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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla każdego

niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju, radości wśród rodziny,

przyjaciół oraz bliskich.
A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem

życzymy również dużo zdrowia
i szczęścia oraz spełniania najskrytszych marzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Pacanów 
Radni Rady Gminy Pacanów

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop
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Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia

 Mszą świętą i otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Katedral-
nej w Kielcach Biskup Kielecki Jan Piotrowski   zainaugurował 
w diecezji Jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Podobne uro-
czystości odbyły się w trzech Bazylikach Mniejszych usytuowa-
nych na mapie diecezjalnej - w Miechowie, Wiślicy i Pacanowie. 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął Papież Franci-
szek, ceremonią 8 grudnia b.r. w Bazylice św. Piotra. Kulmina-
cyjnym momentem uroczystości było otwarcie Drzwi Świętych. 
W naszej diecezji otwarty został w III Niedzielę Adwentu, czyli 
13 grudnia 2015 r. Również i tu symbolicznym znakiem rozpo-
częcia Roku Świętego było otwarcie Drzwi Jubileuszowych, czy-
li tak zwanej Bramy Miłosierdzia. Mottem Roku Jubileuszowego 
są słowa z Ewangelii według św. Łukasza (6, 36) „Miłosierni, jak 
Ojciec” („Misericordes sicut Pater”). Logo przedstawia Chry-
stusa, który jako dobry Pasterz dźwiga zagubionego człowie-
ka.W Bazylice Mniejszej św. Marcina bp. w Pacanowie uroczy-
stościom przewodniczył bp Marian Florczyk, w Wiślicy - ks. dr 
Adam Perz, kanclerz Kurii Kieleckiej, w Bazylice Mniejszej Grobu Bożego w Miechowie - ks. dr Stanisław 
Słowik, Dyrektor „Caritas” Diecezji Kieleckiej. Biskup Kielecki Jan Piotrowski wyznaczył kościoły jubile-
uszowe, w których będzie można uzyskać łaski związane z Rokiem Świętym, szczególnie odpusty.
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Nowe drogi „w prezencie świątecznym”

 Dobiega końca III etap modernizacji dróg gmin-
nych. Po wiosennych i letnich pracach w Oblekoniu, 
Ratajach Słupskich, Ratajach Karskich, Żabcu, Kół-
ku Żabieckim, Słupi i Sroczkowie przyszedł czas na 
przebudowę dróg w m. Wójcza, Wójeczka, Chrza-
nów, Zborówek, Słupia i Zołcza-Ugory-Włosnowi-
ce. Dzięki II transzy pomocy rządowej w wysokości 

250 tys. PLN i korzystnym wynikom przetargu uda-
ło się wykonać 2,425 kilometra nowych nawierzchni 
asfaltowych o wartości 329 tys. PLN po nawalnych 
deszczach z lat 2013 i 2014. Część nowych asfaltów tj. 

Nowego asfaltu w Wójeczce (od stacji pomp do zbiorników)
dogląda radny Tomasz Kozłowski

Droga powiatowa w Chrzanowie

Chrzanów

Przygotowania do asfaltowania drogi w Zborówku Nowym

Wójeczka (od stacji pomp do zbiorników)

Droga w Wójeczce
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w Zborówku i w Słupi i niewielki odcinek w Pacano-
wie (na ul. Dr Antoniego Gałązki) samorząd finansu-
je w całości z własnego budżetu (około 117 tys. PLN). 
Natomiast drogę Zołcza-Ugory-Włosnowice wyko-
nano w kruszywie wykorzystując 50% dofinansowa-
nia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzę-
dzie Marszałkowskim (łączny koszt 30 tys. PLN). „To 
udany rok dla samorządu pacanowskiego. Pozyska-
ne 615 tys. złotych dofinansowania zewnętrznego 
i zainwestowane środki gminy w kwocie około 466 

tys. złotych pozwoliły nam wykonać ponad 7 kilo-
metrów nowych nawierzchni asfaltowych i 780mb. 
Dróg w kruszywie. Jest zatem szansa, że dotrzymamy 
przyrzeczenia danego wyborcom jesienią 2014 roku 
o wykonaniu 20 kilometrów nowych dróg w tej ka-
dencji …” – powiedział Wójt Gminy Wiesław Skop. 
Dodajmy, że również powiat sprawił mieszkańcom 
Chrzanowa miły „prezent na święta” oddając do użyt-
ku zmodernizowaną kompleksowo drogę w centrum 
Chrzanowa o wartości około 214 tys. PLN.

Informacja
w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 171/2015 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8 grud-
nia 2015 roku dzień 24 grudnia 2015 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników 
Urzędu Gminy w Pacanowie, za święto 26 grudnia przypadające w bieżącym roku w sobotę.

/Serwis Informacyjny UG/

Chrzanów Plebanka w Wójczy

Nowa droga gminna koło firmy Flornas w Chrzanowie Roboty na nowej drodze w Wójczy Plebanka
pod czujnym okiem mieszkańców.
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 Z początkiem roku 2016, a najpewniej na przeło-
mie lutego i marca w Szpitalu Powiatowym w Busku 
- Zdroju rozpoczyna działalność oddział leczenia 
chorób serca. Prowadzone negocjacje Zarządu Po-
wiatu, dyrekcji ZOZ z firmą medyczną Intercard do-
prowadziły do ustalenia warunków działania na na-
szym terenie i wszystko wskazuje na to, że będziemy 
mieli oddział ratujący życie pacjentom z problemami 
sercowymi. Działalność oparta jest na zgodzie Rady 
Powiatu buskiego na wydzierżawienie powierzchni 
szpitala na okres 10 lat pod potrzeby ośrodka. Pla-
cówka została zlokalizowana na powierzchni 800 
metrów kwadratowych i znajdą się w niej - izba przy-
jęć, 20-łóżkowy oddział kardiologiczny, cztery łóżka 
oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego 
oraz pracownia radiologii zabiegowej, wyposażona 
w angiograf. Mają być tutaj wykonywane zabiegi 
elektrokardiologiczne (w tym wszczepienie rozrusz-
ników i kardiowerterów, zabiegi ablacji) oraz porad-
nia kardiologiczna, której celem będzie zapewnienie 
kompleksowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 
kardiologicznej dla mieszkańców regionu. Oddział 

Kardiologia wraca do Buska  

będzie pracował 24 godziny na dobę, przez siedem 
dni w tygodniu. Działalność medyczna ma zapew-
nić kompleksowe zabezpieczenie kardiologiczne dla 
powiatów: buskiego, pińczowskiego, staszowskiego, 
kazimierskiego, jędrzejowskiego. Starania o urucho-
mienie tego typu oddziału w buskim szpitalu trwa-
ły jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Powiatu od 
roku 2009. Rozpoczął on działalność, ale w wyniku 
zbiegu wielu okoliczności i utracie kontraktu na tą 
działalność z NFZ na rzecz szpitala w Pińczowie, 
pomoc kardiologiczna w Busku powoli została wy-
gaszona. Jak zapowiada w mediach profesor Dariusz 
Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardio-
logii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Krakowie dodatkowo przy 
oddziale organizowana będzie tzw. „Szkoła Serca”. 
Zapewnia ona po wypisie ze szpitala indywidualne 
zlecenia i konsultacje. Między innymi, jak żyć, aby 
nie dopuścić do nawrotu choroby. Obecnie trwają 
w  wyznaczonym miejscu budynku głównego bu-
skiego szpitala prace modernizacyjne i remontowe 
oraz instalacja sprzętu medycznego.

Informacja Pełnomocnika
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Uprzejmie informuję, że protokoły zbiorcze z klęski suszy, która wystąpiła w bieżącym roku zostały 
przez Komisję sporządzone w sposób prawidłowy. W związku z powyższym należy poinformować po-
szkodowanych rolników, że w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez 
komisję mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnej produkcji rolnej.

UWAGA !
Program dla osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez moder-
nizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomoderniza-
cję budynków” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach (działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych).

Ponieważ jest to materiał wielostronicowy z opisem szczegółowym wspomnianego zadania, który przy 
wydruku gazetowym zająłby połowę wydania - odsyłamy do strony internetowej naszej gminy.
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Komunikat
w sprawie spożycia wody z ujęcia w Żabcu.

Pacanów, dnia: 09.12.2015r.

W związku z otrzymaniem informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku - 
Zdroju o pozytywnym wyniku ponownych badań wody z ujęcia w m. Żabiec – informujemy iż woda 
z wodociągu na terenie miejscowości Grabowica, Karsy Dolne, Kępa Lubawska, Komorów, Kółko Ża-
bieckie, Oblekoń, Podwale, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Trzebica, Żabiec   nadaje się do picia bez 
ograniczeń.
Traci ważność komunikat z dnia 03.12.2015r

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Czyścimy pobocza i rowy na drogach powiatowych

 Zakupiony nowy specjalistyczny sprzęt do utrzy-
mania pasów drogowych robi porządki na ponad 
650 kilometrach dróg powiatowych. Wieloletnie 
zaniedbania w tym zakresie skutkują wolniejszym 
tempem tych prac, ale jak mówią pracownicy Po-

wiatowego Zarządu Dróg jest nareszcie czym praco-
wać i na ile pozwoli pogoda będziemy czyścić ko-
lejne odcinki w poszczególnych gminach. Tu sprzęt 
– gilotyna do cięcia zakrzaczenia pracuje na odcin-
ku drogi od pomnika w Słupi do Rataj.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 na stanowisko Bibliotekarza

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani 
Justyna Rogala zamieszkała w Niegosławicach. 
Uzasadnienie:
Wybrana spośród 37 złożonych ofert pracy - Pani Justyna Rogala - spełniła wymagania formalne, okre-
ślone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się dobrą znajomością przedstawionych zagadnień określo-
nych w ogłoszeniu i pozytywnie przeszła rozmowy kwalifikacyjne. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie
Anna Szcześniak
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Znikają ostatnie miejsca starego Pacanowa

 3 grudnia zniknę-
ły ostatecznie z  po-
wierzchni ziemi ostatnie 
obiekty pacanowskiego 
GS-u – ostatnie przed 
zaprzestaniem dzia-
łalności spółdziel-
ni - sklep i biura na 
ul. Słupskiej. Starsi 
mieszkańcy pamięta-
ją uśmiechniętą i  za-
wsze uprzejmą panią 
Stasię Piotrowską za 
ladą tego sklepu i po-
tem ostatnią Teresę 
Łuszcz, która ostatecz-
nie w  2009 roku za-
mknęła po raz ostatni 
jego drzwi. Przyszedł 
inny czas, szybki roz-
wój prywatnej sieci 
handlowej, inna bar-
dziej kolorowa ofer-
ta towarów i  usług. 
Mimo starań ostatniej, 
nielicznej już grupy 
załogi pacanowskiego 
GS-u z  Wiesławą Al-
bańską, Aliną Bąk na 
czele o  przetrwanie 
i utrzymanie się na 
rynku w  2010 spół-
dzielnia zaprzestała 
działalności. Pozosta-
wiony w tym ostatnim 
obiekcie sprzęt i  wy-
posażenie doczekał 
się smutnego końca. 
Obiekt nie ogrzewany, 
już praktycznie nikt 
się nim nie intereso-
wał w zmieniającym 
się otoczeniu zaczął 
straszyć i nie należał 
do pozytywnego wi-
zerunku Pacanowa. 

Ciekawość wzbudzał 
jedynie namalowany na 
zewnętrznej ścianie czę-
ści sklepowej Koziołek 
Matołek dziarsko ma-
szerujący w wojskowym 
uniformie z karabinem 
na ramieniu – ku przy-
szłości. Plac i obiekty 
przejęte przez nowego 
właściciela w szybkim 
tempie zniknęły z po-
wierzchni ziemi i roz-
poczęta została budowa 
kolejnego w Pacanowie 
wielkopowierzchniowe-
go obiektu handlowego. 
Kiedy znikały budynki 
starego GS-u na Słup-
skiej, wielu przechodzą-
cych obok nich miesz-
kańców z sentymentem 
wspominało lata ich 
działalności. Wiadomo, 
że one musiały kiedyś 
zniknąć – ale pewien żal 
i sentyment pozostaje 
– mówili. Z sentymentem 
wspomina swoją pracę 
w sklepie Teresa Łuszcz. 
To tu włożyłam wiele lat 
swojego życia, zabiegania 
o wypełnienie towarem, 
poświęcenia własnego 
prywatnego czasu na 
dbałość o estetykę i funk-
cjonalność placówki han-
dlowej. Zawsze miałam 
tu stałych klientów, po-
trzebny im towar, byliśmy 
dla siebie życzliwi i wokół 
tego sklepu budowała się 
więź społeczna, której 
dziś przy tych wielkich 
sieciach handlowych 
brakuje. 
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 W sobotę 19 grudnia ze świątecznymi życzeniami i prezentami pod choinkę przybyli do Domu Dziec-
ka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek w Pacanowie Wojewoda Świętokrzyski Agata 
Wojtyszek i Poseł na Sejm RP Michał Cieślak. Spotkanie z mieszkańcami placówki i ich opiekunami było 
niezwykle ciepłe, rodzinne a uroku dodawała specjalnie przybyła tu razem z gośćmi kapela góralska z Za-
kopanego. Kolędy w ich wydaniu wybrzmiały tak niezwykle barwnie, swojsko, wprowadzając zgromadzonych 
w przecudowny urok nadchodzących świąt. Były serdeczne życzenia, opłatek, wspólna wigilia i podziękowania wy-
rażone przez s. Dobromiłę – Dyrektora Placówki za tak miły gest ze strony gości wyróżniających swoją obecnością 
mieszkańców DD w gorącym, przedświątecznym okresie.

Wojewoda i poseł w Pacanowie
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Mikołajowy zawrót głowy …
Za nami kolejne, grudniowe spotkania z tak bardzo lubianym i oczekiwanym gościem 
w czerwonym stroju mającym w swoim przepastnym worku prezenty dla każdego – 
od malutkich dzieci po dorosłych. Jak było na spotkaniach – popatrzmy !

Centrum Bajki w Pacanowie 

 Mikołajki w Centrum Bajki były pełne radosnej 
zabawy uzupełnionej w programie pobytu w ECB 
spotkaniem autorskim z Rafałem Witkiem laure-

atem Koziołka 2015 i prof. Joanną Papuzińską au-
torką bajek i wierszy dla dzieci. Tego dnia gościła  
Filharmonia Świętokrzyska z koncertem familijnym 
,,Historia o małym krawczyku”, podczas którego 
dzieci przez chwilę mogły się wcielić w rolę dyry-
genta. W oczekiwaniu na przybycie Świętego Miko-
łaja dzieci przygotowywały dla niego niespodzianki. 
W pracowniach Świętego Mikołaja wyczarowywa-
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ne były piernikowe cuda, które można było potem 
skonsumować. Ze wstążek i kolorowych cekinów 
można było zrobić śliczną bombkę, a ze słoiczków 
i farb powstawały autorskie świece, które mogą za-
płonąć podczas wspólnych rodzinny tegorocznych 
Świąt. W pracowni wizażu, na buźkach dzieci i do-
rosłych powstawały postacie związane ze Świętami. 
Odbyło się też wręczenie nagród w konkursie „Za-
projektuj Kartkę Świąteczną”. Mikołaj i jego dwa 
wspaniałe elfy tego dnia mieli dużo pracy, rozdając 
setki prezentów, bawili się z gośćmi tego wyjątkowe-
go dnia w ECB i organizowali konkursy, w których 
można było wygrać cenne nagrody. Organizator – 
zespół Europejskiego Centrum Bajki wprowadził 
obecnych w tym dniu w murach naszej instytucji 
kultury w grudniowy, świąteczny nastrój.

Na nadchodzące już niebawem
Święta Bożego Narodzenia

oraz na Nowy Rok dużo radości
i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego 
oraz niosącego pokój błogosławieństwa 

Bożej Dzieciny 
życzy

mieszkańcom gminy Pacanów
Adam Jarubas

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
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Przedszkole w Wójczy

 Okres świąteczny to czas radości i wielkich ma-
rzeń wszystkich dzieci. Tegoroczna nietypowa aura 
nie zmyliła Świętego Mikołaja. Pomimo braku bia-
łego puchu, na uroczystości pojawił się 7 grudnia 
w Samorządowym Przedszkolu w ZPPO w Wójczy 
długo oczekiwany przez dzieci gość- Mikołaj  w asy-
scie Prezes Stowarzyszenia „Z nami lepiej” – pani 
Małgorzaty Mierzwy. Przedszkolaki ubrane w mi-
kołajkowe czapki i czerwone stroje oczekiwały na 
przybycie Gościa. Radość i onieśmielenie jawiły się 
na przemian na twarzach dzieci, kiedy pani dyrek-
tor mgr Marzena Studziżór wprowadziła Mikołaja 

do pięknie udekorowanej sali. Przedszkolaki na to 
spotkanie przygotowały wiersz, zaśpiewały piosenki 
i zatańczyły. Po krótkim występie nastąpił, najważ-
niejszy dla dzieci, moment tego dnia, czyli prezenty. 
Święty Mikołaj nie zapomniał o żadnym z nich i każ-
de dostało podarunek. Niestety Gość nie mógł zo-
stać z nami dłużej, gdyż czekały na niego inne dzie-
ci. Przedszkolaki podziękowały za prezenty, obiecały 
być grzeczne i poprosiły Mikołaja, by za rok również 
o nich pamiętał. Był to niezwykły i pełen wrażeń 
dzień, a radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim 
do końca. 

 W imieniu wychowanków 
naszego przedszkola składamy ser-
deczne podziękowania Pani Mał-
gorzacie Mierzwie za  organizację  
Spotkania z Mikołajem. Dzięki Pani 
impreza była ogromnym i niezapo-
mnianym przeżyciem dla wszyst-
kich dzieci z naszego przedszkola. 
To przede wszystkim dzięki Pani 
dzieci otrzymały tak wspaniałe 
paczki i spędziły radosny dzień na 
grach i zabawach ze Świętym Miko-
łajem.
Serdecznie dziękujemy!!!
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Przedszkole w Pacanowie

„A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
 Od domu do domu ciężką pracę ma.
(…) Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami.”

 Już od samego rana 4 grudnia przedszkolaki 
nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka 
Świętego Mikołaja.  Jednak pomimo braku bia-
łego puchu, jak co roku we wczesnych godzinach 
rannych wreszcie się zjawił. Podobno wylądował 
na dachu naszego przedszkola! Na jego wizytę 
dzieci cierpliwie czekały, a wcześniej nauczyły się 
wielu piosenek i wierszy, które  specjalnie dla Nie-
go przygotowały. Spotkanie z Mikołajem minęło 
w bardzo miłej atmosferze.  Na koniec po zapew-
nieniach  dzieci, że będą się starały zachowywać 
grzecznie w domu i w przedszkolu, Mikołaj obda-
rował je oczywiście prezentami. 

Gabriela Czechowska
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 Mikołaj w szkole w Ratajach był 
poprzedzony przepiękną, poucza-
jącą historią, jaką przedstawiła 
w kolorowym i niezwykle ujmu-
jącym spektaklu grupa teatralna 
klasy III pod kierunkiem nauczy-
ciela Lidii Negi. Mottem wystę-
pu było – jak zasłużyć swoim 
zachowaniem, postępowaniem 
na pochwałę, na odbudowę kole-
żeńskości i zaufania otoczenia za-
traconej w wyniku samolubstwa 
i przeświadczenia o swojej dosko-
nałości. Między innymi wskazy-
wali młodzi artyści jak zasłużyć 
na prezent od Mikołaja. Jego wej-
ście z workami pełnymi niespo-
dzianek wzbudziło aplauz na sali 
a pierwszym, który sprawdził, czy 
postać w czerwonym stroju jest 
oczekiwanym gościem szkolnej 
dziatwy był wójt gminy Wiesław 
Skop.

Szkoła Podstawowa
w Ratajach
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 Najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwie spędzonych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym roku 2016 

wraz z podziękowaniami za dotychczasową przychylność 
miesięcznikowi samorządowemu „Z Życia Gminy”

dla jej czytelników i sympatyków
oraz wszystkim mieszkańcom gminy Pacanów

składa redakcja gazety.
Jednocześnie pragnę podziękować

wszystkim współpracownikom gazety
za szczęśliwie przeżyty rok 2015 zapraszając

na łamy miesięcznika w roku następnym

Z szacunkiem Robert Gwóźdź redaktor naczelny
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Przedszkole
w Ratajach

Tu, jak w każdym miejscu, które 
odwiedza Mikołaj, a szczególnie 
w grupie małych dzieci, na począt-
ku był lekki niepokój. Ale kiedy ta 
przyjazna w czerwonym ubraniu 
postać pozwoliła zbliżyć się do 
siebie, a potem zaczęła rozdawać 
prezenty – uśmiech i radosne pi-
ski wypełniły całe spotkanie.
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 Nasza gmina poprzez uczniów 
gimnazjum w Pacanowie aktyw-
nie włączyła się w ogólnopolską 
akcję charytatywną zbierania 
produktów żywnościowych, ar-

Szlachetna 
paczka

Rodzinnego ciepła,
wielu radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości
oraz błogosławieństwa Bożego

na te Święta
i w każdym dniu nadchodzącego roku 2016

życzy mieszkańcom gminy
Krzysztof Eliasz

radny Rady Powiatu Buskiego 

tykułów czystościowych i higienicznych, jaka prze-
prowadzana jest corocznie w początku grudnia. 
W roku bieżącym zbiórka przeprowadzona była 
w dniach 4 – 6 grudnia i koordynowana na terenie 
powiatu buskiego przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Zebrane produkty 
wypełnią świąteczne paczki dostarczane przez wo-
lontariuszy osobom i rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji materialnej i finansowej. 5 grudnia spotka-
łem uczennice klasy IIa Gimnazjum w Pacanowie 
zbierające produkty – Zuzannę, Martynę, Kamilę, 
Annę, Karolinę. Akcja ta, którą zapoczątkował wzo-
rując się na podobnej w Stanach Zjednoczonych 
Jacek Kuroń w roku 1994 i trwa nieprzerwanie do 
dnia dzisiejszego przynosząc naprawdę w wielu do-
mach pomoc, ogromną radość i odrobinę nadziei 
– że w nadchodzące święta Bożego Narodzenia nie 
zostają sami ze swoimi trudnościami i kłopotami. 
Duży szacunek i podziękowanie naszym wolonta-
riuszom za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. 

Radosnych, spokojnych,
wypełnionych ciepłem

rodzinnym
Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2016 roku 
życzą mieszkańcom gminy

i czytelnikom „Z Życia Gminy”
sołtysi sołectw Gminy Pacanów



Z Życia Gminy20

Przedświąteczne spotkanie w DPS w Ratajach

 Dom Pomocy Społecz-
nej w Ratajach Słupskich 
przeznaczony dla osób 
w podeszłym wieku oraz 
przewlekle chorych go-
ścił na przedświątecznym 
spotkaniu grupę pensjo-
nariuszy z DPS-u w Pie-
koszowie. Przyjechali jak 
to robią tradycyjnie od 
lat z dobrym słowem, ra-
dosnym przesłaniem na 
boże Narodzenie i Nowy 
Rok z kolędą, wciąga-
jąc do wspólnego śpie-
wu i  tutejszych pensjo-
nariuszy i  personel ich 
obsługujący. To miłe, że 
utrzymywana jest ta nić 
integracyjna pomiędzy 
wieloma placówkami 
opieki społecznej. Są to 
bardzo miłe a  zarazem 
pożyteczne spotkania po-
zwalające i nam i naszym 
podopiecznym wyjść pza 
ustalony rytm życia w ja-
kim funkcjonują ca co 
dzień – powiedział kie-
rownik DPS Witold Kraw-
czyk widząc uśmiechnię-
te twarze mieszkańców 
Domu w Ratajach.
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 Podobne w swojej wymowie spotkanie zorga-
nizowała prezes Fundacji Wspólnota Wielopo-
koleniowa z Pacanowa Dorota Gruca dla uczest-
ników działalności tej grupy. Fundacja powstała 
w marcu ubiegłego roku, zarejestrowana w KRS 
4 listopada 2014 roku skupia kilkadziesiąt osób 
z terenu gminy. Są tu zgodnie z przesłaniem osoby 
w różnym wieku, najmłodszy członek ma 10 lat, 
najstarszy 86. Ideą działalności zawartą w statu-
cie są wspólne, cotygodniowe otwarte spotkania 
przy herbacie i ciasteczkach (w środę o godzinie 
17 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy) o różnej 
w zależności od potrzeb tematyce. Tu rozmawia 
się o sprawach codziennych, problemach szcze-

 Kolejne z nich na terenie naszej gminy było zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pa-
canów spotkanie opłatkowe dla właśnie osób samot-
nych, starszych, nie do końca samodzielnie radzących 
sobie ze współczesną rzeczywistością. Zorganizowa-
ne w remizie OSP Pacanów, bogato zaopatrzone dzię-
ki zapobiegliwości kobiet ze Stowarzyszenia i pomocy 
„Żabieckich Powiślanek” w świąteczne dania skupiło 
zaproszoną grupę osób autentycznie szukających 

właśnie takiego bycia razem, towarzystwa, chociaż na 
chwilę osób przyjaznych, otwartych na ich potrzeby 
i problemy. Otworzył je modlitwą proboszcz parafii 
Pacanów ks. Leszek Domagała, po której prezes Sto-
warzyszenia Włodzimierz Pytko zaprosił zgromadzo-
nych do świątecznych stołów. Po reakcji osób, które 
przyjęły zaproszenie widać było, że są oczekiwania 
środowiska lokalnego na takie i podobne integracyjne 
spotkania. 
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gółowych – przepisach, sprawach i problemach 
urzędowych, zdrowiu, kulturze i sztuce, historii 
w tym historii naszego terenu, aby nie umknę-
ły i nie poszły w zapomnienie fakty i zdarzenia, 
o których mogą mówić pamiętający je starsi 
uczestnicy. Organizowane są wspólne wycieczki 

do ciekawych miejsc regionu i ta-
kie jak to, grudniowe, przedświą-
teczne spotkanie integracyjne. 
Tematyka kolejnych środowych 
spotkań ustalają uczestnicy a je-
żeli jest taka potrzeba zaprasza się 
do wyjaśnania prelegentów spe-
cjalistów z konkretnych dziedzin. 
To ważny element naszego życia 
środowiskowego – mówi prezes 
Gruca – gdzie każdy niezależnie 
od wieku, kto ma taką potrzebę 
może przyjść uczestniczyć w cie-
kawym i miłym spędzeniu czasu. 
Obecne, przedświąteczne spotka-
nie wypełnione było rodzinnym 
ciepłem i śpiewanymi wspólnie 
kolędami wprowadzając zgroma-
dzonych w radosny nastrój bożo-
narodzeniowy.

 Już piąty rok z rzędu Stowarzyszenie „Nadwiślan-
ki” z prezes Beatą Mietłowską na czele i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ratajach z prezesem Robertem Za-
grajkiem na czele organizują wspólną środowiskową 
wigilię dla seniorów, rodzin strażackich, mieszkań-

ców sołectw Rataje Słupskie i Rataje Karskie. W re-
mizie tutejszej OSP przygotowane są przez panie ze 
Stowarzyszenia zestawy wigilijnych i świątecznych 
potraw i ciast a każdy z obecnych otrzymuje świą-
teczny prezent od organizatorów. Spotkanie roz-
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Super nagroda dla małych ratowników z Pacanowa

    27 listopada 2015 roku okazał się 
niezwykłym dniem dla grupy uczniów 
z klasy V a pod nazwą „Krople rosy” 
ze  Szkoły Podstawowej w Pacanowie. 
Tego dnia odebrali oni  w Warszawie 
na terenie Stadionu Narodowego cen-
ne nagrody (między innymi zegarki) 
za zajęcie II miejsca w kraju  w ogól-
nopolskim konkursie na najlepszą ini-
cjatywę młodzieżową  zrealizowaną   
w  ramach Funduszu dla Organizacji 

poczyna modlitwa, którą w tym roku poprowadził 
i pobłogosławił opłatki proboszcz parafii Rataje ks. 
Tomasz Grajdek. Życzenia dla zabranych i całej spo-
łeczności obu sołectw przekazali zaproszeni - wójt 
gminy Wiesław Skop i oficer Komendy Powiatowej 
PSP w Busku, zastępca d-cy JRG st.kpt. Grzegorz 

Karwat. Łamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne 
śpiewanie kolęd, rozmowy podsumowujące ubiega-
jący rok – co się udało, z czym są jeszcze problemy 
do załatwienia oraz degustacja pysznych specjałów 
kulinarnych wypełniły ten wyjątkowy każdego roku 
wieczór przedświąteczny w Ratajach.
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 W czerwcu br. w Krakowie odbył się finał VI 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  
„Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w la-
tach 1914-1989”. Konkurs ten jest wyrazem  pamięci 
o Bliskich i Dalekich, ich odwadze, poczuciu wolno-
ści i wierności ideałom, a młodzież inspiruje do tego, 
by uczyła się historii również poprzez doświadcze-

Gimnazjalista z Rataj Słupskich we Włoszech 

nia i  wspomnienia swoich najbliższych. Jego orga-
nizatorem było Kuratorium w Krakowie i Fundacja 
Armii Krajowej z siedzibą w Londynie. Konkurs zo-
stał objęty Honorowym Patronatem Ministra Eduka-
cji Narodowej oraz uzyskał wsparcie ze strony grona 
wybitnych osób m.in.: Karoliny Kaczorowskiej, Anny 
Marii Anders, Olgi Krzyżanowskiej, dr. hab. Andrzeja 

Pozarządowych Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Współpracy. W tym dniu od-
była się konferencja „Obywatele- Obywa-
telom”  podsumowująca wdrażanie grantu. 
Nagrody wszystkim wyróżnionym wręczał 
ambasador Szwajcarii  w Polsce pan Andrej 
Motyl. Celem konkursu było uzmysłowienie 
młodym ludziom, iż mają oni realny wpływ na 
swoje otoczenie, a ich działania mogą w istotny 
sposób zmieniać rzeczywistość  i rozwiązywać 
problemy społeczności lokalnej. 
 Nagrodzona inicjatywa pod hasłem „Ura-
tuję, bo umiem” polegała na zaprezento-
waniu bardzo młodym obywatelom naszej 
społeczności – przedszkolakom - jak należy 
zachować się w sytuacji, w której każdy z nas może 
się znaleźć. Uczniowie tworzący grupę „Krople rosy” 
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, zaprezentowali swoją wiedzę 
na ten temat i umiejętności swoim młodszym ko-
legom. Objaśniali  jak ważna jest szybka  reakcja 
ludzi( nawet tych najmłodszych)  w przypadku za-

grożenia czyjegoś  życia. Przedszkolaki miały  moż-
liwość podjęcia prób wykonania tych czynności, na 
co zareagowały  z wielkim  entuzjazmem. Inicjatywa 
ta zrodziła się w trosce o  kształtowanie    świadome-
go, empatycznego społeczeństwa oraz budowanie 
właściwych relacji międzyludzkich. 
 Po zakończeniu części oficjalnych uczniowie mie-

li możliwość zwiedzania 
Stadionu Narodowego, 
który wywarł na wszyst-
kich ogromne wrażenie.  
Dzieci zgodnie stwier-
dziły, że jest to przepięk-
ny obiekt na miarę XXI 
wieku , z którego może-
my być dumni.
  Dziękujemy Pani Dyrek-
tor Małgorzacie Stańczyk 
i Pani Marcie Golonce za 
szczególne zaangażowa-
nie się w to przedsięwzię-
cie. 
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Krzysztofa Kunerta, ks. kardy-
nała Stanisława Dziwisza, Je-
rzego Wyrozumskiego. 
 Z radością informujemy, 
że nasz kolega Jakub Eliasz 
został laureatem konkursu 
i zajął I miejsce w kraju. Uzy-
skanie tak wysokiego wyniku 
na szczeblu centralnym nie było 
wcale tak łatwe. Jakub, aby go 
osiągnąć, musiał solidnie praco-
wać pod kierunkiem opiekuna 
p. Elżbiety Biskup. Napisał cie-
kawą pracę, która spodobała się 
Wojewódzkiej Komisji Konkur-
sowej i została zakwalifikowana 
do etapu centralnego. W finale 
Kuba wykazał się niezwykłą 
wiedzą i   swoją pracę obronił 
na szóstkę oraz wyczerpująco 
odpowiedział na wszystkie py-
tania zadane przez członków komisji konkursowej. Jego 
osiągnięcie zostało docenione, gdyż oprócz nagród rze-
czowych, mogł także wyjechać na   kilkudniową   wy-
cieczkę   do Włoch, której fundatorem i zarazem 
organizatorem była Rada Obrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. W dniu 13 XI 2015r. Kuba wraz z de-
legacją polskich polityków specjalnie wyczarterowa-
nym samolotem wyleciał z lotniska Chopina z War-
szawy do słonecznej Italii. Tam na miejscu zobaczył 
nie tylko różne zabytki, które dotychczas znał tylko 

z lekcji historii, lecz uczestniczył też w centralnych 
uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym 
w Casamassina oraz w uroczystości odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej umieszczonej na szkole Instituto 
Comprensivo Padre Giovanni Minozzi w Materze. 
Ponadto w Muzeum D. Ridola zobaczył wystawę po-
święconą II Korpusowi Władysława Andersa. Było 
też spotkanie w bazie lotniczej w Brindisi. Cykl tych 
uroczystości zorganizowały lokalne władze i mini-

sterstwo obrony Włoch. Sze-
reg imprez przygotowała także 
strona polska, m.in. zadbała 
o oprawę muzyczną. Wystąpił 
bowiem dziecięcy chór i ORWP. 
Kuba nie mógł oczywiście opu-
ścić Włoch bez skosztowania 
spaghetti i pizzy. Po powrocie 
stwierdził, że warto było przy-
gotowywać się do konkursu, bo 
wyjazd ten pozwolił mu zwie-
dzić nie tylko Włochy, ale rów-
nież poszerzył swoje wiadomo-
ści z zakresu II wojny światowej.
   Serdecznie mu gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie
Gimnazjum Nr 2 

 im. Batalionów Chłopskich
w Ratajach Słupskich
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Dzień Babci i Dziadka  
w Bibliotece 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie, Dziadziusiów, Wnuczęta (małe, średnie i większe)  
i Rodziców do wspólnego świętowania!  

W tym szczególnym dniu spotkajmy się  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie,  

aby spędzić miłe chwile z naszymi  

Babciami i Dziadziusiami.  
  

21 stycznia od godziny 9:00 do 17:00.  

Przez cały dzień będziemy: 

- robić samodzielnie upominki 

- tworzyć splecione rączki wnusiów z Dziadkami 

- pić kawkę, herbatkę i jeść pyszności! 

 

        Z A P R A S Z A M Y ! 

Zasady optymalnej segregacji

Papier to między innymi:
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czaso-
pisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny 
i  biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, pa-
pier pakowy.

Tworzywa sztuczne to między innymi:
butelki po napojach, opakowania po chemii gospo-
darczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, 
płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po pro-
duktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plasti-
kowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plasti-
kowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
styropian, kartoniki po mleku i napojach - wieloma-
teriałowe odpady opakowaniowe.
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuce-
niem do worka.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu gminy Pacanów w 2016 r.

Metale to między innymi:
puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej 
po żywności (konserwy), złom żelazny i metale ko-
lorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików 
i innych pojemników, folia aluminiowa,

Szkło to między innymi:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, bu-
telki po napojach alkoholowych, szklane opakowa-
nia po kosmetykach.
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z pro-
duktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Pozostałe odpady należy wrzucać do odrębnego 
worka (pojemnika) koloru czarnego (między inny-
mi: pampersy, podpaski, zabrudzone opakowania 
po żywności, folia po nawozach, szklanki, fajans, 
porcelana ,)
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Wyrazy współczucia rodzinie po śmierci

ś.p. Ireny Skiby

z Kółka Żabieckiego składa sołtys

Lucyna Adamczyk i mieszkańcy sołectwa 

Kółko Żabieckie.

Pragniemy podziękować wszystkim,

którzy wzięli udział w ostatniej drodze

na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu 

w Ratajach zmarłego w wieku 84 lat

ś.p. Mariana Adamczyka

z Komorowa

Lucyna Adamczyk z dziećmi

Uroczystość
pogrzebowa
ś.p. Mariana 
Adamczyka 

 2 grudnia został pochowany na 
cmentarzu w Ratajach znany w na-
szym regionalnym środowisku dzia-
łacz Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go kol. Marian Adamczyk. Wyrósł 
i  ukształtował swoje dorosłe życie 
w  tradycji ludowcowej za sprawą 
ojca Jana aktywnego działacza ruchu 
ludowego na Powiślu (także sołtysa 
sołectwa Komorów, kierownika SKR 
w Komorowie). Ś.p. kol. Marian swo-
ją aktywnością należał do grupy bu-
downiczych w okresie powojennym 
siły Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w naszej gminie. Do końca swoich dni 
wierny jego ideałom i przesłaniu.
 Szczere wyrazy współczucia rodzi-
nie zmarłego ś.p. kol. Mariana Adam-
czyka składają członkowie Koła PSL 
w Komorowie, Prezes Zarządu Gmin-
nego Wiesław Skop i Zarząd Gminny 
PSL w Pacanowie. 
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 4 grudnia br. roku, w sali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju odbył się 
,,VI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt’’ 
o puchar dyrektora szkoły i tytuł najlepszej drużyny 
w kategorii gimnazjów. Do rozgrywek przystąpiły 
reprezentacje trzech gimnazjów: Podgaje, Pacanów 
i Busko-Zdrój. Pierwszy mecz turnieju zagrały prze-
ciwko sobie zespoły z Pacanowa i Podgajów. W tym 
meczu zwyciężyły zawodniczki Gimnazjum nr 1 
w Pacanowie, z wynikiem 2:0 (25:13, 25:16). Kolej-
ny mecz rozegrały ze sobą drużyny z Buska-Zdroju 
i Podgajów. Drużyny reprezentowały podobny po-
ziom, lecz po zaciętej walce wygrała drużyna z Pod-
gajów, wynikiem 2:1. Ostatni mecz rozegrały ze sobą 
zespoły z gimnazjum z Pacanowa oraz  Buska-Zdro-
ju. W tym meczu również zwyciężyła bezapelacyj-
nie drużyna dziewcząt z Pacanowa, wynikiem 2:0 
(25:12, 25:10).
 Na zakończenie turnieju nasza koleżanka, Mag-
dalena Rajczewska, otrzymała nagrodę indywidu-

VI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

alną, w postaci pucharu dla najlepszej zawodniczki 
turnieju.
Wyniki turnieju:
Pacanów - Podgaje 2:0
Podgaje – Busko-Zdrój 2:1
Busko-Zdrój – Pacanów 2:0
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce Gimnazjum Pacanów
II miejsce Gimnazjum Podgaje
III miejsce Gimnazjum Busko-Zdrój
 Nasz zespół wystąpił w składzie: Aleksandra Bła-
chucińska, Magdalena Rajczewska, Roksana Puchal, 
Dżesika Zdziebko, Anna Nalepa, Sabina Bojdo, Pa-
trycja Stanek, Angelika Zdziebko, Patrycja Mierzwa, 
Natalia Desiewicz. Cieszymy się z pierwszego miej-
sca i liczmy na dalsze sukcesy.
 Dziękujemy panu Sławomirowi Skibie za wielolet-
ni wkład trenerski,  w przygotowanie nas do zawo-
dów. 

Serwis informacyjny gimnazjum w Pacanowie
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TYM RAZEM
TO MY ZDOBYLIŚMY PIERWSZE MIEJSCA!

 We wtorek 8 grudnia na hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy w  Rata-
jach Słupskich odbył się „IV Mikołajkowy Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej” w kategorii dziewcząt 
i chłopców. 

 Do zawodów przystąpiły dziewczęta z SP Ra-
taje, SP Pacanów, SP Gace Słupieckie, oraz 
SP  Szczucin. Drużyny chłopców to: SP Szczu-
cin, SP Wójcza, SP Pacanów, SP Gace Słupieckie, 
SP Oleśnica i dwie drużyny SP Rataje Słupskie. 
 Przy tak licznej obsadzie drużyn męskich, sę-
dziowie postanowili rozlosować grupy i wyłonić 
po dwa najlepsze zespoły z grupy a potem wśród 
nich rozegrać mecze o najlepsze miejsca. Dziew-
cząt było tylko 4 drużyny - dlatego rozpisano 
a potem rozegrano mecze metodą „każdy z każ-
dym”. Rywalizacja rozpoczęła się od godziny 915 
i trwała do 1300. Na przemian rozgrywane były 
krótkie 7 min. mecze, raz chłopcy – raz dziew-
częta.
 Dziewczęta ze względu na mniejszą liczbę dru-
żyn, zakończyły wcześniej zmagania a  najlep-
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szą okazała się drużyna z Rataj 
Słupskich. Ratajanki w składzie: 
Agnieszka Matuszewska, Kasia 
Zagrajek, Iza Strzelecka, Gabry-
sia Komasara, Wiola Klimczak, 
Oliwia Dudajek, dzielnie walczy-
ły i zdobyły zaszczytne I miejsce. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny: 
SP Szczucin-II, SP Pacanów-III 
SP Gace Słupieckie-IV, 
 Chłopcy nieco dłużej toczyli 
„ boje” ale jak potem stwierdzili 
– warto było. Po długich czte-
rech latach oczekiwania wresz-
cie udało się skompletować taką 
drużynę, która w tym turnieju 
ograła wszystkich przeciwni-
ków. Dyrektor mgr inż. Krzysz-
tof Eliasz, oraz nauczyciel w-f 
mgr inż. Dariusz Czupryś są 
dumni z I składu drużyny 
w której znaleźli się: Maksymi-
lian Korczak, Mateusz Wolań-
ski, Dawid Śmistek, Kamil Żyła, 
Klaudiusz Żyła, Dominik Żyła, 
Wojtek Surdel. Zespół ten w fi-
nale pokonał najpierw drużynę 
z Oleśnicy następnie drużynę 
ze Szczucina i zdobył zaszczyt-
ne I miejsce w zawodach. Ko-
lejne miejsca zajęły drużyny: 
SP Szczucin II, SP Oleśnica III, 
SP  Wójcza IV, SP Pacanów V, 
SP Rataje II i SP Gace Słupiec-
kie exeqwo VI.  
 Wszystkie drużyny na koniec 
turnieju zostały uhonorowa-
ne przez dyrektora dyplomami 
a najlepsze 3 zespoły męskie i 3 
żeńskie dodatkowo pięknymi 
pucharami. Nad całością zawo-
dów pieczę sprawował Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ratajach 
Słupskich mgr inż. Krzysztof 
Eliasz, przy współudziale na-
uczyciela w-f mgr inż. Dariusz 
Cuprysia.



Z Życia Gminy32

Miesięcznik Samorządowy „Z Życia Gminy” - zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach, członek Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Polsce.
Wydawca: Urząd Gminy Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Redaktor Naczelny - Robert Gwóźdź, tel. 695 110 507, e-mail: ug@pacanow.pl i ponidzietv@gmail.com

Adres: 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, tel. 41 3765403, e-mail: gazeta@pacanow.eu
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław www.digitalartstudio.pl Nakład: 550 egz.

UWAGA! Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek.
Przedruki za zgodą redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów sponsorowanych, listów od czytelników oraz reklam i ogłoszeń. 

ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

Trzecie miejsce „Flornasu”

 Trzecie miejsce zajęła drużyna futsalu grająca pod szyldem firmy 
„FLORNAS”, producenta pasz dla gołębi i ptactwa ozdobnego z Chrza-
nowa  w zakończonych 12 grudnia rozgrywkach w Busku-Zdroju znanej 
dotychczas jako Buska Liga Futsalu, w tym roku z uwagi na objęcie jej 
patronatem burmistrza MiG Busko – Buska Liga Futsalu. Nasz zespół do 
końca walczył o drugie miejsce w tabeli. Nie udała się ta sztuka i w osta-

tecznym podsumo-
waniu w mocnym 
zestawie grających 
drużyn zajęli trze-
cie miejsce z 18 pkt. 
i stosunkiem bramek 
29 – 27. Całość ligi wygrał zespół Auto Max Sowula-
&Pizzeria 105 (25 pkt. 72 – 8), drugie miejsce wywal-
czyli piłkarze Hydrogeitechniki (19 pkt. 45 – 25). Nasz 
zawodnik Rafał Zieliński z 17 strzelonymi golami zna-
lazł się w pierwszej trójce najskuteczniejszych strzelców 
ligi. Gratulujemy
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Licencja skoczka w 60-tym roku życia!
Na urodziny - skok nr 100 !!!

 Emerytowany nauczyciel Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Paca-
nowie, Jarosław Banasik, nie zwalnia 
ani na chwilę tempa. Cztery lata temu 
pisaliśmy o ukończonym przez nie-
go szkoleniu spadochronowym AFF 
i samodzielnych skokach. 05 wrze-
śnia br. zdał pomyślnie w Piotrkowie 
Trybunalskim egzamin praktyczny 
(w powietrzu) na „Świadectwo kwa-
lifikacji personelu lotniczego, czyli 
mówiąc prościej – licencję skoczka, 
która uprawnia go do samodzielnych 
skoków na terenie całego kraju.

 Red. Gratulujemy takiego ekstre-
malnego osiągnięcia. Co oznacza 
posiadanie takiej licencji?
 J.B. Dziękuję bardzo. Dla mnie 
jest to przedmiotem ogromnej dumy. 
Chociaż skoczków z taką licencją mo-
żemy w Polsce liczyć już w tysiącach, 
to naprawdę bardzo niewielu jest ta-
kich, którzy zrobili ją w 60-tym roku 
życia i później. Po ukończeniu AFF 
w Piotrkowie w październiku 2011r. 
skakałem już samodzielnie, ale z nad-
zorem instruktora, który sprawdzał 
przed skokiem prawidłowość założe-
nia spadochronu, ustalał mi plan sko-
ku i lądowania. Na początku każdego 

sezonu musiałem skoczyć pod nadzo-
rem instruktora skok KTS (Kontrola 
Techniki Skoku), którego pozytywny 
wynik pozwalał mi na dalsze skoki 
w  sezonie (tylko z samolotu). Jako 
skoczek - student musiałem otwierać 
spadochron na wysokości począt-
kowo 1500, później 1300 m. Przed 
skokiem w samolocie instruktor 
sprawdzał mi sprzęt. No i oczywiście 
powierzchnia czaszy spadochronu nie 
mogła być mniejsza niż 260 stóp kwa-
dratowych. Teraz, posiadając licencję, 
zapisuję się na skoki bez nadzoru in-
struktora, bez kontroli w samolocie 
i mogę otwierać spadochron na wyso-
kości 1000m, skacząc na czaszach 200 
– 230 stóp. Mogę skakać z samolotu, 
helikoptera, szybowca, balonu i  mo-
tolotni nawet w zimie. Świadectwo 
ważne jest 5 lat, potem trzeba odna-
wiać powtarzając całą procedurę. 

 Red. Jakie warunki należy speł-
nić, aby przystąpić do egzaminu?
 J.B. Warunki są twarde. Trzeba 
mieć wykonane minimum 50 sa-
modzielnych skoków i minimum 30 
minut łącznego czasu swobodnego 
spadania (liczy się czas opadania z za-
mkniętym spadochronem we wszyst-

kich skokach). W tym celu prowadzi 
się książkę skoków, potwierdzaną 
przez instruktorów. Taka ilość sko-
ków i czas są potrzebne do opano-
wania w powietrzu poszczególnych 
figur akrobatycznych, dokładności 
lądowania i układania spadochronów 
tj. warunków przewidywanych w eg-
zaminie praktycznym. Ja podszedłem 
do egzaminu mając na koncie 77 mi-
nut swobodnego spadania i 108 sko-
ków w większości wysokich (3000 – 
4000 m), bo tylko podczas wysokich 
skoków jest dużo czasu na ćwiczenie 
figur. 

 Red. Jak długo się spada z za-
mkniętym spadochronem? 
 J.B. Zależy od wysokości skoku 
i  otwarcia spadochronu. Przyjmując, 
że otwieramy się na 1300 m, swobod-
ne spadanie z 4000 m to 55 s, z 3000 m 
– 35 s. 

 Red. Jak wygląda egzamin na li-
cencję?
 J.B. Egzamin teoretyczny składa 
się z pięciu części m.in. teoria skoku, 
budowa sprzętu, technika skoku i lą-
dowania, postępowanie w sytuacjach 
awaryjnych, meteorologia. Teorię 
zdajemy przez Internet na stronie 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Oczy-
wiście największe emocje są na prak-
tycznym w powietrzu. Wyskakujemy 
z 4000 m z instruktorem, który fil-
muje nasz skok. Trzeba stabilnie wy-
skoczyć i wykonać kilka figur tj. ob-
roty w lewo i w prawo, salto w przód 
i w tył, beczkę (obrót w poziomie wo-
kół własnej osi) w lewo i w prawo oraz 
odejście od kamerzysty „strzałą”. Ta 
umiejętność jest niezbędna przy ska-
kaniu w  formacjach, kiedy musimy 
rozejść się na bezpieczną odległość 
przed otwarciem spadochronów. To 
wszystko na strugach powietrza przy 
prędkości powyżej 200 km/h. Po każ-
dej figurze pozycja płaska na brzu-
chu. Później technika sterowania spa-
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dochronem, lądowanie pod wiatr na 
wyznaczonym terenie o wymiarach 
40m x 40m. I na koniec prawidłowe 
samodzielne ułożenie spadochronu. 
Z pomocą Opatrzności wszystko się 
udało!

 Red. Jaka była droga to takiego 
osiągnięcia?
 J.B. Trudna. Wymagała samoza-
parcia, uporu, wiary we własne moż-
liwości, ogromnej samodyscypliny, 
konsekwencji. Wymagała też wielu 
wyrzeczeń, znacznego poprawienia 
i  ciągłego podtrzymywania spraw-
ności fizycznej, zwłaszcza dla kogoś 
w tym wieku. Cierpliwości mojej 
i rodziny. W wypadku podczas lądo-
wania w czerwcu 2013 r. doznałem 
odłamania końcówek kości podudzia 
prawego. Błąd z mojej winy. Cierpli-
wie przeszedłem leczenie i rehabilita-
cję zgodnie z zaleceniami lekarzy, nie 
dopuszczając do siebie myśli, że nie 
będę skakał. Ćwiczyłem codziennie 
z gipsem na nodze. 
 Wiosną 2014 r. zacząłem skakać 
w Aeroklubie Kieleckim w Masłowie. 
Tam też ukończyłem kurs układa-
czy czasz głównych spadochronów. 
W ten sposób zacząłem zarabiać na 
skoki układaniem. Przez dwa sezony 
ułożyłem łącznie 251 spadochronów, 
wszystkie otworzyły się bezawaryjnie. 
Właśnie dzięki kontaktom i skokom 
w Masłowie nabrałem pewności, że 
mogę podejść do egzaminu. Począt-
kowo chciałem to zrobić w dniu swo-
ich urodzin, ostatecznie wykonałem 
wtedy skok nr 100. Na chwilę obec-
ną wykonałem 111 skoków, w tym 96 
wysokich, wszystkie w barwach Euro-
pejskiego Centrum Bajki.

 Red. Czy przeżył przeżyłeś w po-
wietrzu jakąś niebezpieczną sytu-
ację?
 J.B. Na razie odpukać - nic takie-
go się nie wydarzyło.  Zawsze staram 
się jak najskrupulatniej przestrzegać 
wszystkich procedur, jak najdokład-
niej składać spadochron. Dzięki sys-
tematycznym ćwiczeniom dobrze 
trzymam pozycję płaską na brzuchu, 
w której otwiera się spadochron. Uni-

kam skoków grupowych. Po swoim 
wypadku maksymalnie koncentruję 
się przy lądowaniu.

 Red. Panuje powszechne przeko-
nanie, że spadochroniarstwo to nie-
bezpieczny sport.
 J.B. Nic bardziej mylnego. Jest 
o  wiele bezpieczniejsze niż jazda 
samochodem. W sezonie 2015 nie 
zginął w Polsce żaden skoczek. A ile 
ludzi zginęło na drogach? W czasie 
skoków 95% wypadków zdarza się 
przy lądowaniu na otwartych cza-
szach. Tak było w moim przypadku. 
I zawsze jest to błąd ludzki. Obecnie 
mamy naprawdę doskonały sprzęt. 
Każdy skoczek ma na plecach czaszę 
główną i zapasową. Jest automat do 
otwierania zapasu na określonej wy-
sokości, jeżeli z jakichś powodów nie 
zrobi tego skoczek. Musi tylko postę-
pować zgodnie z procedurami. Dwa 
lata temu pod Częstochową zginęło 
12 skoczków, ale była to katastrofa 
lotnicza, podobnie jak w tym roku 
w  Słowacji. Wyższe stawki ubezpie-
czeniowe niż skoczkowie płacą zawo-
dowi jeźdźcy, bo sporty konne są bar-
dziej kontuzjogenne. Przekonałem się 
o tym wielokrotnie na własnej skórze.

 Red. Czy są jakieś ekstremalne 
odmiany skoków?
 J.B. Oczywiście. Skoki z mostów, 
z budynków, z pionowych klifów skal-
nych Norwegii. Nawet ze słupów wyso-
kiego napięcia. Ale od kilku lat hitem 
jest tzw. wingsuit. Skoczkowie w  spe-
cjalnych kombinezonach ze skrzydła-
mi - „ludzie wiewiórki”. Skaczą z heli-
kopterów lub ze skał i lecą z prędkością 
200 km/h w locie prawie poziomym 
np. wąwozem, doliną górską, kilka 
metrów nad ziemią, przelatując pod 
mostami i przez okna w skałach. Ale to 
już wyłącznie dla młodych, sprawnych 
i bogatych ludzi. Na YouTube po wrzu-
ceniu tego wyrazu można zobaczyć na-
prawdę ciekawe filmy. 

 Red. Czy każdy może zacząć ska-
kać?
 J.B. Obecnie każdy ze względnym 
stanem zdrowia. Od dwóch lat nie 

obowiązują żadne badania lekarskie. 
Podpisuje się tylko oświadczenie o do-
brym stanie zdrowia. Na własne ry-
zyko. Można skakać nawet w szkłach 
kontaktowych. Trzeba mieć ukończo-
ne 18 lat, a za zgodą rodziców tylko 
16. Natomiast dla klasycznych sko-
ków właściwie nie ma, dzięki Bogu, 
górnej bariery wiekowej. W Polsce 
skaczą, chociaż może sporadycznie, 
osobnicy mający 80 lat i więcej! A na 
skok w tandemie z instruktorem po 
prostu przychodzi się z marszu. Tan-
demy są obecnie w Polsce bardzo po-
pularne. Jest bardzo dużo ośrodków, 
gdzie można tak skoczyć. To bardzo 
popularna forma nagród i prezentów 
z okazji 18-tki, matury, ukończenia 
gimnazjum, wieczorów panieńskich 
i  kawalerskich, rocznic ślubów itd. 
Serdecznie wszystkich zachęcam. 
Tego nie da się opowiedzieć. To po 
prostu trzeba przeżyć! 

 Red. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Robert Gwóźdź
Zdjęcia archiwum prywatne JB

 Tak od siebie dodam, że w swoim 
życiu oddałem sześć skoków będąc 
w  armii z samolotu AN-24, cztery 
z  asekuracją i dwa bez. Pierwszego 
skoku nie pamiętam – po prostu wypa-
dłem z wielkiej jak słoń maszyny, nic 
nie robiłem, zawisłem na spadochro-
nie (otworzyła go linka wyzwalająca 
zaczepiona w kadłubie wojskowego 
Antka), jakoś wylądowałem i przez pół 
dnia nie mogłem dojść do siebie! Siód-
mego już nie było, ale mogę przyznać 
rację mojemu rozmówcy – to jest pięk-
ne. Najpierw przeurocza z delikatnym 
szumem czaszy spadochronu cisza po 
odlocie samolotu i „smak” czystego 
powietrza – a potem im bliżej ziemi 
– wzrastający tętent życia z różnymi 
odgłosami i coraz większa, odczu-
walna plejada zapachów (nie zawsze 
przyjemnych dla nosa) i lądowanie – 
u mnie zawsze „z duszą na ramieniu”. 
Dlatego podziwiam upór i odwagę 
p.  Jarosława mając szacunek dla jego 
kolejnej pasji. Tak trzymaj Panie Jaro-
sławie - Emerycie !



Czytelnikom „Z Życia Gminy”
pozdrowienia z wysokości 4000 m

przesyła Jarosław Banasik

Radosnych, spokojnych,
wypełnionych miłością
i ciepłem rodzinnym

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 
i spełnienia najskrytszych 

marzeń w Nowym 2016 Roku 
życzy mieszkańcom

gminy Pacanów i czytelnikom 
„Z Życia Gminy”
Krystian Jarubas
Poseł na Sejm RP



Bożonarodzeniowe lampiony
i szopki wykonane przez uczniów

SP Rataje.
Wykonanie tych prac koordynowała 

i zorganizowała ich prezentację
p. Zofia Mietkowska

nauczyciel-katecheta w tej placówce.

Mieszkańcom Gminy Pacanów
rodzinnych, cieplutkich

i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

życzą uczniowie
Szkoły Podstawowej

w Ratajach


