconych ruchowi ludowemu. 
Od roku 2004, corocznie w maju 
odprawiana jest w tym miejscu 
msza polowa, w której uczestniczą 
mieszkańcy miejscowości z  gminy 
Stopnica i gmin sąsiednich, pocz-
ty sztandarowe ludowców, jedno-
stek straży pożarnej, kombatantów, 

 Trwają zabiegi o wsparcie poszkodowanych hu-
raganem i gradobiciem z 20 maja br. W dniach 26 
– 29 maja 2015 r. kolejni politycy interesowali się 
sytuacją na terenach poszkodowanych. Marszałek 
Województwa Adam Jarubas i Eurodeputowany dr 
Czesław Siekierski zadeklarowali szybkie rozmowy 
z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w spra-
wie pomocy rządowej. Także Poseł na Sejm RP Ro-
muald Garczewski, który 29 maja odwiedził wójta 
gminy uzgadniając zakres swoich działań na szcze-
blu centralnym. Obecnie główny wysiłek zmierza 
do uzyskania wsparcia w ramach działania: „ Przy-
wracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczone-
go w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
prowadzenie działań zapobiegawczych”. Do Urzę-
du Gminy wpłynęło oficjalne stanowisko Agencji i 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /oddział 
Kielce. Szefowa Oddziału Magdalena Kędzierska wi-
dzi szanse na uruchomienie pomocy, ale w ramach  
nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020. Na dziś brakuje jednak 
dokumentów wykonawczych, które pozwoliłyby 
na uruchomienie całej procedury. Z chwilą ukaza-

Będzie pomoc!

nia się stosownego zarządzenia Ministra Rolnictwa 
rozpocznie się proces składania wniosków przez 
poszkodowanych. Warunkiem jest udowodnienie 
strat w produkcji rolnej powyżej 30 % areału   oraz 
strat w budynkach, budowlach, maszynach lub urzą-
dzeniach służących do produkcji rolnej powyżej 10 
000 złotych. Wicemarszałek Województwa Piotr 
Żołądek, który 28 maja  spotkał się z mieszkańcami 
Komorowa, Grabowicy, Zborówka i Zalesia (Gmina 
Łubnice) ocenił rozmiar strat, jako „bardzo poważ-
ny”. Obszerne relacje z terenów zniszczeń zamieściła 
telewizja publiczna w swoich ogólnopolskich i re-
gionalnych kanałach informacyjnych. Wójt gminy 
Wiesław Skop skierował prośbę do Ministra Marka 
Sawickiego o zajęcie oficjalnego stanowiska  w przed-
miocie pomocy dla poszkodowanych. Do godziny 
15.00 - 29 maja zarejestrowano w Urzędzie Gminy 
ponad 300 wniosków o szacowanie strat. Termin ich 
zgłoszenia minął 1 czerwca 2015 r. o godz. 15.00. 
O wszelkich decyzjach w sprawie starań o uzyskanie 
pomocy poszkodowanym będzie na bieżąco infor-
mować Urząd Gminy Pacanów.
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szkół, instytucji i zakładów pracy.  
Składane są kwiaty przed tablicą 
przez przedstawicieli lokalnych spo-
łeczności, władz gminy, powiatu, 
województwa, parlamentarzystów, 
młodzieży, struktur gminnych 
i  wojewódzkich Polskiego Stron-

nictwa Ludowego. Zawsze w tym 
spotkaniu uczestniczy współpomy-
słodawca odbudowy i pomagający 
w odnowieniu kopca, dziś euro par-
lamentarzysta dr Czesław Siekier-
ski, inicjator przedsięwzięcia, Adam 
Jarubas prezes Zarządu Wojewódz-

kiego PSL w Kielcach dziś marsza-
łek województwa świętokrzyskiego 
i od 2009 roku delegacje powiatu 
buskiego. Uroczystości te mają pod-
niosły, głęboko patriotyczny charak-
ter i gromadzą co roku liczną grupę 
osób i pocztów sztandarowych. 

STRAŻACY W PRZEDSZKOLU

 Wizyta strażaków w na-
szym przedszkolu wzbudza co 
roku ogromne zainteresowa-
nie dzieci. Toteż  07.05.2015 
r. odwiedzili nas: pan Artur 
Mormel oraz Grzegorz Mali-
nowski. W  trakcie spotkania 
strażacy zaznajomili dzieci 
z ciekawostkami związanymi 
z ich pracą zawodową,  za-
chowaniem bezpieczeństwa 
w czasie: pożaru, burzy oraz 
wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okoliczno-
ściach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tyl-
ko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków 
samochodowych. Podopieczni z  wielką radością przy-
mierzali hełm, aby poczuć się choć przez chwilę straża-
kiem. Zostali także zapoznani z innymi nowoczesnymi 

sprzętami ratującymi życie 
człowieka. Jak zawsze naj-
większe zainteresowanie 
wzbudził wóz strażacki, 
którym przyjechali stra-
żacy. Niestety pogoda 
w  tym dniu uniemożliwi-
ła nam oglądanie wozu 
z  bliska. Niemniej jednak 
przedszkolaki wykazały 
ogromne zainteresowa-
nie spotkaniem, podczas 

którego nabyły cenną wiedzę. Duża część dzieci, szcze-
gólnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać straża-
kiem.  Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały 
strażakom i życzyły wytrwałości w codziennych zmaga-
niach z przeciwieństwami losu.

Gabriela Czechowska
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IX Sesja Rady Gminy Pacanów

 W dniu 24 kwietnia 2015 r. 
odbyła się IX sesja Rady Gmi-
ny Pacanów zwołana przez 
Przewodniczącego Rady 
Gminy J. Nowickiego. Prze-
wodniczący powitał obec-
nych na sesji radnych gminy, 
wójta gminy W. Skopa, rad-
nych powiatowych J. Kordo-
sa, K. Eliasza, R. Gwoździa, 
komendanta Komisariatu 
Policji w Stopnicy – Kamilę 
Zbertek - Guczał, sekretarza 
i skarbnika gminy, aplikantkę 
radcy prawnego, sołtysów, przybyłych gości.
Zapoznał z   projektem porządku obrad i zapytał 
o uwagi. Wójt zawnioskował o wprowadzenie do po-
rządku obrad w pkt.9 – 3 projektów uchwał jako: j) 
uchwała w sprawie zmiany uchwały XXX/189/12 
w  sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, k) 
uchwała w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Pacanów”, l) 
uchwała w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Słupia gm. 
Pacanów”. Wniosek wójta został przyjęty jednogłośnie. 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porzą-
dek obrad  z poprawkami został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie zatwierdzono protokół  z poprzedniej sesji. 
W dalszej części wójt złożył krótkie sprawozdanie ze 
swojej działalności między sesjami, które przyjęto jed-
nogłośnie. W międzyczasie zabrała głos, przybyła na 
sesję nowa komendant Komisariatu Policji w Stopni-
cy – asp. Kamila Zbertek – Guczał. Poinformowała, że 
od czwartku przejęła obowiązki Komendanta Policji 

w Stopnicy i dołoży sta-
rań, by dobrze wypełniać 
swoje zadania. Podzięko-
wała za zaproszenie na 
sesję. Następnie J. Ma-
tyjas – przewodniczący 
komisji socjalnej przed-
stawił sprawozdanie ze 
wspólnego posiedzenia 
komisji problemowych 
RG, które zostało przy-
jęte jednogłośnie. St. Se-
rafin – przewodniczący 
komisji rewizyjnej przed-

stawił sprawozdanie  z pracy komisji rewizyjnej między 
sesjami, które zostało przyjęte większością głosów. 
W pkt. Interpelacje radnych radny  St. Serafin zwrócił 
się   o odmulenie rowu w Kwasowie koło Pana Sobo-
nia w kierunku Pani Wach, ponieważ była już wizja 
i nadal nic w tej sprawie nie zrobiono. Radny T. Ko-
złowski zwrócił się, o wystąpienie do Świętokrzyskie-
go Zarządu Melioracji w Kielcach, by podał terminy 
prac na poszczególnych wioskach przy odmulaniu 
strugi „Piestrzecko-Biechowskiej”. Radny J. Matyjas 
zwrócił się o  remont drogi w Ratajach k/posesji Mi-
chalskiego. Poruszył sprawę przykrego zapachu na sali 
gimnastycznej w Pacanowie oraz uporczywego spa-
lania w  piecu plastików przez niektórych mieszkań-
ców, co jest b.  szkodliwe dla zdrowia. Radny A. Mo-
lenda zwrócił     się   o poprawę przystanku dla dzieci   
w Słupi, który został uszkodzony. Radny E. Masłow-
ski zwrócił się o nowe pokrycie dachu na przystanku  
w Zborówku  i o wykonanie drogi dojazdowej do pól 
w Książnicach, która została zniszczona przez bobry. 
Radny St. Korbaś zwrócił się do wójta, by wystąpił do 
związku myśliwych i Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska  w Kielcach o odstrzał bobrów, bo jest ich 
bardzo dużo, robią tamy i woda stoi w polach. Rad-
ny M. Matuszewski zwrócił się udrożnienie przepu-
stu na rowie   k. ujęcia wody w Żabcu i podziękował 
radnym powiatowym za wycinkę zakrzaczenia przy 
drodze na Lisiej Górce. Radna H. Komasara zwróciła 
się o sporządzenie wykazu robót na rowach i drogach 
w poszczególnych miejscowościach, by sołtysi danych 
wsi wiedzieli wcześniej o planowanych pracach. Rad-
ny M. Kumoń zwrócił się o poprawienie chodnika na 
ul. Oleśnickiej - za cmentarzem, ponieważ krawężniki 
zostały połamane i czy jest jeszcze na ten chodnik gwa-
rancja. Innych interpelacji nie zgłoszono. Następnie 
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rozpatrzono pismo – skargę Pana Franciszka Skowro-
na – Zakład Projektowania i Usług Technicznych Opo-
le pod adresem wójta gminy. Biorąc pod uwagę całą 
dokumentację, stanowisko komisji rewizyjnej w  tej 
sprawie i po wysłuchaniu skarżącego, radni większo-
ścią głosów podjęli uchwałę, uznając pismo – skargę 
za bezzasadną. W  dalszej części obrad rozpatrzono 
i  przyjęto większością głosów sprawozdanie w reali-
zacji Programu Współpracy z organizacjami pożytku 
publicznego Gm. Pacanów za 2014 r. Następnie przy-
stąpiono do pkt.9  „Podjęcie uchwał”.   Podjęto szereg 
uchwał min. w sprawie:  zmian w WPF-ie Gminy Pa-
canów na lata 2015-2025, zmian w budżecie gminy na 
2015 r., zmiany uchwały III/19/14 z dnia 30.12.2014 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gm. 
Pacanów   na 2015 r., zmiany uchwały II/12/14 z dn. 
16.12.2014 r. w sprawie ustalenia   wysokości diet dla 
radnych, przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach 
w  organach Rady Gminy oraz ustalenia należności   
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 
w której zadecydowano o ustaleniu diet dla sołtysów za 
udział   w naradach roboczych organizowanych przez 
wójta, która to dieta będzie rekompensatą za straco-
ny czas. W dalszej części podjęto uchwałę, w której 
zadecydowano o nadaniu skwerowi w Rynku w Paca-
nowie imienia Fundacji Zofii i Władysława Pokusów 
w podziękowaniu za pomoc fundacji na rzecz gminy. 
Podejmując kolejną uchwałę zadecydowano o wyra-
żeniu zgody  na sprzedaż lokali mieszkalnych położo-
nych w Pacanowie przy ul. Szkolnej 11 ( dot. miesz-
kań w  byłym Posterunku Policji). Następnie podjęto 
uchwały tzw. śmieciowe. Ustalono nowy wzór dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nierucho-
mości zamieszkałej. Ustalono terminy, częstotliwości 
i tryb  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Podejmując uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-
cy -   zadecydowano   o  podwyższeniu   od 1  lipca br. 
opłaty za śmieci segregowane na 4 zł miesięcznie od 
osoby oraz 12 zł od osoby za śmieci niesegregowa-
ne. O podwyżce zadecydowało przede wszystkim 
uruchomienie nowego zakładu utylizacji odpadów 
w Rzędowie i związane z tą utylizacją wyższe koszty 
po stronie tego zakładu. Warto zaznaczyć, że gmi-
ny od 01.07.2014 r. muszą obligatoryjnie dostarczać 
odpady do Rzędowa! Uchwała ta podjęta została po 
długiej dyskusji i analizie sytuacji większością głosów, 
przy 9 gł. za i 5 gł. wstrzym. się. W dalszej części pod-
jęto uchwały, które zostały wprowadzone dodatkowo 
do porządku obrad, a mianowicie: uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały XXX/189/12 w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych, uchwałę  w sprawie realizacji 
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach 
aglomeracji Pacanów”,   uchwałę w sprawie realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczal-
ni ścieków w m. Słupia gm. Pacanów”. Dwie ostatnie 
uchwały intencyjne zostały podjęte, by gmina mogła 
wystąpić do marszałka województwa z  wnioskiem   
o  dofinansowanie ze środków unijnych. Następnie 
wójt udzielił odpowiedzi   na interpelacje. Poruszono 
sprawy różne, w trakcie których rozpatrzono wniosek 
Parafii Pacanów o wsparcie finansowe w wys. 15 tys. 
zł na wykonanie chodnika k/kościoła. Radni więk-
szością głosów poparli wniosek o wparcie z budżetu 
2016 r. Dyskutowano na temat konieczności objazdu 
dróg na terenie gminy, by mieć rozeznanie, gdzie są 
największe potrzeby remontowe. Radna Komasara za-
sugerowała, by podziękować władzom Gm. Łubnice 
za pomoc finansową w wykonaniu drogi łączącej obie 
gminy (droga Komorów – Zalesie). Na zakończenie 
przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych za 2014 r. Na tym 
posiedzenie zakończono.
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KOMUNIKAT POKONTROLNY!

W związku z zakończeniem trwającej ponad 3 miesiące kontroli kompleksowej Gminy Pacanów prze-
prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach i otrzymaniem zaleceń pokontrolnych 
informujemy jak poniżej:
1.Gmina Pacanów uzyskała dobre wyniki kontroli, wskazano jej pewne obszary kompetencyjne do po-

prawy. Nie stwierdzono przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
2.Mieszkańców gminy zainteresowanych treścią wystąpienia pokontrolnego RIO informujemy, że jest 

ono opublikowane na stronie internetowej RIO Kielce i dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Paca-
nów (pokój 102 – sekretarz gminy)

Serwis informacyjny UG

Radni nie chcą funduszu sołeckiego!

 Nasi pacanowscy radni na marcowej sesji podję-
li decyzję o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego 
z  budżetu gminy. Wiadomość przyjęta z ubolewa-
niem przez część sołtysów zwłaszcza, iż dyskusja na 
forum rady gminy została niejako sprowokowana 
przez wnioski z 10 miejscowości podpisane przez 
sołtysów i rady sołeckie. Należy bowiem przypo-
mnieć, że na podstawie ustawy o funduszu sołec-
kim rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę w tej 
sprawie bez względu na to, czy będzie ona pozytyw-
na, czy negatywna. Okazuje się jednak, że od 2009 
roku, czyli od momentu obowiązywania ustawy na-
sza rada gminy nie podniosła tematu i nie podjęła 
żadnej uchwały. Środowisko sołtysów postanowiło 
wziąć sprawy w swoje ręce i zmobilizować organ sta-
nowiący gminy do szerokiej dyskusji na ten temat, 
oraz do wypełnienia podstawowego obowiązku. Na 
specjalnie zwołanej sesji przez Przewodniczącego 
Rady Gminy, my sołtysi mieliśmy okazję poinformo-
wać wójta i radnych o założeniach ustawy, zachęca-
jąc do podjęcia pozytywnej decyzji. Aby zrozumieć 
sedno i zasady działania funduszu sołeckiego wy-
starczy sięgnąć do ustawy, która w moim odczuciu, 
nie jest wielce złożona i nie wymaga skomplikowa-
nych procesów myślowych. Podczas dyskusji, oka-
zało się jednak, że mechanizm ten nie dla wszyst-
kich jest tak oczywisty, nie wspominając o tym, że 
obawiam się, iż nie wszyscy zrozumieli istotę i cel 
tego instrumentu. Dla wyjaśnienia fundusz sołecki, 
może zostać wyodrębniony przez radę gminy i ob-
liczany jest na podstawie zawartego w ustawie wzo-
ru. Polega to na tym, że każde z sołectw otrzymuje 

określoną sumę pieniędzy, o których przeznaczeniu 
decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Do 
obowiązków sołtysa należy sporządzenie i złożenie 
wniosku. Istotne są tutaj przejrzyste zasady wylicza-
nia owych środków dla każdej wsi, bowiem są one 
uzależnione m.in. od liczby mieszkańców, wobec 
tego każde z sołectw otrzymałoby proporcjonal-
ną i wobec tego sprawiedliwie podzieloną pomoc 
na inwestycje, służące poprawie warunków życia 
mieszkańców. Zadaniami realizowanymi z funduszu 
mogą być wszystkie te mieszczące się w katalogu za-
dań własnych gminy i to od mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw zależałaby decyzja, czy przeznaczyć 
je na remont drogi, placu zabaw, budowę chodnika, 
czy zupełnie inny cel. Uchwała o wyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego przyniosła by również pewne 
korzyści dla budżetu gminy, bowiem ustawodaw-
ca przewidział możliwość zwrotu części wydatków 
w postaci dotacji celowej, wynoszącej 20,30 bądź 40 
procent wydatków. W moim skromnym mniemaniu 
nawet gdyby to była wartość najniższa, to przy fun-
duszu wielkości 415 tyś. dla całej gminy, pogardze-
nie 83 tyś. zł rocznie nie wydaje mi się racjonalną 
decyzją, bowiem po 5 latach funkcjonowania jeden 
rok gminie zostałby gratis. Dlaczego więc radni nie 
zdecydowali się wyodrębnić funduszu, jeśli z pra-
wa do tego korzysta ponad połowa świętokrzyskich 
gmin wiejskich? Nie mnie oceniać zamysły radnych, 
nie mniej jednak Państwo – mieszkańcy Gminy Pa-
canów możecie ich o to zapytać.

Wacław Wójcik
Sołtys wsi Rataje Słupskie
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Nie będzie

funduszu sołeckiego w 2016 roku!

 Rada Gminy Pacanów na dwóch sesjach 19 
i 31.03.2015 roku podjęła ostateczną decyzję w spra-
wie funduszu sołeckiego na rok 2016 i lata następne. 
W przyjętej uchwale oddaliła możliwość utworzenia 
takiego funduszu. Wnioski w tej sprawie składały 
pomiędzy 16 lutego a 17 marca 2015 r. rady sołec-
kie i sołtysi miejscowości: Wójcza, Wójeczka, Rataje 
Słupskie, Chrzanów, Zołcza – Ugory, Kółko Żabiec-
kie i Pacanów. Podstawę prawną utworzenia fundu-
szu sołeckiego stanowi ustawa sejmowa z 21.02.2014 
r. W myśl jej zapisów poszczególne sołectwa mają 
możliwość składania wniosków w tej sprawie w nie-
przekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku. 
Środki na ten cel są wyodrębniane w budżecie gmi-
ny na dany rok i przekazywane sołectwu do wyko-
rzystania i rozliczenia na podstawie odrębnej umo-
wy. Można za nie realizować różne potrzeby wiejskie 
(remonty dróg, prace odwodnieniowe, oświetlenie, 
remonty świetlic itd.). Dodatkowo z budżetu pań-
stwa gmina otrzymuje dofinansowanie do tak zain-
westowanych środków w zależności od wskaźnika 
dochodów na jednego mieszkańca (odpowiednio 
20, 30, 40% kwoty wyasygnowanej przez gminę). Co 
w praktyce oznacza, że do każdej zainwestowanej 
złotówki z budżetu gminy można otrzymać odpo-
wiednio 20, 30 lub 40 groszy rządowego dofinanso-
wania po 6 miesiącach licząc od zakończonego da-
nego roku budżetowego i po rozliczeniu wydatków 
sołectwa. Sprawa utworzenia funduszu sołeckiego 
wywołała wielogodzinne dyskusje pomiędzy grupą 
inicjatywną 7 sołectw a radnymi i wójtem gminy. 
Szczególne zaangażowanymi w przekonywanie sa-
morządowców byli sołtysi: Rataj Słupskich – Wa-
cław Wójcik i Chrzanowa – Małgorzata Mierzwa. 
Generalnie i radni, i sam wójt gminy nie kwestio-
nowali zasadności tworzenia funduszu sołeckiego, 
gdyż jest on czynnikiem wyzwalającym społeczną 
aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Z tego, 
m.in. względu około 40 gmin naszego wojewódz-
twa (na 102) zdecydowało się na uruchomienie fun-
duszu. Na decyzji radnych i wójta zaciążyła przede 
wszystkim perspektywa kolejnego naboru fundu-
szy unijnych w  latach 2015 – 2020 i związanego z 
tym koniecznego zabezpieczenia wkładu własnego 
gminy! Samorząd chce pozyskać z RPO i PROW 

oraz z budżetu państwa kilkanaście milionów zło-
tych, m.in. na budowę kanalizacji, nowoczesnego 
przedszkola, placów zabaw dla dzieci, dwóch samo-
chodów bojowych klasy średniej dla jednostek OSP 
i odbudowę dróg zniszczonych nawalnymi deszcza-
mi. Wymaga to zabezpieczenia wkładu własnego 
gminy w wysokości minimum 5-6 mln złotych do 
2018 roku. Samorząd powinien także pogodzić ten 
wymóg z koniecznością spłaty do 2018 około 6 mln 
kredytu inwestycyjnego.

 ,,...wobec takiej perspektywy gmina musi koncen-
trować swoje skromne fundusze by wkład własny do 
kolejnych pieniędzy unijnych i rządowych zabezpie-
czyć. Tym bardziej, że na tym poziomie dofinansowa-
nie wynosić będzie od 75 do 85% kosztów inwestycji, 
włącznie z kwalifikowanym podatkiem VAT. Przy 
funduszu sołeckim gmina otrzymywałaby zwrot mak-
simum 40 groszy do złotówki...”- powiedział Wiesław 
Skop.

 Nie bez znaczenie dla radnych był także fakt, że 
zainteresowanie funduszem sołeckim wykazało tyl-
ko 7 sołectw na 28 istniejących w gminie! W prak-
tyce fundusz byłby najbardziej opłacalny dla dużych 
miejscowości takich jak: Pacanów, Słupia, Rataje 
Słupskie, Sroczków czy Oblekoń. W tym przypad-
kach sołtysi i rady sołeckie mieliby do dyspozycji od 
30 do 60 tys. złotych. W przypadku tych średnich 
lub najmniejszych wsparcie byłoby symboliczne 
w stosunku do potrzeb. Najmniejsze sołectwa mia-
łyby do dyspozycji zaledwie od 1.9 do 4 tys. złotych. 
Zakładając prawidłowe wykorzystanie tych środków 
i 40  % wskaźnik dofinansowania rządowego wów-
czas na potrzeby 28 wsi trafiłoby łącznie 658 tys. zło-
tych! (w tym 470 tys. zł dotacji samorządowej i około 
188 tys. zł dotacji rządowej). Te same 470 tys. z bu-
dżetu gminy przeznaczone na 20 % wkład własny 
przy   modernizacji dróg uszkodzonych powodzia-
mi lub nawalnymi deszczami pozwoli wykorzystać 
około 1.2 mln złotych dotacji rządowej (80% dofi-
nansowania). Jest oczywiste, że gdyby samorząd nie 
spłacał znacznego kredytu inwestycyjnego wówczas 
fundusz sołecki byłby także w naszej gminie.

Serwis informacyjny UG
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Intensywne roboty
na drogach gminnych!

 W wyniku korzystnej oferty przetar-
gowej Gmina Pacanów zamiast zaplano-
wanych 5 odcinków dróg do kapitalne-
go remontu wykona ich 9 w terminie do 
30.06.2015r.
W kolejności są to drogi w:
1.Kółku Żabieckim
2.Żabcu ( 2 odcinki)
3.Ratajach Słupskich (2 odcinki)
4.Oblekoniu (2 odcinki)
5.Sroczkowie
6.Słupi

 Łącznie zostanie wykonanych oko-
ło 5  km nawierzchni asfaltowych i 430 
metrów nawierzchni tłuczniowej za nie-
mal 650 tys. zł. Należy przypomnieć, że 
w tej kwocie mieści się 350 tys. zł dotacji 
rządowej na usuwanie skutków powodzi 
i nawalnych deszczy. Zostanie także wy-
asfaltowany plac przy remizie OSP Rata-
je Karskie. Aktualnie prace już trwają.
 Również w  szybkim tempie postępu-
ją prace na ulicy: Radziwiłłówka i Książ-
nicka w Pacanowie (droga powiatowa), 
które zostaną zmodernizowane do koń-
ca maja 2015 roku. Na ulicy Radziwił-
łówka zostanie wykonany funkcjonalny 
chodnik oraz zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa także na uli-
cy Książnickiej. Prace wykonywane są 
przez powiat w oparciu o środki pozy-
skane z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Gmina Pacanów 
wsparła te działania kwotą 100 tys. zł 
z własnego budżetu.

Serwis informacyjny UG
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Dąb „Marek” 

 Szacowany na około 250 lat 
życia dąb usytuowany na grun-
tach byłego majątku Popielów 
w Wójczy za sprawą wniosku 
Marka Rachuny popartego przez 
miejscowe środowisko o  uzna-
nie go za pomnik przyrody prze-
szedł pod opiekę gminy. Uchwa-
łą Rady Gminy z roku 2014 
został zaliczony do pomników 
przyrody i rozpoczęły się prace 
specjalistyczne jego zabezpie-
czenia przed niszczeniem. To 
potężne drzewo, które w obwo-
dzie na wysokości 1.3 metra od 
ziemi ma w obwodzie pnia 540 
centymetrów i wysokie na ponad 
20 metrów wymaga prac konser-
watorskich. W pierwszym etapie 
za pomocą wyspecjalizowanej firmy usunięty został 
odłamany konar od strony północno-wschodniej 
i spięte stalowymi linami o wysokiej wytrzymałości 
konary w koronie drzewa. Zagrożeniem jest duże, 

pionowe pęknięcie w pniu, które najprawdopodob-
niej w ocenie fachowców powstało od uderzenia 
pioruna. Tu potrzebne jest wyczyszczenie wnętrza 
szczeliny z odłamków z postępującą martwicą tkan-
ki pnia, zabezpieczenia jej materiałem czynnym 
biologicznie, aby zatrzymać proces biodegradacji 
struktury i związanie tego miejsca obejmą stalową. 
Szczelina jest w newralgicznym miejscu dębu – na 
rozgałęzieniu konarów z pnia. Poza tym, w ocenie 
osób prowadzących prace zabezpieczające należało-
by po konsultacji ze specjalistami rozważyć podpar-
cie głównych konarów rozchodzących się na boki. 
Z  informacji uzyskanych z gminy – kolejnym eta-
pem prac zabezpieczających będzie usunięcie suszu 
z korony dębu i fachowa ocena sposobu zabezpie-
czenia szczeliny jego pnia.
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Kombatancka uroczystość w Komorowie!

 W Święto Flagi – 2 maja b.r. w nad-
wiślańskim Komorowie odbyła się 
doniosła uroczystość odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy ku czci grupy kil-
kunastu żołnierzy Batalionów Chłop-
skich, którzy w 1941 roku przed 
porucznikiem Marianem Śliwińskim 
ps. „Lot” złożyli w tym miejscu przy-
sięgę wojskową, otrzymali broń do 
ręki i walczyli do sierpnia 1944 roku.
 Z inicjatywą upamiętnienia wystą-
pił mgr inż. Władysław Kuc z Cie-
plic Śląskich – Zdrój, który nawiązał 
ścisły kontakt z Tadeuszem Wrze-
śniakiem – znanym przedsiębiorcą 
pochodzącym z Komorowa. T.Wrze-
śniak zadbał wspólnie z małżeństwem Andrzejem 
i Ewą Kuc, by tablica miała okazały wygląd i by sta-
nęła w odpowiednim miejscu. Również oprawa uro-
czystości miała doniosły charakter, a wzięli w niej 
udział: Senator RP Mieczysław Gil, Poseł na Sejm 
RP Romulald Garczewski, szef WKU Busko – Zdrój 
płk Jarosław Molisak, szef Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska Andrzej Pałys, Przewodni-
czący Rady Powiatu Andrzej Gądek wraz z radnymi 
powiatowymi: Robertem Gwoździem, Krzysztofem 
Eliaszem i Jerzym Kordosem. Samorząd Gminy Pa-
canów reprezentowali: wójt gminy Wiesław Skop 
i przewodniczący Rady Gminy Jan Nowicki z grupą 
radnych. Przybyła delegacja Związku Kombatantów 

RP z Gminy Pacanów z jego prezesem Mieczysła-
wem Brykiem i sekretarzem organizacji Antoniną 
Smardz. Szczególnie gorąco witano dwóch żyjących 
jeszcze żołnierzy ,,BCh”, którzy uczestniczyli w wo-
jennej przysiędze, tj. Franciszka Komasarę z m. Sto-
gi na Żuławach i Jana Gumułę z Komorowa. Stanęły 
poczty sztandarowe OSP Komorów i Zborówek, ZG 
PSL, Związku Kombatantów, Gimnazjum im,. Bata-
lionów Chłopskich nr 2 w Ratajach Słupskich. Licz-
nie przybyli mieszkańcy Komorowa i okolic. Ksiądz 
proboszcz Parafii Rataje Jan Barna poświęcił tablicę, 
a Władysław Kuc, F. Komasara i J.Gumuła dokonali 
jej odsłonięcia.  W oficjalnych wystąpieniach pod-
kreślano wagę inicjatywy, dziękowano organizato-

rom uroczystości i wspo-
minano wojenny czas oraz 
walkę żołnierzy ,,BCh”. Płk. 
J.Molisak odczytał także spe-
cjalne przesłanie skierowane 
do uczestników uroczystości 
od Minister Obrony Naro-
dowej Beaty Oczkowicz. De-
legacje złożyły kwiaty w stóp 
obeliska, a orkiestra dęta 
z Huty Szkła w Grzybowie 
zagrała wiązankę partyzanc-
kich melodii i marszów. Na 
zakończenie T.Wrześniak 
zaprosił wszystkich uczest-
ników na poczęstunek w ple-
nerze.
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Oto wykaz nazwisk żołnierzy ,,BCh”
upamiętnionych na tablicy:
1.Marcin Dupońka
2.Jan Gumuła
3.Jan Kieras
4.Marcin Kobos
5.Piotr Kobos
6.Stanisław Kobos
7.Franciszek Komasara
8.Stanisław Komasara
9.Franciszek Mrzygłód
10.Józef Mrzygłód
11.Franciszek Nasienniak
12.Jan Wrześniak

Serwis informacyjny UG

P.S.
Szczególne słowa podziękowania należą się organiza-
torom uroczystości: mgr inż. Władysławowi Kucowi, 
Tadeuszowi Wrześniakowi, małżeństwu Andrzejo-
wi i Ewie Kuc z Komorowa oraz Jerzemu Kobosowi 
z Krakowa za tak godną oprawę. 
Podziękowanie kierujemy także do radnej m. Komo-
rów Henryki Komasara, zarządów OSP Komorów 
i Zborówek, dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Ratajach 
Słupskich i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop
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Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ob-
chodzą Rodacy na całym świecie. Choć dla Pola-
ków  3 Maja zawsze był ważnym dniem, to jednak 
do kalendarza świąt narodowych wrócił dopie-

ro w 1990 r. Uchwalona przez Sejm Czteroletni Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów stała się 
symbolem tradycji niepodległościowych państwa.
 W Szkole Podstawowej w Pacanowie jak co roku 

odbył się Apel poświęcony temu historycz-
nemu wydarzeniu. Montaż słowno- mu-
zyczny pt. „ Niech każdy miłość własną 
– kraju miłości poświęci !” przygotowała 
klasa II a pod kierunkiem wychowawczy-
ni   pani   Danuty Dudy. Choć dla młod-
szych uczniów to trudny temat, jednak 
(sprawdzono w naszej szkole wiele razy) 
jak nikt inny potrafią oni podnieść ducha 
patriotyzmu wśród słuchaczy. I tym razem 
było podobnie. Przepiękne wiersze, pie-
śni  i scenki historyczne wprowadziły na-
strój zadumy i refleksji nad dziejami naszej 
Ojczyzny.
 Uczniowie odnieśli się również do in-
nego święta, mianowicie: Dnia Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej obchodzonego od 
2004 r. przed Świętem Konstytucji- czyli 
2 maja. Polskie barwy narodowe kształto-
wały się na przestrzeni wieków, ostatecznie 
7 lutego 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego 
podjął specjalną Ustawę dotyczącą barw 
polskiej flagi. Od tego czasu biel i czer-
wień noszone były na kokardach podczas 
wszystkich powstań niepodległościowych 
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w XIX w. Oficjalnie za barwy narodowe uznano je 
w 1919 r.
 Jak co roku, dyrektor szkoły Małgorzata Stań-
czyk zachęcała uczniów i rodziców do uczestnictwa 
w uroczystościach patriotycznych i eksponowania 
swojej przynależności narodowej w czasie ,, polskiej 
majówki”. Wszyscy bowiem jesteśmy odpowiedzial-
ni za wychowanie młodego pokolenia.

Redakcja SP Pacanów

„Kępianki” i „Pacanowianie” w finale

 Zespoły śpiewacze z naszej gminy po elimina-
cjach rejonowych w Nowym Korczynie zaproszo-
ne zostały przez komisję konkursową do finałowe-
go koncertu Międzynarodowych Buskich Spotkań 
z Folklorem, który odbył się w Busku-Zdroju w 
dniach 16 – 17 maja. Patrząc na obie grupy – Pa-
canowianie uczestniczący w tym przeglądzie od 
wielu lat mają swoją markę, to „Kępianki” dopiero 
niedawno prezentujące swoje propozycja na scenie 
spotkań z folklorem utrwalają w nim swoją wyso-
ką pozycję. Co roku w repertuarze mają mało znane 
szerszej publiczności i koneserom muzyki ludowej 
pieśni a do tego wykonywane w oryginalnej wersji 
słownej i melodycznej – na co zwracają uwagę regio-
naliści, choreografowie i muzycy z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach. Powiększająca się z roku 
na rok lista nowych grup, zespołów, kapel i solistów 

ludowych sprawia iż konkurencja jest duża. W tym 
roku „Kępianki” zdobyły wyróżnienie i niewiele 
brakowało do zakwalifikowania się do grona laure-
atów. Gratulujemy. Koncert laureatów odbędzie się 
14 czerwca br. w Kielcach.
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IV Świetlicowy Konkurs Fotograficzny
– rozstrzygnięty!

 Dnia 24.04.2015 r. w Szkole Podstawowej w Paca-
nowie został rozstrzygnięty IV Konkurs Fotograficzny 
organizowany przez świetlicę szkolną. W tym roku 
konkurs odbywał się pod hasłem ,, Zima w fotografii”, 
a uczestnikami byli jak zawsze uczniowie kl. IV-VI, 
oraz młodsi, co bardzo cieszy i świadczy, o wzroście 
zainteresowania fotografowaniem przyrody wśród 
wszystkich uczniów. Jury w składzie: dyrektor p. Mał-
gorzata Stańczyk, p. Bogumiła Krzemień oraz p. Sła-
womir Cudny przyznali następujące miejsca ( chociaż 
wybór był trudny, bo prace zachwycały oryginalnością 
i pomysłowością):
I miejsce – dla Magdaleny Kumorek uczennicy z kl.VI 
a, za wrażliwość artystyczną i niepowtarzalne ujęcie 
w zdjęciu pt. ,, Promienie słońca”;
II miejsce – dla Roksany Topór z kl. VI a, za pomy-
słowość i zmysł obserwacji ujęty w fotografii ,, Zima 
w lesie”; III miejsca ex aequo – dla Sandry Topór kl. I 
a (wyróżnione fotografie ,, Zima” i ,, Zachód słońca”) 
oraz Natalii Gawłowskiej kl. III b ( wyróżniona foto-
grafia ,, Gałęzie świerku”).

XVI Przegląd Zespołów Przedszkolnych
„Ekologia w wierszu i piosence”

 Dzięki życzliwości Dyrektor Publicznego Przed-
szkola z Połańca Pani Annie Kaniszewskiej Nasze 
Przedszkolaki po raz trzeci wzięły udział w XVI Prze-
glądzie Zespołów Przedszkolnych pt: Ekologia w wier-
szu i piosence. Celem przeglądu było propagowanie 
zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym 
oraz rozwijanie umiejętności i aktywności artystycznej 
dzieci. Organizatorem przeglądu było Przedszkole Pu-
bliczne przy ulicy Madalińskiego i Centrum Kultury 
i Sztuki w Połańcu.  Warunkiem udziału było przy-
gotowanie oprawy artystycznej o treści ekologicznej. 

Nasze Przedszkolaki już od miesiąca uczestniczyły 
w próbach, podczas których uczyły się piosenki i wier-
szy. Na tą okazję dziewczynki przygotowały insceniza-
cję do wiersza Rady Pana Śmietnika i piosenkę „Moja 
Planeta”.  Przedszkolaki pięknie zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie, za które otrzymały grom-
kie brawa, a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki 
dla placówki. 

Agata Wilk 
Wychowawca grupy przedszkolnej

ze Świetlicy dla Małych Dzieci w Ratajach

 Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnie-
nia: uczniowi kl. VI b Danielowi Banachowi za orygi-
nalne ujęcie w zdjęciu ,, Sopel lodu” oraz uczennicy kl. 
VI a Klaudii Gawłowskiej za fotografię ,, Sosna”.
 W nagrodę za włożony trud oraz pasję fotograficzną 
uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe 
dyplomy. Gratulujemy!

Organizator konkursu w szkole
Władysława Grochowska 
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„CUDOWNYCH RODZICÓW MAM…”

 Mama i tata to wielkie słowa, które są synoni-
mem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. 
Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby 
w jego życiu, a więź między dzieckiem a rodzicem, to 
coś, co warto pielęgnować całe życie. Dlatego też, co 
roku w naszym przedszkolu  pomagamy  dzieciom 
wyrazić ich miłość do rodziców organizując Dzień 
Rodziny. Łączymy bowiem jednego dnia dwa pięk-
ne święta: Dzień Matki i Dzień Ojca. Miłości i wzru-
szeń tego dnia mamy więc całe  mnóstwo!  Z tej wła-
śnie okazji 26 maja odbyła się uroczysta akademia 
poświęcona rodzicom. Sala  w budynku ECB zapeł-
niła się rodzicami naszych przedszkolaków, a dzieci 
w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program 
artystyczny. Wszystkich zebranych gości serdecznie 
powitała pani dyrektor Zdzisława Belon i zaprosiła 
do wspólnego oglądania przygotowanego monta-
żu słowno- muzycznego. Jako pierwsze na scenie 
pojawiły się  „Muchomorki” i „Krasnoludki”, które 
wcieliły się w role wiosennych kwiatów składających 
rodzicom życzenia. Następnie były wiersze, piosen-
ki i  życzenia „na wesoło” dla kochanych rodziców 

w  wykonaniu starszaków: 
„Biedronek” i „Żabek”. Całą 
uroczystość  uświetniły oczy-
wiście tańce, przygotowane 
pod kierunkiem pani Joanny 
Białej- Wilk. Były to: polka do 
utworu pt.: „Mama wszystko 
wie”, krakowiak oraz insceni-
zacje taneczne do utworów: 
„Idę w tany, sam bez mamy” 
oraz „Kowboje”. Pod koniec 
uroczystości zjawił się także 

pan wójt Wiesław Skop, który złożył wszystkim ro-
dzicom życzenia. Przypomniał także o tym, jak waż-
na jest rola mamy w życiu każdego dziecka. 
 Podczas wręczania  upominków całusom i uści-
skom nie było końca! Po prezentacji słowno – mu-
zycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku 
w przedszkolu. Atmosfera tej uroczystości była pod-
niosła i niezwykle rodzinna.

Gabriela Czechowska
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 ,,Rodzina razem się trzyma” - pod takim hasłem 
21 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Fun-
dacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edu-
kacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu odbył się etap 
gminny XII ,,Małego” Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego, kończący zmagania uczestników z klas 0-III 
Szkół Podstawowych i Przedszkoli w gminie Pacanów.  
Organizowany od lat konkurs ma na celu popularyza-
cję literatury dziecięcej, rozwijanie talentów i zdolno-
ści, podnoszenie poziomu kompetencji językowych, 
wzbogacanie zasobu słownictwa oraz integrację dzieci 
z różnych szkół i placówek.

Gminny Konkurs Recytatorski Rozstrzygnięty

 Wiosna przyniosła nowości w Świetlicy dla Małych 
Dzieci w Ratajach Słupskich. Bowiem od kwietnia 2015 
roku realizowany jest przez Stowarzyszenie Twórczych 
Eksploratorów Przestrzeni ”STEP” z siedzibą w Rata-
jach Słupskich projekt pn: „Przedszkolna gimnastyka 
buzi i języka”. Pomysł napisania projektu zrodził się na 
podstawie obserwacji rosnącej liczby dzieci z trudno-
ściami artykulacyjnymi i rozwojowymi. Faktem jest 
ponadto, że placówki oświatowe na tym terenie rzadko 
posiadają w swoich kadrach logopedów zajmujących 
się diagnostyką i terapią trudności rozwojowych i arty-
kulacyjnych. Obecnie odpowiednie działania terapeu-
tyczne są szczególnie ważne ze względu na obniżenie 
wieku obowiązku szkolnego.

Bo dla nas dzieci są najważniejsze!

 Wsparciem projektowym objętych zostało dwa-
dzieścioro przedszkolaków, które podczas bezpłat-
nych zajęć logopedycznych w Świetlicy ćwiczą po-
prawną artykulację, percepcję wzrokową i  słuchową 
oraz inne umiejętności niezbędne w przyszłej nauce. 
Cotygodniowe zajęcia prowadzone przez specjalistów 
z zakresu logopedii i dysleksji mają na celu wspieranie 
rozwoju mowy dzieci oraz wczesną interwencję tera-
peutyczną skierowaną do dzieci z symptomami zagro-
żenia ryzykiem dysleksji rozwojowej. 

 Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia wśród 
dzieci badań przesiewowych, a następnie zapoznania 
rodziców z jego wynikami. Cykliczne spotkania rodzi-
ców z 2 pedagogami-logopedami pracującymi w pro-
jekcie to kolejne działania. Mają one na celu posze-
rzenie wiedzy z zakresu językowego rozwoju dziecka. 
Każdy uczestnik tych spotkań otrzymał nieodpłatnie 
poradnik oraz zestaw pomocy logopedycznych służą-
cych zabawie i ćwiczeniom z dzieckiem w domu. Pro-
jekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodzi-
ców, którym bardzo leży na sercu dobro ich dzieci.
 Również Milusińscy niezwykle chętnie uczestniczą 
w zajęciach, a dzięki gimnastyce buziek i jęzorków, szu-
mieniu, syczeniu i innym zabawom logopedycznym 
mają szansę na równy start w życie szkolne z ich rówie-
śnikami z terenów, gdzie logopedyczne badania przesie-
wowe i natychmiastowa terapia są ogólnodostępne.
 Bardzo dziękujemy Rodzicom oraz Wychowawcom 
za współpracę przy realizacji projektu. 
Joanna Szczepaniak – logopeda, pedagog.

Autor i realizator projektu
„Przedszkolna gimnastyka buzi i języka”
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Apel szkolny
z okazji zakończenia

II wojny światowej
pt. „Pamięci poległych”

 W piątek 8 maja 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Pacanowie uczci-
liśmy bohaterów, którzy walczy-
li o  wolną Polskę na wszystkich 
frontach II wojny światowej. Apel 
z okazji 70 rocznicy zakończenia 
II wojny świtowej pt. ,,Pamięci po-
ległych” przygotowali uczniowie 
kl. IV b pod kierunkiem p.  Wła-
dysławy Grochowskiej, p. Justy-
ny Zdziebko i p. Mariusza Maligi. 
Wzruszające, pełne gniewu, stra-
chu, rozpaczy i nadziei wiersze 
wojenne oraz żołnierskie pieśni 
i piosenki zmusiły nas do zadumy, 
refleksji i cichej wdzięczności, Tym, 
którzy walczyli, Tym, którzy odda-
li życie za Ojczyznę i Tym, którzy 
w mozole, ,,kamień po kamieniu” 
odbudowali Ją na nowo – dla nas. 
Dziękujemy.

Redakcja SP w Pacanowie

 Komisja Konkursowa oceniając interpretację i es-
tetykę mówienia, dykcję, dobór repertuaru i ogól-
ny wyraz artystyczny po podsumowaniu punktacji 
przyznała miejsca następującym uczestnikom:
Kategoria klas 0 - I
I m-ce - Anna Maliga - Przedszkole w Wójczy 
II m-ce - Karol Konieczny
- Szkoła Podstawowa w Oblekoniu 
III m-ce - Oliwia Machynia
- Przedszkole w Pacanowie
Kategoria klas II - III
I m-ce - Julia Nalepa
- Szkoła Podstawowa w Pacanowie     
II m-ce - Mateusz Pluta
- Szkoła Podstawowa w Wójczy  
III m-ce – Gabriela Religa
- Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

 Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książko-
we. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsca, będą re-
prezentować Gminę Pacanów na szczeblu powiato-
wym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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 Wiele osób wie, że co czwarty bocian jest „pola-
kiem”. Ale ile osób wie, że podobnie jest w przypadku 
skowronka, czy pliszki żółtej? Tak, w wielu miejscach 
zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem 
silnie zagrożonym wyginięciem!
 Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo 
dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to za-
sługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki nie-
mu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co 
powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje 
w nim doskonałe warunki do bytowania. 
 Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką war-
tość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na 

Propozycja Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”

tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przy-
rodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. 
„Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rol-
niczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać 
piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbior-
cę biologią gatunków związanych z terenami rolniczy-
mi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby 
gospodarowania. Grupą docelową projektu są miesz-
kańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie 
młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowiec-
kiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, święto-
krzyskiego i lubelskiego.

Nasi milusińscy na arenach ponadgminnych

 14 maja przedszkolaki z Pacanowa zaprezentowały 
swoje umiejętności taneczne podczas XII „Małego” 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt:. „Rodzina 
razem się trzyma”. Konkurs odbywał się w Buskim Sa-
morządowym Centrum Kultury. W przerwie między 
zmaganiami recytatorskimi  w dwóch kategoriach wie-
kowych, nasi tancerze  wykonali dwa tańce. Najpierw 
zatańczyły polkę do piosenki pt.: „Mama wszystko 
wie” dzieci z grupy „Żabki”. Następnie na scenę wkro-

czyły piękne krakowianki i krakowiacy z grupy „Bie-
dronek”. Obydwa układy taneczne opracowała i  per-
fekcyjnie wyćwiczyła wspólnie z dziećmi pani Joanna 
Biała- Wilk, animator tańca. Mamy nadzieję, że umi-
liliśmy  choć odrobinę czas tym wszystkim dzieciom, 
które brały udział w konkursie. Był to zapewne dość 
stresujący dla nich dzień. Serdeczne podziękowania 
składamy także organizatorom konkursu za zaprosze-
nie i możliwość pokazania naszych małych talentów 
tanecznych.

Gabriela Czechowska
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Szkolna wycieczka
do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego

 Rozpoczął się sezon wycieczek szkolnych. W tym 
sezonie, niektóre klasy ze Szkoły Podstawowej w Paca-
nowie postawiły na zwiedzanie własnego regionu. 20 
maja uczniowie klasy IV a i V b wraz z wychowawcami 
p. Ireną Rzepą i p. Teresą Kseń odwiedzili Ziemię San-

 Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lo-
kalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowa-
nie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie 
krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, poka-
zowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowa-
nych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy 
brać udział w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje 
wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą 
organizowane będą akcje ogławiania wierzb.
 Zakładamy, że poprzez przeprowadzenie tak róż-
norodnych działań edukacyjnych uda nam się dotrzeć 
z  przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainte-
resować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, 
że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na 
zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensyw-
ną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świa-
domości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw 

i w odejmowanych działaniach: przyczyni się do więk-
szej dbałości rolników o cenne przyrodniczo elementy 
krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rol-
nośrodowiskowych.”

Marek Kowalski
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Projekt „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna 
na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w kra-
jobrazie rolniczym” dofinansowany jest przez Islan-
dię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy 
EOG. W gminie Pacanów w jego ramach realizowane 
zostaną zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz tema-
tyczne spotkania z mieszkańcami. 

domierską. W programie wycieczki było zwiedzanie 
Sandomierza, a w tym: Podziemna Trasa Turystyczna, 
Brama Opatowska, Zamek Królewski i Wąwóz Królo-
wej Jadwigi.
 Wiele wspaniałych wrażeń dostarczył uczniom rejs statkiem 

po Wiśle. Ostatnim 
odwiedzonym w  tym 
dniu miejscem, był rene-
sansowy Zamek w  Ba-
ranowie Sandomier-
skim, zwany ,,Małym 
Wawelem”. Wycieczki 
krajoznawcze to wciąż 
atrakcyjna dla uczniów 
forma: edukacji, socjali-
zacji, integracji i wypo-
czynku.

Redakcja
SP w Pacanowie
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

Zorza Tempo Pacanów „na zakręcie”!

 Niewesołe mają miny kibice naszego zespołu 
patrząc na pozycję w tabeli i oceniając szanse na 
utrzymanie się w tej grupie rozgrywkowej. Ostatnie 
miejsce z 15 punktami, kolejne przegrane przy grze 
wcale nie przynoszącej wstydu. Przecież mecz z Wi-
słą w Nowym Korczynie (druga pozycja w tabeli)  
był pojedynkiem dwóch równorzędnych przeciw-
ników a mimo to przegraliśmy 2 : 3. Potem kolej-
ne przegrane, zmiana trenera i … chyba zabraknie 
czasu na wyjście ze strefy spadkowej (za dużo stra-
ciliśmy w rundzie jesiennej). Oby nie – gdyż szkoda 
jest wylanego przez zawodników potu na treningach 
w  meczach, ich zaangażowania i tej radości z gry, 
jaką prezentowali. Szkoda byłoby sportowej pasji 
tych młodych ludzi.
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