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Szanowni Państwo – mieszkańcy Gminy Pacanów, 
czytelnicy Z Życia Gminy
 Pragnę tą drogą serdecznie podziękować za okazane 
w wyborach parlamentarnych 2015 zaufanie i oddanie 
głosów na moją kandydaturę. Postawienie przez wybor-
ców regionu i w tym z gminy Pacanów na moją ofertę 
programową dało mandat poselski i jako jeden z dwóch 
posłów z województwa świętokrzyskiego rekomendowa-
nych przez Polskie Stronnictwo Ludowe wraz Kazimie-
rzem Kotowskim zasiadam w 460-osobowym polskim 
parlamencie. Dziękując za życzliwe wspieranie mnie 
w kampanii wyborczej jestem do Państwa dyspozycji.

Z szacunkiem 
Poseł na Sejm RP Krystian Jarubas
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Niepodległościowe uroczystości w Pacanowie

 Pięknie świętowała Gmina Pacanów 97-roczni-
cę odzyskania niepodległości poprzez liczny udział 
delegacji pocztów sztandarowych, młodzieży i do-
rosłych mieszkańców gminy. Począwszy od uroczy-
stej mszy świętej w intencji ojczyzny, odprawionej 
w Bazylice przez księdza dyrektora Caritas Diecezji 
Kieleckiej Stanisława Słowika, poprzez hołd oddany 
Marszałkowi J.Piłsudskiemu, na dostojnej gali w Eu-
ropejskim Centrum Bajki skończywszy, była to żywa 
lekcja historii i patriotyzmu. Wśród gości obchodów 

byli: radni powiatowi: Robert Gwóźdź, Krzysztof 
Eliasz i Jerzy Kordos, przewodniczący buskiej Rady 
Powiatu Andrzej Gądek, honorowy obywatel Paca-
nowa prezes Stefan Rachwalski, większość radnych 
z przewodniczącym Rady Gminy Janem Nowickim 
na czele, prezesi stowarzyszeń, sołtysi, przedsiębior-
cy i dyrektorzy szkół. Po uroczystej mszy świętej 
i odśpiewaniu ,,Boże coś Polskę” uczestnicy obcho-
dów zebrali się pod obeliskiem Marszałka Józefa Pił-
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sudskiego, gdzie po wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt, poszczególne delegacje złożyły wieńce i zapa-
liły znicze, a w geście szacunku pochyliły się liczne 
sztandary. Przy obelisku zaśpiewali ,,Pacanowianie”, 
a z głośników rozległ się hymn wojska polskiego. 
Druga część obchodów odbyła się w Europejskim 
Centrum Bajki i miała charakter uroczystej sesji 
Rady Gminy. Po hymnie państwowym głos zabra-
li przewodniczący RG Jan Nowicki i wójt Wiesław 
Skop. W krótkich wystąpieniach nawiązali do rocz-
nicy odzyskania niepodległości i związanych z nią 
wartości.
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 Dorocznym zwyczajem wręczono także lokalne 
wyróżnienia ,,Laur Pacanowski”. 

 W kategorii Talent Roku 2014/2015 laur odebra-
ła laureatka krajowych i wojewódzkich   olimpiad 
oraz konkursów Aleksandra Wójtowicz – uczennica 
Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. W tej kategorii kapi-
tuła plebiscytu przyznała także specjalne wyróżnie-
nie, szczególnie uzdolnionemu uczniowi Technikum 
Teleinformatycznego w Szczucinie – Arkadiuszowi 
Piotrowi Grzywa. W kategorii ,,Sukces zawodowy 
Roku 2015” laur odebrała Elżbieta Cybulska – wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie – zaan-
gażowany pedagog – zwłaszcza w pracy z uzdolnio-
ną młodzieżą.
 W kategorii ,,Aktywność w działalności poza-
rządowej i charytatywnej” wyróżnienie odebrała 
długoletnia sołtys sołectwa Oblekoń   Pani Halina 
Malinowska – Czekaj, bardzo zaangażowana we 
wspieranie rodzin z niskim statusem materialnym 
i w działalność wolontariatu. Pani sołtys za w/w ak-
tywność została w poprzednich latach wyróżniona 
także statuetką ,,Serce Dobroci” nadawaną przez 
buska kapitułę. Laur specjalny - statuetkę ,,Przyja-
ciela Gminy Pacanów” otrzymał dyrektor ks. Stani-
sław Słowik za wieloletnią profesjonalną współpra-
cę z  samorządem gminy, za ustawiczne wysiłki na 
rzecz mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia 
w czasie klęsk żywiołowych i   wieku seniorskim, 
wreszcie za wspieranie działań edukacyjnych samo-
rządu. W części artystycznej interesujące przedsta-
wienie nawiązujące do tematyki niepodległościowej 
zaprezentowali artyści z jednostki wojskowej ko-
mandosów z Lublińca.  Ich występy nagrodziła bu-
rza oklasków! Podobnie oklaskiwano także występ 
laureatów Przeglądu Pieśni i Poezji Patriotycznej. 

Serwis Informacyjny U.G. 
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Podziękowanie
 Składam serdeczne podziękowanie Pani Dyrek-
tor Karolinie Kępczyk za Pomoc organizacyjną przy 
obchodach 97-rocznicy odzyskania niepodległości, 
a księdzu prałatowi Leszkowi Domagale za uroczystą 
homilię w intencji ojczyzny.
 Podziękowanie zechcą także przyjąć „Pacanowia-
nie”, jednostki OSP, stowarzyszenia i szkoły, które ak-
tywnie włączyły się w rocznicowe obchody, jak rów-
nież mieszkańcy gminy za udział w uroczystości.

Wójt Gminy
Wiesław Skop
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Wybory i już po wyborach

 W wyniku wyborów do parlamentu RP, jakie od-
były się 25 października br. Prawo i Sprawiedliwość 
zdobyło największą liczbę mandatów mając tym sa-
mym prawo formowania rządu. Na stanowisko Pre-
zesa Rady Ministrów rekomendowana została przez 
PiS poseł Beata Szydło i to ona przedstawiła skład 
osobowy Rady Ministrów. Poszczególne stanowiska 
i resorty objęli: Wicepremier, minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego - Piotr Gliński, Wicepremier, 
minister rozwoju - Mateusz Morawiecki, Wicepre-
mier ds. rozwoju, minister, członek RM - Jerzy Kwie-
ciński, Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego - Jarosław Gowin, Szef kancelarii prezesa 
Rady Ministrów, minister - Beata Kempa, Minister 
w kancelarii prezesa RM, przewodniczący Komitetu 
Stałego RM - Henryk Kowalczyk, Minister w kan-
celarii prezesa RM, szef gabinetu politycznego pre-
miera, pełniący funkcję rzecznika rządu - Elżbieta 
Witek, Minister obrony narodowej - Antoni Macie-

rewicz, Minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro, 
Minister skarbu państwa - Dawid Jackiewicz, Mini-
ster środowiska - Jan Szyszko, Minister energetyki - 
Krzysztof Tchórzewski, Minister edukacji narodowej 
- Anna Zalewska, Minister sportu i turystyki - Witold 
Bańka, Minister pracy i polityki społecznej - Elżbieta 
Rafalska, Minister spraw wewnętrznych i administra-
cji - Mariusz Błaszczak, Minister rolnictwa i rozwoju 
wsi - Krzysztof Jurgiel, Minister spraw zagranicznych 
- Witold Waszczykowski, Minister cyfryzacji - Anna 
Stróżyńska, Minister infrastruktur i budownictwa 
- Andrzej Adamczyk, Minister zdrowia - Konstan-
ty Radziwiłł, Minister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej - Marek Grabarczyk, Minister finansów 
- Paweł Szałamacha, Minister, członek RM, koordy-
nator służb specjalnych - Mariusz Kamiński, Minister 
w kancelarii prezesa RM ds. UE - Konrad Szymań-
ski, Minister w kancelarii prezesa RM ds. kontaktów 
z parlamentem - Adam Lipiński.

XVII Sesja Rady Gminy Pacanów

 W dniu 17 listopada 2015 r. odbyła się XVII se-
sja Rady Gminy Pacanów zwołana przez Przewod-
niczącego Rady Gminy J. Nowickiego. Przewod-
niczący powitał obecnych na sesji radnych gminy, 
wójta gminy W. Skopa, radnych powiatowych A. 
Gądka, K.Eliasza, J. Kordosa, R. Gwoździa, sekre-
tarza i skarbnika gminy, aplikanta radcy prawnego, 
sołtysów, dyr. ECB, dyr. Biblioteki, przybyłych gości. 
Zapoznał z projektem porządku obrad i zapytał o 
uwagi. Uwag do porządku 
obrad nie zgłoszono. Po-
rządek obrad został przy-
jęty jednogłośnie. Następ-
nie zatwierdzono protokół 
z poprzedniej sesji. Wójt 
złożył podziękowanie Pani 
Zofii Juda - byłej Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pacanowie od-
chodzącej emeryturę, za 
długoletnią pracę - która 
nie przybyła na sesję. Po-
witał i przedstawił nowo 

wybraną dyrektor P. Annę Szcześniak, która od 1 
listopada br. pełni funkcję dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Pacanowie. Następnie głos za-
brał przybyły na sesję A. Gądek, radny powiatowy 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego, który 
przekazał życzenia dla pracowników socjalnych z ra-
cji zbliżającego się ich święta. Poinformował o moż-
liwościach finansowych powiatu odnośnie realizacji 
jakichkolwiek prac na terenie tut. gminy i powiatu 
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oraz o sytuacji buskiego szpitala. Dyr. ECB K. Kęp-
czyk zwróciła się z prośbą, by powiat rozważył spra-
wę zwiększenia dotacji dla ECB na Festiwal Kultu-
ry Dziecięcej, ponieważ kwota 5 tys. zł, jaką powiat 
przyznaje jest „bardzo niska i zarazem śmieszna”. 
Wypowiedziała się również na temat bieżącej dzia-
łalności ECB oraz poinformowała o planowanych 
działaniach. A. Gądek zapewnił, że dołoży starań i 
zaapelował do pozostałych radnych powiatowych, 
by podczas pracy w komisjach nad budżetem zwró-
cili się o zwiększenie tej kwoty. W dalszej części wójt 
złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności 
między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Na-
stępnie A. Molenda – przewodniczący komisji roz-
woju przedstawił sprawozdanie ze wspólnego po-
siedzenia komisji problemowych RG, które zostało 
przyjęte jednogłośnie. W pkt. Interpelacje, radny E. 
Masłowski zwrócił się do radnych i sołtysów o po-
moc dla poszkodowanego w pożarze P. K. Trybały 
z Kars Małych. Radny A. Czub poparł wypowiedź 
radnego Masłowskiego. Zaznaczył, że wskazana jest 
tu pomoc w postaci paszy, ponieważ poszkodowany 
nie ma karmy dla zwierząt. Zwrócił się o poprawie-
nie stanu hydrantów, ponieważ w razie pożaru nie-
które są niesprawne. Zwrócił się również o wycinkę 
przed zimą zakrzaczeń przy drogach gminnych i po-
wiatowych. Radny T. Kozłowski zwrócił się o remont 
spornej drogi w Wójczy, w stronę P. Ciurlika. Radny 
M. Matuszewski zwrócił się o wyjaśnienie rodzicom 
dzieci z SP Pacanów problemu nieprzyjemnego za-
pachu w szkole, ponieważ na forach internetowych 
przekazywane są informacje na temat bezczynności 
wójta i radnych w tej sprawie. Wskazanym byłoby 
umieszczenie informacji o podejmowanych działa-
niach w tej sprawie. Radny M. Kumoń poparł wypo-
wiedź radnego Matuszewskiego, by umieścić jakąś 
informację dla rodziców dzieci. Zwrócił się również 
o zorganizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Gminy spotkania opłatkowego dla sa-

motnych mieszkańców gminy. Przy tej okazji będzie 
można rozdać potrzebującym żywność. Radna C. 
Bonar stwierdziła, że takie spotkania można zor-
ganizować w każdej wsi, a nie tylko w Pacanowie. 
Radny J. Matyjas poinformował, że w Ratajach ta-
kie spotkania odbywają się corocznie. Innych inter-
pelacji nie zgłoszono. Następnie uchwalono stawki 
podatkowe na 2016 r. Podjęto szereg uchwał w tej 
sprawie. Stawki podatkowe nie uległy zmianie. Rad-
ni zatwierdzili stawki jednogłośnie. Po zatwierdze-
niu stawek podatkowych radni po długiej i burzliwej 
dyskusji zatwierdzili przy 8 gł. za , 4 gł. przeciw i 3 
gł. wstrzymujących się - taryfy za wodę i ścieki na 
2016 r. Taryfy zostały podwyższone o 0.54 zł za m³ 
wody (brutto) i 1 zł (brutto) za m³ ścieków. Jak pod-
kreślił wójt podwyżka ta jest konieczna, by wykonać 
pilny remont ujęcia wody w Wójeczce oraz wykonać 
i podłączyć 2 studnie na ujęciu w Żabcu, żeby zabez-
pieczyć mieszkańców w wodę na terenie całej gminy. 
Gmina ma szansę pozyskania środków z zewnątrz 
na ten cel, ale potrzebne są środki na wkład własny 
gminy w wys. 180 tys. zł na to zadanie, stąd pod-
wyżka taryf jest niezbędna. Po zatwierdzeniu taryf 
radni zatwierdzili informację dot. realizacji zadań 
oświatowych na terenie gminy za okres 2014/2015. 
Następnie radni zostali zapoznani z informacją dot. 
analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracow-
ników samorządowych za 2014 r. W dalszej części 
obrad podjęto uchwały dotyczące m.in.: zmian w 
budżecie gminy na 2015 r., uchwalenia Statutu Gmi-
ny Pacanów, zatwierdzenia Programu współpracy z 
organizacjami pożytku publicznego na 2016 r. oraz 
szereg uchwał dot. gospodarki odpadami. Po roz-
patrzeniu i podjęciu uchwał wójt W. Skop udzielił 
odpowiedzi na interpelacje, a następnie poruszono 
sprawy różne. Sołtysi : Rataj Słupskich i Zborówka 
Nowego wnosili o zorganizowanie zebrań z miesz-
kańcami, celem omówienia spraw bieżących. Na 
tym posiedzenie zakończono.
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Podatki i opłaty w roku 2016

PODATKI NA ROK 2016 BEZ PODWYŻEK! 
WZROSNĄ OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI.. 
ALE TYLKO NA ROK!
 Obradująca w dniu 17 listopada 2015r. Rada 
Gminy Pacanów zatwierdziła wszystkie stawki po-
datkowe na rok 2016. Pozostają one na poziomie 
obowiązującym od 2014 roku! W kuluarach obrad 
mówiono, że jest to efekt przyrzeczenia jaki w ubie-
głorocznej kampanii wyborczej złożył mieszkańcom 
gminy Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i 
Gospodarna Gmina”. Z tego komitetu wywodzi się 
11 radnych i wójt obecnej kadencji. Wójt Gminy 
Wiesław Skop – rekomendujący radnym stosowne 
projekty kilku uchwał podatkowych określił zwięź-
le ten stan rzeczy: „...przyrzeczeń wyborczych na-
leży dotrzymywać, stąd proszę Państwa Radnych o 
utrzymanie stawek podatkowych na dotychczasowym 
poziomie...” Uchwały przyjęto jednogłośnie! Do-
datkowo Rada Gminy zastosowała obniżkę podatku 
od środków transportowych w dwóch przedziałach 
od przyczep i naczep trzy-osiowych oraz autobusów 
powyżej 22 miejsc siedzących w celu zachęcenia firm 
transportowych do rejestracji swojej działalności na 
terenie Gminy Pacanów. Znacznie poważniejszy pro-

blem stanął przed wójtem i radnymi przy ustalaniu 
opłat na rok 2016 za dostawę wody i odprowadza-
nie ścieków. Przepisy obowiązujące w tym obszarze 
nakładają na wójta gminy konieczność opracowa-
nia stawek taryfowych. Stawki te Rada Gminy może 
przyjąć lub odrzucić bez możliwości dokonywania 
korekt w ich wyliczeniu. Przedstawiając propozycję 
podwyżek taryf wójt gminy powiedział: „...Stawki 
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na dostawę wody i odbiór ścieków nie były zmienia-
ne od 9 lat! W międzyczasie znacznie wzrosły koszty 
m.in.: energii elektrycznej, akcesoriów i napraw. Ale 
nie ten czynnik jest najważniejszy. W 2016r. musi-
my pilnie wykonać remont kapitalny ujęcia wody w 
Wójeczce o wartości kosztorysowej około 400 tyś. zło-
tych, zalanego ubiegłorocznym oberwaniem chmury, 
a na ujęciu w Żabcu uruchomić 2 studnie głębinowe 
za około 100 tyś. złotych, bo zaczyna tam brakować 
wody. W celu zrealizowania tych zadań gmina wystą-
piła o pomoc rządową w wysokości 300 tyś. złotych. 
Jednak brakującą kwotę musimy pokryć z podwyżki 
cen. Dodatkowo w kolejce czeka nas wymiana 1900 
liczników na wodę i konserwacja ponad 650 hydran-
tów z zasuwami. Mając na względzie bezpieczeństwo 
mieszkańców w zakresie dostaw wody, szczególnie 
istotne w takim czasie jak tegoroczna susza, wnoszę 
do Państwa Radnych o zaakceptowanie nowych ta-
ryf …” Propozycja gospodarza gminy wywołała na 
obradujących dzień wcześniej komisjach i w czasie 
sesji żywiołową dyskusję. Część radnych, wskazując 
na konieczność wykonania przytoczonych inwesty-

Serwis Informacyjny UG

cji i remontów ubolewała nad faktem, że podwyżka 
taryf nie jest rozłożona w czasie. Inni wskazywali na 
fakt, że ceny za dostawę wody i odbiór ścieków są 
jednymi z najniższych wśród gmin ościennych i że 
nikt ich nie aktualizował od 9 lat! Pytano także dla-
czego radnym nie przedstawiono założeń podwyżki 
w październiku br. Ostatecznie Rada Gminy za-
twierdziła nowe taryfy po przyjęciu zapewnienia, 
od wójta, że podwyżka jest tylko na rok 2016, czyli 
na czas wykonywania pilnych remontów! Ozna-
cza to, że na rok 2017 będą obowiązywać niższe 
stawki. Za nowymi taryfami głosowało 8 radnych, 4 
przeciw, a 3 się wstrzymało. Cena metra sześcienne-
go wody (z VAT) wzrośnie od 01.01.2016r. z 2,36zł 
do 2,94zł, a ścieków z 3,67zł do 4,75zł za metr sze-
ścienny. Wzrośnie także opłata abonamentowa przy 
dostawie wody z 3,47zł do 5,18zł.
 Zatwierdzone stawki podatkowe i taryfy podamy 
Państwu w BIP, niezwłocznie po podpisaniu uchwał 
przyjętych przez Radę Gminy.
P.S. Poniżej podajemy ceny obowiązujące w 2015r. w 
ościennych gminach: (bez 8% VAT)

Gmina Cena wody zł/m3 netto Cena ścieków zł/m3 netto
Stopnica 3,08 5,42
Łubnice 1,85 -
Oleśnica 4,59 4,06
Tuczępy 3,33 5,56
Solec-Zdrój 3,20 7,40
Szczucin 2,91 4,44
Nowy Korczyn 3,15 6,00
Busko-Zdrój 4,09 5,37
Połaniec 4,69 8,04
Staszów 3,20 6,72
Dąbrowa Tarnowska 3,87 5,43
Pacanów 2,19 3,40
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CZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ UDAREMNI
BUDOWĘ ELEKTROWNI WIATROWYCH W BLISKIM 

SĄSIEDZTWIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ???

 W dniu 18 października z inicjatywy 
Zarządu Gminnego Koła NSZZ  „SO-
LIDARNOŚĆ” Rolników Indywidual-
nych pod przewodnictwem Stanisława 
Lolo odbyło się w Wójczy spodkanie 
mieszkańców naszej gminy z Posłem na 
Sejm i Prezesem struktur Wojewódz-
kich Prawa i Sprawiedliwości Krzyszto-
fem Lipcem.
 Prowadzący to spotkanie Stanisław 
Lolo na wstępie ,podziękował koledze 
Prezesowi miejscowej OSP w Wójczy 
Markowi Rachunie za udostępnienie 
na to spotkanie świetlicy OSP, kolegom 
z Zarządu : Andrzejowi Warchulskie-
mu sołtysowi z Wójeczki i Januszowi 
Hałasowi sołtysowi ze Zborówka No-
wego za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania, 
oraz powitał pana Posła Krzysztofa Lipca i licznie 
przybyłych mieszkańców gminy Pacanów.
 Prowadzący to spotkanie zasygnalizował pro-
blemy z jakimi borykają się miejscowi rolnicy i 
mieszkańcy naszej gminy, w szczególności: sprawę 
planowanej budowy na naszym terenie  Elektrowni 
wiatrowych w bliskim sąsiedztwie domów miesz-
kalnych, nurtującą większość mieszkańców z tego 
terenu. Poruszył też sprawę sposobu szacowania 

strat spowodowanych tegoroczną suszą przez ko-
misje powołane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 
Stanisław Lolo podkreślił, że w tej sprawie rolnicy 
mają wiele racji twierdząc, że Pani Wojewoda zakpi-
ła sobie z rolników wydając zarządzenia i powołując 
komisje zbyt późno - czyli po żniwach i po zbiorach 
większości plonów z pól. Nakazując zarazem komi-
sjom, aby szacowały straty wyłącznie na podstawie 
wizji lokalnych,  i to tylko z niektórych plonów które 
pozostały jeszcze na polu. Zwrócił też uwagę Pana 

Posła na fakt że w spra-
wie budowy farm 
wiatrowych brak jest 
szczegółowych regula-
cji prawnych w Polsce 
w ustawach Prawo bu-
dowlane i Środowisko-
wej odnośnie usytu-
owania w bezpiecznej 
odległości wiatraków 
od budynków miesz-
kalnych. Obowiązujący 
obecnie stan prawny 
powoduje, że inwesto-
rzy uzyskują zezwolenia 
na budowę elektrowni 
wiatrowych w pobliżu 
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Jak buskie gminy i powiat korzystały
z dotacji Unii Europejskiej w minionej dekadzie

 „Rzeka euro płynie do samorządów” - to przesła-
nie rankingu opublikowanego właśnie przez bran-
żowe czasopismo „Wspólnota”, dotyczącego wyko-
rzystania przez nasze samorządy funduszy z Unii 
Europejskiej, w latach 2004-2014. Dla Polski była to 
dekada intensywnego rozwoju, a postęp cywilizacyj-
ny wiąże się z dotacjami, płynącymi wartkim stru-
mieniem z Brukseli. 

 Z opracowania, którego autorami są Paweł Swia-
niewicz i Julita Łukomska wynika, że poziom wy-
korzystania unijnych funduszy w Polsce jest bardzo 
zróżnicowany. Na jednym biegunie mamy 45 samo-
rządów, które zdobyły ponad 5 tysięcy złotych dota-
cji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na prze-
ciwległym - 19 samorządów, które pozyskały mniej 
niż 100 złotych funduszy z Brukseli „na głowę”.

domów mieszkalnych, gdyż takie elektrownie trak-
towane są przez państwo nie jako elektrownie, lecz 
jako zwykłe budowle przemysłowe jak: wodociąg, 
gazociąg czy kanalizacja. 
 Poseł Krzysztof Lipiec odpowiadając na poruszo-
ne sprawy odniósł się krytycznie do rządów PO-PSL , 
które jak przedstawił od około 5 lat blokują złożony w 
Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość projekt Ustawy 
o odnawialnych źródłach energii , która precyzyjnie 
reguluje usadowienie zarówno farm wiatrowych jak i 
pojedynczego wiatraka od budynków mieszkalnych. 
W ustawie tej minimalna odległość wiatraka od domu 
mieszkalnego nie może być mniejsza niż 2 km, i jest 
to odległość zbliżona do minimalnych odległości w in-
nych krajach Unii Europejskiej. 
 Co zaś się tyczy sposobu  szacowania strat z tego-
rocznej suszy to w ocenie Posła Lipca sposób szaco-

wania strat mniej więcej  odzwierciedla sposób po-
dejścia rządu PO - PSL do spraw rolników, dlatego 
ważne jest, aby rolnicy i mieszkańcy wyciągnęli wła-
ściwe wnioski i aby dokonali właściwego wyboru w 
nadchodzących wyborach parlamentarnych. Poseł 
Lipiec zwrócił też uwagę na konieczność i wagę wła-
ściwego sposobu wykonywania obowiązków przez 
członków Obwodowych Komisji Wyborczych z ra-
mienia PiS jak i Świętokrzyskiego Korpusu Ochro-
ny Wyborów. Następnie Poseł Krzysztof Lipiec od-
powiadał na inne pytania zebranych mieszkańców i 
odnosił się do przedstawianych problemów.
 Przewodniczący Stanisław Lolo zakończył to 
spotkanie dziękując wszystkim obecnym za udział 
w nim i miłą atmosferę zapraszając zarazem Posła 
Krzysztofa Lipca na kolejne spotkanie.

KG NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”

Będzie II etap instalacji systemów energii odnawialnej, 
czyli solarów w Gminie Pacanów!

 W minionym tygodniu został ogłoszony przetarg 
na realizację drugiego etapu instalacji solarów na 
budynkach prywatnych. Z obszaru gminy Pacanów 
czeka z nadziejami na kontynuację projektu około 
125 właścicieli budynków. Na chwilę obecną dobie-
ga końca realizacja pierwszego – głównego zadania, 
jakim jest montaż 280 sztuk instalacji solarnej. Do 
zakończenia tej części zadania pozostało zaledwie 4 
sztuki.
 Przypomnimy, że na realizację tego popularne-
go wśród mieszkańców gminy projektu samorząd 
otrzymał dofinansowanie z tzw. mechanizmu szwaj-
carskiego w wysokości 2669670,64 zł (brutto)! Swój 

udział finansowy w wysokości 696663 zł wnieśli tak-
że zainteresowani właściciele domów prywatnych. 
Zadania realizuje w szybkim tempie i bez zakłóceń 
konsorcjum firm: firma ,,Wiktor” Sp. Jawna z Ra-
domska – jako lider konsorcjum i ,,ECO-TEAM” Sp. 
Z o.o. Spółka komandytowa z Częstochowy (partner 
konsorcjum). Koszt realizacji tak wyczekiwanego, 
drugiego etapu montażu solarów wyniesie około 
1,55 mln złotych! Zakłada się, że montaż 125 dodat-
kowych instalacji potrwa do 30.09.2016r., a końcowe 
rozliczenie finansowe do końca 2016 roku. W chwili 
obecnej lista rezerwowa oczekujących zawiera 125 
nazwisk i zakończono przyjmowanie zgłoszeń!
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ska. Na 63 miejscu, z rezultatem: 3750,95 złotych 
dotacji na mieszkańca. Pozostałe nasze gminy nie 
przekroczyły progu 2 tysięcy - 508 lokatę zajmują 
Tuczępy (1743,26 złotych), 783 jest Gnojno (1321,45 
złotych), zaś na 916 miejscu sklasyfikowano gminę 
Pacanów, która pozyskała w tej dekadzie 1161,51 
złotych unijnych dotacji na mieszkańca. 
 Ranking „Wspólnoty” obejmuje łącznie 1566 
gmin wiejskich. Dla porównania, ostatnie są wielko-
polskie Komorniki, gdzie pozyskano... zaledwie 7,59 
złotych funduszy z Brukseli na mieszkańca. 
 Ta klasyfikacja ma swoją specyfikę. Pamiętajmy, 
że Bruksela nie daje nic za darmo. Prowadząc inwe-
stycje z dofinansowaniem unijnym, samorządy mu-
siały dokładać praktycznie drugą złotówkę z własne-
go budżetu. Co ważne - nie był to jednorazowy zryw, 
lecz systematyczna praca przez całą dekadę. 

Miliony na inwestycje 
 Sztandarową „unijną” inwestycją w naszym po-
wiecie jest przebudowa alei Mickiewicza i rewita-
lizacja rynku (z przyległościami) w Busku-Zdroju. 
Koszt tego zadania wyniósł ponad 30 milionów zło-
tych, a 60 procent wydatków pokryło dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej. 
Gmina Solec-Zdrój na swoje miejsce w elicie zapra-
cowała wieloma inwestycjami w zakresie infrastruk-
tury, a także w sektorze uzdrowiskowym. Miłym za-
skoczeniem jest wysoka lokata Wiślicy w rankingu. 
Rozwija się także Nowy Korczyn, gdzie flagową in-
westycją dekady 2004-2014 była kosztowna rewitali-
zacja centrum miasteczka. Sporo dużych inwestycji 
na koncie ma również gmina Stopnica. 

Korzystają wszyscy 
 „Korzystanie z funduszy unijnych jest w polskich 
samorządach powszechne. Nie udało nam się zna-
leźć ani jednego, który przez całą dekadę nie sko-
rzystałby z żadnej dotacji unijnej” - dodają autorzy 
rankingu „Wspólnoty”. Wychodzi na to, że mimo 
wszystko... Bruksela da się lubić.
 Gmina Busko-Zdrój zajmuje w rankingu 33 miej-
sce w kategorii miast powiatowych, z wynikiem 
2135,11 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Gminy wiejskie: 7. Solec-Zdrój - 8305,05 zł; 42. Wi-
ślica - 4340,91 zł; 54. Nowy Korczyn - 3959,79 zł; 
63. Stopnica - 3750,96 zł; 508. Tuczępy - 1743,26 zł; 
781. Gnojno - 1321,45 zł; 916. Pacanów - 1161,51 zł 
dotacji „na głowę” mieszkańca. 

Źródło: echodnia.eu

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Wszystkim , którzy byli z nami
w najtrudniejszych chwilach,

okazali życzliwość i serce, tak licznie
towarzyszyli  w uroczystości pogrzebowej, 
nadesłali kondolencje, ofiarowali modlitwę

i intencje mszalne, złożyli wieńce
i kwiaty oraz podzielają nasz smutek

po odejściu ukochanego Męża, Tatusia,
Teścia, Dziadzia i Pradziadzia  

Ś.P. HENRYKA GAWLIK 
składamy szczere podziękowania

- żona Krystyna, córki i syn.

Zobaczmy, jak to wygląda w powiecie buskim. 

Wzrosty i spadki 
 Powiat buski zajmuje wysokie 27 miejsce w Polsce 
- z wynikiem 854,30 złotych na jednego mieszkań-
ca. Jest też drugi w regionie świętokrzyskim, tuż za 
skarżyskim. W rankingu „Wspólnoty” sklasyfikowa-
no 314 powiatów. 
 W kategorii miast powiatowych Busko-Zdrój pla-
suje się na 33 miejscu w kraju - z wynikiem 2135,11 
złotych „na głowę”. Jest także drugie w naszym wo-
jewództwie, za Skarżyskiem-Kamienną. 
 „Członkiem Unii Europejskiej staliśmy się w 
końcowym okresie perspektywy 2000-2006, potem 
przyszła pora na budżety 2007-2013 i 2014-2020. 
Stąd - przy ogólnej tendencji wzrostowej, która ma 
szanse utrzymać się jeszcze kilka lat - krótkotrwa-
łe okresy spadku w latach 2007-2008 i 2012-2013. 
Kiedy kończyły się środki z poprzedniego budżetu, 
a nowy znajdował się dopiero w fazie rozruchu” - 
oceniają sytuację eksperci ze „Wspólnoty”. 

Solec w elicie 
 Przejdźmy teraz do kategorii: gminy wiejskie. Tu 
sklasyfikowano siedem gmin z powiatu buskiego, 
a najwyższe, siódme miejsce zajmuje Solec-Zdrój. 
Z budzącym szacunek wynikiem - 8305,05 złotych 
dotacji na jednego mieszkańca. 
 Na 42 miejscu znalazła się Wiślica - 4340,91 zło-
tych, 54 lokatę zajmuje Nowy Korczyn - 3959,79 zło-
tych unijnych funduszy „na głowę”. 
 Stopnica stała się na powrót miastem w styczniu 
2016 roku, więc w rankingu „Wspólnoty” - za deka-
dę 2004-2014 - klasyfikowana jest jako gmina wiej-
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Piątkowy 13 listopada br.
wieczór i noc w Paryżu!

 Tego wieczoru w zamachach w stolicy Francji 
Paryżu zginęło 129 osób, kilkadziesiąt jest rannych 
w tym duża grupa ciężko. To największa - nie boję 
się nazwać - rzeź, której dopuścili się terroryści w 
Europie. Francja wprowadziła stan wyjątkowy, za-
mknęła granice, ale w zglobalizowanym świecie nie 
ma granic. Przerażające jest to, że barbarzyński i tak 
zuchwały atak może zainspirować kolejne grupy fa-
natyków w Europie. Nie wiadomo do końca mimo 
zawężenią kręgu podejrzanych, kto dokonał ataków, 
czy byli to zamachowcy powiązani z Państwem Is-
lamskim czy też inni fundamentaliści. Ten dramat, 
który rozegrał się na oczach tysięcy ludzi, relacjo-
nowany przez stacje telewizyjne był wstrząsem dla 
społeczności i elit rządzących państwami i nareszcie 
jak niezaprzeczalny fakt okupiony krwią niewin-
nych ludzi dotarł do kręgów decyzyjnych państw 
europejskich - że Zachód przegrał kolejną batalię 
w wojnie z terroryzmem. Dotychczas uspakajające 
sygnały płynące do ludzi z ich strony, że Afganistan 
i Irak były ostatnimi frontami walki z terrorystami 
prysły jak mydlana bańka. Staje się coraz bardziej 
jasne – analizując kolejne wypowiedzi głów państw 
i konsolidację na szczeblu Unii Europejskiej wraz z 
próbą zorganizowania koalicji antyterrorystycznej z 
Rosją włącznie, że bez rozwiązania konfliktu w Syrii 
i zniszczenia rosnącego w siłę kalifatu Państwa Is-
lamskiego w Syrii i Iraku nie będziemy mieli spoko-
ju. Dzisiejszy dżihad toczy się na ulicach jak widać, 
między innymi Paryża, Brukseli, Kopenhagi, Berli-
na i w zgodnej opinii ekspertów do spraw Bliskiego 
Wschodu może zawitać niespodziewanie i z zasko-
czenia w innych wielkich aglomeracjach w każdym 
kraju na świecie. Jak na razie sfery rządzące w Polsce 
uspakajają, że nasz kraj jest bezpieczny i nie grożą 
nam podobne jak w Paryżu ataki.  Konsekwencją za-
machów 11 września 2001 roku w Stanach Zjedno-
czonych (samobójcze ataki uprowadzonych z pasa-
żerami samolotów rejsowych na obiekty dwóch wież 
World Trade Center oraz budynek Pentagonu) była 
amerykańska inwazja na Afganistan, bo tam upatry-
wano źródła tej masakry. Konsekwencją rzezi w Pa-
ryżu jest wysoce prawdopodobna interwencja woj-
skowa w Syrii. Ale pokonanie dżihadystów to tylko 
początek, gdyż dzisiejszy dżihad poprzez otwarcie 

granic i swobody poruszania się ludzi, tu szczegól-
nie w Europie – patrz strefa Schengen - nie toczy się 
tylko na Bliskim Wschodzie. Dzisiejszy dżihad toczy 
się – wszędzie !!. Na dodatek fala uchodźców z Pół-
nocnej Afryki zalewająca Europę, której wielkości 
nie przewidzieli zapraszający ich w pierwszych po-
czątkach tego procederu przede wszystkim Niemcy 
przyniosła i tych, którzy uciekali przed wojną, także 
młodych ludzi szukających swojego miejsca i dobrej 
pracy, ale też stwierdzone fakty - grupy fanatyków 
islamskich gotowych na samounicestwienie się z 
okrzykiem „Allach jest wielki” (w atakach samobój-
czych) w imię walki z niewiernymi (kulturą euro-
pejską wywodzącą się z chrześcijaństwa).  Po ataku 
w Paryżu i ogromie ofiar prezydent Francji stwier-
dził – „jesteśmy na wojnie z przeciwnikiem, którego 
nie potrafimy do końca nazwać, który zawsze ude-
rza z zaskoczenia, który nas nienawidzi, który żyje 
między nami”. Kiedy obserwowałem ciąg zdarzeń 
w Europie od początku eksodusu uchodźców do 
państw europejskich i tragiczne zdarzenia – tu ko-
lejne zamachy przeprowadzone przez islamskich bo-
jowników oraz wzrost potencjału kalifatu wróciłem 
myślami do książki „Przepowiednie królowej Saby 
i Michaldy” wydanej w początku XX wieku, którą 
czytało na przełomie lat 50-tych i 60-tych ubiegłego 
wieku z zapartym tchem, jak pamiętam wiele osób 
w Pacanowie i okolicach. Książka ta przechodziła z 
rąk do rąk aż któregoś dnia zniknęła i nie wiem do 
dziś, kto ostatni ją miał w ręce. A była to książka z 
wielkim pietyzmem przechowywana w biblioteczce 
mojej babci a dostała ją od swojego ojca, mojego pra 
pra dziadka w Nowym Korczynie. Treści w niej za-
warte doskonale wyjaśniał nam, młodym czytelni-
kom ówczesny mój sąsiad, mieszkający w domu p. 
Wojtyś na Radziwiłłówce – były rządca w majątku 
księcia Macieja Radziwiłła – Pan Wargo. Był to dys-
tyngowany starszy pan zawsze z nieodłączną lasecz-
ką, mający ogromną wiedzę na każdy praktycznie 
temat. Dużo czytał, interesował się wieloma zagad-
nieniami i radio było dla niego źródłem interesują-
cych wiadomości. Ów pan - nam, grupie młodych 
czytelników przepowiedni tłumaczył ich sens i treść. 
Przepowiednie Saby i Michaldy spisane na kartach 
w/w książki opisywały między innymi wybuch obu 
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wojen światowych i ich skutki (ogrom ofiar i znisz-
czeń), zachowania się ludzi – tu brat zabijać będzie 
brata, syn - ojca, dzieci nie będą słuchać rodziców i 
nie będą miały dla nich szacunku, nastawać będzie 
groza a ludzie będą bać się wychodzić z domu, że 
w stroju i zachowaniu nie będzie można odróżnić 
kobiety od mężczyzny, że maszyny będą zastępować 
pracę człowieka, że będziemy szybko poruszać się 
dużymi ptakami (tu samoloty w dzisiejszym rozu-
mieniu) za horyzont na inne kontynenty, rozmawiać 
przez magiczne pudełka nie widząc drugiego czło-
wieka (tu telefony i telefony komórkowe), widzieć 
na żywo drugiego człowieka zza horyzontu (tu tele-
wizja) i wiele, wiele innych faktów, które dziś są dla 
nas współczesnych normalnością. Skąd one miały 
wówczas – wieki wstecz – taką wiedzę, taką wizję 
świata ?. Ciekawym a zarazem zastanawiającym był 
fragment dotyczący Polski, który mówił, że przyj-
dzie wielki zamęt na świecie, wojna wywołana przez 
małe państwo ze wschodu arabii wyznające inną re-
ligię niż my, która zniszczy wielkie potęgi żyjące w 
luksusie, nie przejmujące się biedą innych. Nastąpi 
wielki głód na świecie, w wyniku działań wojennych 
wyginą całe narody, zmieni się obraz ziemi i utworzy 
wielka, jałowa pustynia, morza wystąpią z brzegów, 
zmieni się rytm dnia, kiedy nie wiadomo będzie, 
kiedy wstanie słońce a kiedy zapadnie noc. Ta woj-
na będzie krótka, ale gwałtowna, po której ci, którzy 
przeżyją widząc odciśniętą stopę człowieka będą ją 
całować i iść po śladach, aby go znaleźć. Obszar dzi-
siejszej Polski ocaleje z pożogi i skupi się tu ocalałe 

życie a nasz kraj sięgać będzie od morza do morza. 
A wszystko to nastąpi, kiedy na tronie Piotrowym 
(tu papież) zasiądzie drugi Polak (czyli pierwszy już 
był – Jan Paweł II) a poprzedzać te wydarzenia będą 
wielkie kataklizmy, wybuchy wulkanów, powodzie, 
ulewy, susze, świat będzie głośno mówił o jedności, 
szacunku dla człowieka, zbierać się będą przywód-
cy wielkich mocarstw aby debatować o pokoju. I im 
więcej mówić się będzie o pokoju tym bardziej na-
rastać będą konflikty zbrojne aż do wielkiej wojny 
kładącej kres ludzkości. To część z obszernego ma-
teriału, jaki zapamiętałem z tej książki i wyjaśnień 
Pana Wargo, ale jak analizuję dzisiejsze zdarzenia 
i wydarzenia na świecie a szczególnie w Europie 
ze zwiększającą się aktywnością fundamentalistów 
islamskich  – to zaczynam mieć nieodparte wraże-
nie, iż coś w tym musi być. Nie mogę, mimo wielu 
starań dotrzeć do kogoś, kto posiada ową książkę z 
przepowiedniami Saby i Michaldy. Wprawdzie nie 
jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale 
jak pamiętam ludzie w latach 50-tych i 60-tych XX 
wieku po przeczytaniu tych przepowiedni zaczynali 
wierzyć w taki scenariusz końca ludzkości. Wracając 
do krwawych listopadowych zamachów we Francji 
na usta ciśnie się krótkie zdanie – „Europa po tych 
zdarzeniach już nigdy nie będzie taka sama”. Mimo 
apeli o spokój i jedność, jako sprzeciw wobec islam-
skiej przemocy – strach i obawa o życie zaczyna do-
minować w europejskiej codzienności. 

Robert Gwóźdź

Trzeba zacząć od dorosłych w Pacanowie

 Policjant z buskiej komendy i dzielnicowy z Ko-
misariatu Policji w Stopnicy w ramach kampanii 
„Trzeba zacząć od dorosłych” udali się do szkoły w 
Pacanowie. Okazją do odwiedzin była wywiadówka 
z rodzicami uczniów. Podczas takich spotkań, mun-
durowi przekazują informacje dotyczące szkodliwo-
ści zażywania dopalaczy i narkotyków.
 Zorganizowana wywiadówka w Szkole Podsta-
wowej w Pacanowie, była okazją do spotkania się 
policjantów z rodzicami uczniów. W jej trakcie po-
licjanci przeprowadzili pogadankę dotyczącą roz-
poznawania zjawiska narkomanii. Omówili także 
temat konsekwencji prawnych posiadania dopala-

czy, narkotyków czy innych środków psychoaktyw-
nych. Na przykładach atrap, opisali wygląd najpo-
pularniejszych narkotyków i akcesoriów służących 
do ich zażywania. Zgromadzeni obejrzeli również 
film opracowany przez Komendę Wojewódzką Po-
licji w Kielcach, wspomagający działania pod nazwą 
„Trzeba zacząć od dorosłych” w ramach Ogólnopol-
skiej Kampanii „Dopalacze kradną życie”. Rodzice 
uczniów dzięki takim spotkaniom mogą poszerzać 
swoją wiedzę dotyczącą dopalaczy   i narkotyków 
oraz zagrożeń, jakie powodują.

Opr. TP / KPP
w Busku-Zdroju
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 Przez kilka lat rodził się pomysł zebrania uzdolnio-
nej muzycznie młodzieży grającej na instrumentach 
dętych i zorganizowania naszej, gminnej młodzie-
żowej orkiestry dętej. Mamy w corocznych kalenda-
rzach gminnych szereg spotkań, uroczystości, gdzie 
wręcz wskazane jest w oprawie udział orkiestry. Wie-
lokrotnie na takie spotkania zapraszane były grupy 
orkiestrowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Bejsc, No-
wego Korczyna, Wiślicy, Szczucina czy przepięknie 
zorganizowana i wyposażona z dynamicznym ka-
pelmistrzem na czele orkiestra Huty Szkła Tadeusza 
Wrześniaka … i wreszcie zaczął się materializować 
dla wielu nierealny pomysł posiadania własnej grupy 
orkiestrowej. Bodźcem stała się konkretna rozmowa 
konkretnego człowieka z wójtem gminy, czyli prezesa 
Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Stefana Ra-
chwalskiego deklarującego sukcesywne wyposażanie 
tworzonej orkiestry w instrumenty. Kiedy do Urzę-
du Gminy w Pacanowie przyjechał Pan Rachwalski 
z pierwszą partią nowiusieńkich trąbek, saksofonów, 
klarnetów – stało się jasne, że żarty się skończyły i idea 
utworzenia z prawdziwego zdarzenia naszej gminnej 
orkiestry stała się faktem. Ponieważ chętnych do or-
kiestrowego grania nie brakuje i są to zdaniem kapel-
mistrza zdolni i utalentowani młodzi ludzie rozpoczę-
ły się zajęcia. Nierealny wiele lat temu pomysł został 
zmaterializowany. Opiekę nad tworzoną orkiestrą 
objął człowiek o najwyższych kwalifikacjach mery-
torycznych, doświadczony w organizowaniu, kształ-

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła …

ceniu muzycznym i prowadzeniu podobnych między 
innymi w Busku-Zdroju, Kielcach – Jan Tokarz, który 
mimo wielu obowiązków wyraził zgodę i podjął się 
zadania poprowadzenia pacanowskiej orkiestry. Ćwi-
czenia odbywają pod jego opieką dwa dni w tygodniu 
we wtorki i piątki w Sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny. Efekt pracy w pierwszej publicznej prezentacji 
będzie możliwy dopiero po co najmniej roku pracy z 
grupą – powiedział kapelmistrz a pełne przygotowa-
nie do koncertowego grania – to dopiero po osiem-
nastu miesiącach. Podejmując się pracy w Pacanowie 
i mając do dyspozycji naprawdę zdolnych młodych 
ludzi chciałbym także ze względów sentymentalnych 
do miejsca mojej młodości pokazać tą ukształtowaną 
już orkiestrę z górnej, muzycznej półki – dodał Jan 
Tokarz. Z szacunkiem członkowie szkolącej się gru-
py muzyków odnoszą się do sponsora strategicznego 
Fundacji Pokusów i jej prezesa, który znajduje czas, 
aby usiąść w kąciku sali ćwiczeń i słuchać jak grają, 
może jeszcze nieporadnie, nie do końca składnie jako 
zespół ale z zaangażowaniem, miłością do muzyki, 
którą emanuje ich dyrygent - pasjonat i uznany auto-
rytet kapelmistrzowski. I kiedy spotykają się w trójkę 
przyglądając poczynaniom młodych orkiestrantów – 
Wiesław Skop, Jan Tokarz i Stefan Rachwalski -  wi-
dać, że w orkiestrach dętych jest jakaś magiczna siła i 
niepowtarzalna moc a to co wspólnie rozpoczęli ma 
swój sens i treść. Powodzenia dla muzyków i ich ka-
pelmistrza !.

Dyrygent, opiekun merytoryczny orkiestry
Jan Tokarz

Ćwiczy grupa
instrumentów perkusyjnych
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V Przegląd Kolęd Zapomnianych

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kępianki” i Gmina Pacanów serdecznie zapraszają wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w V Przeglądzie Kolęd Zapomnianych, który odbędzie się dnia 3 
stycznia 2016 roku o godz. 16.00 na hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rata-
jach Słupskich.

Regulamin V Przeglądu Kolęd Zapomnianych- 3 stycznia 2016

1. Organizatorem V Przeglądu Kolęd Zapomnianych jest Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kępianki” w Kępie Lubawskiej.

2. Celem przeglądu jest popularyzowanie starodawnych kolęd i pastorałek śpiewanych dawniej w gru-
pach kolędniczych, których źródłem tekstowym i historycznym były tzw. Kantyczki oraz poszukiwa-
nie osób, które pamiętają i znają popularne w naszym regionie melodie tych utworów, aby przekazać 
je następnym pokoleniom i aby nie zginęły bezpowrotnie z kultury i tradycji polskiej.

3. Przegląd będzie przebiegał w formie konkursu z nagrodami.

4. Zwycięzcy IV Przeglądu Kolęd Zapomnianych( kategoria indywidualna oraz zespołowa) nie biorą 
udziału w konkursie, ale występują, jako GWIAZDA WIECZORU z wybranym przez siebie krótkim 
repertuarem.

5. Każdy uczestnik ( indywidualny, duet lub grupa śpiewacza) powinien zaprezentować 5-7 zwrotek 
utworu nie śpiewanego powszechnie, ale będącego w zbiorach tzw. Kantyczek w formie „a capella” lub 
z towarzyszeniem instrumentów z tym, że śpiew ma pełnić główną rolę, a pamięciowe opanowanie 
tekstu, to walor podnoszący ocenę występu.

6. Komisja konkursowa będzie się składać z wysokiej klasy fachowców z dziedziny szeroko pojętej kul-
tury i muzyki. Zostanie przyznane I, II i III miejsce w kategorii indywidualnej oraz I, II i III miejsce w 
kategorii zespołowej. W tym roku odbędzie się to z podziałem na grupy wiekowe w obu kategoriach: 
DOROŚLI i DZIECI.

7. Warunkiem uczestnictwa w V Przeglądzie Kolęd Zapomnianych jest zgłoszenie do 24 grudnia 2015r. 
tytułu kolędy lub pastorałki oraz wykonawcy (w kategorii zespołowej, jej przyjętej nazwy).

Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 603052930 lub pocztą elektroniczną na adres ma-
ilowy ewka4068@op.pl

Zapraszamy do udziału!

Informacja dotycząca badań mykologicznych
w budynku szkół w Pacanowie

 W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi badań mykologicznych w budynku szkół w 
Pacanowie informuję, że planowane jest ich przeprowadzenie w grudniu br.

dyr Stanisław Stańczyk
Gimnazjum nr 1 w Pacanowie
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Zmiana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

 Mgr Anna Szcześniak po wygraniu konkursu ogłoszonego przez gmi-
nę Pacanów została od 1 listopada 2015 r. dyrektorem Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Zastąpiła na tym stanowisku Panią Zofię Judę, która odeszła na 
emeryturę. Anna Szcześniak ma ukończone studia wyższe, jest magistrem 
filologii polskiej z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Od dziecka 
związana jestem z Pacanowem – mówi nowa dyrektor – tu się wychowałam, 
tu jest ciągle moje serce i moja rodzina. Na moją drogę zawodową i wybór 
kierunku studiów, miłość do książek i wychowanie czytelnicze duży wpływ 
miała właśnie Pani Zofia Juda a także nieocenieni wychowawcy szkolni 
Anna Tułak, Sławomir Cudny. Przez sześć lat pracowałam w zespole mery-
torycznym Europejskiego Centrum Bajki. Jestem zaszczycona objęciem tu w 
Pacanowie funkcji dyrektora biblioteki, która pozwoli mi na szerszy kontakt 
i współpracę z mieszkańcami gminy w wyznaczonym przez gminę zakresie 
i szerzej w życiu kulturalnym naszego lokalnego środowiska. Chciałabym, 
aby biblioteka gminna stała się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, miej-

scem gdzie każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie. Głównym celem, jaki założyłam obejmu-
jąc stanowisko jest aktywizacja lokalnej społeczności wokół instytucji, którą kieruję. Przejmuję księgozbiór 
składający się z 31 750 pozycji i 545 aktywnych czytelników. Planuję poszerzyć ofertę o nowe propozycje 
– tu między innymi o warsztaty tematyczne, konkursy, wystawy o rożnej tematyce w tym okolicznościowe 
związane z twórczością literacką, historią tego terenu, promocją wartości intelektualnych. Zamierzam też 
wyposażyć bibliotekę w nowe technologie przekazu i komunikacji. Życząc Państwu, mieszkańcom gminy 
miłej współpracy z biblioteką gminną zapraszam do korzystania z jej zasobów.  

Mikołajki w Centrum Bajki

To już pewne. Mamy potwierdzoną informację, że 6 grudnia do Centrum Bajki w Pacanowie przyjedzie Św. 
Mikołaj. Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem i śnieżynkami, które tego dnia będą się z Wami 
bawić i promować literaturę dziecięcą. Podczas wydarzenia gościć będziemy prof. Joannę Papuzińską i Rafała 
Witka. Laureata Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 2015!

W programie:
12.00 – 13.00 - Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem laureatem Koziołka 2015
13.00 – 14.00 - Filharmonia Świętokrzyska z koncertem familijnym „Historia o małym krawczyku”
14.45 – 15.00 – Wręczenie nagród w konkursie ,,Kartka Świąteczna”
15.00 – 16.00 - Spotkanie autorskie z prof. Joanną Papuzińską
12.00 – 17.00 - Pracownie Świętego Mikołaja:
Pracownia słodkości – wyczarujemy piernikowe smakołyki, którymi ozdobimy choinkę.
Pracownia kreatywna – świąteczne lampiony ze słoików, świec i farb.
Pracownia wyobraźni – malowanie świątecznych buziek.
Wstęp wolny!

Tego dnia oczywiście Mikołaj będzie wręczać grzecznym dzieciom prezenty.
Chcesz sprawić radość dziecku i sobie? Przynieś do Centrum Bajki paczkę dla Twojej pociechy, a Mikołaj wręczy 
ją podczas wydarzenia „Książka od Mikołaja”.
Nie masz pomysłu na prezent? W ECB znajdziesz mnóstwo edukacyjnych i literackich inspiracji i kupisz bajkowy 
upominek.
Najlepsze Mikołajki będą w Centrum Bajki!
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Światowy Dzień Pluszowego Misia

 Posiadacze pluszowych misiów przekonują,  że  
ukochany  pluszak  daje poczucie bezpieczeństwa 
i jest niezawodnym przyjacielem . 25 listopada ob-
chodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, 
który ustanowiony został w 2002 roku, w setną rocz-
nicę powstania tej popularnej na całym świecie ma-
skotki. Wszystkie przedszkolaki, co roku pamiętają 
o tym święcie. Tego dnia obowiązkowo przychodzą 
do przedszkola ze swoim ulubionym misiem. Pozna-
jemy wtedy imiona misiów oraz ich cechy, zwłaszcza 
te, za które dzieci kochają je najbardziej. Przypomi-
namy także historię powstania pierwszego na świe-
cie misia- Teddiego.
 W naszym przedszkolu, w środę, dzieci bawiły się 
misiami do woli. Odbyły się różne konkursy, dzie-
ci kolorowały misie, śpiewały piosenki, uczyły się o 
nich wierszyków. Miło i sympatycznie spędziliśmy 
dzień na przytulaniu.

Gabriela Czechowska
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Święto
w Szkole

Podstawowej
w Ratajach

 17 uczniów klasy I wychowaw-
cy Renaty Szczepaniak złożyło w 
obecności całej szkoły uroczyste 
ślubowanie zostając tym samym 
włączonych oficjalnie do grona 
społeczności uczniowskiej tej 
placówki. Było ono główną czę-
ścią corocznego Dnia Otwarte-
go, który w przeddzień Święta 
Niepodległości 11 listopada na-
cechowane jest tu elementami 
patriotycznymi, tożsamości na-
rodowej i wspólnoty środowi-
skowej Powiśla. Do wielu cieka-
wych propozycji dla uczniów i 
rodziców włączyły się aktywnie 
jak w roku poprzednim Koła 
Gospodyń Wiejskich z tego te-
renu – „Kępianki” z prezes Ewą 
Jamińską na czele, Żabieckie Po-
wiślanki” z prezes Teresą Banach 
na czele, Nadwiślanki” z prezes 
Beatą Mietłowską na czele, radni 
Rady Gminy z Powiśla organi-
zując ciekawe, pozaprogramowe 
zajęcia z różnych dziedzin. Były 
gry i zabawy, których kulmina-
cja nastąpiła na podsumowanie 
i finał całego dnia. W tym roku 
poszczególne grupy wiekowe 
wykonywały symbole narodowe 
– godło i flagę, okolicznościowe 
kotyliony przypinane wszyst-
kim uczestnikom tego spotka-
nia, kolorowe opaski na głowy. 
Zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia kulinarne prowadzone 
przez panie z KGW – tu przy-
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gotowanie i wypiek kruchych 
ciasteczek, którymi częstowano 
na finał zabawy, zajęcia taneczne 
oraz nauka wybranej pieśni pa-
triotycznej prezentowanej przed 
ślubowaniem pierwszaków. Oni 
byli w tym dniu głównymi po-
staciami środowiskowego spo-
tkania, którym życzono dobrych 
wyników w nauce, uśmiechu i 
radości z bycia uczniem tej za-
wsze pogodnej na co dzień pla-
cówki oświatowej. Pasowania 
dokonał dyrektor szkoły Krzysz-
tof Eliasz a zwieńczeniem był 
podarowany przez rodziców tort 
z budzącymi ogromny zachwyt 
maluchów błyskającymi ognia-
mi sztucznymi. Dzień Otwarty 
w szkole w Ratajach był radosny, 
kolorowy, dynamiczny i szczęśli-
wy dla uczniów, rodziców i gości 
tego wyjątkowego, odświętnego, 
przeplatanego elementami pa-
triotycznymi spotkania.
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Droga
Polaków do

Niepodległości

 Uroczysty Apel poświęcony 97 
Rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości odbył się w 
naszej szkole dnia 10.11.2015 r. 
Montaż słowno-muzyczny, który 
był swoistą lekcją historii przy-
gotowały klasy: IV  a  i b oraz V 
b pod kierunkiem: pani Włady-
sławy Grochowskiej i pani Justy-
ny Zdziebko. Śpiew żołnierskich 
i patriotycznych pieśni wspierał 
Szkolny Chór ,,Gama” pod kierun-
kiem pana Mariusza Maligi. Mło-
dzi artyści ,,wciągnęli” do wspól-
nego śpiewania całą społeczność 

szkolną rozdając wcześniej  przy-
gotowane teksty utworów. Duże 
wrażenie na odbiorcach wywarła 
również piękna, symboliczna sce-
nografia i wzruszające  teksty roz-
palające w nas na nowo ciekawość 
historyczną i ducha patriotyczne-
go. W takich momentach wszyscy 
zadajemy sobie pytanie o nasz sto-
sunek do wartości najwyższych. 
A bilans naszego rozrachunku z 
samym sobą bywa różny. Szkoła 
nigdy nie przestanie o tych wyda-
rzeniach uczyć, o tym przypomi-
nać, ale naszym pragnieniem jest, 
aby to dom rodzinny był głów-
nym nośnikiem wartości. W tro-
sce o przyszłe pokolenia Polaków 
zadbajmy więc wspólnie o to, aby 
nasze dzieci znały historię swojego 
kraju, uczestniczyły w obchodach 
ważnych rocznic i okazywały na-
leżny szacunek Miejscom Pamięci 
i Symbolom Narodowym.

Redakcja SP
w Pacanowie
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 Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa Pracowni-
ków Socjalnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Busku-Zdroju byli organizatorami 17 listopada 
br. uroczystego spotkania związanego z obchodzo-
nym od roku 2003 w powiecie buskim Dniem Pra-
cownika Socjalnego. Święto przypada 21 listopada 
w Światowym Dniu Życzliwości. Ta data upamiętnia 
też ważne w historii polskiej działalności socjalnej 
spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989r., w 

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

którym uczestniczyli znani i zasłużeni propagatorzy 
opieki nad potrzebującymi - Jacek Kuroń, Joanna Sta-
ręga-Piasek oraz wielu innych oddanych temu spo-
łecznemu zadaniu. 21 listopada jest świętem wszyst-
kich pracowników służb społecznych. Tegoroczne 
poprzedziła  Msza Święta w intencji pracowników 
socjalnych i służb społecznych odprawiona kościele 
Św. Anny w Parku Zdrojowym. Część oficjalna od-
była się w sali koncertowej sanatorium Marconi. Go-
śćmi święta byli - Wojewoda Świętokrzyski Bożen-
tyna Pałka-Koruba, władze powiatu,  ksiądz dziekan 
Marek Podyma, proboszcz parafii p.w. Św. Alberta w 
Busku, proboszcz parafii p.w Bożego Ciała w Busku 
Marian Janik, prezes Uzdrowiska Busko Wojciech 
Legawiec, zastępca burmistrza MiG Busko dyrekto-
rzy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej działających na terenie powiatu buskiego. 
Jak każdego roku grupa osób związana z pomocą spo-
łeczną otrzymała odznaczenia państwowe, wyróżnie-
nia i nagrody. Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego 
Bożentyny Pałki-Koruby za zasługi w działalności na 
rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia Brązowy 
Krzyż Zasługi otrzymali:  Jolanta Chaczyk  – WTZ w 
Busku-Zdroju, Łukasz Drobek – PCPR w Busku-Zdro-
ju,  Anna Syska - PCPR w Busku-Zdroju. Za wzoro-
we, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej odznaczony został 
na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego Srebrnym 
Medalem za Długoletnią Służbę Lucjan Piotrowski – 
DPS w Zborowie. Po raz pierwszy w  powiecie buskim 
Minister Pracy i Polityki  Społecznej z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego przyznał indywidualną nagro-
dę za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej 
siostrze Teresie Dobromile Kurek - Dyrektor Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie. Nagroda 
zostanie wręczona 23.11.2015 r. w Warszawie. Jak co 
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roku, zostały przyznane szczególnego rodzaju wyróż-
nienia - statuetki Złotego Serca Dobroci i Serca Dobro-
ci – honorowe nagrody „dla tych, którzy służą pomocą 
potrzebującym”. Tegorocznymi laureatami „Złotego 
Serca Dobroci” są: Mirosława Lis - Iwańska oraz Sta-
nisław Wojtowicz – właściciele firmy STALESIA z 
Krakowa. „Serca Dobroci” odebrali: Jolanta Czyrny 
– Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Busku – Zdroju, Iwona Bąk  - wicedyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, 
Stanisław Żelazny – przedsiębiorca z miejscowości 
Świniary w gminie Solec - Zdrój Okolicznościowe listy 
gratulacyjne Starosty Buskiego Jerzego Kolarza otrzy-
mali: Pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, placówek opiekuńczych z 
terenu powiatu buskiego. Z naszej gminy wyróżniony-
mi są: Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Słupi 
- Patrycja Patyna, Monika Bator, Beata Przekota, Anna 
Bednarz, Bożena Cygan, Rafał Bator, Jerzy Konieczny. 
Pracownicy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w 
Pacanowie - s. Waleria Marzena Terlecka, Katarzyna 
Nalepa, Katarzyna Nowak, Ewelina Głód, Agnieszka 
Skowron – Tomaszewska. List gratulacyjny Starosty 
Buskiego Jerzego Kolarza z okolicznościowym pre-
zentem dla najstarszego stażem pracownika pomocy 
społecznej otrzymała Renata Doros – z Domu Pomo-
cy Społecznej w Gnojnie za osobiste zaangażowanie i 

wkład pracy wniesiony w realizację zadań pomocy spo-
łecznej w powiecie buskim. Wolontariuszem Roku 2015 
została Anna Zarańska uczennica ZSP Nr 1 w Busku-
-Zdroju. Ma 19 lat, pochodzi z miejscowości Szczytniki 
gmina Stopnica. Uczęszcza do klasy maturalnej techni-
kum hotelarskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju. Kapituła 
Konkursu Wolontariusz Roku 2015 przyznała wyróżnie-
nia dla wolontariuszy za szczególną aktywność wolonta-
rystyczną. Jest to grupa uczniów gimnazjów i szkół śred-
nich z terenu powiatu. Część artystyczną gali wypełnił 
występ Jagi Wrońskiej, pieśniarki Kabaretu Loch Came-
lot w Krakowie, która zaprezentowała się publiczności w 
programie „Toast dla Edith Piaf”. 
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II Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych

 Dnia 13 listopada 2015 r. w 
Szkole Podstawowej w Pacanowie 
odbył się II Konkurs Pieśni Patrio-
tycznych. W konkursie uczestniczą 
uczniowie klas I-VI. Uczniowie 
oceniani są w trzech kategoriach: 
soliści, duety i zespoły. Organizato-
rem konkursu jest pan Mariusz Ma-
liga. Powyższy Konkurs oraz śpie-
wanie pieśni i piosenek wojennych 
i powstańczych  podczas przerw, 
to niektóre z form wychowania pa-
triotycznego w naszej szkole.
 Jury konkursu było bardzo wy-
magające. To ludzie pełni pasji, o 
wielu talentach również muzycz-
nych w składzie: pan Jarosław Ba-
nasik, pan Robert Piekarski, pan 
Mariusz Maliga.
 Po przesłuchaniu uczniów Jury 
postanowiło przyznać następujące 
nagrody i miejsca:
Klasy I – III w kategorii soliści :
I miejsce ex aequo – Jakub Górnicz 
z klasy II „b” i Aleksandra Matus z 
klasy III „a”
II miejsce – Kinga Lewińska z klasy 
III „a” 
III miejsce – Patrycja Madej z klasy I „a”
Klasy I – III w kategorii zespoły :
I miejsce ex aeqo – Zespół klasy I „a”, 
zespół klasy II „b”, zespół klasy III „a”
II miejsce ex aeqo – Duet Izabela 
Kaczocha i Julia Jabłońska z klasy 
II „a” oraz Duet Urszula Biegacz i 
Magdalena Sosin z klasy II „a”
III miejsce – Zespół klasy I „b”

Wyróżnienia otrzymały dwa duety 
w składach :
Aleksandra Grusiecka i Natalia 
Zuchara  klasa II a Norbert Czaja i 
Krystian Bednarz klasa II b
Klasy IV – VI w kategorii soliści :
I miejsce ex aeqo – Piotr Nowicki z 
klasy VI „a” oraz Sabina Nutowicz-
-Piechowicz
II miejsce – Michał Sosin z klasy VI „b”
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III miejsce – Julia Iwan z klasy IV „a”
Klasy IV – VI w kategorii zespoły: 
I miejsce ex aeqo – Duet Katarzy-
na Górnicz i Paulina Gołębiowska 
z klasy V „b” oraz Zespół klasy V„b”
II miejsce ex aeqo – Duet Aleksan-
dra Młynarska i Sabina Nutowicz-
-Piechowicz oraz Zespół klasy IV „a”
III miejsce ex aeqo – Duet Agata 
Bernat i Sebastian Sekuła  oraz Ze-
spół klasy V „a”.
Wszystkim gratulujemy i życzymy 
powodzenia za rok!

Redakcja SP
w Pacanowie
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„ZDROWE ODŻYWIANIE I NIE TYLKO…
( II edycja programu „Śniadanie Daje Moc”)

 Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncen-
trują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.  To najlepszy start w nowy dzień! 
 Dzień 6 listopada 2015 r. w naszej szkole poświęcony był promowaniu zdrowego stylu życia. Uczniowie 
klasy III b z wychowawcą – Panią Grażyną Gumułą przygotowali apel „Żyj zdrowo”, w którym” wiekowa 
babcia”  w humorystyczny sposób udzielała recepty dzieciom na długowieczne życie. „ Aby zdrowym być, 
trzeba ćwiczyć, witaminki jeść i jogurty pić”, „ Humor i zabawa to pogody ducha podstawa”. Obok 
takich wskazówek jak: ruch i pogoda ducha zwróciła również baczną uwagę na zdrowe odżywianie. Konty-
nuacją  apelu, który wszystkim bardzo się podobał,  był udział uczniów klas I-III w programie” Śniadanie 
Daje Moc”, w którym wspólnie przygotowali i zjedli zdrowe śniadanie. 
 Przy wsparciu rodziców i wychowawców klas, punktualnie o godzinie 10.00, dzieci rozpoczęły pracę. Ko-
rzystając z bogatego zestawu zdrowych produktów przyniesionych z domu sprawnie przygotowały smaczne 
kanapki, które zjadły z apetytem.
 Dzieci już po raz drugi, biorąc udział w tym programie, miały możliwość dzielenia się kanapkami z inny-
mi, spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego  śniadanie 
jest takie ważne i ”daje moc”.

Wychowawcy klas I-III

Idea Programu „Śniadanie Daje Moc” 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują 
się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! 
Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym zachęcamy Was, drodzy Nauczyciele 
i Rodzicie uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, do utworzenia w klasach Waszych dzieci Klubów Śnia-
danie Daje Moc oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Śniadanie Daje Moc. 
W Klubach Śniadanie Daje Moc, w czasie zajęć edukacyjnych, będziecie mogli przekazać najmłodszym 
cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia. 
W dniu 8 listopada zachęcamy Was do zorganizowania wspólnie z nami  zdrowego śniadania w klasie. To 
będzie świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla Was, dzięki której najmłodsi nauczą się jak ważne jest 
codzienne, zdrowe śniadanie. Zróbcie zdjęcia, nakręcicie filmik o tym, jak zorganizowaliście wspólne śnia-
danie, aby dodatkowo wziąć udział w naszym konkursie. 
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and 
Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do 
tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii. Dlatego 
właśnie wybraliśmy tę datę.  
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Najważniejsze cele programu: 
1) Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 
2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promo-
cję prawidłowego żywienia  
Dużo mówi się o znaczeniu śniadania w codziennym żywieniu naszych dzieci, a to dlatego, że statystyki 
wciąż pozostają niezadowalające… 

Kilka przykładów: 

Według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6 szkół podstawowych) przeprowadzo-
nych w kwietniu 2011 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy Danone i Ban-
ków Żywności: - w blisko 40% klas 1-6 w polskich szkołach podstawowych są dzieci, które 
nie jedzą drugiego śniadania, - prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych 
odżywia się w sposób niewystarczający dla ich prawidłowego rozwoju, np. wychodzą z domu 
bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu, - 
ok. 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce skarży się z powodu niedożywienia; 

Według badania „Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków” przeprowadzonego w 2010 r. 
przez Centrum Badań Opinii Społecznej: - co piąty Polak rezygnuje z codziennego jedzenia 
śniadania, dotyczy to zwłaszcza uczniów i studentów (40%), - aż 20% osób poniżej 24 roku 
życia rezygnuje ze śniadania kilka razy w tygodniu, - co szósty uczeń czy student je śniadanie 
tylko sporadycznie lub w ogóle go nie jada 

Według badania IQS „Share of Stomach” zrealizowanego w grudniu 2009 roku na zlecenie 
firmy Danone: - 24% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie śniadania 
- 95% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie drugiego śniadania Jak 
widać, jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie zdrowego żywienia najmłodszych i mło-
dzieży. Wierzymy, że nasz program „Śniadanie daje moc” przyczyni się do zmiany nawyków 
żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania – w domu i szkole.
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DZIEŃ POSTACI Z BAJEK W PRZEDSZKOLU W WÓJCZY 

 5 listopada w Samorządowym Przedszkolu w ZPPO w Wójczy, już 
po raz drugi, obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Przedszkolaki 
przybyły tego dnia w przygotowanych wraz z rodzicami kolorowych i 
fantazyjnych strojach. W przedszkolnych salach można było spotkać: 
księżniczki, wróżki, koty w butach, Spidermany, pająki, czarownicę, 
Indianina, Pinokia, Czerwonego Kapturka, Pippi Langstrumpf, króla 
Maciusia I, Pszczółkę Maję oraz myszkę Minnie. Wychowawczynie, 
przebrane za Smerfetki, przygotowały mnóstwo bajkowych zagadek 
oraz zabaw. Dzieci wysłuchały ulubionych baśni, kolorowały ulubioną 
postać bajkową oraz bawiły się przy bajkowych piosenkach. Był to nie-
zapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.
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Kawaleryjska przygoda w Bieszczadach

Etiuda o „Hubalu”

 Powstający, zaledwie 15 minutowy obraz, opowiadać 
będzie historię ostatniego dowódcy kawalerii polskiej - 
majora Henryka Dobrzańskiego, który nie złożył broni 
po klęsce wrześniowej w 1939 roku. Etiuda, rzec moż-
na, powstaje siłą woli, dzięki uporowi i osobistemu za-
angażowaniu reżysera, Fundacji Ułanów Króla Jana i 
współczesnym kawalerzystom ochotnikom, miłośnikom 
tradycji polskiej kawalerii. Przybyli na plan filmowy jako 
wolontariusze, z własnym wyposażeniem w sprzęt, więk-
szość z własnymi końmi. Fundacja zapewnić mogła jedy-
nie noclegi i wyżywienie w pensjonacie „Stanica Ułań-
ska” w Piątnicy, gm. Dubiecko. W projekt zaangażowali 
się profesjonalni kaskaderzy, aktorzy teatralni oraz zna-
ne twarze polskiego kina, wspierając ideę entuzjastów. 
Główną postać majora Hubala gra Paweł Deląg, a rolę 
Niemca Gresslera nie mniej znany Marcin Troński. 
 Kiedy ułan Krzysiu zaproponował mi możliwość za-
grania w scenach działań konnego oddziału, nie zasta-
nawiałem się ani sekundy. Marzyłem o tym całe życie! 
Przygotowałem mundur polowy, wyposażenie, rząd ka-
waleryjski. Konia do zdjęć filmowych miano użyczyć mi 
na miejscu. Na kwaterze w Piątnicy stanęliśmy w sobotę 
07.11. po godz. 23.00, serdecznie przyjęci przez gospo-
darzy – Edytę i Sławka. Od rana już tylko obowiązki. Jak 
kiedyś w kawalerii. Właściciel jednego z okolicznych 
pensjonatów użyczył dla potrzeb filmu dwie klacze jeż-
dżące na co dzień, jak się okazało, w rekreacji z dzieć-
mi. Nie przekazano mi nawet ich imion, więc umownie 
nazywać je będę - Gniada i Kara. Pierwszego dnia wy-
brałem wyższą Gniadą. Po osiodłaniu koni (stroczony 
pełny rząd kawaleryjski wz. 36 waży ponad 30 kg) wło-
żyliśmy na siebie wyposażenie – szelki, pas z ładownica-
mi i bagnetem, replikę karabinu Mauser. I komenda „Na 
koń”. A wejść na konia 170 cm w kłębie, z karabinem i 
wyposażeniem na plecach, to nie taka łatwa sprawa. Do 
miejsca planu filmowego musieliśmy dojechać ok. 7 km 
przez okoliczne wzniesienia, serpentynami gruntowej 

W dniach 08 – 09 listopada br. w przepięknych, bajecznie kolorowych 
jesiennych krajobrazach Bieszczad ekipa filmowa reżysera Grzegorza 
Bogaczewicza kręciła dwa ostatnie dni konnych scen batalistycznych 
do etiudy filmowej o losach mjr Henryka Dobrzyńskiego ps. „Hubal” 
i jego oddziału. Dzięki ułanowi Krzysiowi Dykowi. który zaprosił 
mnie do udziału na planie filmowym, mogłem w końcu po tylu latach 
oczekiwań zrealizować to marzenie – wcielenia się w postać polskiego 
wrześniowego ułana w polskim filmie kawaleryjskim.

drogi (po której ciągnięte są pnie ściętych drzew), podzi-
wiając dzikość mijanej okolicy. O 9.30 zjawiliśmy się na 
planie – porośniętej wysoką trawą połoninie bieszczadz-
kiego wzniesienia. Dołączyło do nas ośmiu ułanów. 
Pierwszą kręconą sceną miała być szybki przejazd przy 
eksplozji artyleryjskich pocisków. Ok. 300 m szybkim 
galopem. Trzeba wyjaśnić w tym miejscu, że każde krę-
cenie poprzedzone jest ujęciami próbnymi. Bez kamery, 
aby nauczyć konnych trasy przejazdu, w odpowiedniej 
odległości od rozmieszczonych ładunków. Potem z ka-

Ułan XXI wieku
Jarosław Banasik

Na „Gniadej” przed wymarszem. Fot. K. Dyk
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merą, na koniec z detonacjami. Wybrana grupa konnych 
staje na pierwszym planie. Również kaskaderzy, którzy 
będą spadać z koni. Scenę nagrano za siódmym podej-
ściem. Potem przerwa. Zaczęto kręcić ujęcia z niemiec-
ką kolumną zmotoryzowaną. Tak naprawdę był to jeden 
transporter, który filmowany z różnych ujęć, zostanie 
komputerowo „rozmnożony”. Około 12.00 chmury roz-
gonił wiatr i na czystym niebie specjalnie dla nas rozbły-
sło słońce. Potem scena szarży na „kolumnę” transporte-
rów, którą oddział spotkał przypadkiem na swej drodze 
i chce ją wyminąć jak najszybciej. Gniada spisuje się 
znacznie lepiej, jakby zrozumiała, po co jest na planie. 
Z szablami w dłoniach, trzymając konia jedną rękach na 
czerech wodzach, mijamy w cwale transporter. Krzysiu 
wrzuca granat do środka, z transportera wyskakuje pło-
nący Niemiec i pali się na tle oddalającego się oddziału. 
Pięć powtórzeń i jeszcze szóste, bo podobno Niemiec 
się za słabo palił. Znów chwila odpoczynku na skromny 
posiłek. Jeszcze nigdy w życiu nie smakowała mi tak pra-
wie zwęglona kiełbasa, kawałek chleba i kubek gorzkiej 
herbaty. Po 14.00 kręcimy ostatnią scenę – kontynuację 
ucieczki po ostrzale artylerii w stronę skraju lasu, gdzie 
wpadamy na karabin maszynowy. Ruszamy w równym 
szeregu, tuż za nami wzlatuje dron z kamerą. „Akcja! 
Galopem!” I nagle metamorfoza! Gniada ujrzawszy za 
sobą drona jak wielkiego szerszenia, dostała takiego 
powera, że szybko wyprzedziłem cały oddział i przed 
kamerą przejechałem jako pierwszy. I tak było jeszcze 
pięć razy na powtórkach. Koledzy ochrzcili mnie mia-
nem „mistrza ucieczki”. Koniec zdjęć! Ruszamy w drogę 
powrotną. Konie zmęczone, więc jedziemy stępem, roz-
koszując się wspaniałymi widokami okolic, całą paletą 
jesiennych barw pokrywających bieszczadzkie wzgórza. 

Lekki wiatr wciska nam zapach łąk i końskiego potu. 
Nasz gospodarz zaproponował nam powrót ciekawym 
skrótem. Rzeczywiście było ciekawie. Ostry zjazd w 
dół wzniesienia, grunt pod nogami rozmokły, konie śli-
zgają się w dół na czterech kopytach, lufa karabinu na 
plecach zahacza o gałęzie niskich drzew, które smagają 
kolegów z tyłu po twarzach. Po rozsiodłaniu rozcieramy 
konie słomą, czyścimy kopyta i do stajni. Tam karmienie 
i pojenie. Następnie czyścimy rzędy, ogłowia, mundury 
i buty. A o 18.00 biesiada ułańska – głośno, radośnie, 
suto i po przyjacielsku, pod matczyną opieką Edyty. Ale 
oczywiście o 22.00 wszyscy poszli nakarmić konie. Od 
razu wyjaśniam, że przez te dwa dni filmowe nie było z 
nami odtwórcy głównej roli - Pawła Deląga. We wszyst-
kich scenach grał go dubler dobrany wzrostem i sylwet-
ką i tak samo ubrany, czyli ułan Sławek. Był kręcony z 
tyłu z dalszej odległości. Ale od czego są komputery. 
W gotowym filmie Deląg będzie zapewne wszędzie na 
pierwszym planie.
 W poniedziałek osiodłałem Karą. Niebo było mocno 
zachmurzone, wiał silniejszy, chłodny wiatr. Ale kawale-
ria nie wybiera, więc znów drogę przez wzniesienie. Na 
szczycie zimny wiatr dokuczał mocniej. Przed naszym 
przybyciem nakręcono kilka scen z kaskaderami. Kręci-
my fajną scenę zaskoczonego, sikającego Niemca. Dużo 
powtórzeń z różnych ujęć i znów czekanie. Najpierw je-
den z ułanów tnie szablą Niemca a potem ruszamy przez 
wysoką trawę na resztę nieprzyjaciela z szablami i grom-
kim „Hurrrra!!!” I znów ten cholerny dron podnosi się 
z tyłu. Kara na jego dźwięk odwraca się, żeby zobaczyć 
co jej lata koło zadu. Komenda „Galopem”, a ja na koń-
cu, bo muszę zawrócić konia. Jazda szybkim galopem po 
wysokiej, niezbadanej przed ujęciem trawie stwarzała 

Fot. Marcin Kadecki



Z Życia Gminy 33

zaczęło lekko padać. Najpierw przed oddziałem pode-
rwał się spłoszony bażant – zgodnie ze scenariuszem. 
Bażant był na długim sznurku i za drugim razem urwał 
się pirotechnikowi, siadając wysoko na drzewie. Ułani 
mimo deszczu mieli ubaw widząc wysiłki ekipy wzglę-
dem bażanta. A padało coraz mocniej. Czuliśmy już mo-
kre plecy i uda, przedni pakunek – płaszcz i pałatka też 
już nasiąkły wodą. No, ale to przecież kawaleria! Tak się 
kiedyś żyło! Dlatego nikt nie zwracał na to uwagi. Potem 
seria z niemieckiego ckm, kilku naszych pada a reszta w 
tył zwrot i ucieczka galopem. Kamera najpierw z przo-
du – pięć ujęć. Droga w lesie już rozjeżdżona kopyta-
mi, robi się grząsko. Potem kamera z tyłu. W tył zwrot i 
ucieczka galopem. Jadąc z tyłu stałem się znów jednym 
z pierwszych, jak na „mistrza ucieczki” przystało. Ko-
niec zdjęć! Przed nami jeszcze te 7 km do stanicy. Deszcz 
powoli odpuszcza, przechodzi w mżawkę. Wracamy już 
nie na skróty, bo po deszczu byłyby większe problemy. 
Długą łąką z pierwszego dnia jedziemy galopem, a po-
tem już spokojnie stępem, sięgając czasem po manierkę. 
Mży dalej. Dojeżdżamy do stanicy. Zgodnie z żelazną 
zasadą kawalerii – najpierw koń, potem wyposażenie i 
mundur, potem dopiero ułan może pomyśleć o sobie. 
Szybko zdejmujemy rzędy i ogłowia, zostawiamy pod 
dachem. Rozczyszczamy kopyta, okrywamy konie koca-
mi i do stajni pod górę 300 m. Wycieramy słomą mokrą 
sierść, potem siano. Najpierw konie muszę wyschnąć i 
ostygnąć, żeby otrzymać owies i wodę. Koce zostawiamy 
w stajni. Wracamy do sprzętu. Buty już przemakają. Sio-
dła zanosimy do salonu przy kominku, wycieramy je z 
błota, myjemy popręgi, wędzidła i ogłowia, zostawiamy 
to wszystko do wyschnięcia. Dopiero teraz czujemy cią-
żący karabin i mokry mundur. Mokrzy, zmarznięci, ale 
szczęśliwi. Bo przecież dane nam było przeżyć ten wy-
marzony kawaleryjski epizod. Drugi raz już taka okazja 
może się nie trafić. Zdejmujemy wszystko z siebie. Mo-
kre buty ciężko schodzą z pomocą kolegi. Buty wymyte 
z błota na prawidła, mundur do suszenia koło kominka. 
Szelki, pas, ładownice do suszenia, szabla do wytarcia 
i wypolerowania, bo na stali szybko robią się wżery od 
wilgoci. Razem to jakieś dwie godziny. Dopiero teraz, 
zmęczeni, ale jakże szczęśliwi siadamy do jakiegoś po-
siłku, który szybko zarządził wachmistrz Krzysiu. Potem 
kolejna biesiada ze śpiewem ułańskich piosenek, wier-
szami Wieniawy, toastami za kawalerię… i do domu. 
 Krótka etiuda, lecz może, przy pomyślnych wiatrach, 
stanie się zalążkiem nowego fabularnego filmu o „sza-
lonym Majorze”. Daj Boże doczekać w pełni formy. Jak 
mógłbym najkrócej ocenić tą przygodę na planie filmo-
wym? Bardzo prosto. Za te dwa dni oddałbym rok życia. 
Pozwoliły mi one cofnąć się w czasie i przez chwilę po-
czuć smak kawaleryjskiego życia, o czym marzyłem od 
prawie 40 lat…

ułan księcia Józefa Jarosław Banasik

pewne ryzyko. Ale przecież jak ginąć, to tylko w szar-
ży! Na szczęście sześć ujęć zakończyło się tylko zgubie-
niem jednaj szabli, szybko zresztą znalezionej. Potem 
kręciliśmy sceny przemarszu konnego oddziału na tle 
podkarpackiego krajobrazu. Około 13.00 dłuższa prze-
rwa. Zsiedliśmy z koni, poluzowaliśmy popręgi i zdjęli 
wędzidła. Popas. Konie zaczęły skubać rzadką tutaj do 
jedzenia trawę, często przesuwając się w poszukiwaniu 
smacznej kępki. Chodziliśmy za nimi z taką samą cier-
pliwością, z jaką one nosiły nas na swoich grzbietach. 
To właśnie jedna z takich sytuacji, kiedy między jeźdź-
cem a koniem tworzy się nić przyjaźni. „Ja ciebie wożę 
na grzbiecie – ty dbaj zawsze o mnie”. Chłodny wiatr 
smagał nas dotkliwie. Od czasu od czasu chowaliśmy się 
właśnie za nasze wierzchowce. Tym razem nie dowie-
ziono żadnego posiłku. Ku chwale kawalerii! Ale za to 
była zawsze wierna ułanowi, niezawodna przyjaciółka 
- manierka… Na zakończenie mieliśmy kręcić niemiec-
ką zasadzkę na nasz oddział w lesie. Po wjechaniu w las 
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

 Na 8 miejscu w tabeli z 16 punktami i bramka-
mi 17 – 16 zakończyła rundę jesienną piłkarskiej A-
-klasy Zorza Tempo Pacanów. Liderem jest tu Gród 
Wiślica mając na koncie zdobyte 36 punkty, drugi 
jest Świt Ćmielów – 30 pkt., trzecie miejsce zajął LZS 
Samborzec 28 pkt. Nasi piłkarze po przegranej 31 
października u siebie 2 : 6 z liderem Grodem Wiślica 
ostatnie dwie kolejki rundy nie zaliczyli do udanych. 
Przegrali 1 : 2 na wyjeździe z UKS Baćkowice i u sie-
bie 11 listopada z przedostatnim zespołem tabeli Ja-
wornikiem Gorzków 4 : 7. 

Piłkarska jesień zakończona

        Pasowanie na przedszkolaka
        w Świetlicy Środowiskowej w Ratajach



        Pasowanie na przedszkolaka
        w Świetlicy Środowiskowej w Ratajach




