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 Sympatyczną oprawę miały - po raz pierwszy w 
takiej formie zaproponowane środowisku - gmin-
ne obchody Dnia Kobiet w Pacanowie. Na zapro-
szenia wójta gminy Wiesława Skopa i radnych po-
wiatowych Roberta Gwoździa, Zbigniewa Surdela, 
Krzysztofa Eliasza i Jerzego Kordosa w gościnne 
progi Europejskiego Centrum Bajki przybyło oko-
ło 220 kobiet. Reprezentowały  licznie działające w 

gminie stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, 
rady sołeckie, wolontariat, instytucje i zakłady pracy. 
Były piękne życzenia złożone przez wymienionych 
organizatorów oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Pacanów Jana Nowickiego. Panie otrzymały czerwo-
ne róże, a Koncertowa Orkiestra Dęta miasta Kiel-
ce zagrała ,,100 lat” podkreślając szacunek dla roli 
jaką w codziennym życiu wypełniają kobiety. Radni 
powiatowi zaprezentowali wybrane, specjalnie na 
tę okazję fraszki o płci pięknej, zaś wójt recytował 
poezję Adama Asnyka i Aleksandra Fredry – oczy-
wiście traktującą o kobietach. Gościem specjalnym 
uroczystości była Beata Oczkowicz - wiceminister 
Obrony Narodowej, która otrzymała z okazji swo-
ich imienin i Dnia Kobiet okazałe bukiety kwiatów. 
Wójt i przewodniczący RG złożyli na jej ręce ciepłe 
słowa podziękowania za ciągłe zainteresowanie pro-
blemami gminy i pomoc w ich rozwiązywaniu. W 
trakcie uroczystego spotkania Zarząd Lokalnej Gru-
py Działania LGD ,,G-5” dokonał podsumowania 

Gminne Święto Pań
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plebiscytu ,,Kobieta przedsiębiorcza” zorganizowa-
nego na obszarze funkcjonowania LGD ,,G-5” czyli 
gmin Solec Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Wiślica 
i Pacanów. Ten prestiżowy tytuł odebrała z rąk pre-
zesa LGD Kazimierza Zdziebko i   Artura Cygana 
– wiceprezesa stowarzyszenia – przebojowa prezes 
Stowarzyszenia KGW ,,Kępianki” z Kępy Lubaw-

skiej – Ewa Jamińska.  Dodajmy tu, że wśród nomi-
nowanych do tego wyróżnienia znalazły się jeszcze 
dwie przebojowe panie - Beata Mietłowska – prezes 
Stowarzyszenia ,,Nadwiślanki” z Rataj Słupskich i 
Katarzyna Romańska – prezes Stowarzyszenia ,,Ko-
biety Kreatywne” ze Stopnicy. Część koncertową 
uroczystości wypełniła Koncertowa Orkiestra Dęta 
miasta Kielce pod batutą Jana Tokarza (pochodzące-
go z Chrzanowa) muzycznymi szlagierami aranżo-
wanymi na instrumenty dęte znanych przebojów fil-
mowych i światowymi hitami muzyki rozrywkowej 
a po niej w specjalnie przygotowanym na ten dzień 
programie muzycznym wystąpił niezwykle ciepło 
przyjęty przez panie zespół „Konsonans” w składzie 
Mariusz Maliga, Jarosław Banasik, Rafał Rój i Syl-
weriusz Tomalski. Z reakcji uczestniczących w świę-
cie pań można było wywnioskować, że propozycja 
grupy panów, pomysłodawców spotkania trafiła w 
”dziesiątkę” i warto ją na stałe wpisać w kalendarz 
corocznych gminnych uroczystości. Bo warto – na-
prawdę warto !
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Zbadają markę Koziołka Matołka.
Ministerstwo dało pieniądze 

 80 tys. zł dofinansowania przyznało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt ba-
dawczy Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. 
- Dzięki niemu ustalimy kierunki rozwoju centrum 
- mówi dyrektorka ECB.
Oficjalnie nazywa się on „Koziołek Matołek zmienia 
- systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w kulturze”. - Będziemy go prowadzić we 
współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego i Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie - zapowiada Karolina Kępczyk, dyrektorka 
ECB.
 Wart około 100 tys. zł projekt ma się rozpocząć 
w maju. Centrum udało się po odwołaniu dostać 80 
tys. zł dotacji z resortu kultury. - Jest dla nas bardzo 
ważny. Dzięki niemu zbadamy m.in. markę Koziołka 
Matołka i znajomość literatury dziecięcej. Dowiemy 

się, co jest dobre dla dzieci, a co dla dorosłych - zapo-
wiada Kępczyk. Badania mają też pomóc w ustaleniu 
dalszych kierunków rozwoju ECB. - Zamierzamy za-
pytać turystów, czy nasza oferta im odpowiada oraz w 
którym kierunku powinniśmy iść. Przygotowujemy 
ofertę dla dorosłych i musimy się zastanowić, jak po-
winna wyglądać - wyjaśnia dyrektorka.
 Projekt ma być realizowany przez dwa najbliższe 
lata. Już podczas czerwcowego Międzynarodowe-
go Festiwalu Kultury Dziecięcej odwiedzający ECB 
będą mogli wypełniać ankiety. - Między innymi na 
ich podstawie będziemy stawiać diagnozę i tworzyć 
prognozę rozwoju do 2020 r. Po zakończeniu pro-
jektu będziemy go kontynuować bez względu na to, 
czy uda nam się uzyskać kolejne dofinansowanie z 
zewnątrz - zapowiada Kępczyk.

Źródło: Gazeta Wyborcza
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Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Pacanowie

 Dnia 7 marca odbył się szkolny apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, ustanowionego dla 
upamiętnienia strajku, w którym wzięło udział 15 000 nowojorskich pracownic fabryki tekstylnej. 
Zdarzenie miało miejsce w 1908 r. , a kobiety domagały się wówczas praw wyborczych i polep-
szenia warunków pracy. Dzisiaj ten dzień ma inny charakter, pozwala na docenienie roli kobiet w 
życiu rodzinnym i społecznym. Dla uczczenia tego wyjątkowego dnia w roku, uczniowie klasy IV a, 
przygotowali pod kierunkiem wychowawców: p. Barbary Nawrot 
i p. Władysławy Grochowskiej humorystyczne przedstawienie pt. 
,, Dziewczyny, które mam na myśli…”  Dobry nastrój budowa-
ły: scenki teatralne, debaty tematyczne, skecze, taniec do piosenki 
,,  Być kobietą…” oraz występ Szkolnego Chóru ,, Gama”. Jak zawsze 
były życzenia i kwiaty od panów.

Władysława Grochowska
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Szanowni Państwo!
 W Polsce, mimo że demokrację i samorząd mamy 
od 1990 roku, podatnik nie zawsze orientuje się 
czemu służą jego pieniądze i jak są one wydawane. 
Mamy świadomość tego, że nie wydajemy swoich, 
lecz Państwa podatki. Stąd chcemy podać miesz-
kańcom gminy dokładne ich wykorzystanie. Funk-
cjonowanie gminy, spełnianie postulatów grupy 
mieszkańców, to zobowiązania dla innych. Podatki i 
opłaty, które zawsze płaci się z mniejszym lub więk-
szym oporem wracają jednak do mieszkańców w 
postaci szeregu usług świadczonych poprzez gminę.

 Poniżej prezentujemy Państwu przykładowy kata-
log kosztów:
1.Koszt montażu nowej lampy oświetleniowej 150W 

(materiał + robocizna): 800 złotych
2.Koszt całorocznego utrzymania oświetlenia ulicz-

nego (wymiany żarówek, lamp, usuwania awarii): 
około 35 tys. zł.

3.Koszt energii zużytej do celów oświetleniowych w 
skali roku: 265,8 tys. zł.

4.Wydanie jednej decyzji o warunkach zabudowy: 
207 zł.

5.Montaż przepustu drogowego Ø 50 o długości 
4   metry z murkami czołowymi i podbudową z 
kruszywa: 1,480 tys. zł

6.Zainstalowanie 1 wiaty przystankowej: około 
3,8  tys. zł.

7.Wykonanie 1m2 chodnika z kostki wraz z podbu-
dową ( bez krawężnika): 78,20 zł.

8.Wykonanie 1 kilometra nawierzchni asfaltowej 
o  grubości 7 cm i szerokości 3 metry wraz z po-
boczami z kruszywa: średnia cena z 2013 roku: 
134,4  tys. zł.

9.Zakup 1 tony kruszywa/kamienia z dowozem na 
bazę komunalną w Pacanowie: średnio 36.48 zł.

10.Wykonanie 1 metra bieżącego kanalizacji prze-
wodowej: średnio 217,80 zł

11.Koszt wydania jednej decyzji (łącznie 400 szt.) 
o   przyznaniu stypendium szkolnego (materia-
ły, wynagrodzenie pracownika, koszt rozesłania): 
9,20 zł.

12.Koszt rozpatrzenia wniosku o wypłacenie akcy-
zy paliwowej z wydaniem decyzji i jej rozesłanie 
(łącznie 1451 decyzji): 16,30 zł.

Szanowny podatniku
– zapoznaj się na co idą Twoje pieniądze!

13.Koszt przygotowania 1 nakazu podatkowego 
(łącznie 10182 nakazów): 5,90 zł.

14.Roczny koszt dowozu 1 ucznia do szkół i dziecka 
do przedszkola (dowożonych uczniów jest 521): 
średnio 626 zł.

15.Roczny koszt obowiązkowej edukacji 1 ucznia w : 
a)szkole podstawowej: 10,8 tys. zł
b)gimnazjum 10,9 tys. zł
c)przedszkolu: 7,5 tys. zł
16.Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika 

Urzędu Gminy za 2013 rok: 3,5 tys. zł brutto, a z 
wyłączeniem wynagrodzenia wójta, sekretarza i 
skarbnika gminy: 3,1 tys. zł brutto.

17.Wykonanie 1 metra rowu odwadniającego: 
a) z odkładem urobku na miejscu: 8 zł
b) z wywozem urobku: 11 zł
18.Średni koszt wykonania projektu technicznego 

na modernizacje drogi w technologii asfaltowej do 
1  km długości: 1375 zł

19.Roczny koszt funkcjonowania oczyszczalni ście-
ków (energia elektryczna, naprawy, serwisowanie, 
pracownik): 79,4 tys. zł

20.Średni koszt naprawy awarii linii wodociągowej 
(praca ludzi, materiały, paliwo): 411,9 zł

21.Roczny koszt ubezpieczenia: 
a) budynków gminnych: 5,5 tys. zł
b) dróg, wodociągów, kanalizacji: 5,6 tys zł
c) środków transportu: 11,3 tys. zł
22.Średni koszt wykonania projektu technicznego na 

budowę linii oświetleniowej ( 4-5 lampowej): 1677 zł
23.Łączny koszt zabezpieczenia przeciwpożarowego 

na terenie gminy (bez inwestycji): około 119 tys. zł
24.Średni koszt zimowego utrzymania gminnych 

dróg (za lata 2012-2013): 36,7 tys. zł
25.Średni koszt letniego utrzymania dróg gminnych 

( za 2013 rok): 
a) wykaszanie poboczy: 8.5 tys. zł 
b) koszt roczny oznakowanie dróg gminnych: 11 tys. zł 
c) łatanie dziur i przełomów technologią ,,remonte-

ra”: 31.7 tys. zł
26.Koszt roczny odwiezienia i utrzymania 1 psa w: 
a) przytulisku: 1.5 tys. zł
b) schronisku: 1.8 tys. zł
27.Dofinansowanie z budżetu gminy do 1 pensjo-

nariusza w domu pomocy społecznej (średnio za 
2013 rok): 1900 zł
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28.Średni zasiłek miesięczny stały (ustawowy) – wy-
płacany za pośrednictwem GOPS: 437 zł

29.Roczny koszt pracy ciągnika w służbach komu-
nalnych (robocizna kierowcy, paliwo, naprawy): 
34,9 tys. zł

30.Roczny koszt pracy koparko – ładowarki typu 
,,JCB” (robocizna operatora, paliwo, naprawy): 
74,3 tys. zł

31.Koszt odbioru i oczyszczania 1 m2 ścieków ko-
munalnych 3,40 zł + VAT

32.Koszt dostarczenia 1m3 wody z 2 ujęć na terenie 
gminy: 2,19 zł + VAT

33.Koszt odbioru śmieci:
a) segregowanych: 3 zł od osoby 
b) śmieci niesegregowanych: 10 zł od osoby
34.Koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem od-

bioru: 6,1 zł
35.Koszt listu zwykłego: 1,75 zł
36.Paczka papieru do drukarki/kserokopiarki 

(500sztuk) średnio: 12 zł
37.Toner do drukarki/kserokopiarki (średnio): 200 zł
38.Koszt serwisu/napraw drukarki/kserokopiarki 

(średnio): 300 zł
Serwis informacyjny UG

 W ostatnich dniach zakończono prace moderni-
zacyjne realizowane od 2013 roku na 4 zbiornikach 
wodnych będących własnością gminy. Prace te re-
alizowano we współpracy ze stowarzyszeniami dzia-
łającymi w Kwasowie, Słupi i Sroczkowie, a w przy-
padku Kars Dużych przy pomocy tamtejszej Rady 
Sołeckiej. W przypadku Kwasowa udało się lokal-
nemu stowarzyszeniu ,,Gospodarna wieś Kwasów” 
pozyskać 56 tys. złotych wsparcia unijnego za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Rybackiej LGR ,,Karp 
Świętokrzyski”. Środki na wkład własny w wysoko-
ści 18,7 tys. złotych zabezpieczyła gmina. Zbiornik o 
powierzchni około 1,6 hektara jest gotowy do napeł-
nienia wodą i ponownego zarybienia. Jego oficjalne 
otwarcie wraz z gminnymi zawodami wędkarskimi 
nastąpi w wakacje br. Słowa uznania należą się za-
rządowi stowarzyszenia na czele z Bogusławem Wle-

Gmina Pacanów zakończyła program
renowacji zbiorników wodnych.
Teraz czas na Kanał „Strumień”

ciałem i Anetą Wróbel oraz radnemu Stanisławowi 
Serafinowi za wszelkie starania związane zarówno z 
poszukiwaniem wsparcia finansowego, jak i realiza-
cją projektu. W przypadku Sroczkowa staw ukończo-
no w 2013 roku, a obecnie trwa jego zagospodaro-
wanie przez tamtejsze  stowarzyszenie ,,Rozwojowy 
Sroczków”. Odbudowa zbiornika w terenie nie użyt-
kowanym od kilkudziesięciu lat, mocno zadrzewio-
nym sprawiło sporo trudności. Ostatecznie jednak 
prace ukończono, a kosztowały one budżet gminy 
około 53 tys. zł (z tego 10 tys. złotych pozyskano ze 
sprzedaży drewna usuniętego z obszaru zbiornika). 
Miejsce to jest ,,oczkiem w głowie” zarządu stowa-
rzyszenia z prezesem Czesławem Adamczykiem na 
czele i radnym Janem Nowickim. Oficjalne otwarcie 
obiektu, na którym aktualnie siłami stowarzyszenia 
wykonuje się utwardzenie przyległego placu i wia-

tę drewnianą przewidziane jest na I poło-
wę maja br. Zakończono także renowację 
zbiornika wodnego w Słupi. Koszt prac w 
wysokości 24,6 tys. złotych pokryła gmina. 
Obiekt jest użyczony na kilkanaście lat jed-
nostce OSP Słupia, która razem z Radą So-
łecką i częścią mieszkańców bardzo dobrze 
gospodaruje na tym terenie. Po wapnowa-
niu nastąpi w  marcu ponowne napełnienie 
zbiornika wodą i jego zarybienie. Zdaniem 
zaangażowanych w te działania radnego 
Artura Molendy i prezesa jednostki OSP 
Grzegorza Szymaszka w sierpniu będzie 
można już w pełni tu wędkować.



Z Życia Gminy12

Kanał „Strumień”

rozlał czarę goryczy mieszkańców Powiśla

 Od lat nabrzmiały problem w naszej gminie kanału 
Strumień wraca jak bumerang, wracają kolejne obiet-
nice poprawy istniejącego stanu, wypowiadają się na 
temat regulacji tego cieku wodnego znaczące postacie 
życia publicznego …. i  nic !.
Kanał wylewa – jak zawsze niszcząc zasiewy i zbiory, 
ważni ludzie użalają się nad losem rolnika – jak za-
wsze, odpowiedzialni za jego utrzymanie mówią, że 
monitorują sprawę – jak zawsze, wykaszają zielska i 
karczują krzaki – jak zawsze, robią co mogą dla ulżenia 
doli rolnika – jak zawsze  ale jakoś mimo „tak inten-
sywnych wysiłków” nie widać końca załatwienia spra-
wy. Teraz na dodatek doszedł problem paskudnych 
ekologów, blokujących o siedliska żabek czy innego 
robactwa prace projektowe i skuteczne przystąpienie 
do regulacji kanału. A w ludziach wzbiera złość, mają 
już dosyć obiecanek i czekają na konkretne działania 
regulujące tą niczego sobie w swojej naturalnej urodzie 
rzeczkę !  Niewinna jest ona ale niezwykle złośliwa i 
niebezpieczna kiedy nabierze wody.
 Kanał Strumień jest lewym dopływem Wisły. Pły-
nie przez tereny gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Łubnice 

w powiecie staszowskim gdzie łączy się z królową rzek 
polskich.
 Niewinny na pozór lokalny ciek wodny, po dużych 
opadach deszczu lub roztopach zamienia się w rwącą 
rzekę, która boleśnie daje się we znaki mieszkańcom. 
Praktycznie co roku, regularnie zalewa i podtapia pola, 
uprawy rolnicze.
 Zgodnie z przepisami, regulacja tego cieku należy 
do obowiązków Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Pierwszy etap tego zadania – 
na terenie gminy Łubnice, w rejonie ujścia do Wisły 
– został wykonany w 2012 roku. Jako kolejny przewi-
dziano do regulacji odcinek Kanału Strumień w naszej 
gminie od granicy z Łubnicami do mostu w Karsach 
Dolnych. Przygotowania do rozpoczęcia tego zadania 
utknęły niestety w martwym punkcie gdyż nie uzyska-
no pozwolenia na budowę. Barierą stał się według słów 
przedstawicieli ŚZMiUW w Kielcach  opór ekologów 
i kłopoty z decyzją środowiskową. Czyli co – znowu 
wracamy do punktu zero – od opracowywania doku-
mentacji, uzyskiwania kolejnych pozwoleń, teraz też 
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„dogadywania się” z ekologami i …. miną kolejne lata 
…. A nasz kanał znowu będą wykaszać, karczować i 
znowu wykaszać i karczować i tak na okrągło a prze-
znaczone na to zadanie pieniądze popłyną tak szybko 
jak wzburzona w nim woda po ulewnych deszczach. 
Ale może to jest jakiś pomysł na dostatnie życie i spo-
kojną starość wielu gatunków robaków, żabek, pasiko-
ników, które tu w naszym kanale szczęśliwie bezstre-
sowo w komfortowych warunkach wychowało a chyba 
już ze setne pokolenie. Brakuje nam tu tylko bobrów, 
które przeganiane z wiślanych wałów, kto wie, czy nie 
będą chciały zasiedlić tej oazy spokoju na jesień swo-
jego życia, bo już na wysokości Biechowa fikuśne tamy 
stawiają koncertowo !.
 Wszystkie żale wylali w obecności urzędników 
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych, radnych wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych mieszkańcy Gminy Pacanów. Przedstawicielom 
ŚZMiUW Kielce oberwało się za niekonsekwentną 
politykę zabezpieczania wałów wiślanych i remonty po 
uszkodzeniach spowodowanych wielką falą. Szczegól-
nie krytycznie oceniono podejście władz do niezbęd-
nej modernizacji Kanału „Strumień” i jego dopływów, 
powodujących regularne zalewy i podtopienia oraz 
duże straty w uprawach rolniczych.
 Debatę zorganizowali Przewodniczący Rady Gmi-
ny Jan Nowicki i wójt Wiesław Skop, reagując na licz-
ne wnioski sołtysów i radnych. W spotkaniu wzięli 
udział radni wojewódzcy: Mieczysław Sas, Krzysztof 
Dziekan, radni powiatowi: Krzysztof Eliasz, Robert 
Gwóźdź i Jerzy Kordos oraz delegacja ŚZMiUW w 
składzie: Wanda Filip – kierownik działu inwestycji tej 
instytucji, Tomasz Dudkowski, Edward Wybraniec i 
Tomasz Badzioch – pracownicy ŚZMiUW.
 Wymianie zdań przysłuchiwał się także wójt Gmi-
ny Solec – Zdrój Adam Pałys, który w toku dyskusji 
przedstawił swoje stanowisko. 
 Nie zabrakło emocjonalnych wręcz wystąpień w wy-
konaniu, m.in. sołtysa Rataj Słupskich Wacława Wój-
cika, byłego radnego powiatowego Andrzeja Gondka z 
Ludwinowa, czy radnego z Oblekonia Stanisława Kor-

basia. Wtórowali im Władysław Bielacha z Oblekonia, 
Henryka Komasara – radna z Komorowa, Józef Wąsil 
– rolnik z Oblekonia, Łukasz Kieras – rolnik w Komo-
rowa, Mirosław Matuszewski – radny z Żabca, Leszek 
Bielaszka i Andrzej Dalczyński – rolnicy z Komorowa, 
Robert Cybulski (radny z Pacanowa), Krzysztof Eliasz 
(radny powiatowy). Generalnie mówcy mieli preten-
sje o przewlekłość   w realizacji modernizacji Kanału 
,,Strumień” i jego dopływów, złe wykonanie napraw 
korony wału wiślanego lub brak takich napraw na jego 
niektórych odcinkach. Podkreślono, że latami trwa-
ją dyskusję. Opracowuje się kolejne plany, idą na to 
,,ciężkie pieniądze”, a rezultatów nie widać! Zgłaszano 
problem z bobrami, które podtapiają znaczne obszary 
upraw i niszczą drzewostan. Padły nawet sugestie, by 
rozwiązać ŚZMiUW w Kielcach albo przynajmniej wy-
mienić starszych stażem pracowników na młodszych 
inżynierów. Domagano się spotkania z udziałem Mar-
szałka Adama Jarubasa i Wojewody Bożentyny Pałki – 
Koruby. Przedstawiciele ŚZMiUW odpierali mniej lub 
bardziej zdecydowanie te ataki, podkreślając, że mają 
do dyspozycji jedynie 800 tys. zł na zadania meliora-
cyjne w tym roku, że natrafiają na bariery ekologicz-
ne (ochrona niektórych gatunków owadów i płazów), 
zaostrzone kryteria w zakresie ochrony środowiska, 
wreszcie, że są jedynie wykonawcami zapisów ustawo-
wych, które stanowią posłowie lub Komisja Europejska. 
Zabierający głos, zarówno wójt Wiesław Skop i prze-
wodniczący RG Jan Nowicki zaapelowali o przyspie-
szenie prac przy modernizacji Kanału ,,Strumień” i 
prosili o wsparcie radnych wojewódzkich. Zarówno 
M.Sas, jak i K.Dziekan takie wsparcie zadeklarowali 
na poziomie Sejmiku Samorządowego i Zarządu Wo-
jewództwa. Nie sposób było jednak odnieść wrażenia, 
że uczestnicy spotkania nie uwierzyli w kolejne zapew-
nienia gości – nawet w kilka razy powtórzone przez 
W.Filip zapowiedzi rozpoczęcia jeszcze w tym roku II 
etapu prac regulacyjnych na kanale.
 Po przerwie głos zabrali inni goście, tj. wiceprezes 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Zdzisław Pniewski i 
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przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa o/Busko – Zdrój Jarosław Przepiórka 
oraz Michał Kumoń. 
 Pierwszy z gości obszernie omówił perspektywy bu-
dżetu na rolnictwo i polską wieś w latach 2014-2020, 
podkreślając, że na ten cel będzie przeznaczone 177 
mld euro! Średni poziom płatności bezpośrednich w 
tych latach powinien ukształtować się w granicach 240 
euro/ha.
Będą realizowane:
a) jednolite płatności obszarowe,
b) płatności oddzielne (do pomidorów, owoców mięk-
kich i do cukru),
c) wsparcie specjalne ( do kóz, owiec, do powierzchni 
upraw roślin strączkowych i motylkowatych),
d) przejściowe wsparcie krajowe.
 Sporo czasu poświęcono na analizę problemu dra-
stycznego spadku cen żywca wieprzowego. Prezes 
Pniewski oznajmił, że rozważane są rekompensaty w 
resorcie rolnictwa i że do czasu wyjaśnienia tego pro-
blemu należy gromadzić faktury ze sprzedaży żywca. 
Omówił także bieżące funkcjonowanie Izby.
Przedstawiciel ARiMR J.Przepiórka wyjaśnił sprawę 
opóźnień w realizacji dopłat obszarowych i zasady 
naboru wniosków w 2014 roku. Rolnicy, którzy będą 

mieć problemy z ich złożeniem mogą liczyć na doradz-
two i pomoc ŚIR, oddziałów agencji i urzędów gmin. 
Wnioski mogą być składane w okresie od 15 marca do 
15 maja 2014 roku.
 W tej części obrad głos zabierali Artur Czub – wice-
przewodniczący RG - zarazem i delegat gminy do ŚIR, 
W.Wójcik, Henryka Komasara, Stanisław Serafin (rad-
ny z Kwasowa).
 W końcowej części obrad wójt gminy omówił z soł-
tysami bieżące sprawy gminy.

Serwis informacyjny UG

 Od czasu do czasu na otwartych spotkaniach z 
mieszkańcami, w luźnych ich rozmowach, czy za 
sprawą publikacji prasowych powraca problem za-
leżności pomiędzy potrzebą inwestowania w rozwój 
gminy - głównie w oparciu o fundusze zewnętrzne, a 
jej zadłużeniem inwestycyjnym. Im bliżej wyborów 
samorządowych w 2014 roku, tym owa dyskusja bę-
dzie przybierać na sile, stając się naturalną okazją do 
kształtowania opinii wyborczych i oceny przydatno-
ści samorządowców, bądź kandydatów do zarządza-
nia gminą. Warto zatem pokusić się o analizę tego 
problemu, by demony i tani populizm nie zaciążyły 
na przebiegu kampanii wyborczej w przyszłym roku. 
 W latach 2007- 2013 zaistniała dla samorządów 
możliwość sięgnięcia po wielkie pieniądze unijne 
kierowane na rozwój różnych obszarów życia pu-
blicznego. Środki te miały zapewnić zrównoważony 
rozwój kraju, jego poszczególnych regionów i ponad 
3000 gmin. Jednak wiele samorządów nie posiadało 

Polityka kredytowa gminy a jej rozwój.
W tle inwestycje za 56,6 mln złotych

i 12 milionowe zadłużenie
w tym czasie wystarczających, wolnych środków, by 
zapewnić sobie niezbędny wkład własny do inwesty-
cji realizowanych z 60, czy 80 % dofinansowaniem 
unijnym. Pozostało zatem jedyne rozwiązanie w 
postaci kredytów inwestycyjnych. Jak podaje znany 
tygodnik samorządowy „Wspólnota”, tą drogą i za 
przyzwoleniem swoich mieszkańców poszło ponad   
83 % samorządów! Nie inaczej było i w Gminie Pa-
canów:
 „…Kiedy obejmowałem urząd wójta w grudniu 
2006 roku  Gmina Pacanów posiadała zadłużenie w 
granicach 3.3 mln. złotych. Dług ten spłaciliśmy do 
końca 2008 roku. Samorząd nie posiadał jednak re-
zerw budżetowych, by zapewnić sobie wkład własny 
do kilku inwestycji z dofinansowaniem unijnym, a 
podatków podnosić nie chciał. Pytałem razem z rad-
nymi mieszkańców gminy na zebraniach w każdej 
miejscowości w roku 2007 jaką drogą pójść? Czy dro-
gą zerowego zadłużenia, lecz bez większych inwesty-
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Lp. Nazwa inwestycji Ogólny koszt Środki unijne, 
marsza łkowskie 
rządowe i inne

Środki własne gminy K r e d y t 
bankowy

1. Budowa ECB w l. 2008 – 2010 27 mln. zł. 24.329mln.zł. 871 tyś. 1.8 mln.

2. Budowa kanalizacji dla 5 wsi w Ra-
mach tzw.„Aglomeracji Świniary” 
w latach  2009-2013

8,571 mln. 4.460 mln. zł. 611 tys. 3.5 mln.

3. Budowa hali sportowej w Ratajach 
Sł. w latach 2009–2010

6.858 mln. 4.880 mln. zł. 120 tys. 1.858 mln.

4. Budowa centrum administracyj-
nego w Pacanowie w latach 2010 
– 2011

4.741 mln - 838 tys. 3.903 mln.

5. Remonty kapitalne dróg gminnych 
w 22 miejscowościach   w   latach 
2007 –2013

5.560 mln. 4.2 mln,zł. 1.360 mln. -

6. Wykonanie Trybuny na stadionie i 
placu targowego w 2007 roku

857 tys.zł. 108 tys. 749 tyś.zł. -

7. Przebudowa 3 ulic w Pacanowie /
kołoECB / w 2009 r.

669.3 tyś. 258.3 tyś. 384 tyś. -

8. Budowa świetlicy Środowiskowej w   
Ratajach Słupskich w latach 2010 – 
2011

650 tys. 392 tyś. - 258 tyś. zł

9. Budowa uzupełniającej sieci wo-
dociągowej w m.: Zołcza- Kwasów-
-Zborówek Nowy w l.2008 -2010

546 tys. - 166 tyś. 380 tys. zł.

10. Remonty kapitalne strażnic OSP i 
świetlic wiejskich w l.2007 – 2013

531 tyś. 215 tyś. 316 tyś./środki gminy i 
stowarzyszeń /

-

11. Budowa 34 nowych linii oświetle-
niowych i modernizacja oświetle-
nia w centrum  Pacanowa w l. 2007 
-2012.

467 tys. 180 tyś. - 287 tyś. zł.

12. Budowa kanalizacji na ul. Oleśnic-
kiej w Pacanowie w 2008 roku.

181.9 tyś. - 21.9 tyś. 160 tyś. zł.

  RAZEM 56.632 mln. zł. 39.1 mln. 5.4 mln. 12.1 mln. 
zł.

cji, czy odwrotnie: Zadłużyć pod kontrolą gminę i coś 
porządnego dla jej rozwoju uczynić? Zdecydowana 
większość mieszkańców zachęcała do drugiego roz-
wiązania” – powiedział wójt gminy Wiesław Skop.

 Pacanowski samorząd zdecydował się ostatecznie na 
realizację 5 kluczowych inwestycji i kilka mniejszych, 
lecz równie ważnych dla rozwoju gminy. W układzie 
tabelarycznym prezentują się one następująco: 

 Niewątpliwie zrealizowane w latach 2007 – 2013 
inwestycje i remonty na niebagatelną kwotę ponad 
56 milionów złotych robią wrażenie, podobnie jak 
i wielkość środków zewnętrznych pozyskanych w 
tym czasie / nieco ponad 39 mln. zł. /.   Na wkład 
własny pacanowski samorząd przeznaczył 17.5 mln. 
zł. Z tego jednak 12 milionów, to kredyt bankowy!
 Gmina spłaca go regularnie, a poprzez zastosowa-
nie formuły „kredytu konsolidacyjnego” na począt-
ku roku 2013   koszty operacyjne tego długu udało 
się obniżyć o 1.3 mln, złotych!
 Obowiązujące przepisy Ustawy o Finansach Pu-
blicznych dopuszczają możliwość zadłużania się 

samorządów do 60 % ich rocznych dochodów. W 
przypadku Pacanowa wynosi ono aktualnie około 
53% / przy budżecie rocznym ponad 22 mln. zł. /, a 
na koniec grudnia 2013 roku spadnie poniżej 50%!
 Obecne wskaźniki zadłużenia gminy lokują ją na 
10 miejscu w województwie wśród gmin wiejskich 
do 10 tyś. mieszkańców.   Natomiast jeśli chodzi o 
klasyfikację najbardziej oszczędnych samorządów 
pod względem wydatków na administrację Pacanów 
zajmuje 14 lokatę  na 102 gminy w województwie!
 Pacanowski samorząd , zarówno w poprzedniej 
jak i obecnej kadencji   wybierał proinwestycyjne 
kierunki działania , starając się godzić te wyzwania z 
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Pokazane wyżej inwestycje zdominowały politykę inwestycyjno-kredytową Gminy Pacanów

Roboty kanalizacyjne w zachodniej części gminy

W latach 2007-2013 wykonano ponad 30km nowych 
nawierzchni asfaltowych

Przez mury ECB przewinęło się - jak dotąd -ponad 
260 tys. Turystów 

Hala w Ratajach Słupskich tętni sportowym życiem 
Budowa centrum administracyjnego była pilną 

potrzebą 

podatkowymi oczekiwaniami swoich mieszkańców. 
Są i będą zwolennicy jak i przeciwnicy takiej poli-
tyki. Warto jednak zapytać: Jakie byłyby odczucia i 
komentarze mieszkańców gminy gdyby w tym swo-
istym wyścigu po unijną, marszałkowską i rządową 
kasę nasz samorząd pozostał daleko w tyle za sąsia-
dami ? Tym bardziej ostateczny osąd słuszności tej 
polityki wójta i rady gminy należy pozostawić wy-
borcom! 
 Oceniając problem przewodniczący Rady Gminy 
Jan Nowicki powiedział: ,,Przyglądając się sąsied-
nim gminom jak się rozwijają, jak prą do przodu 
samorząd Gminy Pacanów na początku kadencji 
2007-2010 za priorytet wybrał inwestycje w rozwój 
gminy ku zadowoleniu mieszkańców i zgodnie z ich 
oczekiwaniami. Inwestując w rozwój jednocześnie 
dokładnie braliśmy pod uwagę nasze możliwości. 
Nikogo nie jest stać wykonywać tyle inwestycji za 
własne środki. Zastanawialiśmy się czy brać kredyty 
i inwestować czy dalej zostawać w tyle w stosunku do 
sąsiednich gmin i do potrzeb naszych mieszkańców. 
Po dokładnym wsłuchaniu się w głos społeczeństwa 

wybraliśmy rozsądne kredytowanie gminnych inwe-
stycji i postawiliśmy na rozwój. Duża część społe-
czeństwa gminy ocenia pozytywnie nasze działania 
komentując to słowami: ,,.. takiego rozwoju gminy 
Pacanów jaki nastąpił w latach 2007-2013 nie było 
od wojny 1939 r. widać to na każdym kroku w i każ-
dym sołectwie”.
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Gmina pozyskała dofinansowanie

na odbudowę swoich dróg!

 W dniu 17 lutego 2014 roku wójt gminy Wie-
sław Skop odebrał z rąk wojewody świętokrzyskiej 
Bożentyny Pałka – Koruby promesę na 250 tysięcy 
złotych, będącą w istocie pierwszą transzą pomocy 
rządowej na odbudowę dróg uszkodzonych nawal-
nymi deszczami w latach 2010 – 2013.
 Wymienione środki to 80% dofinansowania kosz-
tów odbudowy dwóch z siedmiu zgłoszonych dróg 
(Żabiec – „stara droga” i Książnice – Zborówek Sta-
ry) o łącznej długości około 1,6 kilometra. Pozostałe 
20% dołoży budżet Gminy Pacanów.
 W kolejce na odbudowę ( w oparciu o spodzie-
waną w lipcu br. drugą transzę wsparcia rządowego) 
czekają jeszcze następujące drogi:
1.Rataje Karskie (od skrzyżowania z drogą powiato-
wą w kierunku remizy OSP),
2.Zborówek Nowy (dwa odcinki po 400 mb),
3.Żabiec (droga w centrum wsi od dawnego sklepu),
4.Kółko Żabieckie  ( w kierunku Grzegorza Ubow-
skiego),

5.Oblekoń (droga do rampy wiślanej w dzielnicy 
„Tur”.
 Samorząd  gminny chce do jesieni bieżącego roku 
uzyskać efekt w postaci 28 kilometrów nowych na-
wierzchni asfaltowych i 10 kilometrów dróg w kru-
szywie! Na dziś zrealizował już 23,334 km asfaltu i 
4,117 km dróg remontowanych kamieniem.
Oceniając powyższy problem wójt W. Skop powie-
dział: „… na terenie gminy mamy ponad 80 kilome-
trów dróg gminnych. Ich modernizacja to jedno z 
najważniejszych zadań do realizacji w polityce sa-
morządu lokalnego. Jeśli ktoś się zastanawiania co ja 
i koledzy radni robimy dla rolników i innych miesz-
kańców gminy to właśnie są drogi! Nie jesteśmy w 
stanie zrobić je wszystkie równocześnie, dlatego 
proszę o cierpliwość tych, którzy oczekują w kolejce”.
Drogi gminne, to jedno z najważniejszych działań 
lokalnego samorządu  Dla orientacji podajemy ze-
stawienie już wykonanych nawierzchni w latach je-
sień 2010 – jesień 2013.

Remonty dróg od jesieni 2010 do jesieni 2013
Dostawa kruszywa i wykonanie asfaltów na poszczególne wsie.

L.p. Nazwa wsi Razem kruszy-
wo w t Destrukt w t Remonter Drogi tłucz-

niem
Nawierzchnia bitumiczna 

(asfalt w mb)
1 Biechów 15 0,5 remontera 1231 + 400
2 Biskupice 136+100 gruz 0,5 remontera
3 Chrzanów 0 0,5 remontera 475m
4 Grabowica 6 0,5 remontera Remont w latach 2008-2009
5 Karsy Dolne 0 Wykonano remonty w latach 2007-2009
6 Karsy Duże 0 Wykonano remonty w latach 2007-2009
7 Karsy Małe 53,2 1235
8 Kępa Lubawska 80,62 12 700
9 Komorów 24 1722

10 Kółko Żabieckie 46,28 760m 1273
11 Książnice 12 780m
12 Niegosławice 6 24 50% udziału gminy w remoncie drogi powiatowej
13 Oblekoń 69,5 6 0,7 remontera 2266 + 4500
14 Pacanów 111 1,5 remontera
15 Podwale 0 Wykonano remonty w latach 2007-2009
16 Rataje Słupskie 218,78 380m

17 Rataje Karskie 190,35 1,3 t m asf + 1 
remonter 800m 1200

18 Słupia 191,64 460
19 Trzebica 83,78 500m 500
20 Wola Biechowska 46 Pełna odbudowa dróg po kanalizacji w 2010r.
21 Wójcza 279,25 0,8 remontera 2928
22 Wójeczka 88,36 422 m 710

23 Zborówek Stary 52,28 24 1 remonter 1730 + 270 ( do 
31.12.2013)

24 Zborówek Nowy 222,56 24 0,5 remontera
25 Zołcza Ugory 105
26 Żabiec 255,56 1 remonter 1685
27 Kwasów 155,78 0,5 remontera 524 ( do 31.12.2013)
28 Sroczków 106,56 Wykonano 500 mb asfaltu w 2007 roku

Razem wywiezione 2555,50 4117 mb 23334
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 W dniu 25 lutego 2014 r. przedstawiciele rady gmi-
ny w osobach: Jan Nowicki – przewodniczący RG, 
Henryka Komasara – wiceprzewodnicząca RG i Bo-
lesław Nega – przewodniczący Komisji Socjalnej RG 
oraz wójt gminy Wiesław Skop spotkali się na robo-
czo z kierownikiem NZOZ doktorem Piotrem Celar-
kiem i innymi pracownikami NZOZ Pacanów.
 W czasie ponadgodzinnych rozmów samorząd 
scharakteryzował niektóre zastrzeżenia pacjentów do 
pracy ośrodka, zaznaczając, że ostateczną ocenę tego 
problemu będzie można przedstawić po analizie an-
kiet dostarczonych mieszkańcom gminy.
Oczekiwania samorządu sprowadzają się do:
1.Zatrudnienia dodatkowego personelu lekarskiego 
w takim zakresie, by podstawową opiekę medyczną 
świadczyło dwóch internistów i lekarz pediatra w go-
dzinach np. od 8.00 do 12.00 i od 12.00 do 17.00 od 
poniedziałku do piątku.
2.Ostatecznego załatwienia problemu opieki gine-
kologicznej, poprzez jej zakontraktowanie z NFZ o/
Kielce na rok 2015. Sprawa ta z różnych powodów 
nie może być skutecznie załatwiona od 3 lat pomimo 
różnych starań i petycji do NFZ ponad 100 kobiet z 
terenu gminy.
3.Zakupienia aparatury do badań USG.
4.Wyeliminowanie nieporozumień związanych z re-
jestracją pacjentów lub znacznego ich ograniczenia.
 Kierownik NZOZ dr Piotr Celarek uznał te oczeki-
wania za możliwe do stopniowej realizacji i odniósł się 
wyczerpująco do wszystkich omawianych aspektów.
 Wójt gminy stwierdził, iż ewentualne załatwienie 
w/w spraw będzie dla niego wystarczającym argu-
mentem do zmniejszenia lub nawet zniesienia czyn-
szu dla NZOZ na okres 2- 3 lat!
Uzyskane w ten sposób oszczędności w budżecie 
NZOZ Pacanów mogłyby być wykorzystane na za-
kup aparatury do badań USG.
 Przedstawiciele Rady Gminy uznali takie rozwią-
zanie za realne.
 Dodatkowo samorząd gminy zobowiązał się do 
zrealizowania ocieplenia budynku latem 2014 roku.
Na następne spotkanie samorządowcy zaprosili zało-
gę ośrodka zdrowia po 15 marca br. Ma w nim wziąć 
udział przedstawiciel NFZ o/Kielce. Wtedy też doj-
dzie do prezentacji wyników ankiety skierowanej do 
mieszkańców gminy i ewentualnej debaty na temat 

Rozpoczęto rozmowy

na temat pacanowskiej służby zdrowia!

funkcjonowania lokalnej służby zdrowia.
Wójt gminy oceniając rozmowy stwierdził: ,,…Samo-
rząd nie może ignorować wątpliwości pacjentów, po-
mimo faktu, że Ośrodek Zdrowia w Pacanowie, to w 
istocie prywatna firma opierającą swoją działalność 
o kontrakt z NFZ o/Kielce. Ludzie wiedzą o tym, ale 
niezmiennie oczekują od wójta i radnych, by znaleźli 
sposób na poprawę niektórych obszarów pracy ośrod-
ka. Generalnie jest źle z całą polską służbą zdrowia. 
Zatem nie oczekujmy od doktora Celarka rzeczy nie-
możliwych i nie jesteśmy jego wrogiem. Pozytywnie 
też oceniamy działania NZOZ Pacanów w obszarze 
opieki stomatologicznej. Działajmy wspólnie w myśl 
znanej zasady, że ,,chcącemu nie dzieje się krzywda”. 
Każdą następną poprawę powitamy z zadowoleniem 
i również sami chcemy się zaangażować, chociażby w 
poprawienie funkcjonalności budynku.”
 Swoje stanowisko zaprezentował także przewod-
niczący Rady Gminy Pacanów Jan Nowicki: ,,Anali-
zując uwagi społeczeństwa kierowane do samorządu 
gminy pod adresem NZOZ Pacanów podjęto decyzję 
o zebraniu informacji przez wypełnienie anonimo-
wej ankiety na temat funkcjonowania ośrodka zdro-
wia. Cała służba zdrowia w Polsce jest chora, są pie-
niądze na leczenie obywateli innych państw w stanie 
kryzysu, a nasi obywatele muszą czekać na miejsce 
w szpitalu, przyjęcie przez specjalistów. Jeśli chodzi 
o Ośrodek Zdrowia w Pacanowie jest dużo do popra-
wienia, bo nigdzie nie jest tak dobrze, by nie mogło 
być lepiej, a poza tym ,,to jeszcze się taki nie urodził, 
co by wszystkim dogodził.” Błędem była decyzja sa-
morządu 2002 – 2006 o sprywatyzowaniu ośrodka 
zdrowia. Samorząd gminy obecnie nie ma bezpo-
średniego wpływu na jego funkcjonowanie.”
 Doktor Piotr Celarek – kierownik NZOZ Paca-
nów ocenił problemy następująco: ,, Ze swojej stro-
ny deklaruję kontynuowanie starań o uruchomienie 
poradni ginekologicznej, które czyniliśmy z Panem 
Wójtem już w ubiegłym roku. Przy odpowiednim 
wsparciu Gminy, w tym celu, rozważę zakup USG. 
Czekamy na powrót Doktor Chraniuk, która na razie 
nie przyjmuje z przyczyn losowych. Cały czas staram 
się o wzmocnienie kadry lekarskiej, ale po prostu bra-
kuje lekarzy i jest to trudne. Ja zawsze jestem otwarty 
i gotowy do rozmów.”

Serwis informacyjny UG
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LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY
W WOJ. ŚWIETOKRZYSKIM NA 2014R.

 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kiel-
cach  informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy  z  dnia 9 listopada 2012r. o nasiennictwie ( Dz. U. z 2012r. poz. 
1512 z późn. zm.) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym 
Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji 
Koordynującej PDOiR dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się 
z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR,  Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych  Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Słupi podjął  decyzję o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy  na obszarze  
województwa świętokrzyskiego (LZO) na rok 2014 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, 
pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowcze-
snego oraz ziemniaka średniopóźnego i późnego.

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIETOKRZYSKIM NA 2014R.

Pszenica ozima

ARKADIA 
LEGENDA

LINUS
NATULA

OSTROGA
OSTKA STRZELECKA

PATRAS  wr
SAILOR
SKAGEN

TONACJA
JANTARKA

MULAN
MARKIZA

Pszenżyto ozime

ALGOSO 
BOROWIK 
FREDRO

SUBITO  wr
TOMKO

TORINO  wr
TULUS 

BORWO
MIKADO

Żyto ozime

ARMAND 
DAŃK. AMBER 

DAŃK. DIAMENT
DOMIR

STANKO
BRASETTO F 1
PALAZZO  F 1

SU SKALTIO  F 1

Pszenica jara

BOMBONA
ARABELLA 
HEWILLA
IZERA  wr
KANDELA

KWS TORRIDON 
OSTKA SMOLICKA

STRUNA  wr
TYBALT

Jęczmień jary

BASIC 
ELLA 
IRON 

KWS OLOF
NATASIA 

OBEREK  wr
SKALD

SOLDO  wr
SKARB

Owies

ARDEN 
BINGO

BRETON
HAKER
KREZUS
ZUCH
CELER

MACZO
SIWEK

 Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego ( LOZ) została sporządzona w opar-
ciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego i Rolniczego ((PDOiR) w województwie świętokrzyskim w latach 2012-2013.
 Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDOiR dużą przydatność do uprawy 
w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbar-
dziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. 

Ziemniak bardzo
 wczesny

ARIELLE 
DENAR
LORD
MIŁEK

VIVIANA

Ziemniak wczesny

BELLAROSA
CYPRIAN

GWIAZDA  wr
OWACJA
VINETA

Ziemniak średniowczesny

FINEZJA
JUREK

SATINA
STASIA
TAJFUN

Ziemniak
średniopóźny

i późny

JELLY
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Walne zebrania w 11 jednostkach OSP na terenie gminy

 Zakończyła się kampania sprawozdawcza w struk-
turach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy 
Pacanów. Podsumowywany rok 2013 – jak wynika z 
ocen działania był czasem w miarę spokojnym, bez 
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i licznych 
pożarów, ale za to z dużą liczbą wypadków drogo-
wych. Był to także czas rozwoju działalności statuto-
wej, wzbogacania jednostek w kolejny sprzęt bojowy, 
czas szkoleń i modernizowania infrastruktury. Gmina 
wsparła te działania niebagatelną kwotą 180tys. zł.
OSP Kępa Lubawska kierowana przez prezesa a za-
razem sołtysa Andrzeja Negę, z zadowoleniem pod-
sumowali miniony rok a to z racji między innymi 
dynamicznie rozwijającej się współpracy ze stowarzy-
szeniem „Kępianki”. Dzięki niej i pomocy gminy straż-
nica zmieniła się nie do poznania. 
 Druhowie z jednostki OSP Komorów znani są z za-
pobiegliwości w poszukiwaniu środków na działalność 
statutową i ich racjonalnego wykorzystywania m.in.: 
wydzierżawiają część swoich pomieszczeń na działal-
ność handlową. Zarząd jednostki z prezesem Leszkiem 
Bielaską zadbał o właściwe wyposażenie w podstawowy 
sprzęt bojowy i wyremontował na swoje i środowisko-
we potrzeby budynek po byłym sklepie spożywczym. 
Druhowie wybudowali też gustowną wiatę na lokalne 
zabawy i dyskoteki. Jako jedyni w gminie przejęli na 
podstawie Uchwały Rady Gminy strażnicę i budynek 
sklepu na własność stowarzyszenia. Wiele powodów do 
zadowolenia i strażackiej satysfakcji mieli na swoim ze-
braniu druhowie z jednostki OSP Słupia. Obchodzili oni 
w roku sprawozdawczym jubileusz 80-lecia działalno-
ści, a przy tej okazji byli współgospodarzami gminnych 
obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości zostały przygo-
towane i przeprowadzone wzorowo. Odnowiona we-
wnątrz i na zewnątrz strażnica, uzupełnione umundu-
rowanie i sprzęt bojowy, solidna współpraca z lokalnym 
Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką, to najważ-
niejsze osiągnięcia zarządu z prezesem Grzegorzem Szy-
maszkiem na czele. Zwraca także uwagę zaangażowanie 
młodzieży w działalność tej jednostki. Samorząd gminy 
wsparł w/w działania zarówno realizując unijny pro-
jekt modernizacji strażnicy jak i przekazując dotację na 
zwiększone wydatki w kwocie ponad 13 tys. zł. Nie było 
problemu z udzieleniem (15.02.2014r.) absolutorium 
zarządowi jednostki OSP Zborówek z Markiem Skwarą 
jako prezesem. Jednostka jest sukcesywnie doposażona 
w sprzęt, dba o swój obiekt i właściwie wydatkuje środki 
własne  i pochodzące z dotacji gminnej. W jej szeregach 
jest sporo młodych strażaków.

 W miłej atmosferze obradowali 14.02.2013r. druho-
wie z OSP Sroczków, gdzie wiele starań dokłada jej pre-
zes Jan Nowicki. Jednostka pozyskuje znaczące środki 
wydzierżawiając swoje pomieszczenia pod sklep. Ak-
tywnie uczestniczyła w przygotowaniach do ubiegło-
rocznych dożynek i współpracuje z lokalnym stowa-
rzyszeniem „Rozwojowy Sroczków” oraz KGW. Ma też 
swoich zaufanych sponsorów, którzy znacząco wspie-
rają jej działalność. Jak zawsze z należytą starannością 
organizacyjną przygotowano zebranie sprawozdawcze 
w OSP Wójcza. Charakteryzowała go duża frekwencja, 
sprawny przebieg obrad i jednomyślne absolutorium dla 
zarządu jednostki na czele z druhem Markiem Rachu-
ną, który podziękował samorządowi gminy za znacz-
ne zaangażowanie finansowe w niezbędne remonty w 
strażnicy, a swoim kolegom za zaangażowanie. Dru-
howie z tej jednostki podobnie jak ich koledzy z Oble-
konia swoje wynagrodzenie (ekwiwalenty) za udział w 
akcjach przeznaczają całkowicie na potrzeby jednost-
ki. W OSP Wójcza przykłada się dużą uwagę do szko-
lenia młodzieży, czego wyrazem było zajęcie I miejsca 
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w 2013 
roku. Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” odznaczono tu: Tomasza Kopackiego, Andrzeja 
Kwiatowskiego, Pawła Boducha, natomiast za wysługę 
lat Kamila Mazura i Łukasza Pyrkosza. Podczas ostat-
niego zamykającego zebrania sprawozdawcze posie-
dzenia w OSP Pacanów wójt gminy poinformował, że 
w porozumieniu i przy wsparciu marszałka wojewódz-
twa Adama Jarubasa gmina przygotowuje się do zaku-
pu dwóch nowych samochodów wielozadaniowych dla 
jednostek z KSRG – OSP Pacanów i OSP Rataje, prezes 
Zarządu Gminnego OSP Józef Zaród poinformował o 
organizacji Gminnego Dnia Strażaka 2014 w OSP Oble-
koń, który połączony będzie z programem uroczystego 
otwarcia zbudowanego tu siłami miejscowych straża-
ków we współpracy z gminą garaży na sprzęt i wyposa-
żenie jednostki. W zebraniach OSP brali udział szefowie 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju 
brygadier Kazimierz Ścibiło i jego zastępca Robert Buj-
ny, radni powiatowi: Krzysztof Eliasz, Robert Gwóźdź, 
Zbigniew Surdel, radny wojewódzki Krzysztof Dziekan, 
starosta buski – zarazem prezes powiatowej organizacji 
OSP Jerzy Kolarz, przewodniczący Rady Gminy Paca-
nów Jan Nowicki, poszczególni radni gminni, wójt gmi-
ny Wiesław Skop, prezes Zarządu Gminnego OSP Józef 
Zaród, wiceprezes zarządu gminnego Marek Rachuba, 
Komendant Gminny OSP Zbigniew Studziżur i sponso-
rzy jednostek.
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OSP Pacanów

OSP Słupia



Z Życia Gminy22

OSP Sroczków OSP Wójcza

Wyrazy szczerego współczucia
Wiesławie Kołodziej
po śmierci siostry

oraz całej pogrążonej w smutku rodzinie
składają członkowie

Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Koła Gospodyń Wiejskich w Oblekoniu.
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Bliżej mostu w Nowym Korczynie

 Przedstawiciele zarządów dróg wojewódzkich 
Świętokrzyskiego i Małopolski z końcem lutego 
podpisali umowę z firmą, która zaprojektuje prze-
prawę mostową w Nowym Korczynie.
 Z założeń wynika, że inwestycja będzie się składa-
ła z dwóch przepraw nad rzekami Wisłą i Nidą oraz 
obwodnicy Nowego Korczyna. To alternatywa dla 
przeciążonej dziś drogi krajowej nr 73 Kielce-Tar-
nów, która umożliwi szybkie i komfortowe połącze-
nie Świętokrzyskiego z Małopolską i autostradą A4. 

 

Samo przygotowanie koncepcji inwestycji będzie 
kosztowało 432 tys. zł. Taką kwotę zaproponowało w 
przetargu przedsiębiorstwo „Promost Consulting” z 
Rzeszowa. Koszty budowy przeprawy na samej Wi-
śle mogą wynieść ok. 180 mln. zł. Ostateczny koszt 
będzie uzależniony od kształtu decyzji środowisko-
wej. Projekt ma powstać do czerwca 2015 roku.
 Władze województw ustaliły miedzy sobą, że wy-
datkami najpierw na dokumentację, a później na 
budowę mostu podzielą po połowie. Dojazdy do 
przeprawy sfinansują we własnym zakresie. Reali-
zację inwestycji zaplanowano na nową perspektywę 
budżetową UE na lata 2014-2020.

Źródło: http://nowykorczyn.pl/

 Komentarz redakcyjny: obecnie droga krajowa 73 
Kielce – Tarnów przebiegająca przez naszą gminę 
jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla jadą-

cych od Warszawy na południe Polski i do przejść 
granicznych w Medyce. Po wielu staraniach i także 
wielu nieszczęściach w tym ofiarach śmiertelnych w 
wyniku wypadków komunikacyjnych została grun-
townie przebudowana od Morawicy do mostu na 
Wiśle w Ratajach. Teraz mimo dużego obciążenia 
ruchem stała się bezpieczniejsza i do tak drastycz-
nych zdarzeń jakie odnotowywaliśmy szczególnie 
w rejonie Młynów (gmina Busko), Podlasek i Mie-
tel (gmina Stopnica) i na odcinku od Szczeglina po 

Rataje w naszej gminie już 
nie dochodzi. Czy propo-
nowane rozwiązanie w po-
staci przepraw mostowych 
w Nowym Korczynie a po-
przez to odciążenie naszej 
krajówki 73 spełni zakła-
dane efekty. W wielu poja-
wiających się w związku z 
tym komentarzach przewija 
się wątek przekierowania 
transportu osobowo-towa-
rowego na kolej i wydłu-
żenie linii kolejowych od 
Kielc przez Busko , most 
kolejowo-drogowy w No-
wym Korczynie i dalej w 
kierunku Tarnowa. Kto wie, 
czy ograniczenie znaczenia 

drogi krajowej 73 na rzecz nowego szlaku Kielce – 
Nowy Korczyn – Borusowa – Tarnów nie naruszy 
stabilizacji naszego terenu, gdzie dosyć prężnie roz-
budowana została sieć infrastrukturalna – zajazdy, 
restauracje i bary szybkiej obsługi, stacje benzyno-
we, warsztaty mechaniczne i obsługowe i inne po-
trzebne dla podróżujących. Poza tym rozwinęły się 
i rozbudowały  miejscowości leżące przy tej drodze. 
Tu także i Pacanów z jego sztandarową inwestycją 
Europejskim Centrum Bajki. Wprawdzie obiekt ten 
powinien stanąć bliżej krajówki – a była taka możli-
wość w fazie projektowania ale skoro już jest tu gdzie 
jest – zmiana mapy drogowej głównych szlaków ko-
munikacyjnych województwa może niekorzystnie 
wpłynąć na jego atrakcyjność turystyczną i działal-
ność w obecnej formie. Jak będzie – zobaczymy, te-
raz analizowane są wszystkie aspekty podanej wyżej 
propozycji inwestycyjnej u sąsiadów.
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Ogień buszuje w trawach !!

 Mimo strażackich, policyjnych apeli, próśb, przeko-
nywania o niebezpieczeństwach i zagrożeniach związa-
nych z powtarzającym się co roku procederem wypala-
nia suszu, traw i innych pozimowych pozostałościach 
na polach uprawnych „kwitnie ta radosna twórczość” 
porządkowania ziemi. Kilka razy na dzień, kiedy nie-
co mocnie przygrzało wiosenne słońce jednostki PSP, 
OSP ruszają do akcji gaśniczych. Likwidowanie takich 
zagrożeń trwa nawet kilkanaście godzin a zastępy stra-
żaków muszą „za ogniem” iść i kilka kilometrów w 
głąb pól uprawnych, łąk, nieużytków i to czasami bez 
wsparcia wozami bojowymi z wodą, które nie są w sta-
nie wjechać w zagrożony teren. I nadal nie ma spraw-
ców, nikt nic nie wie, nie widział, mimo że początek 
pożogi jest w pobliżu zabudowań. Ale - kiedy wiatr 
zmienia kierunki i płomienie kierują się w stronę sie-
dzib ludzkich – raptem robi się rwetes, wzywa się straż 
i jeszcze ma się pretensje, że gaszą za wolno.
 Jednym z wielu przykładów bezmyślności jest po-
żar suszu 21 marca wieczorem w Słupi na wysokości 
pomnika poległych partyzantów. Stanęły w ogniu 
suche trawy na kilkunastu hektarach nieużytków w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej 73. Połu-
dniowo-zachodni wiatr spychał płomienie w kierun-
ku tej drogi i zabudowań mieszkalnych. Gęsty dym 
ograniczał widoczność na krajówce a wóz bojowy z 
wodą z włączonymi sygnałami alarmowymi musiał 
ustawić się na pasie awaryjnym krajówki aby odciąć 
płomienie i zdławić je prądami wody ratując od prze-
skoczenia na drugą stronę szlaku komunikacyjnego a 
tym samym bezpośredniego zagrożenia domostw. I tu 
w czasie akcji ratunkowej i rozstawieniu strażaków w 
kamizelkach odblaskowych aby ostrzegali jadące po-
jazdy krajówką i spowalniali ruch – niewielu kieru-
jących podporządkowywało się sygnałom. Wyłania-
li się z gęstego dymu jak zjawy pędząc na złamanie 
karku nie zwracając uwagi na prowadzone działania. 

Jeden z kierowców ciężarówki z nowosądeckimi nu-
merami rejestracyjnymi o mały włos nie najechał  na 
wóz strażacki z Oblekania i jeszcze miał uwagi, że ta-
rasuje przejazd. To jest szczyt głupoty !!. Szczęśliwie 
po ponad  trzech godzinach zastępy z OSP Oblekoń i 
OSP Rataje ugasiły pożar, nie pozwoliły na jego roz-
przestrzenienie się. Grupy z tłumnicami przeszły po 
kilka kilometrów po nieużytku sukcesywnie dogasza-
jąc wyskakujące co rusz zarzewia ognia.
 I czy do tego co wzniecił ogień dociera co mogło by 
się stać bez szybkiej interwencji strażaków ?  Strażacy 
z obawą patrzą na aurę – bo kolejne ciepłe ze słońcem 
wiosenne dni – to kolejne w gotowości bojowej, gdyż 
głupota ludzka nie zna granic i oby kolejnemu „czyści-
cielowi” nie przyszła ochota do zabawy z zapałkami ! 
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 Co roku na Powiatowe Stanowisko Kierowania 
w Busku - Zdroju wpływają zgłoszenia dotyczące 
pożarów suchej trawy na nieużytkach. Jest to czyn 
bezprawny, pociągający za sobą odpowiedzialność 
karną!
 Wypalanie traw jest jedną z głównych przyczyn 
pożarów. Podczas pożaru powstaje duże zadymie-
nie, które jest szczególnie groźne dla osób przeby-
wających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zda-
rzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Osoby, 
które wypalają roślinność, mogą narażać nie tylko 
swoje zdrowie i życie, ale także osób przebywających 
w pobliżu.
Chmury dymu mogą ograniczać także widoczność, 
a przez to wpływać na bezpieczeństwo na drogach. 
W konsekwencji może więc dochodzić do kolizji i 
wypadków.
 Wobec osób, których działanie sprowadzi takie 
zagrożenie, policjanci będą stosować sankcje kar-
ne. Pamiętajmy też, że wypalanie traw ma zabójczy 
wpływ na środowisko, giną rośliny i zwierzęta.
 Wypalanie traw jest zachowaniem bezprawnym 
pociągającym za sobą odpowiedzialność karną:
a) USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY, art. 45 

mówiący, że „zabrania się wypalania roślinno-
ści na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w 
strefie oczeretów i trzcin” oraz art. 59 mówiący, że „ 
kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nie-
użytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach 
kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega 
karze aresztu albo grzywny”, art. 124. Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szla-

ki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega 
karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 3 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

b) USTAWA O LASACH, art. 30 ust. 3 pkt. 3 usta-
wy z 28 września 1991 roku: „ w lasach oraz na 
terenach śródleśnych, jak również w odległości do 
100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i 
czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności: rozniecania ognia poza miej-
scami wyznaczonymi do tego celu przez właścicie-
la lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego 
płomienia i wypalania wierzchniej warstwy gleby i 
pozostałości roślinnych.”;

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

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

e) KODEKS KARNY, art.181 § 1 Kodeksu Karne-
go stanowi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie 
roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmia-
rach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”.

źródło. KWP Kielce

Będzie Festiwał w Pacanowie !!
 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy-
znał dotacje - 100 tys złotych, na realizację “12. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Paca-
nów-Norwegia 2014”. W dniach 29 maja - 1 czerwca 
czeka nas dużo atrakcji. Szczegóły już wkrótce.
 Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie otrzy-
mało również od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dofinansowanie 80 tys. złotych w pro-

gramie Obserwatorium Kultury na zadanie “Kozio-
łek Matołek zmienia - systemowy projekt badawczy 
uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze” oraz 
60 tys. złotych w programie Rozwój Infrastruktury 
Kultury, na zadanie “Wystawa Bajkowy Świat - no-
wocześniej i taniej w edukacji kulturalnej.”
 Zapraszamy do Pacanowa!

Źródło: http://www.stolica-bajek.pl/

Niebezpieczne wypalanie traw...
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Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich była 
tegorocznym gospodarzem finału gminnego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. Test wiedzy sprawdzany 
i oceniany przez oficerów z Komendy Powiatowej 
PSP w Busku-Zdroju pisało siedemnastu finalistów 

wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Laureata-
mi zostali i uzyskali prawo reprezentowania naszej 
gminy w finale powiatowym – w grupie szkół pod-
stawowych: Tomasz Dudek, Kamila Błachucińska, 
Wojciech Surdel, w grupie gimnazjów: : Aleksan-

dra Błachucińska, Jakub 
Eliasz, Damian Warze-
cha.
 Za pierwsze trzy miejsca 
zwycięzcy turnieju z rąk 
Wójta otrzymali pucha-
ry, nagrody oraz dyplo-
my. Pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy za 
udział oraz drobne upo-
minki. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rata-
jach Słupskich uczestni-
kom turnieju ufundował 
obiad, a Wójt słodki do-
datek.



Z Życia Gminy 27

Coraz bardziej
widać zmieniający się 

park i ul. Mleczną

 Sprzyjające warunki atmosferyczne tej stycznio-
wo-lutowej zimy sprawiły, że w szybkim tempie po-
stępują prace przy rewitalizacji parku w Pacanowie i 
przebudowie ulicy Mlecznej. 

Wyniki II Etapu
Konkursu Mitologicznego

 Konkurs Mitologiczny odbył się w Szkole Podstawowej w Pacanowie dnia  06.03.2014 r. Uczestniczy-
ło w nim 11 uczniów z kilku szkół, nie tylko z naszej gminy. Do III etapu zakwalifikowali się następujący 
uczniowie z naszej szkoły:
1. Karolina Kipigroch kl. VI b
2. Marcin Grzyb kl. VI a

 Organizatorem i przewodniczącą Komisji II etapu Konkursu była p. Jolanta Legawiec. Zwycięzcom 
życzymy dalszych sukcesów!
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 W naszej gminie zarejestrowanych jest i prowadzi aktywną działalność 22 Sto-
warzyszenia w tym 11 to Ochotnicze Straże Pożarne. Luty i marzec jest okresem 
podsumowującym działania w roku ubiegłym i tu zamieszczamy kilka relacji z 
tych posiedzeń.

Jubileusz Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów

 W 2003 roku nieliczna grupa mieszkańców, głów-
nie z Pacanowa, Słupi i Kars Dolnych, z inicjatywy  
ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy Paca-
nów Zbigniewa Judy uchwaliła Statut i resztę doku-
mentów powołujących do życia Stowarzyszenie Mi-
łośników Gminy Pacanów.
 Głównymi celami SMGP są organizowanie i pro-
wadzenie pracy społecznej na rzecz mieszkańców 
Gminy Pacanów, szerzenie kultu Cudownego Pana 

Jezusa Pacanowskiego oraz propagowanie postaci 
Koziołka Matołka. Podejmujemy także inne działa-
nia społeczne i kulturalne na terenie gminy. 
 Wyraźnie podkreślamy, że nie jesteśmy konku-
rencją dla nikogo, a swą ofiarnością chcemy nieść 
pomoc na miarę naszych możliwości organizacyj-
nych, ludzkich i finansowych. Pragniemy, aby nasze 
Stowarzyszenie stało się szeroko znane przez wszyst-
kich i liczyło nie kilkadziesiąt osób, a kilkset, a może 

 Tak zaczynał się proces przygotowania rewitalizacji Pacanowa. Rodził się 
w  bólach, niekończących dyskusjach, zmianach koncepcji i kierunków działań 
aż wreszcie ruszył – a efekty powolutku widać.
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nawet jeszcze więcej. Przed chcącymi pracować 
w naszym Stowarzyszeniu nie stawiamy żadnych 
ani warunków ani progów, należeć do niego mogą 
i kobiety i mężczyźni, rolnicy, robotnicy i urzędni-
cy, niepracujący, z wykształceniem podstawowym, 
średnim i wyższym.  Do naszego Stowarzyszenia na-
leżą również profesorowie wyższych uczelni.
 W 2014 roku minęła 10-ta rocznica powstania 
Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów. Obec-
nie Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych i 
11 honorowych.

 Przedmiotem naszej działalności jest praca spo-
łeczna na rzecz Gminy Pacanów, w tym m.in. udzie-
lanie pomocy ludności znajdującej się w trudnych 
warunkach materialnych na skutek różnych zdarzeń 
losowych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, 
którym leży na sercu dobro naszej gminy. Lista 
członków jest otwarta. Składka roczna wynosi 12 
złotych.
 Prosimy usilnie środowiska nauczycieli i wycho-
wawców, pracowników Urzędu Gminy w Pacanowie 
i innych instytucji o zainteresowanie się pracą na-
szego Stowarzyszenia. Stwarzamy możliwość łącze-
nia pracy zawodowej z pracą społeczną.
 Statut SMGP przewiduje członkostwo zbioro-
we. Stąd zapraszamy kierownictwa firm i przedsię-
biorstw do współdziałania z naszym Stowarzysze-
niem.
 Dziękuję wszystkim członkom i instytucjom za 
10-letnią współpracę. W sposób szczególny dziękuję 
panu prezesowi Zarządu Fundacji Wspierania Edu-
kacji Młodzieży Wiejskiej im. Zofii i Władysława 
Pokusów Stefanowi Rachwalskiemu za wspieranie 
nas i okazywaną pomoc oraz sympatię i życzliwość. 
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Wspólna praca przynosi wiele satysfakcji. Podzięko-
wanie kierujemy także do pani Karoliny Kępczyk, 
dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Kozioł-
ka Matołka w Pacanowie, która jako nasz członek 
udziela nam pomocy nieustannie.  
 Prosimy także o przekazanie 1% podatku docho-
dowego na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Gmi-
ny Pacanów, która jako organizacja pożytku publicz-
nego może takie wsparcie wolą płatników podatków 
otrzymać. Oto nasz KRS 0000171631.

Zbigniew Juda

Stowarzyszenie „Gospodarna Wieś Kwasów” w Kwasowie

Plan zamierzeń wykonany

 Zawiązane jako jedno z pierwszych w naszej gmi-
nie Stowarzyszenie „Gospodarna Wieś Kwasów” 
podsumowało swoją działalność w roku 2013.
 Powstało 12 marca 2007 roku i w swoim założe-
niu ma zawarty cel główny inicjowania, realizowa-
nia i wspieranie wszelkich działań zmierzających do 
zrównoważonego rozwoju tej miejscowości. Liczy 30 
członków. Sukcesem tej grupy jest doprowadzenie do 
wyremontowania i uruchomienia świetlicy wiejskiej, 
przygotowanie boiska piłkarskiego oraz zagospoda-
rowanie zbiornika wodnego użyczonego Stowarzy-
szeniu przez gminę. To właśnie ten akwen wodny 
jest oczkiem w głowie mieszkańców Kwasowa, gdzie 
starają się utrzymać dobrą, zdrową rybę i stworzyć 
wokół niego infrastrukturę przyciągającą wędkarzy 
i rekreacyjne spędzanie czasu wolnego. Nawiązując 
współpracę z klubem Zorza Tempo Pacanów, wój-
tem gminy  zaproponowali między innymi organi-
zację zawodów wędkarskich, turnieju sportowego 
a odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców 
pikniki rodzinne z wieloma atrakcjami. Zgłoszony 
pomysł i propozycja przyjęła się w środowisku lo-

kalnym i … w Kwasowie „coś się zaczęło dziać” !. 
W swojej bieżącej działalności w roku sprawozdaw-
czym Stowarzyszenie mocno zabiegało o wykorzy-
stanie zgromadzonych środków finansowych – tu w 
głównej części  pozyskanych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego  „Zrównoważony Rozwój Sektora 
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 
2007 – 2013”, które dały by możliwość komplekso-
wego wyremontowania, wyczyszczenia i przygoto-
wania pod potrzeby rekreacyjno-sportowo-wypo-
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Stowarzyszenie KGW „Kępianki” w Kępie Lubawskiej

Dynamicznie w Kępie Lubawskiej

czynkowe właśnie posiadanego zbiornika wodnego. 
Udało się to i dziś z dumą członkowie Stowarzysze-
nia z Prezesem Bogusławem Wleciałem, radnym 
Rady Gminy i jednocześnie sołtysem Kwasowa Sta-
nisławem Serafinem na czele prezentują zakończone 
dzieło. Wyczyszczony, z nowymi obwałowaniami, 
wyprofilowany geodezyjnie, wywapnowany czeka 
na wypełnienie wodą a później zarybienie. Obaj 
panowie podkreślają zaangażowanie wielu osób w 
to dzieło zwracając przy tym uwagę, że gdyby nie 

 Stowarzyszenie KGW „Kępianki” z Kępy Lubawskiej 
zawiązane zostało 20 marca 2011 roku i prowadzone 
przez sześcioosobowy Zarząd z Ewą Jamińską jako 
prezesem na czele. W swojej statutowej działalności 
zawarło między innymi aktywizowanie i integrowanie 
środowiska lokalnego, stwarzanie możliwości zdrowe-
go i racjonalnego spędzania czasu wolnego, promocję 
zdrowego trybu życia, uwypuklenia roli kobiet w śro-
dowisku pozamiejskim i zachęcanie do ich aktywności 
na forum publicznym, promocję samoobrony sąsiedz-
kiej, popularyzację twórczości i uzdolnień osób ze śro-
dowiska wiejskiego, wykorzystywanie zasobów natu-

skrupulatne pilnowanie finansów Stowarzyszenia 
przez Anetę Wróbel i dyscyplina jaką wprowadziła 
w planowaniu działań ten sukces grupy zapaleńców 
nie byłby w takim wymiarze osiągalny. W podsu-
mowaniu działalności Stowarzyszenia w roku 2013 
Zarząd uzyskał absolutorium jednogłośnie. Na ko-
lejny rok planują utrzymanie kierunku działalności 
sprawdzonej w latach poprzednich. Z nowych, jakie 
postawili sobie na rok 2014 to budowa nowoczesne-
go placu zabaw dla dzieci. 

ralnych, lokalnej tradycji na rzecz turystyki wiejskiej i 
budowaniu oferty rekreacyjnej, kultywowanie tradycji 
ludowej, gromadzenie i odświeżanie zasobów, lokalne-
go dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Powi-
śla, działania szkoleniowe, edukacyjne, praca z dziećmi 
i młodzieżą wyrównujących szanse edukacyjne, pomoc 
w organizacji codziennej egzystencji szczególnie gru-
pie osób ocierających się o barierę ubóstwa, ludziom 
chorym, pozbawionym pracy i innych zdarzeń loso-
wych. To wszystko powiązane ze społecznością gminy 
i terenów ościennych, współpracą z innymi ośrodkami 



i stowarzyszeniami, instytucjami, władzami lokalnymi 
a także szukaniu środków finansowych z dostępnych 
źródeł na realizację składanych propozycji i bieżącej 
działalności. Zawiązana ścisła współpraca z jednost-
ką OSP w Kępie Lubawskiej procentuje uruchomioną 
po przeprowadzonym z kapitalnym remoncie części 
obiektu strażackiego otwartą świetlicą środowiskową 
będącą dziś ważnym miejscem lokalnego życia społecz-
ności. Podjęte działanie wśród jednostek OSP gminy w 
zakresie segregacji odpadów zaowocowało nagrodą w 
postaci aparatu fotograficznego. Współpraca z Euro-
pejskim Centrum Bajki w Pacanowie mająca charak-
ter promocyjny, charytatywny na bazie realizowanych 
przedsięwzięć kulturalnych prezentuje „Kępianki” z 
ich dorobkiem na forum publicznym. Z instytucjami 
i zakładami w formie prezentacji okazjonalnych – tu 
między innymi włączenie się w działania LGD, ko-
lędowanie w DPS-ach, wizyty w szkołach, świetlicy 
środowiskowej, mikołajki, udział w WOŚP, Festiwalu 
Kultury Dziecięcej, obchodach Święta Niepodległo-
ści, oprawie jubileuszu „Pacanowian”, Dnia Kobiet, 
reprezentowaniu gminy w regionalnym przeglądzie 
dziedzictwa kulturowego – Buskich Spotkaniach z 
Folklorem, Świętokrzyskim Przeglądzie Kolęd i Pasto-
rałek we Włoszczowe, Festiwalu Muzycznym im. M. 
Gawlikowej w Szczucinie, udział w promowaniu regio-
nalnych wyrobów kulinarnych stawia Stowarzyszenie 
w gronie najaktywniejszych i dobrze postrzeganych 
wśród społeczeństwa. Nie odmawiają wsparcia rzeczo-
wego, finansowego dla działań Stowarzyszenia  osoby 
funkcyjne z samorządów od gminy po województwo, 
szefowie firm i zakładów, dzięki którym oferta skła-
dana mieszkańcom gminy w tym szczególnie rejonu 
Powiśla na wspólne, zorganizowane spędzanie czasu 
wolnego, oferty kulturalnej obudowana jest atrakcyjną 
formą i nagrodami rzeczowymi. Tak jest między inny-
mi przy realizacji pomysłu „Kępianek” na organizację 
i przeprowadzenie Przeglądu Kolęd Zapomnianych, 

sztandarowej propozycji, która na stałe wpisała się w 
kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy.
 Czym dziś są „Kępianki”? Są „marką” – mozol-
nie wypracowanym, sprawdzonym, dobrze zarzą-
dzanym i realizowanym przedsięwzięciem mocno 
osadzonym w realiach współczesności. Jest to grupa 
kobiet, która miała pomysł na zdynamizowanie co-
dziennego życia, wyjścia poza obowiązki domowe, 
rodzinne i zawodowe z uśmiechem, humorem ema-
nującym pozytywnie na innych. I to jest właśnie to 
– o co chodzie w działalności Stowarzyszeń.
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„Gdzie działanie, tam pomyślność”

 Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wójczy po 
raz kolejny udowodnili, że nie ma takiej rzeczy, której 
nie można osiągnąć pracą. Okazuje się, że ferie zimo-
we to czas w sam raz na... wielkie malowanie!
 Z inicjatywą odnowienia sal lekcyjnych wyszła 
przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Małgorzata 
Mierzwa, a rodzice ochoczo przyjęli tę propozycję. 
W ciągu dwóch tygodni zakupili farbę, przynieśli 
potrzebny sprzęt i pomalowali wszystkie sale lekcyj-
ne oraz salę świetlicową. A że „Cnotę widać wyraź-
niej w czynach niż w ich braku”, rodzice sprawnie i 
z wielką ochotą uporali się z tą pracą. Drugi semestr 
dzieci rozpoczęły w odświeżonych i ładnie pomalo-
wanych klasach.

W imieniu mieszkańców
Zborówka Nowego i Sroczkowa

chciałbym podziękować
pani Renacie Parka

za załatwienie wiat przystankowych
w Sroczkowie i Zborówku Nowym.

Janusz Hałas

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy 
uczniowie składają serdeczne podziękowania Pani 
Małgorzacie Mierzwie za operatywność i zaangażo-
wanie w życie szkoły i dodatkowo za zakup świetló-
wek do wszystkich sal na parterze oraz rodzicom: 
Piotrowi Mierzwie, Waldemarowi Mazurowi, Annie 
Mazur, Dorocie Dziekan, Monice Motyl, Jolancie 
Grochowskiej, Barbarze Gruszce, Monice Chala-
strze, Sylwii Zdral, Justynie Warchulskiej, Teresie 
Judzie, Ewelinie Gucy, Monice Matus, Małgorzacie 
Lis, Leszkowi Gałce, Krzysztofowi Czapli za poświę-
cony czas i solidną pracę. Dziękujemy bardzo!. To 
zaszczyt współpracować z Państwem!

Beata Wojtyś
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Po raz piąty najlepsi w Europie

 Reprezentacja Polski Duchownych grająca w 
składzie : Krzysztof Banasik (zastępca dyrektora 
kieleckiego Caritas, duszpasterz kieleckich spor-
towców), Edward Giemza (parafia błogosławione-
go Jerzego Matulewicza w Kielcach, pierwsze tytuły 
mistrzowskie przywoził do Biechowa gmina Paca-
nów, parafii gdzie przez kilka lat pracował), Grze-
gorz Pastorczyk (bazylika katedralna w Kielcach), 

Dariusz Snochowski (parafia świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Bodzentynie) wszyscy z 
diecezji kieleckiej,  Rafał Lasota, czyli ojciec Eze-
chiel z Opatowa oraz Bogusław Krok z Przemyśla, 
Paweł Derylak, Maciej Lewandowski, Marek Mazu-
rek z Zamościa, Marcin Olszewski z Olkusza wy-
grała tegoroczne Mistrzostwa Europy . Zawody roz-
grywane były na Białorusi.

Nie pozostawili człowieka w nieszczęściu !

 W nocy początkiem marca w Sroczkowie nagły 
pożar strawił część dobytku młodych rolników. Stra-
cili część zabudowań i całą paszę dla zwierząt. Czym 
jest pożoga i strata zgromadzonej paszy na przed-
nówku – wiedzą i czują ci, którzy utrzymują się z 
gospodarstwa i pracy na roli. Lokalne środowisko 
nie pozostawiło tej rodziny z jej problemami. Na-

tychmiast na apel sołtysa Tadeusza Gmyra ruszyła 
wymierna pomoc dla pogorzelców. Każdy w sołec-
twie kto mógł podzielił się z nimi tym, co w takim 
nieszczęściu było natychmiast potrzebne.
 Nie pozostali sami …
 Wielki szacunek i uznanie dla każdego, kto po-
chylił się nad ich tragedią



Z Życia Gminy 35

 Informuję mieszkańców Książnic i okolic,że 
sklep spożywczo- przemysłowy w Książnicach 
31 wbrew nieprawdziwym informacjom po-
dawanym przez poprzedniego najemcę będzie 
nadal czynny. Zapraszam na zakupy.

Janusz Hałas

Nowi członkowie Listy Produktów Tradycyjnych

 Na Liście Produktów Tradycyjnych wpisanych 
zostało 8 nowych członków w tym dwóch z terenu 
naszej gminy.
 W kategorii produkty mięsne – „KIEŁBASA z PA-
CANOWA” producent Henryk Góra Gospodarstwo 
Agroturystyczne – Dom Kultury Heńka Góry.   Ta-
jemnica smaku tej kiełbasy opiera się na tradycyj-
nej metodzie produkcji, odpowiednio dobranych 
składnikach, właściwym wyrobieniu i doprawieniu 
oraz wędzeniu drzewem liściastym.   Tradycja wy-
twarzania kiełbasy z Pacanowa jest kultywowana po 
dzień dzisiejszy. Wytwarzana jest na Święta Bożego 
Narodzenia, Wielkanoc, a także na chrzciny i inne 
ważne uroczystości. Ponadto dbając o to, aby smak 
kiełbasy z Pacanowa nie został zapomniany, Henryk 
Góra prezentuje wyrób podczas różnych wydarzeń 
lokalnych i w konkursach kulinarnych.
 W kategorii gotowe dania i potrawy „ŻABIECKIE 
GAŁY” zgłoszone przez Stowarzyszenie „Żabieckie 
Powiślanki” z  Żabca. Żabieckie gały to stara tra-
dycja kulinarna, potrawa sporządzana z surowych 
ziemniaków i mąki. Przygotowywane są także i dziś 
dla podkreślenia oryginalności regionalnej kuchni, 

jak też dla pochwalenia się z pozoru prostą, a jakże 
smaczną potrawą. Kobiety z Żabca dbają też o to, aby 
gały były docenione przez szersze grono smakoszy 
dobrej, tradycyjnej kuchni, dlatego przygotowują je 
i prezentują na konkursach, wystawach i pokazach 
lokalnych.
 Wyróżnienia – Laury Tradycji - nadane zostały 
podczas uroczystości w Best Western Grand Hotel w 
Kielcach, gdzie Sławomir Neugebauer, dyrektor De-
partamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego wręczył je ośmiu 
producentom wyrobów, które uzyskały wpis na Listę 
Produktów Tradycyjnych.
Gratulujemy.

Ruszyła budowa bloku operacyjnego
w buskim szpitalu

 To kolejna inwestycja, która podniesie standard 
leczenia. Blisko połowa kosztów inwestycji pokryta 
zostanie ze źródeł zewnętrznych. Prace przy nowym 
bloku rozpoczęły się 3 lutego. Warunki pogodowe 
sprzyjają ekipom budowlanym i wykonawca zadania 
zapowiada iż zamierza przekazać obiekt inwestoro-
wi pod koniec września 2014 roku.
 Budowa bloku operacyjnego wpisana jest w pro-
jekt „Poprawa warunków udzielania świadczeń 
zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bu-
sku-Zdroju poprzez modernizację Oddziału Inten-
sywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć”.
 Inwestycja jest prowadzona w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego 2007-2013. Jej wartość wynosi około 6,5 milio-
na złotych, a dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 
– 45 procent kosztów kwalifikowanych zadania.
 Nowy blok operacyjny wznoszony jest na działce 
w południowym sektorze szpitala. Zgodnie z pro-

jektem, znajdą się w nim między innymi: trzy sale 
operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarzy 
i pacjentów, sala wybudzeń, śluzy przejściowe, po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, 
techniczne. Blok będzie połączony z budynkiem 
głównym łącznikiem na wysokości parteru. 
 Inwestycja ma służyć podniesieniu standardu bu-
skiej placówki – poprawie warunków leczenia dla 
pacjentów oraz warunków pracy personelu medycz-
nego. W ramach tego zadania zaplanowano także 
zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku, 
wybudowanie chodnika dla pieszych i dodatkowych 
miejsc parkingowych. To kolejna w ostatnim okresie 
czasu duża inwestycja w buskiej lecznicy. Przypo-
mnijmy - we wrześniu minionego roku przekazano 
do użytku nową Izbę Przyjęć oraz Oddział Inten-
sywnej Opieki Medycznej. Koszt tego zadania wy-
niósł około 6 milionów złotych.
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X Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski
„Strofy o Ojczyźnie”

 19 marca 2014 roku odbył się w Gimnazjum nr 
1 im. Michała Janasa w Pacanowie  IX Międzygim-
nazjalny Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Wolność niejedno ma imię...” 
Do celów konkursu należały m.in.: propagowanie 
piękna literatury polskiej, upowszechnianie sztuki 
recytacji oraz integracja młodzieżowego środowiska 
kulturalnego. Mottem tegorocznej edycji był frag-
ment epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza:  
„Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie (...)
Kraje dzieciństwa - gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Miłe i piękne...”
 Zachęcał on do sięgnięcia po literaturę poświęco-
ną miejscom związanym z domem rodzinnym, dzie-
ciństwem oraz tęsknotą za ojczyzną. 
W konkursie wzięło udział 14 uczniów z Gimnazjum 
nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie oraz Gimna-
zjum nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach 
Słupskich.  Zaproszonych gości oraz uczestników z 
naszego gimnazjum serdecznie powitali Pan dyrek-
tor Stanisław Stańczyk oraz Pani Aneta Ambroży, 
koordynatorka projektu. 
 Gimnazjaliści recytowali jeden utwór wierszowa-
ny oraz fragment prozy zgodny z hasłem konkursu. 
Najczęściej sięgano po utwory Henryka Sienkiewi-

Laureatki        foto. Albert Molenda

cza, Czesława Miłosza, Stefana Żeromskiego oraz 
Zofii Kossak. 
 Komisja w składzie: p. Aneta Ambroży, p. Doro-
ta Czub i p. Bolesława Skop miała niezwykle twar-
dy orzech do zgryzienia, albowiem ocena poziomu 
prezentacji scenicznej nie należy do najłatwiejszych, 
a wszyscy uczestnicy starali się pokazać z jak najlep-
szej strony. 

 Ostatecznie ustalono następujący werdykt: 
I miejsce zajęła – Karolina Bielacha (Gimnazjum 
Rataje), 
II miejsce – ex aequo – Sandra Zdziebko (Gimna-
zjum Pacanów) i Lucyna Trela (Gimnazjum Rataje), 
III miejsce – Agata Woch (Gimnazjum Pacanów) 
oraz Aleksandra Karkocha (Gimnazjum Rataje). 

 Jury postanowiło przyznać ponadto wyróżnienie 
specjalne dla ucznia Sebastiana Wadowca z Gimna-
zjum w Pacanowie oraz cztery wyróżnienia za ogól-
ny wyraz artystyczny i interpretację głosową, które 
przypadły Julii Kobos, Natalii Zębali i Krzysztofowi 
Wójtowiczowi (Gimnazjum Pacanów) oraz Julii Ko-
łodziej (Gimnazjum Rataje).  
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz słodkie upominki, a laureaci i 
osoby wyróżnione nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów. Nagrody pocieszenia wręczono 
również pozostałym recytatorom. Wyróżnienia        foto. Albert Molenda
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Uczestnicy        foto. Albert Molenda

5 Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej

 20.03.2014 roku w Samorządowym 
Centrum Kultury w Busku-Zdroju 
odbył się 5 Powiatowy Konkurs Pio-
senki Europejskiej .Udział  brały szko-
ły podstawowe i gimnazja .W tym 
roku uczestniczyło 150 dzieci .Szkołę 
Podstawową imienia Jana Brzechwy 
w Ratajach Słupskich reprezentowały 
następujące uczennice Alessia Sazio 
zaśpiewała piosenkę w języku wło-
skim „E  ritorno da te” – Laury Pausi-
ni , zdobywając tym samym  1 miejsce 
w kategorii klas 1-3. Również Gabrie-
la Religa wyśpiewała wyróżnienie za 
wykonanie angielskiej piosenki „Ve-
nus” zespołu Bananarama .Zdobyła 
ona sympatię zgromadzonej publicz-
ności.  W Kategorii klas 4-6wystąpiła 
Eliza Szczepaniak ,która zaśpiewała 
piosenkę  w języku angielskim pod 
tytułem „Ordinary love” zespołu U2. 
Eliza zdobyła 2 miejsce w kategorii 
szkół podstawowych. Wszyscy otrzy-
mali puchary , dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.  
 Życzymy dalszych sukcesów!

Monika Surdel

 W tym miejscu, w imieniu młodzieży, dyrekcji 
oraz własnym, organizatorzy konkursu pragną zło-
żyć serdeczne podziękowania dla osób i firm, które 
ufundowały nagrody. 

Należą do nich: 
* Pani Danuta Biegacz, właścicielka Apteki w Paca-

nowie;
* Spółka Nawrot & Nawrot, właściciel „Twojej Ap-

teki”; 
* Państwo Bożena i Henryk Wawrzyniec, właściciele 

„Piekarni – H.Wawrzyniec”;
* Pani Agnieszka Wielgus i Pan Zdzisław Wróbel 

– właściciele Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
„AGSOL”;

* Państwo Katarzyna i Piotr Wojtyś, właściciele skle-
pu „Delikatesy Orion”;

* Pan Kazimierz Zdziebko, prezes Stowarzyszenia 
„G5” Lokalna Grupa Działania.

 Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane 
wsparcie, a laureatom jeszcze raz gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 

Aneta Ambroży
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Plener artystów malarzy

 Od 10 marca br. w „Dworze Dziekanów” w Zie-
lonkach odbywał się plener malarski grupy arty-
stów-malarzy z całego kraju pod wodzą komisarza 
pleneru, artysty plastyka Krystyny Prządki. Uczest-
niczyli w nim znani i uznani artyści, których twór-
czość prezentowana jest od lat na światowych, euro-
pejskich i krajowych wystawach. Współorganizator 
pleneru i gospodarzem ich pobytu na Ponidziu był 
Krzysztof Dziekan. Wspomniany plener jest kolej-
nym z wielu podobnych organizowanych w Zielon-
kach przez mecenasa sztuki K. Dziekana i jego córkę 
Annę Dziekan-Struzik. Dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza parafii Zborówek Zbigniewa Abramo-
wicza artyści szukający ciekawych miejsc inspiru-
jących do pracy twórczej mogli zwiedzić zabytkową 
część kościoła parafialnego. Byli urzeczeni tym co 
zobaczyli, oddając gospodarzowi obiektu szacunek 
za dbałość o tak unikatowy w swojej wartości hi-
storycznej i plastycznej zabytek sakralny w Polsce. 
Pokłosiem pobytu tej grupy jest wystawa poplenero-
wa w Dworze Dziekanów, do której dołączą prace z 
miejsc, które zwiedzali w tym z naszego Zborówka. 
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Karnawał za nami a przed nami Wielkanoc

BAL KARNAWAŁOWY

 W tym roku nasze przedszkolaki bawiły się w Eu-
ropejskim Centrum Bajki. Jak co roku dzieci były 
poprzebierane za różne postacie bajkowe. Wśród 
uczestników balu były wróżki, królowe i królowie, 
motylki, ale  nie zabrakło też Piratów, Indianina, czy 
innych barwnych postaci. Dzieci wraz z wychowaw-
czyniami przeniosły się w egipski świat, gdyż moty-
wem przewodnim balu był właśnie Egipt.

 Przedszkolaki świetnie się bawiły, a rytmiczna 
muzyka zachęcała do tańca. Były też konkursy po-
prowadzone przez animatorów zabaw. W przerwie 
dzieci miały czas na słodki poczęstunek oraz okazję 
do wykonania sobie zdjęcia w karnawałowych prze-
braniach. 

Gabriela Czechowska
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O naszych seniorach
– babciach i dziadziusiach 
można mówić bez końca 

Dzień Babci
i Dziadka

w Samorządo-
wym

Przedszkolu
w Wójczy

 Dziadkowie od zawsze pełnili 
ważną role w wychowaniu wnu-
cząt. Pełni zrozumienia i cierpli-
wości sprawiają, że świat staje się 
cieplejszy i bezpieczniejszy. Wy-
jątkowym dniem, w którym może-
my wyrazić naszą wdzięczność za 
trud i ich oddanie, za wszystko to, 
co od nich otrzymujemy każdego 
dnia jest Dzień Babci i Dziadka. 
Z tej okazji zaprezentowały pro-
gram artystyczny: wiersze, pio-
senki improwizowane ruchem, 
tańce oraz podarowały dziadkom 
piękne laurki. Występ wywołał łzy 
wzruszenia oraz uśmiech na twa-
rzach zaproszonych gości. Zakoń-
czeniem spotkania był wspólny 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.
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POWITANIE WIOSNY

 21 marca to jeden z tych dni w roku, na który 
dzieci czekają z wielką niecierpliwością.
 Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka 
wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród 
naszych przedszkolaków, wzbudziły już same przy-
gotowania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem po-
magały w wykonaniu kukły Marzanny oraz koloro-
wych, wiosennych kwiatów.
 Podczas zabaw na świeżym powietrzu przedszkola-
ki śpiewały piosenki o wiośnie oraz szukały jej oznak 
w przyrodzie. Tego dnia nasze dzieci nie zapomniały 
również o uroczystym pożegnaniu Zimy. Podczas za-

baw w ogrodzie przedszkolnym dzieci pożegnały Ma-
rzannę – symbol odchodzącej zimy, a na spacer wy-
brały się z wiosennymi kwiatami, które samodzielnie 
wykonały oraz hasłem „Szukamy wiosny!”.  Nikt nie 
miał wątpliwości gdzie i po co idziemy!
 Wszystkie przedszkolaki uśmiechnięte i radosne  
wróciły do przedszkola. Wiosna to przecież piękna 
pora roku, wszystko wokół budzi się do życia i opty-
mistycznie nastraja nas do pracy i nauki.

Gabriela Czechowska

… Powrót ptaków
Wracaj skowronku do swych gniazd
Wracaj jaskółko pod wciąż gościnny
Gospodarza dach 
Wracaj kukułko 
Byś ciągle kukała 
Ilości naszego życia lat 
Leć ptaszku do nas
Z dalekich południa stron
Wracaj do pól i lasów 
Śpiewaj radości czysty ton
Śpiew twój zagłuszy 
Hałas zabójczy 
I życia szum
A dusza tęskna usłyszy śpiew twój
Wśród kojącego kumkania żab
Wśród gniazd bocianich 
I ujadania psa
Wśród łąk z kaczeńcem złocistym
I polskiej wierzby rozłożystej
Wśród zbóż , chabrów i czerwonych 
maków
Wśród  polnych kwiatów
I wśród kapliczek przydrożnych 
I wróci spokój zmęczonym
Tej ziemi podróżnych 

Wanda Suchoń-Kąsek
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Przyszła Wiosna !!

 W Szkole Podstawowej w Pacanowie odbyło się jej 
oryginalne i szałowe powitanie. Wspólnie z uczniami 
i nauczycielami nastanie nowej pory roku świętowali 
również rodzice. 
 Rozpoczęło się przedstawieniem w wykonaniu klasy 
IV a. Uczniowie zaprezentowali spektakl z ekologicz-
nym przesłaniem pt. „Witaj Wiosno”.
 Tradycyjnie juz pierwszego dnia wiosny odbywa sie 
Prezentacja Szkolnych Talentów. Z roku na rok coraz 
więcej utalentowanych uczniów przedstawia swoje 
umiejętności – recytatorskie, taneczne, wokalne, jed-
nak największy aplauz zdobyły występy instrumen-
talistów. Zaprezentowali się gitarzyści, saksofonistka 
oraz perkusiści. Koncert w ich wykonaniu dostarczył 
wszystkim niezwykłych wrażeń. 
 Na ten dzień zaplanowano również Turniej o ty-
tuł Superklasy Szkoły Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Pacanowie, w którym udział wzięli 
uczniowie, wychowawcy oraz rodzice wszystkich klas. 
Jedną z konkurencji tego turnieju był konkurs „Naj-
piękniejsza Postać Bajkowa”. Każdą klasę reprezento-
wało dwoje uczniów z każdej klasy. Na szkolnym kory-
tarzu można było spotkać między innymi Czerwonego 
Kapturka, Królewnę Śnieżkę, Smoka Wawelskiego i   
piękne księżniczki.  Pomysłowość w doborze strojów 

zadziwiła wszystkich, a prezentacje postaci rozbawiły 
wszystkich do łez.
 W ramach turnieju rozegrano wiele konkurencji 
sportowych. Uczniowie, wychowawcy i rodzice aktyw-
nie uczestniczyli w rozgrywkach zdobywając punkty 
dla swoich klas. To zaangażowanie dostarczyło wszyst-
kim mnóstwo radości i dobrej zabawy. Finałem turnie-
ju były zmagania w przeciąganiu liny rodzice kontra 
nauczyciele. Wygrali rodzice,  serdecznie im gratuluje-
my. Gratulacje również dla klasy V b, bo to ona zdoby-
ła tytuł Superklasy. 
 Wszyscy bawili się wyśmienicie i zapewne długo 
jeszcze będą wspominać tegoroczne powitanie wiosny.
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Dziwne pytania do Boga !
/ rozważanie o pięknie ziemi/

Panie opowiedz mi proszę
Czy w Twoim niebiańskim ogrodzie
Wczesną wiosną  sady zakwitają
Czy przebiśniegi cieszą Twoje oczy
A stokrotki złotem zakwitają
Czy przed Twoimi oknami 
Bzy zakwitają majem
Czy kaczeńce na Twoich łąkach
Tak jak tu złociste
Czy wierzby płaczące rosną nad ruczajem
Panie opowiedz mi
 O Twoich kniejach
I Twoich wodach bystrych
Czy szumią Ci buki , jodły, dęby rozłożyste
Czy deszcze padają rzęsiste
Czy tęczę oglądasz w kolorach najżywszych
Czy zwierząt są pełne Twoje bory
Czy stróżują Ci Asy i Azory
Czy radość dusz wszelkich otacza Cię grono
Opowiedz mi Panie 
Pytań mam tak wiele
Czy w niebiosach  grają Ci muzyczkę
Jak tutaj w wesele
Czy bałwana czasem ulepią Ci duszki
Czy orła na śniegu zrobią Ci maluszki
Nie zapytam o więcej Panie
Za wielem ciekawa
Co dałeś nam na ziemie 
Zapewne i niebiosom dałeś
O niebiosach opowiedz mi Panie !

Wanda Suchoń -Kąsek
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Przedszkolaki na warsztatach

 13 marca 2014 r. starszaki z Samorządowego 
Przedszkola w Pacanowie wybrały się na wycieczkę 
do Staszowa. Dzieci uczestniczyły tam w interak-
tywnych warsztatach teatralnych „Magia obrazu” 
zorganizowanych przez teatr SHOW.

 Wspólnie z prowadzącym warsztaty Czarodzie-
jem przedszkolaki wkroczyły w magiczny świat kre-
skowych bohaterów, poznały czarodziejskie metody 
ich ożywiania czyli kulisy animacji. Wspólnie też 
zbudowaliśmy podstawowy scenariusz filmowy a 
na scenie zobaczyliśmy profesjonalny sprzęt. Na du-
żym ekranie widzieliśmy sposoby i techniki animo-
wania postaci. Nasi najbardziej odważni ochotnicy: 
Krystian Bednarz i Norbert Czaja brali udział w 
„magicznym znikaniu” i nagrywaniu scenek filmu. 
Dzięki tym warsztatom odkryliśmy, że każdy z nas 
jest w stanie samodzielnie, albo najlepiej w grupie, 
która stanowi ekipę realizacyjną, rozpocząć pracę 
nad tworzeniem światów, których nie ma, ale któ-
re istnieją w wyobraźni. Wyjazd był udany, pogoda 
piękna a przedszkolaki zadowolone!

Gabriela Czechowska
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 27 kwietnia 2014 r. odbędzie się 
kanonizacja Jana Pawła II i Jana 
XXIII - ogłosił papież Franciszek 
podczas konsystorza w Watyka-
nie. Sylwetki obu kandydatów do 
świętości przedstawił prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 
kardynał Angelo Amato. Zwrócił 
szczególną uwagę na ich służbę na 
rzecz pokoju, podkreślając, że do 
niej zachęca także papież Franci-
szek. Przypomniał, że Jan XXIII i 
Jan Paweł II stali na czele Kościoła 
w okresach „radykalnych trans-
formacji” i krzewili ideę godności 
człowieka.
 27 kwietnia - to Niedziela Mi-
łosierdzia Bożego, święto ustano-
wione przez Jana Pawła II. Droga 
do świętości zmarłego 2 kwietnia 
2005 roku Karola Wojtyły została 
uznana za najszybszą w nowożyt-
nej historii Kościoła. Zaczęła się w 
rekordowo błyskawicznym tem-
pie. Benedykt XVI zgodził się bo-
wiem na beatyfikację poprzednika 
miesiąc i 11 dni po jego śmierci 
– 13 maja 2005 r. Podczas uroczy-
stości w bazylice świętego Jana na 
Lateranie, która jest katedrą bisku-
pa Rzymu otworzył proces beaty-
fikacyjny papieża Polaka. Uchylił 
tym samym wymóg pięcioletniego 
oczekiwania na otwarcie procesu 
po śmierci kandydata na ołtarze 
odpowiadając na wezwania wier-
nych, uczestników pogrzebu „San-
to subito” – święty natychmiast i 
petycję licznej grupy kardynałów 
którzy jeszcze przed kwietniowym 
konklawe wystosowali prośbę do 
przyszłego papieża o jak najszyb-
sze wyniesienie Jana Pawła II na 
ołtarze. Wśród tych, którzy byli 
w Rzymie żegnając zmarłego pa-
pieża byli nasi parafianie, których 
wołanie „Santo subito” dziś w roku 
2014 staje się faktem.

Kanonizacja Jana Pawła II
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Wizyta ks. biskupa Kazimierza Gurdy  - 24.03.2014 r.

 Ksiądz Biskup kielecki Kazimierz Gurda w ra-
mach wizytacji naszej  parafii   odwiedził także  
przedszkole. Jego wizyty oczekiwaliśmy z radosną 
niecierpliwością. Biskupowi towarzyszyli: ksiądz 
proboszcz oraz sekretarz Jego Ekscelencji.
 Dostojnego  gościa przywitała  dyrektor przed-
szkola pani Zdzisława Belon w imieniu wszystkich 
przedszkolaków, personelu oraz rodziców. Nato-
miast delegacja przedszkolaków powitała księdza 
biskupa pięknymi wierszami i bukietem kwiatów. 
Wspólnie z siostrą Olgą Kulec wszystkie dzieci za-
śpiewały popularną piosenkę Arki Noego pt.: „Taki 
duży, taki mały- może świętym być”. Goście okazali 
swój podziw i zadowolenie występami naszych milu-
sińskich poprzez gromkie brawa i miłe słowa. Ksiądz 
Biskup nawiązał znakomity kontakt z dziećmi, po-
dziękował im za tak serdeczne przyjęcie, a następnie 
wszystkich pobłogosławił. Ostatnim punktem  spo-
tkania była rozmowa Jego Ekscelencji z zaproszo-
nymi gośćmi i pracownikami przedszkola oraz 

wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy zgromadzeni 
z okazji wizyty otrzymali  obrazek z błogosławień-
stwem pasterskim. Tak piękne i wzruszające spotka-
nie wnoszące wiele ciepła do naszego codziennego 
życia na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Gabriela Czechowska
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Sukces gimnazjalistki w konkursie

„Cassini Scientist for a day” - polska edycja 2013 

 Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o mi-
sji Cassini-Huygens wśród dzieci i młodzieży. W tej 
edycji konkursu zadaniem uczestników było napisa-
nie eseju na temat jednego z trzech obiektów obser-
wowanych przez sondę Cassini: księżyców Japetus i 
Dione oraz Saturna. Konkurs „Cassini Scientist for a 
Day” organizowany jest przez JPL NASA i koordy-
nowany w Polsce przez Centrum Badań Kosmicz-
nych PAN w Warszawie.  Natalia Kuźnia –uczennica 
Gimnazjum nr 2 im. Batalionów Chłopskich napi-
sała pracę o Dione.  W protokole z posiedzenia Jury 
w składzie dr hab. Małgorzata Królikowska –Soł-
tan, prof. CBK dr Sławomira Szutowicz i dr Ryszard 
Gabrylewski, które odbyło się w siedzibie Centrum 

Badań Kosmicznych PAN w Warszawie czytamy: 
«Praca bardzo dobrze napisana, zawiera ciekawe 
przemyślenia autora dotyczące obecności tlenu w 
egzosferze księżyca oraz możliwości istnienia pod-
powierzchniowego oceanu w kontekście warunków 
niezbędnych do powstania i podtrzymania życia.»  
Należy nadmienić, że w tej samej kategorii wiekowej 
praca Natalii została wybrana, spośród 24, które na 
konkurs napłynęły. Esej został przesłany na platfor-
mę ESA do udziału w międzynarodowej edycji tego 
konkursu. 
 Natalce gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. Szkolnym koordynatorem konkursu była Jolan-
ta Dalczyńska Pięta. 

 Tomasz Dudek ze Szkoły 
Podstawowej w Pacanowie, Pa-
trycja Kopacz z Samorządowe-
go Gimnazjum w Podgajach, 
Sebastian Rogowski z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Busku-
-Zdroju będą reprezentować 
powiat buski w finale woje-
wódzkim Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. Eli-
minacje powiatowe odbyły się w 
Komendzie Powiatowej PSP 27 
marca i wzięło w nim udział 60 
uczniów, zwycięzców eliminacji 
gminnych.
 Duże brawa dla reprezentan-
tów naszej gminy w tym turnie-
ju i ich nauczycieli przygotowu-
jących do rywalizacji  - Kamila 
Błachucińska z ZPPO w Wójczy 
i Aleksandra Błachucińska z 
Gimnazjum w Pacanowie zajęły 
trzecie miejsca w swoich gru-
pach. Cała trójka spisała się zna-
komicie a Tomasz będzie dalej 
walczył już na szczeblu regionu 
! Powodzenia

Mamy reprezentanta w finale wojewódzkim !
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Skatepark w Stopnicy

 Gmina Stopnica ogłosiła wy-
nik przetargu na „Kompleksową 
rewitalizację Stopnicy jako pod-
stawę rozwoju tej miejscowości 
na bazie unikatowego potencjału 

POWIATOWY TURNIEJ O PCHAR STAROSTY

BUSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM 

 Jak co roku uczniowie Gimnazjum Nr 2 i Szko-
ły Podstawowej z Rataj Słupskich wzięli udział w 
Powiatowym Turnieju o Puchar Starosty Buskiego, 
który odbył się w Hali Sportowej w Busku Zdroju w 
dniu 09.03.2014r.Występ zakończył się dużym suk-
cesem dla naszych uczniów.

Oto wyniki:
Gimnazjum
Kategoria chłopców 
II miejsce – PARKA JAKUB
III miejsce – WICHÓR DANIEL
IV miejsce – GRZYWA ARKADIUSZ
V  miejsce – NEGA GRZEGORZ
Kategoria dziewcząt 
III miejsce – WIDZ MARTA

Szkoła podstawowa
Kategoria chłopców 
II miejsce – KARETA MATEUSZ
III miejsce – LICZNER DAMIAN
Kategoria dziewcząt 
IV miejsce – BABIARZ ALEKSANDRA

 Godny podkreślenia jest też fakt, iż w innych ka-
tegoriach wiekowych czołowe lokaty zajmowali byli 
uczniowie naszego Gimnazjum. W kategorii szkół 
średnich wśród dziewcząt zwyciężyła Katarzyna 
Grzyb, a wśród chłopców Łukasz Grzyb, drugą po-
zycję zajął Wojciech Kseń. W kategorii open wśród 
pań drugie miejsce zajęła Ilona Zając a trzecią po-
zycję wywalczyła Aleksandra Wilk. Wśród panów 
trzecie miejsce zajął Mateusz Kucemba.
Gratulacje za waleczną postawę !!!

historyczno-kulturowego, tury-
stycznego i rekreacyjnego”.
 Jednym z elementów zamówie-
nia jest betonowa skateplaza o po-
wierzchni ok 700 m2. Wykonawcą 

skateparku będzie krakowska fir-
ma Techramps, która buduje tego 
typu obiekty od 10 lat (zarówno w 
Polsce jak i za granicą). 
 W skład skateparku wejdą po-
niższe urządzenia: Minirampa, 
Quarter pipe, Funbox + poręcz, 
Bank ramp, Grindbox 9, Poręcz 
„C”, Ławka 1, Pole jam, Ławka 1 
(2), Grindbox 1 + podwyższenie, 
Poręcz prosta, Grindbox , Quarter 
pipe. 
 Skatepark w Stopnicy jest naj-
bardziej oczekiwanym obiektem 
sportowym przez riderów z woje-
wództwa świętokrzyskiego.
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Halówka w Ratajach

 Dużym zainteresowanie cieszył się kolejny, co-
rocznie rozgrywany turniej halowej piłki nożnej w 
Ratajach Słupskich. Dwudniowa impreza zgroma-
dziła na starcie 4 zespoły oldbojskie i aż 8 drużyn 
seniorskich i młodzieżowych, które rywalizowały o 
gustowne puchary ufundowane przez wójta gminy 
Wiesława Skopa. W kategorii oldbojskiej zwyciężyła 
ekipa AKS Busko- Zdrój z dorobkiem 2 zwycięstw i 

1 remisem. Na drugim miejscu uplasowali się old-
boje ,,Powiśla”, którzy raz wygrali i dwa razy zre-
misowali. Trzecia lokatę zdobyła drużyna „Ciemna 
Strefa” z Korzecka (Gmina Chęciny) z jedną wygra-
ną. Ostatnie miejsce w rywalizacji oldbojskiej zajęli 
starsi panowie z Pacanowa z jednym remisem i dwo-
ma porażkami. Tytuł najskuteczniejszego zawodni-
ka imprezy zdobył Salvatore Sazio („Powiśle”), a naj-
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lepszym bramkarzem w kategorii oldbojów został i 
Albert Stojek  („Powiśle”).
W niedzielę (09.02.2014 r.) rywalizowało 8 zespołów 
seniorskich i młodzieżowych.

W grupach eliminacyjnych
uzyskano następujące rezultaty:

Grupa A
1.Komorów 7 pkt 13-5 (bramki)
2.Żabiec 5 pkt 11-8 (bramki)
3.Gimnazjum Rataje 2 pkt 6-10 (bramki)
4.FAZA Pacanów 1 pkt 7- 14 (bramki)

Grupa B:
1.”Zorza – Tempo” Pacanów 9 pkt 18-7 (bramki)
2.”FLORNAS” 6 pkt 15-8 (bramki)
3.FC BLANT 3 pkt 12-17 (bramki)
4.RKS 0 pkt 7-20 (bramki)

 W półfinałach ,,Zorza- Tempo” Pacanów pokona-
ła Żabiec 5-2, a ,,Flornas” wygrał 2-0 z Komorowem. 
W meczu o III lokatę Żabiec pokonał Komorów 3-1. 
W ścisłym finale ,,Flornas” pewnie zwyciężył ,,Zorzę 
– Tempo” Pacanów 3-0. Tytuł najskuteczniejszego 
zawodnika turnieju seniorskiego zdobył Rafał Ja-
błoński (,,Zorza – Tempo”), który strzelił 12 bramek, 
a najlepszym bramkarzem w zgodnej opinii kapita-
nów drużyn został Tomasz Dudek (RKS).

Końcowa tabela:
1.Flornas
2.”Zorza- Tempo” Pacanów
3.Żabiec
4.Komorów
5.FC Blant
6.Gimnazjum Rataje
7.”Faza” Pacanów
8.RKS
 Impreza przebiegała pod znakiem wielu zaciętych 
meczy, parad bramkarskich, pięknych goli, także 
walki do ostatnich sekund. Duch sportu zawładnął 
i starszymi i młodszymi w środku zimy.
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 W niedzielę 9 lutego w  hali 
widowiskowo –sportowej ,, Pod 
Basztami” w  Chęcinach   odbył 
się Otwarty Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Oldbojów o  Puchar Bur-
mistrza Gminy i  Miasta Chęci-
ny.  Najlepiej radziła sobie w tych 
zmaganiach ekipa Skaut Jędrze-
jów i  to oni po ostatnim gwizd-
ku sędziego mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa w całym turnieju. Byli 
faworytem sportowych zmagań 
mając w swoich szeregach takich 
znakomitych zawodników jak 
m.in. Andrzej Fendrych, który 
większość sportowej kariery spę-
dził w  Koronie Kielce czy Wło-
dzimierz Florkiewicz były gracz 
Piasta Chęciny. Z dużym zainte-
resowaniem przyjęty został przez 
tamtejsze środowisko sportowe i 
kibiców  występ naszego zespołu 
Oldboys Powiśle z czołową posta-

Oldboje Powiśla w kolejnym udanym turnieju

cią drużyny na czele -  rodowitym 
Włochem Salvadore Sazio, któ-
rego gra na parkiecie wzbudzała 
duże zainteresowanie organiza-
torów i zawodników. Salvadore 
swoje pierwsze piłkarskie kroki 
stawiał w słynnym, renomowa-
nym klubie Napoli i to widać w 
jego grze w kolejnych turniejach 

halowych. Idąc za głosem serca 
swoją drugą połowę odnalazł w 
Polsce u nas na Powiślu i rodzin-
nie zagospodarował się tutaj w 
wolnych chwilach oddając swojej 
pasji piłce nożnej w zespole stwo-
rzonym przez Krzysztofa Eliasza. 
Powiślacy grając w Chęcinach 
dobre mecze przegrali jedynie ze 
zwycięzcą całego turnieju tylko 
2 : 0 będąc równorzędnym part-
nerem w grze dla Skauta. Wśród 
wyróżnionych po zawodach zna-
lazł się Krzysztof Eliasz odbierając 
nagrodę najlepszego bramkarza 
turnieju. To kolejny udany występ 
naszej drużyny, która przerwała 
dominację olbojów AKS Busko 
na terenie powiatu, zmierzyła się 
kilka razy z reprezentacją Polski 
+35 i nabiera w kolejnych zawo-
dach doświadczenia i piłkarskiego 
ogrania. Gratulujemy  
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WYNIKI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY PACANÓW

W RATAJACH SŁUPSKICH
 W dniu 15 lutego 2014r. w Hali Sportowej w Rata-
jach Słupskich odbył się Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Wójta Gminy Pacanów Pana Wiesława Sko-
pa. Zawody cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem wśród uczniów okolicznych szkół oraz osób 
dorosłych.
 W tym miejscu pragniemy podziękować wszyst-
kim uczestnikom za przybycie. Szczególne po-
dziękowania należą się rodzicom, którzy dowozi-
li najmłodszych uczestników na turniej, a w wielu 
przypadkach towarzyszyli im przez cały czas jego 
trwania. Do rywalizacji przystąpiło w sumie 68 
uczestników, którzy konkurowali w sześciu katego-
riach. Turniej otworzyła Pani Dyrektor Gimnazjum 
Nr 2 w Ratajach Słupskich Natalia Koper - życząc 
wszystkim uczestnikom zwycięstwa. Po uroczystym 
otwarciu i przeprowadzeniu losowania na dobre 
rozgorzała zacięta rywalizacja. Każdy z zawodników 
wkładał w zmagania wszystkie swoje siły i umiejęt-
ności. Dzięki życzliwości  Pana Mariusza Wojtasika, 

który już tradycyjnie, jak co roku ufundował pyszne 
batoniki dla wszystkich uczestników turnieju każdy 
z rywalizujących mógł uzupełnić stracone kalorie, a 
tym samym zregenerować siły.  W tym miejscu bar-
dzo dziękujemy Panu Mariuszowi za słodycze dla 
zawodników i dwie rakietki do gry w tenisa stołowe-
go, które zasiliły bazę szkoły.
Końcowe wyniki zmagań: 
SZKOŁA PODSTAWOWA – DZIEWCZYNY
I miejsce – Mącznik Weronika
II miejsce – Babiarz Aleksandra
III miejsce – Wójcik Martyna 
SZKOŁA PODSTAWOWA - CHŁOPCY
I miejsce – Liczner Damian
II miejsce – Wolański Sylwester
III miejsce – Matuszewski Mariusz
GIMNAZJUM – DZIEWCZYNY
I miejsce – Gałka Karolina
II miejsce – Mazur Maria
III miejsce – Bonar Patrycja
GIMNAZJUM – CHŁOPCY
I miejsce – Tarnowski Krzysztof
II miejsce – Wichór Daniel
III miejsce – Grzywa Arkadiusz
KATEGORIA OPEN - KOBIETY
I miejsce – Zając Ilona
II miejsce – Grzyb Katarzyna
III miejsce – Religa Magdalena
KATEGORIA OPEN - MĘŻCZYŹNI
I miejsce – Wojtasik Karol
II miejsce – Grzyb Łukasz
III miejsce – Kawa Łukasz
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 Po ostatecznych rozstrzygnięciach przyszedł czas 
na wręczenie pucharów, którego dokonał Wójt Gmi-
ny Pacanów  Wiesław Skop gratulując zwycięzcom 
sukcesu, a przegranym walecznej postawy. Pan Wójt 
po wręczeniu nagród zamknął turniej dziękując 
wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosił na 
kolejny turniej za rok.  Dodatkową nagrodą dla jed-
nego ze zwycięzców było rozegranie meczu z Panem 
Wójtem. Pan Wójt nie tylko potrafi świetnie zarzą-
dzać naszą Gminą, ale równie skutecznie gra w teni-
sa stołowego.

Dobra „karma” tenisistów z Rataj Słupskich

 21 marca 2014 r. w Staszowie odbyły się półfinały 
wojewódzkie tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.
 Drużyny: chłopców (Damian Liczner, Mateusz 
Kareta), oraz dziewcząt (Martyna Wójcik, Aleksan-
dra Babiarz) z Rataj Słupskich, po zakwalifikowaniu 
się w eliminacjach powiatowych w Busku Zdroju, 
przystąpiły do półfinałów w Staszowie. Chłopcy 
zmierzyli się z reprezentantami ze szkół podstawo-
wych: Rytwiany, Nr 4 Sandomierz, Wielgus, Kuro-
zwęki. Natomiast dziewczęta walczyły z  reprezen-

tantkami szkół podstawowych: Rytwiany I, Rytwiany 
II, Gorzków, Nr 2 Staszów.
 Turniej odbył się jedną z najsprawiedliwszych me-
tod – czyli „każdy z każdym”. Drużyna chłopców z 
Rataj Słupskich pokonała pozostałych zawodników 
i okazała się mistrzem turnieju, przez co zapewniła 
sobie udział w finale wojewódzkim. Drużyna dziew-
cząt pokonała tylko dwie drużyny przeciwniczek i 
uplasowała się na 3 pozycji. 
 Damianowi i Mateuszowi życzymy udanego wy-
stępu w finale wojewódzkim!
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Awans

do Finału

Wojewódzkiego

„Z podwórka

na stadion”

 We wtorek 11.03.2014 r. tur-
niejem powiatowym w Busku 
Zdroju rozpoczęła się XIV edycja 
turnieju „Z podwórka na stadion” 
o Puchar Tymbarku. Awans do 
finału wojewódzkiego wywalczy-
ły dziewczęta i chłopcy ze Szko-
ły Podstawowej w Pacanowie w 
kategorii U-10 !!! Nasze zespoły 
pokonały rówieśników ze szkół: 
Wiślica, Szaniec, Zbludowice, Ko-
łaczkowice.

 W meczu o pierwsze miejsce 
chłopcy ze SP w Pacanowie wy-
grali z Wiślicą 3:1, dziewczęta z 
Pacanowa pokonały Kołaczkowi-
ce 2:0 po rzutach karnych.

Skład zespołu

chłopcy U-10:
Przemysław Juda, Mateusz Adam-
czyk, Jakub Zaród, Wiktor Ka-
łucki, Bartłomiej Ostręga, Jakub 
Kaczmarczyk, Bartłomiej Wojtyś, 
Mateusz Łyżwa, Grzegorz Chala-
stra.
Dziewczęta U-10:
Magdalena Dudek, Oliwia Łobo-
da, Izabela Cepil, Weronika Ku-
moń, Paulina Gołębiowska, Alek-
sandra Juda, Katarzyna Górnicz.

Opiekunowie zespołów:
Barbara Nawrot
Sławomir Skiba
Dawid Kondek
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Rusza runda wiosenna sezonu piłkarskiego 
2013/2014

 Meczem derbowym w Nowym Korczynie z tam-
tejszą Wisłą rozpoczynają rywalizację w grupie 2 A-
-klasy w rundzie rewanżowej piłkarze Zorzy Tempa 
Pacanów. Po rozegranych jesienią 13 spotkaniach 
nasz zespół zajmuje ósmą pozycję w tabeli mając na 
koncie 18 punktów i stosunek bramek 24 – 26.
Zespół prowadzi grający trener Dawid Kondek i 
wiosną 2014 grać będzie w składzie:
bramkarze Wojciech Kubat, Mateusz Religa,
obrońcy: Dawid Kondek, Łukasz Kucharski, Michał 
Marcinek, Radosław Łącki, Filip Moussa, Patryk 
Kajderowicz, Maciej Kopacki,

Tabela grupy 2 A-klasy po rundzie jesiennej
1. KSZO 1929 II 13 30 53-17
2. Polanie 13 27 34-19
3. Gród 13 23 31-19
4. Zryw 13 21 37-16
5. Opatów 13 20 29-20
6. Koprzywianka 13 19 29-22 
7. Agricola 13 19 30-29
8. Zorza Tempo 13 18 24-26
9. Nidzica 13 15 23-39
10. Victoria 13 14 24-43
11. Baszta 13 14 17-26
12. Wisła 13 13 25-38
13. Świt 13 10 11-30
14. Świniary 13 10 17-40

Terminy spotkań:
Kolejka 14 - 29-30 marca
Victoria Skalbmierz - KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-

krzyski 
Baszta Rytwiany - GKS Świniary 
Świt Ćmielów - Gród Wiślica 
OKS Opatów - Nidzica Dobiesławice 
Wisła Nowy Korczyn - Zorza Tempo Pacanów 
Zryw Zbigniewice - Koprzywianka Koprzywnica 
Polanie Pierzchnica - GKS Łoniów 

Kolejka 15 - 5-6 kwietnia
Polanie Pierzchnica - Victoria Skalbmierz 
GKS Łoniów - Zryw Zbigniewice 
Koprzywianka Koprzywnica - Wisła Nowy Korczyn 
Zorza Tempo Pacanów - OKS Opatów 
Nidzica Dobiesławice - Świt Ćmielów 
Gród Wiślica - Baszta Rytwiany 
GKS Świniary - KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-

krzyski 

Kolejka 16 - 12-13 kwietnia
Polanie Pierzchnica - Zryw Zbigniewice 
Victoria Skalbmierz - GKS Świniary 
KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-
krzyski 

- Gród Wiślica 

Baszta Rytwiany - Nidzica Dobiesławice 
Świt Ćmielów - Zorza Tempo Pacanów 
OKS Opatów - Koprzywianka Koprzywnica 
Wisła Nowy Korczyn - GKS Łoniów 

Kolejka 17 - 19 kwietnia
Zryw Zbigniewice - Victoria Skalbmierz 
Polanie Pierzchnica - Wisła Nowy Korczyn 
GKS Łoniów - OKS Opatów 
Koprzywianka Koprzywnica - Świt Ćmielów 
Zorza Tempo Pacanów - Baszta Rytwiany 
Nidzica Dobiesławice - KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-

krzyski 
Gród Wiślica - GKS Świniary 

Kolejka 18 - 26-27 kwietnia
Victoria Skalbmierz - Gród Wiślica 
GKS Świniary - Nidzica Dobiesławice 
KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-
krzyski 

- Zorza Tempo Pacanów 

Baszta Rytwiany - Koprzywianka Koprzywnica 
Świt Ćmielów - GKS Łoniów 
OKS Opatów - Polanie Pierzchnica 
Wisła Nowy Korczyn - Zryw Zbigniewice 

Kolejka 19 - 1 maja
Wisła Nowy Korczyn - Victoria Skalbmierz 
Zryw Zbigniewice - OKS Opatów 
Polanie Pierzchnica - Świt Ćmielów 
GKS Łoniów - Baszta Rytwiany 
Koprzywianka Koprzywnica - KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-

krzyski 
Zorza Tempo Pacanów - GKS Świniary 
Nidzica Dobiesławice - Gród Wiślica 

Kolejka 20 - 3-4 maja
Victoria Skalbmierz - Nidzica Dobiesławice 
Gród Wiślica - Zorza Tempo Pacanów 
GKS Świniary - Koprzywianka Koprzywnica 
KSZO 1929 II Ostrowiec 
Świętokrzyski 

- GKS Łoniów 

Baszta Rytwiany - Polanie Pierzchnica 
Świt Ćmielów - Zryw Zbigniewice 
OKS Opatów - Wisła Nowy Korczyn 

pomocnicy: Jarosław Gwóźdź, Dawid Augustyn, 
Konrad Kapek, Marcin Woch, Daniel Dziedzic, Kry-
stian Soja, Kamil Wojtyś, Mateusz Matuszewski, Ra-
fał Żelazny, Marcin Patyna,
napastnicy: Tomasz Kopacki, Michał Zaród, Domi-
nik Makuch, Jan Czapla, Karol Nawrot, Jan Bień.
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Kolejka 21 - 10-11 maja
OKS Opatów - Victoria Skalbmierz 
Wisła Nowy Korczyn - Świt Ćmielów 
Zryw Zbigniewice - Baszta Rytwiany 
Polanie Pierzchnica - KSZO 1929 II Ostrowiec Święto-

krzyski 
GKS Łoniów - GKS Świniary 
Koprzywianka Koprzywnica - Gród Wiślica 
Zorza Tempo Pacanów - Nidzica Dobiesławice 

Kolejka 22 - 17-18 maja
Victoria Skalbmierz - Zorza Tempo Pacanów 
Nidzica Dobiesławice - Koprzywianka Koprzywnica 
Gród Wiślica - GKS Łoniów 
GKS Świniary - Polanie Pierzchnica 
KSZO 1929 II Ostrowiec 
Świętokrzyski 

- Zryw Zbigniewice 

Baszta Rytwiany - Wisła Nowy Korczyn 
Świt Ćmielów - OKS Opatów 

Kolejka 23 - 24-25 maja
Świt Ćmielów - Victoria Skalbmierz 
OKS Opatów - Baszta Rytwiany 
Wisła Nowy Korczyn - KSZO 1929 II Ostrowiec 

Świętokrzyski 
Zryw Zbigniewice - GKS Świniary 
Polanie Pierzchnica - Gród Wiślica 
GKS Łoniów - Nidzica Dobiesławice 
Koprzywianka Koprzywnica - Zorza Tempo Pacanów 

Kolejka 24 - 31 maja-1 czerwca
Victoria Skalbmierz - Koprzywianka Koprzywnica 
Zorza Tempo Pacanów - GKS Łoniów 
Nidzica Dobiesławice - Polanie Pierzchnica 
Gród Wiślica - Zryw Zbigniewice 
GKS Świniary - Wisła Nowy Korczyn 
KSZO 1929 II Ostrowiec 
Świętokrzyski 

- OKS Opatów 

Baszta Rytwiany - Świt Ćmielów 

Kolejka 25 - 7-8 czerwca
Baszta Rytwiany - Victoria Skalbmierz 
Świt Ćmielów - KSZO 1929 II Ostrowiec 

Świętokrzyski 
OKS Opatów - GKS Świniary 
Wisła Nowy Korczyn - Gród Wiślica 
Zryw Zbigniewice - Nidzica Dobiesławice 
Polanie Pierzchnica - Zorza Tempo Pacanów 
GKS Łoniów - Koprzywianka Koprzywnica 

Kolejka 26 - 14-15 czerwca
Victoria Skalbmierz - GKS Łoniów 
Koprzywianka Koprzywnica - Polanie Pierzchnica 
Zorza Tempo Pacanów - Zryw Zbigniewice 
Nidzica Dobiesławice - Wisła Nowy Korczyn 
Gród Wiślica - OKS Opatów 
GKS Świniary - Świt Ćmielów 
KSZO 1929 II Ostrowiec 
Świętokrzyski 

- Baszta Rytwiany
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA
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