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Wieniec z Oblekonia - wygrał i będzie reprezentował gminę podczas dożynek powiatowych
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 Tegoroczne gminne święto plonów 
odbyło się w miejscowości Pacanów 
17.08.2013 roku i przebiegało pod zna-
kiem ładnej pogody oraz dużej frekwen-
cji mieszkańców i gości. Na stadionie 
K.S. ,,Zorza – Tempo” Pacanów spotkały 
się delegacje wieńcowe, Stowarzyszenia, 
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołec-
kie, przedstawiciele samorządu i liczni 
mieszkańcy gminy i goście honorowi. 
Dożynki rozpoczęła uroczysta msza po-
lowa odprawiana przez księdza prałata 
Leszka Domagałę. Oprawę mszy i części 
obrzędowej zapewniła znakomita orkie-
stra dęta z Woli Mędrzechowskiej. Staro-
stami dożynek byli znani na terenie gmi-
ny rozwojowi rolnicy Mirosława Siwiec z 
Pacanowa i Zbigniew Mierzwa z Książ-
nic. Oni tez przekazali piękny bochen chleba gospo-
darzowi dożynek – wójtowi Wiesławowi Skopowi, 
który bochen pokroił, a następnie częstował gości 
dożynkowych. A gdy odłożył nóż ochoczo ruszył do 

Gminne dożynki za nami!

tańca z małżonką, pospołu z parą starostów. Przed 
estradą pięknie prezentowały się wieńce dożynkowe 
przygotowane przez mieszkańców Rataj Karskich, 
Sroczkowa, Oblekonia, Pacanowa, Rataj Słupskich, 
Żabca, Kępy Lubawskiej,  Trzebicy,  Kwasowa i Słupi 
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. Jak każe tradycja część z nich została obśpiewana.  
W konkursie wieńcowym tytuł najlepszego wraz z 
prawem reprezentowania gminy na dożynkach po-
wiatowych zdobył wieniec sołectwa Oblekoń ! Ob-
legane były stoiska kulinarne pełne pysznego jadła 
i tęgich trunków. W konkursie kulinarnym zwycię-
żyło stoisko KGW ,,Sroczków” . Bardzo interesująco 
prezentowały się stoiska kulinarne przygotowane 
przez Stowarzyszenia „Powiślanki” z Żabca, ,,Kę-
pianki” z Kępy Lubawskiej, ,,Miłośników Gminy 
Pacanów i ,,Razem w Przyszłość” z Trzebicy. Mar-
szałek województwa Adam Jarubas odznaczył me-
dalami za „Zasługi dla rolnictwa” rolników z terenu 
gminy: Piotra Kuźnię, Roberta Wodo, Władysława 
Gumułę z Żabca, Jerzego Płachtę i Sławomira Żyłę z 
Rataj Słupskich. Medale przyznał Minister rolnictwa 
na wniosek wójta gminy. 
 W konkursie na najlepszych producentów rolnych 
roku 2014 zwyciężyli: w produkcji roślinnej – Józef 
Goleń s. Józefa zam. Woli Biechowskiej, produkcji 
zwierzęcej – Tadeusz Olszowy  zam. Podwale, w  wa-
rzywnictwie: Stanisław Zębala zam. Wójeczka.  Dwaj 
pierwsi rolnicy otrzymali jako nagrody sprzęt rolniczy 
ufundowany przez radnego wojewódzkiego Krzysz-
tofa Dziekana i właściciela firmy ,,Strumyk” Andrzeja 
Gądka. Stanisław Zębala otrzymał natomiast talon 
zakupowy ufundowany przez wójta gminy.
 W konkursie ,,Piękna i bezpieczna Zagroda” I 
miejsce zdobyło gospodarstwo Tomasza Nogasia 

z Rataj Słupskich, a drugie posesja Małgorzaty i 
Krzysztofa Pawłowskich z Komorowa.
 Uroczystości dożynkowe zaszczycili liczni goście 
honorowi. Wśród nich: Eurodeputowany dr Czesław 
Siekierski, marszałek województwa Adam Jarubas, 
Starosta buski Jerzy Kolarz, Honorowy Obywatel 
Gminy Pacanów Stefan Rachwalski - Prezes Fundacji 
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej, wiceprze-
wodniczący rady powiatu Robert Gwóźdź, członek 
zarządu powiatu Zbigniew Surdel, radni powiatowi: 
Krzysztof Eliasz i Jerzy Kordos, zastępca komendan-
ta Powiatowego Policji Państwowej Grzegorz Majsak, 
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Kazimierz 
Ścibiło, radni woj. Krzysztof Dziekan i Mieczysław 
Sas, Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentował Jan 
Galus. Przybyli licznie radni z Janem Nowickim – 
Przewodniczącym Rady Gminy i współorganizato-
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rem dożynek. Obecni byli również: Skarbnik Gminy 
Dorota Kochanowicz, Sekretarz Gminy Kazimierz 
Zdziebko, Prezes ZG OSP Józef Zaród, prezesi Sto-
warzyszeń, KGW i sołtysi. Nie zabrakło ciepłych, 
pełnych troski życzeń dla rolników, a złożyli je min. 
marszałek Adam Jarubas, starosta Jerzy Kolarz, wójt 
Wiesław Skop i Jan Galus. W części artystycznej pre-
zentowały się zespoły śpiewacze: ,,Buskowianie” , 
„Pacanowianie”, i w/w orkiestra dęta.  Swoje koncer-
ty zaprezentowały formacje ,,Dance Day” z Mińska 
Mazowieckiego, ,,Via Family” z Krymu i gwiazda 
wieczoru ,,Magic of Boney M” z Katowic. Zabawę 
pod gwiazdami poprowadził znany i lubiany zespół 
,,Preludium”. W niebo strzeliły fajerwerki a przednia 
zabawa trwała do 1.00 w nocy.

Serwis Informacyjny UG
Zdjęcia: Robert Gwóźdź
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Podziękowania dla sponsorów
dożynek gminnych w Pacanowie:

 Organizatorzy Święta Plonów: Wójt i Rada Gminy Pacanów pragną z głębi serca podziękować wszyst-
kim osobom prywatnym, instytucjom i zakładom pracy za okazaną wielką życzliwość i wsparcie przy 
organizacji dożynek. Bez tej pomocy nasze święto miałoby bardzo skromny charakter.
Podziękowanie zechcą przyjąć:

1. Państwo Joanna i Krzysztof Cepil, właściciele firmy ,,Flornas” z Chrzanowa
2. Pan Jerzy Kowalik – prezes firmy ,,Kastel” z Kątów Nowych (Gmina Stopnica)
3. Pan radny wojewódzki, szef wytwórni sprzętu rolniczego w Zielonkach (Gmina Solec – Zdrój) 

Krzysztof Dziekan
4. Pan Mieczysław Sas – radny wojewódzki  i właściciel wytwórni pieców grzewczych w Busku – Zdroju
5. Pan Krzysztof Czerwiec – dyrektor Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu – Zdroju
6. Państwo Anna i Zdzisław Wróbel – współwłaściciele firmy ,,Agsol” S.c w Pacanowie
7. Państwo Bożena i Henryk Wawrzyniec – współwłaściciele piekarni w Pacanowie
8. Państwo Marta i Mariusz Dudek – współwłaściciele Firmy ,,Ekobiomasa” w Biechowie
9. Pan Waldemar Kaczmarczyk – właściciel firmy transportowej ze Sroczkowa
10.  Pani Danuta Biegacz – właścicielka apteki w Pacanowie
11.  Pan Włodzimierz Górski – prezes Zarządu firmy ,,Kemar” z Pacanowa
12.  Państwo Jolanta i Alfred Kałuccy – współwłaściciele firmy remontowo-budowlanej z Pacanowa
13.  Pan Zbigniew Frączek – prezes zarządu firmy ,,Rolmet” z Kazimierzy Wielkiej
14.  Pan Andrzej Gądek – właściciele firmy produkującej sprzęt rolniczy z Ludwinowa
15.  Pan Andrzej Obrochta – właściciel firmy gastronomicznej z Żabca
16.  Państwo Barbra i Jerzy Adaś, Firma Handlowa ,,Adaś” z Sichowa
17.  Pan Mariusz Bąk, właściciel firmy ,,Biocomplex” ze Szczeglina
18.  Pan Jakub Bonar, właściciel firmy remontowo-budowlanej z Solca – Zdroju
19.  Pan Zbigniew Surdel – członek Zarządu Powiatu Busko-Zdrój
20.  Pan Jerzy Kordos i Pan Krzysztof Eliasz – radni powiatowi   
21.  Pan Ryszard Kułaga - Dyrektor Centrali Nasiennej o/Kielce 

Słowa wdzięczności kierujemy do delegacji wieńcowych miejscowości: Żabiec, Rataje Słupskie, Rataje 
Karskie, Kępa Lubawska, Oblekoń, Trzebica, Słupia, Kwasów, Sroczków i Pacanów.
Pięknie dziękujemy stowarzyszeniom, tj. ,,Miłośnikom Gminy Pacanów”, ,,Powiślankom” z Żabca, 
KGW ,, Sroczków”, ,,Kępiankom” z Kępy Lubawskiej, Stowarzyszeniu ,,Razem w Przyszłość” w Trzebicy 
za świetnie prezentujące się stoiska kulinarne.
Wyrazy wdzięczności składamy także Panu Zbigniewowi Mierzwie z Książnic i Mirosławie Siwiec z 
Pacanowa – starostom dożynkowym.
Podziękowania zechcą przyjąć pracownicy Urzędu Gminy z Panią Aliną Woś i Sekretarzem Gminy Ka-
zimierzem Zdziebko oraz Skarbnikiem Gminy Dorotą Kochanowicz na czele, pracownicy służb komu-
nalnych kierowanych przez inż. Piotra Wojciechowskiego, przedstawiciel ŚODR Modliszewice Tadeusz 
Lis, Ksiądz Prałat Leszek Domagała, sołtys Edward Masłowski.
Członkowie komisji konkursowych powołanych zarządzeniem wójta do oceny wieńców dożynkowych i 
stoisk kulinarnych: Karolina Kępczyk, Artur Czub, Barbara i Tadeusz Buczyńscy, Elżbieta Struzik.

Z poważeniem
Wiesław Skop

Wójt Gminy



Z Życia Gminy 11

Biechów

Dożynki parafialne

 Trudne są w tym roku żniwa, zbiory okopowych 
oraz owoców, którym przeszkadzała deszczowa po-
goda. Zaczęło się 17 lipca, gdzie po gwałtownej po-
południowej burzy z piorunami, ulewie i poprawce 
w dzień następny „położyło” część zbóż. Od 19 do 
przedpołudnia 23 lipca było łaskawie, maszyny cho-
dziły na pełnych obrotach, wydawało się iż nie będzie 
już problemów. Uciekano przede wszystkim z tymi 
zbożami, które leżały przybite do ziemi ulewami w 
obawie aby zboże w kłosiach nie zaczęło zrastać. I 
tu przyszło kolejne załamanie pogody. Po parnym, 
gorącym przedpołudniu 23 lipca kolejna fala bardzo 
intensywnych opadów, falami przechodzące burze 
i silny wiatr dokonały dużych szkód. Poprawił cały 
dzień deszczu 24 lipca, co sprawiło, że do koszenia 
można było wejść dopiero po dwóch dniach. Zboże 
nie było doschnięte mimo to uciekano z nim z pola 
jak najszybciej w obawie przed kolejnym załamanie 
pogody. Uspokojenie przyszło od 30 lipca i można 
było spokojniej zbierać plony – ale nie na długo, bo 

już 7 sierpnia kolejna nawałnica, trzy dni przerwy i 
kolejna i tak co dwa, trzy dni. Zebrano szczęśliwie 
większość zboża ale jeszcze na polach widać duże 
składy w tym przybite deszczem do ziemi, z których 
niewiele da się odzyskać w zasadzie już tylko na pa-
sze. Za to, że Bóg dał zebrać owoce tego lata wierni 
tradycji rolnicy uwili dożynkowe wieńce dziękując 
opatrzności, że mimo trudności chleba i innych pło-
dów nie zabraknie. Coraz bardzie doskwiera produ-
centom rolnym efekt konfliktu zbrojnego na Ukra-
inie i nałożone w związku z nim przez UE sankcje 
na Rosję. Ta w odwecie „podziękowała” za żywność 
z tej strony świata (Polska miała w rynku wschod-
nim duży udział) otwierając swój rynek na produkty 
z krajów azjatyckich. Co będzie dalej – trudno dziś 
przewidzieć. Jedno jest pewne – w XXI wieku w cy-
wilizowanym świecie tuż za naszą wschodnią grani-
cą toczy się konflikt zbrojny, giną ludzie a niby do-
skonale zorganizowana UE i Stany Zjednoczone nie 
są w stanie zatrzymać jego eskalacji. 
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Rataje
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Zborówek

Znamy termin wyborów samorządowych 2014
 Wybory samorządowe 2014 do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, na stanowiska wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast odbędą się 16 listopada - wynika z rozporządzenia podpisanego przez 
premiera Donalda Tuska. W razie konieczności przeprowadzenie drugiej tury, jej termin ustalono na 30 
listopada. Tym samym rozpoczyna się kampania wyborcza kandydatów do tych gremiów i stanowisk.
Do Rady Gminy – wybory w okręgach jednomandatowych. Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy 
wyborów samorządowych do rad gmin, które nie są miastami na prawach powiatu. Wprowadzono w 
nich okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym zostanie wybrany jeden 
radny. Wygra ten, który uzyska największą liczbę głosów. Hołduje to regule „zwycięzca bierze wszystko”. 
Wybory odbędą się więc przy zastosowaniu zasady większości względnej. W praktyce doprowadzi to do 
zwiększenia realnego wpływu wyborców na skład osobowy lokalnych władz.
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Stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku 
szkolnym 2014/2015 należy składać od dnia 01-09-2014 
r. do 15-09-2014 r. w Urzędzie Gminy w Pacanowie w 
pok. nr 204.

Pomoc materialna przysługuje:
1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i 
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych (...)   - do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  
2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrod-
ków umożliwiających dzieciom i młodzieży upo-
śledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i 
młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obo-
wiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki. 

3.Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i 
nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich do-
chodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w ro-
dzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejęt-
ności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie-
pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest fak-
tyczne zamieszkanie na terenie gminy Pacanów oraz 
przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do 
szkoły w przypadku uczniów szkół średnich.
Stypendium nie przysługuje:
  •uczniom klas zerowych oraz studentom
  •uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Pacanów
  •uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środ-

ków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna 
kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 
1820 zł (rocznie)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż 456,00 zł/ os. w rodzi-
nie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego 

ucznia
2. Pełnoletniego ucznia
3. Dyrektora szkoły

Uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie.
Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację 
poniesionych kosztów w związku z tym istnieje koniecz-
ność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawio-
nych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnolet-
niego lub ucznia pełnoletniego. Przy wystawianiu faktur/
rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisy-
wanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.
Paragony nie będą brane pod uwagę.
Nie będą uwzględniane dowody płatności wystawione na 
niepełnoletnie dziecko.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć 
wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z 
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesią-
ca sierpnia 2014r.

UWAGA:
W przypadku, kiedy wartość faktur/rachunków prze-
wyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot 
poniesionych kosztów tylko do wysokości przyznanego 
decyzją świadczenia.
W sytuacji, gdy wartość faktur/rachunku będzie niższa 
niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości 
wartości faktur/rachunków

Pouczenie: 
1.Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powia-

domić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania sty-
pendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty z dn. 07.09.1991r.) 

2.Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przy-
padku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przy-
znania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o 
systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.) 

3.Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium 
szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 
o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.) 

4.Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu są-
dowym lub w innym postępowaniu na podstawie usta-
wy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

Serwis informacyjny UG
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 Od 2011 roku Gmina Pacanów korzysta z dofi-
nasowania na usunięcie azbestu z terenu gminy. 26 
czerwca b.r. została podpisana umowa  z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: 
„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Pacanów”. Całkowity 
koszt zadania wyniesie 58 708,80 zł, z czego dotacja 
w kwocie 49 902,00 zł stanowi 85% kosztów kwa-
lifikowanych zadania. Na kwotę dotacji składają się 
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

Dofinansowanie

usunięcia wyrobów

azbestowych

wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tj. 35% kosz-
tów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 20  548,08 
zł oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. 
50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 
29 353,92 zł. Pozostała kwota stanowi udział miesz-
kańców i udział Gminy w zadaniu. Umowa została 
podpisana na dofinansowanie usunięcia i unieszko-
dliwienia około 10 114 m² wyrobów azbestowych.

Serwis informacyjny Urzędu Gminy

SZKOLENIA

 Zaproszenie na szkolenie „Jakościowe zarządzanie projektem” Lokalna Grupa Działania Stowarzy-
szenie „G5” zaprasza członków organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu pn. „Jakościowe za-
rządzanie projektem”.

Program szkolenia:
10.00–10.30 Prezentacja uczestników szkolenia ze wskazaniem obszarów problemowych.
10.30 – 11.30  Projekt: co to jest i czym się charakteryzuje? ; Planowanie działań a projekty.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.30  Cykl życia projektu; zarządzanie cyklem projektu – od zidentyfikowania problemu do 
jego rozwiązania. 
12.30 – 14.15  Metody identyfikacji projektów Analiza SWOT, Mapa problemów, Drzewo problemów, 
drzewo celów, zasoby materialne, ludzkie, sytuacyjne.
14.15 – 14.30  Przerwa kawowa.
14.30 – 15.45  Tworzenie projektów. Matryca logiczna projektu.
14.45 – 16.00  Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

Termin szkolenia: 30.08.2014r.  godz. 10:00
Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5”

ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów 
tel.: (041) 376 54 82

www.stowarzyszenieg5.pl  
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 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do 
Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie 
instrumentów wsparcia rynku. Zamieszczamy in-
strukcję w sprawie dokumentowania przez produ-
centów działań związanych z brakiem możliwości 
sprzedaży owoców i warzyw w związku z rosyjskim 
embargiem. W celu uzyskania ewentualnych rekom-
pensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez 
biodegradację pełnowartościowych produktów 
wsparciem, zachodzi konieczność udokumentowa-
nia przeprowadzanych działań.

 Instrukcja w sprawie dokumentowania przez pro-
ducentów działań związanych z brakiem możliwości 
sprzedaży warzyw:
•Producent warzyw, który ma zamiar wykonać 

czynności związane z wycofaniem określonego 
produktu poprzez przekazanie organizacjom cha-
rytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, 
powinien złożyć niezwłocznie stosowne powia-
domienie na piśmie, do właściwego Oddziału Te-
renowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku 
członków grup i organizacji producentów owoców 
i warzyw powiadomienia powinny być kierowane 
do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.

•Wszystkie czynności związane z przekazaniem or-
ganizacjom charytatywnym lub biodegradacją wa-
rzyw muszą być dokonane pod nadzorem właści-
wych służb kontrolnych.

•Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udo-
kumentowane protokołem potwierdzającym prze-
prowadzenie przekazania lub biodegradacji dla 
całej ilości zgłoszonego produktu.

•Nadzór nad wszystkim czynnościami sprawować 
będą właściwe służby kontrolne.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
KE uruchamia dodatkowe środki

•Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne 
będą kwestie związane z udokumentowaniem ilo-
ści określonego produktu podlegającego przekaza-
niu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych 
wymagań jakościowych produktów, które muszą 
być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać 
minimalne wymagania określone w załączniku X 
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy 
handlowe spełniać wymagania co najmniej II kla-
sy określonej dla tych produktów.

•Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego warzywa do 
przekazania lub biodegradacji należy wskazać m.in. 
miejsce położenia uprawy, z której pochodzi pro-
dukt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewi-
dencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

 Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie do-
datkowych środków wsparcia dla sektora owoców i 
warzyw w związku z rosyjskim embargiem.
 Komisja Europejska poinformowała, że zamierza 
uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sekto-
ra owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embar-
giem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, 
mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań 
w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owo-
ców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których 
nie można długo przechowywać po zbiorach, a ża-
den alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest 
dostępny. Komisja określiła, że pomoc będzie doty-
czyć m.in. takich produktów jak: pomidory, mar-
chew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszo-
ny, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: 
truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona 
deserowe i kiwi. Tak szeroki wachlarz produktów 

Kredyty preferencyjne dla rolników
poszkodowanych

 Informuje się rolników poszkodowanych w  związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w 
dniach 5 i 6 maja 2014 roku o możliwości ubiegania się o kredyty preferencyjne na wznowienie pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Więcej informacji w Urzędzie 
Gminy Pacanów, pokój 110 lub telefonicznie 413765403 wew. 18.

Serwis Informacyjny UG
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objętych wsparciem ma zapobiec nadmiernemu 
spadkowi cen tych produktów. 
 Ogłoszone nadzwyczajne środki wycofania z ryn-
ku, mają być ukierunkowane w szczególności na 
bezpłatną dystrybucję ww. owoców i warzyw do 
organizacji humanitarnych i pomocowych oraz in-
nych instytucji społecznych, jak również uwzględ-
niać odszkodowania za przeprowadzanie przez pro-
ducentów „niezbierania” lub „zielonych zbiorów”. 
Komisja Europejska zadeklarowała, że pomoc finan-
sowa obejmie wycofania z rynku produktów pro-
ducentów, niezależnie czy są oni członkami grup i 
organizacji producentów owoców i warzyw, czy pro-
ducentami indywidualnymi. 
 Ponadto poinformowano, że stosowne przepisy 
zostaną przyjęte przez Komisję Europejską praw-
dopodobnie na początku września, ale ww. mecha-
nizm będzie obowiązywał od wczoraj tj. od dnia 18 

sierpnia 2014 r. Innymi słowy, wolumen produktów 
objętych instrumentami wspierania rynku od dzisiaj 
będzie objęty pomocą, z zastrzeżeniem że zostanie 
objęty niezbędnymi kontrolami. 
 Komisja Europejska zapowiedziała, że środki te 
będą obowiązywać do końca listopada. Natomiast 
sytuacja rynkowa dla wszystkich pozostałych pro-
duktów objętych rosyjskim embargiem zostanie 
omówiona na kolejnym spotkaniu Komisji Europej-
skiej, państw członkowskich i Parlamentu Europej-
skiego, które ma się odbyć w Brukseli w najbliższy 
piątek.

Formularze należy składać:
Agencja Rynku Rolnego

ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
tel. 413433190

minrol.gov.pl 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 
10.12.2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi gmina ogłosiła przetarg na remont XIX-wiecznej 
drewnianej dzwonnicy w kompleksie kościoła św. Idziego w Zborówku. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 
w 2014 roku stanowi kwotę 15 000 złotych. Przetarg został rozstrzy-
gnięty i trwają prace przy wspomnianym obiekcie. Zdjęcia pokazują 
ich stan na koniec sierpnia.

Ratujemy zabytki
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 Trwają prace prowadzone na zlecenie powiatu 
buskiego przy współpracy z gminą przy przebudo-
wie ulicy Biechowskiej w Pacanowie. Powstają tu 
chodniki z kostki brukowej po obu stronach jezdni 
i ma być wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Wielkość przeznaczonych na ten cel środków finan-
sowych nie pozwoliła na wykonanie całego ciągu aż 
do drogi krajowej 73 i ten etap kończy się na ostat-
nich zabudowaniach. Wykonanie brakującej części 
planowane jest w roku 2015 lub 2016 po uzyskaniu 
wsparcia finansowego środkami zewnętrznymi spo-
za budżetu powiatu.

Biechowska w przebudowie

Sukcesów ciąg dalszy,
czyli nowe fakty z życia „Kępianek”

 Zespół śpiewaczy „Kępianki” 
ostatnio rozszerzył zakres swojej 
działalności i postanowił pokazać 

się na scenach naszego wojewódz-
twa, gdzie spotkał się z licznymi 
dowodami uznania. Najpierw 

udział w pierwszym Świętokrzy-
skim Festiwalu Kultury Ludowej 
w Nowej Słupi w trakcie presti-
żowej imprezy „Dymarki Święto-
krzyskie”, gdzie został zaproszony 
do występu w gronie czołowych 
zespołów naszego województwa.  
Wyjazd sfinansowała Gmina Pa-
canów i myślę, że nie żałuje tego 
posunięcia, gdyż starałyśmy się 
zaprezentować ją jak najpiękniej, 
chwaląc się Koziołkiem Matoł-
kiem i zapraszając do Pacanowa. 
Po drugie, bardzo udane dla nas 
Dożynki Gminne i tradycyjny 
wieniec, z którego jesteśmy dum-
ne oraz spontaniczny występ na 
naszej gminnej scenie. Cieszymy Dożynki parafialne w Ratajach
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Dymarki Świętokrzyskie- Nowa Słupia Kępianki pod Kasztelanią w Kijach

się, że nie dałyśmy się upchnąć w 
kąt, a liczni Goście odwiedzają-
cy nasz stół i chwalący wykona-
ne przez nas tradycyjne potrawy 
kulinarne, pomysłowe dekoracje 
i nasze śpiewanie, to dla nas i tak 
pierwsze miejsce pod każdym 
względem. Korzystając z okazji 
serdecznie im za to dziękujemy.  I 
wreszcie, udział w I Festiwalu im. 
Oskara Kolberga „Ciżbą śpiwa-
nie”podczas Dożynek Gminnych 
w Kijach. Czujemy się niezwykle 

Wręczenie nagrody na festiwalu Ciżbą śpiwanie w Kijach

wyróżnione, gdyż zdobyłyśmy tam 
III miejsce, występując na jednej 
scenie z takimi sławami jak „Ma-
koszyńskie Przepióreczki”, „Wola-
necki” czy „Bolechowiczanie”.
 Wzruszyły nas słowa uznania 
od innych zespołów i wspaniała 
atmosfera, którą stworzyli Orga-
nizatorzy. Postanowiłyśmy, że do 
Kijów pojedziemy jeszcze nie raz, 
a gościnność Gospodarzy, piękno 
i ogrom pracy zamknięty w nie-
spotykanie kunsztownych wień-

cach dożynkowych pozostaną w 
nas na długi czas. Dziękuję moim 
Koleżankom za zaangażowanie i 
poświęcony czas. Jestem bardzo 
dumna, że mam taką doborową 
grupę wspaniałych i odważnych 
Pań.

Ewa Jamińska
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Obchody i rekonstrukcja bitwy
oddziałów Batalionów Chłopskich z Wehrmachtem 

pod Słupią w 70-tą rocznicę wydarzeń
 3 sierpnia odbyły się rocznicowe uroczystości 
upamiętniające wydarzenia sprzed 70 lat. Wówczas 
to (2.08.1944r) na polach Słupi pomiędzy kanałem 
„Strumień” a miejscowością Żabiec doszło do bi-
twy oddziałów Batalionów Chłopskich i Ludowej 
Straży Bezpieczeństwa z kolumną transportową 10 
dywizji pancernej Wehrmachtu. W walce zginęło 9 
partyzantów i jak podają różne źródła w tym nie-
mieckie, ponad 70 żołnierzy wroga. Wśród zabitych 
po polskiej stronie był także dowódca zgrupowania 
polskiego Jan Sowa, pseudonim „Grot”.
 Uroczystości rozpoczęto mszą polową, którą 
wspólnie odprawili księża: Zbigniew Abramowicz 
i Maciej Woszczyk w intencji poległych partyzan-
tów i wszystkich, którzy zginęli za ojczyznę w latach 
1939-1945. Część świecką  rozpoczęto wciągnięciem 
flagi państwowej na maszt i odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Zebranych w atmosferę wydarzeń z 
2 sierpnia 1944r. wprowadził wójt gminy Wiesław 
Skop. W uroczystości liczny udział wzięli komba-
tanci BCh i AK z województwa, powiatu i gminy, 
poczty sztandarowe OSP i samorządu, związków 

kombatanckich, szkół i PSL (w łącznej liczbie 19). 
Obecni byli: Wiceminister Obrony Narodowej Be-
ata Oczkowicz, Senator RP Mieczysław Gil, Eu-
rodeputowany dr Czesław Siekierski,   Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
Prezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach ppłk 
Jan Sałek, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Karol Fi-
jałkowski, Wicestarosta buski Stanisław Klimczak, 
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Radni powiatowi: Robert Gwóźdź, Krzysztof Eliasz, 
Zbigniew Surdel, Jerzy Kordos, Zastępca Komen-
danta Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Wal-
demar Sroka, grupa radnych Rady Gminy Pacanów 
z jej przewodniczącym Janem Nowickim, dyrektor 
ECB Karolina Kępczyk, prezes ZG OSP Józef Za-
ród, skarbnik gminy Dorota Kochanowicz, sekre-
tarz gminy Kazimierz Zdziebko, dyrektorzy szkół, 
prezesi jednostek OSP, sołtysi, prezesi stowarzyszeń 
i mieszkańcy gminy. Przykuwały uwagę świetnie 
prezentujące się pododdziały Wojska Polskiego, tj. 
orkiestra reprezentacyjna WP z Warszawy i pluton 
reprezentacyjny garnizonu miasta Kielce oraz dru-
żyna Związku Strzeleckiego „Strzelec” ze Stopnicy. 
O oprawę muzyczno-wokalną uroczystości zadbał 
jak co roku zespół „Pacanowianie”. 
 Apel poległych poprowadził kapitan Rafał Kwa-
pień z garnizonu m.Kielce. Pododdział asystencyjny 
WP uczcił poległych trzykrotną salwą honorową, po 
której delegacje złożyły wieńce i kwiaty u stóp po-
mnika. Wzruszająca melodię ,,Śpij żołnierzu” zagra-
ła orkiestra reprezentacyjna WP pod batutą starsze-
go chorążego sztabowego Ryszarda Klechy. 
 Dużym zainteresowaniem zgromadzonych na tej 
uroczystości cieszyła się historyczna, bo pierwszy raz 
zorganizowana rekonstrukcja bitwy w wykonaniu 

grupy rekonstrukcyjnej ,,Jodła” z Kielc. Przygotowa-
niami i przebiegiem inscenizacji kierował pasjonat 
prezes stowarzyszenia ,,Jodła” Dionizy Krawczyński. 
Młodzież i dorośli chętnie pozowali do pamiątko-
wych fotek w otoczeniu  żołnierzy – rekonstruktorów. 
Coroczne spotkania pod pomnikiem a tegoroczna 
szczególnie ze względu na obudowanie jej wojsko-
wymi i grupą rekonstrukcyjną są żywa lekcją patrio-
tyzmu i historii z głębokim przesłaniem dla współ-
czesnego pokolenia. Goście honorowi wiceminister 
Beata Oczkowicz, marszałek Adam Jarubas i Anna 
Pawlina w ciepłych słowach podkreślali konieczność 
zachowania pamięci o czynach tych, co polegli i do-
konaniach żyjących jeszcze kombatantów.

Serwis Informacyjny UG 
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Podziękowanie:

Słowa wdzięczności za różnorodne wsparcie i 
obecność przy organizacji obchodów 70-rocznicy 
bitwy partyzanckiej z Wehrmachtem pod Słupią 
zechcą przyjąć:
•Wiceminister Obrony Narodowej B.Oczkowicz
•Marszałek Województwa A.Jarubas
•Dowódca garnizonu miasta Kielce płk dyplomo-

wany Wiesław Miłkowski
•Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kom-

batantów i Osób Represjonowanych Karol Fijał-
kowski

•Prezes Stowarzyszenia – Grupy Rekonstrukcyj-
nej ,,Jodła” z Kielc Dionizy Krawczyński

•Starosta buski Jerzy Kolarz
•Przedstawiciele kombatantów, partii politycz-

nych i samorządów
•Prezesi stowarzyszeń działających na terenie 

gminy
•Dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą
•Zarządy i druhowie jednostek OSP delegujących 

poczty sztandarowe.
•Ksiądz proboszcz Parafii Zborówek Zbigniew 

Abramowicz
•Zarząd i druhowie jednostki OSP Słupia za wiel-

ki wkład pracy organizacyjnej
•Służby komunalne i pracownicy Urzędu Gminy 

Pacanów
•Delegacje Związku Strzeleckiego „Strzelec” ze 

Stopnicy
Bez Waszego zaangażowania cytowana uroczy-
stość nie miałaby tak doniosłego wymiaru.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Pacanów Wiesław Skop

Przewodniczący Rady Gminy Pacanów Jan Nowicki
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Dni Pokusowe w Oblekoniu

 W Szkole Podstawowej im. Fundacji 
Zofii i Władysława Pokusów Wspierania 
Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Obleko-
niu odbyło się kolejne spotkanie integra-
cyjne w ramach ‚’Dni Pokusowych’’. Im-
preza ta na stale wpisała się w kalendarz 
ważnych wydarzeń gminy i szkoły. Ideą 
jej jest zwieńczenie kolejnego roku współ-
pracy fundacji z placówką i miejscowym 
środowiskiem, spotkanie fundatorów, 
stypendystów, ludzi kultury i nauki, a 
przede wszystkim młodzieży. W tym roku 
szczególne podziękowania prezes Ra-
chwalski odbierał od delegacji placówek, 
które otrzymały od Fundacji nowoczesne 
tablice multimedialne na wyposażenie. Są nimi – 
przedszkole w Pacanowie, gimnazjum w Pacanowie, 
szkoły podstawowe w Oblekaniu i Wójczy. Święto 
tradycyjnie rozpoczęła msza święta w miejscowym 
kościele parafialnym, przemarsz na cmentarz na 
grób Pokusów i złożenie tam kwiatów. Następnie w 
budynku oblekońskiej szkoły, która odnowiona zo-
stała za pieniądze fundacji, odbyło się kilkugodzin-

ne spotkanie integracyjne. Całość prowadzili Prezes 
Fundacji - Stefan Rachwalski i wójt gminy Wiesław 
Skop. Gośćmi tegorocznych Dni Pokusowych byli 
marszałek województwa Adam Jarubas, delegacja 
władz powiatu buskiego, dyrektor ECB Karolina 
Kępczyk, delegacja Rady Gminy Pacanów. Oprawę 
spotkania przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Oblekoniu wspólnie z kKołem PSL w Oblekoniu i 
jednostką OSP Oblekoń.
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Jubileusz księdza proboszcza Jana Barny

 Ks. Jan parafię Rataje zbudował od 
podstaw jednocząc wokół niej, wokół 
kolejnych zadań z kluczowym jakim 
była budowa kościoła  parafian z Powi-
śla. Dziś w swoim pięćdziesiątym roku 
posługi kapłańskiej i blisko czterdzie-
stym prowadzenia tej parafii wspólnie z 
nimi odbierając jubileuszowe życzenia 
przeżywał ze wzruszeniem tak znaczą-
cą dla niego chwilę. Byliśmy razem na 
dobre i na złe przez tyle lat. Chrzciłem 
nowo narodzonych patrząc jak dora-
stają, jak idą w dorosłe życie, wiązałem 
węzłem małżeńskim, odprowadzałem 
swoich parafian na miejsce wieczne-
go spoczynku, byłem z tutejszymi ro-
dzinami w chwilach radosnych ale i w trudnych.  
Miałem wokół siebie przyjaznych i oddanych mi 
ludzi, służących radą, pomocą i pomagających w 
realizacji tworzenia wspólnoty parafialnej. Jestem 
wdzięczny Bogu za ten dar ludzkiej życzliwości 
jaki mi dał na mojej kapłańskiej drodze i za siłę 

jaką miałem aby zrealizować nasze wspólne ma-
rzenie jakim był kościół parafialny i jego otocze-
nie. Za te wspólne lata jestem wam wszystkim 
wdzięczny – mówił wzruszony proboszcz. Były 
życzenia, specjalne prezenty jubileuszowe  i sza-
cunek dla tej  wyjątkowej postaci w życiu Powiśla. 
Szczęść Boże księże Janie!
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Cichy bohater

 Był niedzielny, pogodny poranek 15 czerwca br. W jednym z domów w Pacanowie trwała poranna 
krzątanina, szykowano się do wyjścia do kościoła na mszę, w kuchni panie nastawiały obiad, w po-
koju cicho szedł telewizor. Ot – zwyczajny świąteczny dzień 
jakich wiele w naszym życiu. Raptem kobiety usłyszały ru-
mot w pokoju, zaniepokojone weszły do niego i z przeraże-
niem zobaczyły, że mężczyzna – mąż jednej z nich leży na 
podłodze nie dając oznak życia. W ułamku sekundy widząc 
co się dzieje w pierwszym odruchu telefonują do Pogotowia 
Ratunkowego. Tu dyspozytor po wysłuchaniu szybkiego, ner-
wowego opisu sytuacji spokojnym głosem instruuje co należy 
robić informując, że karetka już jest w drodze. Obie kobiety 
słuchając telefonicznej instrukcji próbują reanimować męż-
czyznę. Ale jak to w takiej sytuacji jest – nerwy, płacz, brak 
wprawy do takich czynności nie pozwalały na racjonalne 
działanie. Upływają kolejne sekundy – nadal mężczyzna jest 
w bezdechu i zatrzymanym krążeniu. W pewnym momencie 
starsza kobieta w tym ogromnym stresie wybiega z domu po 
pomoc, uzmysławiając sobie, że po sąsiedzku mieszka strażak 
– w nim widziała ratunek. Oby tylko był – wpada do jego 
domu upłakana – natyka się na młodego mężczyznę – jest, 
akurat pił kawę, nie wiedząc, że po sąsiedzku rozgrywa się 
dramat. Krótkie zdanie – pomóż, ratuj wystarczyło. W kilka 
sekund wbiega do sąsiadów, widzi co się dzieje, pochyla się nad leżącym człowiekiem – nie oddycha, 
brak tętna – niedobrze, nie reaguje na bodźce. Natychmiast podejmuje reanimację. Wokół lament 
kobiet, bezładne bieganie, nasłuchiwanie czy jedzie karetka. Strażak nie patrzy co się wokół dzieje 
– wie, że nikt mu nie pomoże a czas płynie. Szybki, zdecydowany zewnętrzny masaż serca, wdech, 
kolejny i tak cyklicznie. Pot spływa mu z czoła, raz jeszcze to samo masaż - wdech, masaż – wdech. 
Jest reakcja – kolejna seria – mamy go – wróciło krążenie, oddech - mówi do kobiet spokojnym tonem 
nie przerywając akcji reanimacyjnej. W oddali słychać ostry dźwięk sygnałów karetki. Podjeżdża pod 
dom, jej załoga wbiega do pokoju niosąc sprzęt reanimacyjny. Nie przerywaj działania – mówi do 
strażaka lekarz z karetki podpinając do leżącego mężczyzny aparaturę. W ułamku sekundy przejmują 
działania. Zastrzyk, stymulator, maska tlenowa, szybkie kolejne działania – jest efekt – utrzymujemy 
funkcje życiowe – informuje lekarz. Nosze – szybki transport do karetki i natychmiastowy odjazd – nie 
ma czasu, za długo był w bezdechu – drogą radiową załoga karetki zdaje relację dyspozytorowi – wie-
ziemy na oddział kardiologiczny z zagrożeniem życia – informują przełożonych. Młody strażak kiedy 
ginie w oddali sygnał ambulansu raptownie opada z sił. Zdał sobie dopiero teraz sprawę co się stało 
i ile wysiłku kosztowała go prowadzona reanimacja sąsiada. Pociesza zrozpaczonych domowników, 
że jest już pod opieką i nic mu nie będzie – wychodzi. Obie kobiety – matka i żona poszkodowanego 
jadą za nim do szpitala. Spotykają tu załogę karetki. Jest już dobrze – mówi lekarz – jest zaopatrzo-
ny medycznie i pod aparaturą specjalistyczną – proszę być dobrej myśli. Proszę podziękować temu 
młodemu człowiekowi tam w Pacanowie za profesjonalnie prowadzoną reanimację przed naszym 
przyjazdem. Gdyby nie to – zespół nie byłby w stanie pomóc synowi. Dobra robota tego młodzieńca 



Z Życia Gminy 29

i proszę go pozdrowić ode mnie – mówił lekarz. Dziś mężczyzna jest już po pierwszych zabiegach 
likwidujących zagrożenie i rehabilitacji. Czeka go jeszcze kolejna interwencja medyczna usprawnia-
jąca pracę serca. Matka chorego chowa w sobie nadal ogromny lęk o jego życie nie mogąc zapomnieć 
czerwcowego feralnego dnia i widoku leżącego bez oznak życia syna. Pomna słów lekarza jest do-
zgonnie wdzięczna sąsiadowi – strażakowi, który swoim działaniem uratował mu życie. Ta historia 
zakończona szczęśliwym finałem ma też swój drugą odsłonę. Wdzięczność rodziny poszkodowanego 
i szacunek. Jest cichym bohaterem – mówi matka chorego Pani Janina Zdziechowska. Szczęśliwie dla 
nas był w ten feralny poranek w domu – zadziałał profesjonalnie i przywrócił mojego syna do życia. 
Pragnę tą drogą z całego serca od siebie i od całej rodziny podziękować mu za to co zrobił. Podzię-
kować publicznie człowiekowi z imienia i nazwiska, strażakowi OSP Pacanów, naszemu sąsiadowi 
Grzegorzowi Malinowskiemu. Sam bohater, młody, szalenie sympatyczny, uśmiechnięty, znany w na-
szym środowisku nie wspominał o tym fakcie. Pytany o ten dzień – odpowiedział krótko – taka była 
potrzeba i ją wykonałem mając specjalistyczne przeszkolenie medyczne w ramach OSP organizowane 
przez Komendę Powiatową PSP w Busku.  

 Przytoczyłem tą historię opowiedzianą przez p. Zdziechowską na jej prośbę -  matki z wdzięczności 
za pomoc synowi Wiesławowi. Ze swojej strony dodam, że mam ogromne uznanie dla Grzegorza za 
działanie  w tej konkretnej sytuacji. Sam podejmując kilkakrotnie akcję reanimacyjną w sytuacji za-
grożenia życia do czasu przybycia specjalistycznej pomocy medycznej, w tym bliskiej mi osoby - wiem 
z jaki wysiłkiem się zmagał będąc sam nie mając już zapasu czasu na przywrócenie funkcji życiowych. 
Brawo Grzegorz, duży szacunek !

Robert Gwóźdź

 Europejskie Centrum Bajki zaprasza mieszkanców Gminy Pacanów do udziału w cyklu 
szkoleń o następującej tematyce: „Szkolenie z zakresu pedagogiki dzieci i młodzieży ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, ‚’Magia teatru lalek’’,” Wykorzystanie metod aktywizu-
jących w pracy z młodszymi i starszymi dziećmi”. Szkolenia będą organizowane od paździer-
nika do grudnia 2014 w Europejskim Centrum Bajki.

 Szczegółowy program szkoleń na stronie internetowej:www.stolica-bajek.pl Szkolenia re-
alizowane w ramach projektu” Wykorzystanie specjalistycznych metod pedagogicznych w 
kontaktach z turystą niepełnosprawnym” dofinansowanego ze środków  PROW 2007-2013, 
LEADER „Małe Projekty”, Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia do 30 września na adres 
mailowy: przewodnicy@pacanow.eu lub telefonicznie 41 37 65 088. W razie pytań osoba do 
kontaktu: Wiesława Patrzałek,tel.664910985
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Dobra zabawa, relaks i odpoczynek

– rodzinne pikniki w Grabowicy i Żabcu

Piknik w Grabowicy

 Krótkie spotkanie organizacyjne, ułożony plan 
działania, podzielone role i do roboty – kwitowa-
ła udany rodzinny piknik współorganizator tego 
przedsięwzięcia sołtys Komorowa Henryka Ko-
masara. Prężnie działające na terenie naszej gminy 
Stowarzyszenia z Powiśla bez wahania odpowie-
działy na prośbę organizatorów o uczestnictwo w 
spotkaniu. Swój wkład finansowo-rzeczowy w or-
ganizację ciekawego rodzinnego spotkania zade-
klarowali Wójt Gminy Pacanów,  Artur Ziewacz, 
radny sejmiku województwa świętokrzyskiego 
Krzysztof Dziekan, radny Rady Powiatu Busko 
Krzysztof Eliasz, radna Rady Gminy Pacanów 
Henryka Komasara, Firma FHPU Jan Tomasik z 
Gac Słupeckich, strażacy w OSP Komorów i … 10 
sierpnia wspólna dorosłych i dzieci zabawa nabra-
ła realnego kształtu. „Kępianki”, Żabieckie Powi-
ślanki na stoły wyłożyły same kulinarne rarytasy, 
a dodatkowo te ostatnie „zabrały” na tą imprezę 
swoich fanów – zaprzyjaźnioną z nimi grupę mo-
tocyklistów i stworzyła się przesympatyczna at-
mosfera wypełniona śpiewem, zabawą, humorem. 
Smakowały wyśmienicie kiełbaski z grilla, woziły 
dzieci potulne kucyki z hodowli Artura Ziewacza, 
grzmiała po okolicy stukotem kół ciuchcia z Zielo-
nek, nastrój odpoczynku i relaksu podtrzymywały 
swoimi artystycznymi prezentacjami zespoły Kę-
pianek i Żabieckich Powiślanek a potem uzupeł-
niła część wieczorną spotkania zabawa taneczna. 

W podobnej formule środowiskowego spotkania 
zaprosiły 24 sierpnia na grilla do Żabca „Żabiec-
kie Powiślanki”. Nasze środowiska bardzo ciężko 
pracują, zmagają się z wieloma problemami dnia 
codziennego i należy się im, ludziom rolniczego 
trudu chwila odprężenia, spotkania i zorganizo-
wanej dobrej zabawy. Mamy warunki ku temu, jest 
pomysł, są chętni do współorganizacji – więc co 
staje na przeszkodzie, aby być razem w niedziel-
ne popołudnia. Nic – i Powiśle dało przykład, że 
można, że warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
ludzi. Tu w Żabcu też stukotem kół grzmiała 
ciuchcia wożąc pasażerów po okolicy, był fanta-
stycznie zaopatrzony bufet, o który zadbały panie 
ze Stowarzyszenia a dopełnił dynamicznie rozwi-
jające się spotkanie dobrą muzyką zespół „Kaktus” 
wciągając jego uczestników do tańca. Duże brawa 
dla obu organizatorów. 

 Stowarzyszenie „Żabieckie Powiślanki” pragną 
tą drogą złożyć podziękowanie Panu Krzysztofo-
wi Eliaszowi radnemu Rady Powiatu Buskiego i 
dyrektorowi szkoły w Ratajach za udzieloną przez 
niego pomoc materialną i rzeczową w przygo-
towania naszego Stowarzyszenia do prezentacji 
dorobku na forum gminnym i ponadgminnym, 
organizacji imprez i spotkań w środowisku lokal-
nym. 
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Piknik w Żabcu
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To będzie procentować  w nowym roku szkolnym

Unijne pieniądze
w pacanowskiej szkole podstawowej

 W czerwcu bieżącego roku Szkoła Podstawowa 
w Pacanowie zakończyła realizację  projektu edu-
kacyjnego  „ Szkoła nowych możliwości” współfi-
nansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Głównym celem projektu było podniesienie jakości 
kształcenia w naszej szkole, zaś celami szczegóło-
wymi  między innymi rozwinięcie zainteresowań i 
kompetencji kluczowych  uczniów.
 W ramach projektu w szkole odbywały  się  zaję-
cia pozalekcyjne: wyrównawczo-dydaktyczne oraz 
wynikające z zainteresowań uczniów, takie jak:
1. zajęcia z języka angielskiego;
2. zajęcia z matematyki;
3. zajęcia z języka polskiego;
4. zajęcia przyrodnicze;
5. zajęcia taneczne;
6. zajęcia plastyczne.

 Beneficjantami projektu byli uczniowie  klas IV, V 
i VI,  którzy spełnili  wymagania formalne kwalifiku-
jące do uczestnictwa w zajęciach. W ramach realiza-
cji przedsięwzięcia  szkoła nasza pozyskała pomoce 
dydaktyczne do nauczania wszystkich przedmiotów 
o wartości 50 tysięcy złotych, nowoczesny sprzęt 
nagłaśniający o wartości 9 tysięcy złotych, tablicę 
interaktywną, kolorową drukarkę laserową,  radio-
magnetofon, mikroskopy i inne.
 Uczniowie, którzy systematycznie chodzili na zaję-
cia i aktywnie w nich uczestniczyli w nagrodę poje-
chali na  darmową dwudniową wycieczkę naukowo 
– krajoznawczą do Torunia, Biskupina i Kruszwi-
cy. Zwiedzili między innymi Stare Miasto,  miejsca 
związane z Mikołajem Kopernikiem, obserwatorium 
astronomiczne, a w Biskupinie najbardziej znany w 
Europie Środkowej rezerwat archeologiczny.
 Zrealizowany projekt „ Szkoła nowych możliwości” 
był  istotnym wsparciem dla działań naszej szkoły.
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Ulewa
 Przyszła nagle, zrzucając z nieba w przecią-
gu niecałej godziny hektolitry wody. Co zrobiła 
w pasie Wójeczka – Wójcza - Biechów – Pacanów 
– patrz poniżej
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
OSP Wójcza mistrzem gminy na rok 2014

 W tegorocznej rywalizacji brało udział osiem jed-
nostek, (absencja OSP Wójeczka, OSP Sroczków, 
OSP Komorów). Rywalizację przeprowadzono w 
oparciu o jedną motopompę „Tohatsu”. Sędzią głów-
nym był mł. bryg. Zbigniew Dziurewicz z PSP w Bu-
sku Zdroju.

 Kolejność: 1. OSP Wójcza 100.5 pkt., 2. OSP Ra-
taje Karskie 101.4 pkt., 3. OSP Pacanów 102.72 pkt., 
4. OSP Biechów 104.59 pkt., 5. OSP Oblekoń 115.8 
pkt., 6. OSP Zborówek 116.7 pkt., 7. OSP Słupia 120 
pkt., 8. OSP Kępa Lubawska 167 pkt.
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Odszedł na wieczną służbę 
 Odszedł na wieczną służbę były wieloletni prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi ś.p. dh Jan Lolo. 
Odprowadzony na miejsce spoczynku w asyście de-
legacji z pocztami sztandarowymi jednostek gminy, 
pochowany 24 sierpnia na cmentarzu parafialnym 
w Pacanowie. Druhowie jego jednostki na czele z 
prezesem Grzegorzem Szymaszkiem na ręce żony i 
całej rodziny zmarłego składają wyrazy współczu-

cia łącząc się z nimi w  bólu jaki pozostawił swoją 
śmiercią. Cześć jego pamięci

Wyrazy szczerego współczucia
składa na ręce księdza Rafała Gudwańskiego 

po śmierci ojca
wójt gminy Wiesław Skop

Żonie, rodzinie wyrazy współczucia
po śmierci ś.p. Mariana Lewińskiego

wieloletniego byłego nauczyciela
języka polskiego w szkole podstawowej

w Pacanowie składają
nauczyciele i pracownicy oświaty gminy.

Wyrazy współczucia po śmierci ojca
składają księdzu Rafałowi Gudwańskiemu 

przewodniczący Rady Gminy Pacanów
Jan Nowicki wraz z całą Radą Gminy

23 sierpnia zmarła wieloletnia nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Wójczy

ś.p. Jadwiga Misiaszek.
Odprowadzona na miejsce wiecznego

spoczynku na cmentarzu w Biechowie przez 
swoich wiernych jej ideałom uczniów, grono 

znajomych, nauczycieli.
Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia i słowa 

otuchy składają dyrektor SP Wójcza,
nauczyciele, pracownicy szkoły i przedszkola 

w Wójczy. Do kondolencji dołączają się jej 
byli uczniowie, z szacunkiem

wspominających pracę dydaktyczną
i wychowawczą zmarłego pedagoga w tej 

szkole.

Wyrazy współczucia rodzinie po śmierci
ś.p. dh. Jana Lolo wieloletniego prezesa OSP 

Słupia składają  Zarząd Gminny OSP RP
w Pacanowie, wójt gminy Wiesław Skop
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Nowe multimedia w Centrum Bajki

 W połowie sierp-
nia została za-
kończona reali-
zacja projektu: 
Wystawa „Baj-

kowy Świat” – nowocześniej i taniej w 
edukacji kulturalnej dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego z programu In-
frastruktura Domów 
Kultury. Dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu 
został zakupiony sprzęt 
multimedialny i oświe-
tleniowy o łącznej war-
tości  98473,82 zł, z czego 
60  000,00 zł pochodzi-
ło ze środków MKiDN. 
Wymiana wyeksploato-
wanego sprzętu na Wy-
stawie Bajkowy Świat na 
nowoczesny i energoosz-
czędny przyczyniła się do 
uzyskania nowej lepszej 
jakości prezentowanych 
treści edukacyjnych, na-
tomiast skalę wygene-
rowanych oszczędności 
poznamy po najbliższym 
rachunku za energię 
elektryczną. Dziękujemy 
Ministrowi za wsparcie 
a zwiedzającym życzy-
my wielu pozytywnych 
emocji i wrażeń.
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 17 sierpnia rodziny bawiły się w Europejskim 
Centrum Bajki na Spotkaniach Rodzinnych „Rodzi-
na to Siła” 
 Dla uczestników przygotowanych było wie-
le atrakcji. Najmłodsi mogli samodzielnie zrobić 
świeczkę, wykonać zwierzaka z pomponów czy 
bransoletkę z rainbow loom.   Nieco starsi mogli 
wziąć udział w warsztatach garncarskich, wikli-
niarskich i archeologicznych. Mieliśmy także coś 
dla prawdziwych łasuchów: warsztaty „Tajemnica 

Rodzinne Spotkania

łyżeczki miodu”, na których przedstawiony był cykl 
życia pszczół, i pokazany był ul.  Można było także 
spróbować prawdziwego miodu. Małe łakomczuchy 
mogły zjeść „Drugie śniadanie z Koziołkiem Matoł-
kiem”, czyli naleśniki z kremem czekoladowym, wa-
rzywne grzybki i faszerowane ziemniaki. 
 Miłośnicy wspólnych gier i zabaw mogli zagrać w 
gry stolikowe i wielkoformatowe, a amatorzy świet-
nej zabawy razem z Koziołkiem   Matołkiem brali 
udział w konkursach, w których do wygrania były 
rodzinne gry i książki. 
 Nie zabrakło także atrakcji dla miłośników kina, 
w którym z rzutnika Ania wyświetlane były „Bajki 
naszych rodziców”. Ogromną popularnością cieszy-
ła  się żywa galeria rzeźby kostiumowej i warsztaty 
rzeźby w drewnie.
 Mamy nadzieję, że Spotkania Rodzinne w Paca-
nowie były dla Was cennym i kreatywnym   - a co 
najważniejsze wspólnie spędzonym czasem. Jeśli 
chcecie wiedzieć co będzie na przyszłych Spotka-
niach koniecznie do nas przyjedźcie już za rok. A do 
tego czasu wspólnie lepcie, szyjcie, gotujcie i dobrze 
się przy tym bawcie!
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 Przyzwyczaił nas Koziołek 
Matołek, że w wakacje wybie-
ra się na solidny odpoczynek 
do ciepłych krajów. W tym 
roku znalazł wytchnienie w 
Chorwacji towarzysząc dzie-
ciom Karolowi i Agacie Woj-
tyś.  A że lubi przyglądać się 
jak spędzają wakacje znane 
postacie życia publicznego, te-
lewizji, filmu - a ci zazwyczaj 
odpoczywają na wyspach tak 
i nasz cap ze swoimi towarzy-
szami wojażu znalazł się na 
wyspie Vir koło Zadaru.  Po-
dziwiał też uroki tego miasta 
założonego w II wieku przed 
naszą erą przez Rzymian na 
bazie istniejącej już w tym miejscu osady iliryjskie-
go plemienia Liburnów. Rozbudowywane za czasów 
panowania pierwszych cesarzy rzymskich. Umoc-
niono je, otaczając murami obronnymi z basztami 

Wakacyjne wojaże Koziołka Matołka

i trzema bramami, wytyczono forum, wzniesiono 
świątynie i bazyliki, amfiteatr, a także akwedukt i 
cmentarz. A co widział – na pewno opowie kolej-
nym grupom dzieci odwiedzających Europejskie 
Centrum Bajki w Pacanowie.
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 Przypominamy osobom, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych o przestrzega-
niu prawidłowego segregowania tych odpadów. Od firmy wywożącej odpady komunalne docierają sygnały 
o nie przestrzeganiu tych zasad. Informujemy mieszkańców, którzy zadeklarowali się segregować odpady 
, że jeśli w najbliższych miesiącach firma wywożąca odpady sprawdzając śmieci wykaże i zgłosi do Gminy, 
że na danej nieruchomości nie są segregowane odpady a deklaracja została złożona na zbiórkę selektywną 
wówczas na właściciela nieruchomości zostaną nałożone wyższe opłaty tak jak za zbiórkę odpadów niese-
gregowanych (10 zł/os/m-c.). Proszę o potraktowanie sprawy poważnie, ponieważ jeśli Gmina w roku 2014 
nie osiągnie ustawowych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów to zostaną nałożone na Gminę kary pieniężne. W związku z czym, opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będą wyższe. 

Do mieszkańców Gminy Pacanów

Do czarnego worka wrzucamy:
Odpady  które nie podlegają segregacji tj. : odpady higieniczne, ceramikę , artykuły piśmienne, zabrudzone 
tekstylia, butelki po olejach.
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny , zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, drobne odpady bu-
dowlane  oraz popiół należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Słupska 
(Baza Urzędu Gminy)
Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Odpady biodegradowalne należy kompostować  na terenie posesji lub w przypadku braku takiej możliwości 
należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

/Liliana Pogorzelska/
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Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Pacanów za nami

 Już po raz jedenasty wystartowały rozgrywki 
drużyn amatorskich z terenu gminy w piłce nożnej, 
których organizatorem jest Gminny Ludowy Klub 
Sportowy Zorza Tempo Pacanów. Stawką rywali-
zacji był Puchar Wójta Gminy Pacanów. Wszystkie 
mecze rozgrywane były na stadionie w Pacanowie. 
Rozgrywki   jak zwykle zgromadziły wielu sym-
patyków piłki nożnej, którzy z całych sił wspierali 
swe drużyny. Turniej zorganizował Klub Sportowy 
GLKS Zorza-Tempo Pacanów, a jego koszty pokryto 
ze środków GKRPAiPN przewidzianych na zago-
spodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych.
Końcowa tabela turnieju:
L.p Zespół Mecze Punkty
1. Faza Pacanów 4 12
2. Joka Juniors 4 9
3. Oldboys Team 4 4
4. Żabiec 4 4
5. Słupia 4 0

 W klasyfikacji strzelców bramek zwyciężył za-
wodnik Fazy Pacanów – Michał Zaród (9 bramek), 
najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub Pie-
tryka z Joka Juniors.
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Ruszyły rozgrywki piłkarskie
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

 W rozpoczętym sezonie piłkarskim 2014/2015 w 
klasie A zagrają trzy drużyny z powiatu buskiego. 
Wisła Nowy Korczyn, Zorza Tempo Pacanów i Gród 
Wiślica. W naszej ekipie istotną zmianą jest rezy-
gnacja z prowadzenia drużyny przez grającego tre-
nera, filaru defensywy  Dawida Kondka i przejęcie 
tego zadania przez napastnika, najlepszego strzelca 
Tempa Tomasza Kopackiego. To czysto koleżeńska 
zmiana – mówi p. Dawid. Przybywa mi obowiąz-
ków rodzinnych i zawodowych, co nieco komplikuje 
pracę z drużyną. Marzy mi się przygotować zaplecze 
dla pierwszej drużyny i tu chcę skupić swoją pracę 
trenerską z juniorami. Nadal będę grał i realizował 
swoją piłkarską pasję a Tomasz mając tyloletnie 
doświadczenie w piłkarskich fachu jest w stanie z 
nowymi pomysłami na grę ustawić drużynę przed 
arcyciekawym sezonem. My nadal gramy w podsta-
wowym składzie swoimi zawodnikami, nie szukamy 
spektakularnych wzmocnień a mając przed sobą 
szczególnie mecze z lokalnymi rywalami jakimi są 
Wisła i Gród będzie na co popatrzeć i przeżywać 
sportowe emocje. Gród bowiem ma w swoich szere-
gach na ten sezon mocnych piłkarzy – doszli między 
innymi wychowankowie Nidy Pińczów, Paweł Nie-
dziela i Michał Mika, Damian Kozioł ze Sparty Ka-
zimierza Wielka, Paweł Walasek który po przerwie 
wznowił treningi i Wisła pod wodzą nowego trenera 
Wiesława Francuza, która niejako cudem została w 

naszej grupie A –klasy po nie dopuszczeniu do roz-
grywek jednego z zespołów, który nie uzyskał licen-
cji. W związku z tym korczynianie będą mieli sobie, 
swoim kibicom coś do udowodnienia, że ta szansa 
dla nich nie została zmarnowana. W pierwszych 
meczach Zorza Tempo Pacanów wygrała wyjazdo-
wy pojedynek z OKS Opatów 1 : 1, wygrała u siebie 2 
: 1 ze Świtem Ćmielów, wysoko przegrała na wyjeź-
dzie z Polanami Pierzchnica 0 : 4. We wrześniu cze-
kają nas pojedynki derbowe – 14 września w Wiślicy 
z Grodem i 21 września u siebie z Wisłą, która po 
pierwszych meczach przewodzi w tabeli rozgrywek. 
Runda jesienna kończy się 9 listopada i Tempo grać 
będzie na wyjeździe ze Spartakusem Daleszyce.  Po 
sierpniowych pojedynkach nasza drużyna zajmuje 
siódme miejsce w tabeli.



Strażak się żeni i w stosownej asyście !!
 Szalenie sympatyczny gest wykonali druhowie z 
OSP Rataje towarzysząc swojemu koledze strażakowi z 
jednostki w drodze do ołtarza. Dh. Dariusz Wybraniec 
znalazł swoją małżonkę Iwonę „za Wisłą” w Małopol-
sce. Przyjazd wozu strażackiego na sygnałach prowa-
dzącego pana młodego do domu wybranki wzbudził 
lekką sensację niezwykle sympatycznie odebraną przez 
mieszkańców tej miejscowości i gości weselnych. No 
bo jak można strażaka bez asysty strażackiej oddawać 
w małżeński stan – nie uchodzi. Sympatycznej parze 
małżonków cały stan osobowy OSP Rataje składa tą 
drogą najserdeczniejsze życzenia. Szczęść Wam Boże 
– Darku i Iwono - na nowej drodze życia.

 Podobnie towarzyszyła swojemu koledze, podpory defensywy drużyny 
piłkarskiej Zorza Tempo Pacanów Michałowi Marcinkowi w drodze do 
małżeństwa grupa zawodników zespołu. Fascynacja piłką nożną i gra w 
pierwszej drużynie nie zamknęła mu drogi do zauroczenia wyjątkową i 
piękną młodą damą Barbarą, której oddał swoje serce wiążąc się z nią 
na całe życie. Był cudowny ślub w niepowtarzalnej atmosferze kościoła w 
Zborówku, po nim wesele, po którym już razem we dwoje poszli w świat 
budować swoje szczęście, swój własny dom. Młoda małżonka zostawiła 
swojemu wybrankowi zapas czasu na realizację jego pasji piłkarskiej – co 
z ogromnym zadowoleniem przyjęli koledzy-piłkarze. Michał wchodząc 
w nową życiową rolę nadal będzie grał w piłkę za przyzwoleniem żony, 
które skutecznie wynegocjowali z nią obecni na ceremonii zaślubin piłka-
rze Tempa.  




