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Odpust i dożynki parafialne w bazylice

 Odpust w parafii Św. Marcina w Pacanowie – to 
barwne, bogate w oprawie spotkanie modlitewne, na 
które przychodzą piesze zorganizowane pielgrzymki 
(kompanie). Przychodziły od wielu lat między in-
nymi ze Stopnicy, Czyżowa, Solca Zdroju i okolic, 
miasta i gminy Busko Zdrój, gminy Nowy Korczyn, 
zza Wisły z Małopolski, sołectw gminy Pacanów. 
Corocznie na ten dzień przyjeżdżają zza granicy (tu 
najczęściej z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Au-
strii, Niemiec) pielgrzymi, którzy zaznaczają, że to 
tu w gorliwych modlitwach odzyskali wiarę w ży-

cie, powodzenie, tu spełniły się składane intencje 
o zdrowie, opiekę, spokój i pojednanie. Całość uro-
czystości odpustowych naznaczona jest skupieniem, 
refleksją i przenoszonym przez wieki rytuałem. Jed-
nym z nich jest błagalne przechodzenie na klęczkach 
wokół ołtarza w kaplicy z cudownym Panem Jezu-
sem. Dokumentując to ważne wydarzenia gminy 
stwierdzam, że powoli zmniejsza się ich liczba. Czy 
to znak czasu ? Chyba tak. Nadal pacanowskie świę-
to jest ważnym dniem dla wielu osób spoza gminy 
ale inaczej na ideę grupowego pielgrzymowania do 
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naszego od 2009 roku sanktuarium patrzą ludzie 
młodzi nie kontynuując w tak rozbudowanej formie 
wieloletniej tradycji rodziców i dziadków. Docie-
rają dziś i młodzi i starsi na modlitewne spotkania 
inaczej – pojedynczo, w grupach koleżeńskich, ro-
dzinnych nie tworząc jak dawniej zorganizowanych 
tzw. kompanii prowadzonych przez księży. Cieszyć 
się należy iż chociaż w części, z najbliższej okolicy 

docierają kolorowe delegacje wieńcowe podtrzy-
mując tą wielowiekową tradycję. Podtrzymany jest 
też zwyczaj przygotowania oprawy i wystroju miej-
sca uroczystej celebry poszczególne sołectwa parafii 
Pacanów. W roku bieżącym zajęło się nim sołectwo 
Słupia i oddać należy szczególnie paniom zaangażo-
wanym w to zadanie szacunek za oryginalny pomysł 
i realizację.

 Podczas odbywającej się 5 września 2014 r. sesji 
Rady Powiatu przed częścią roboczą posiedzenia 
ogłoszone zostały wyniki prac powiatowej komi-
sji konkursowej w sprawie wyłonienia zwycięzców 
w konkursach „Piękna i bezpieczna zagroda – przy-
jazna środowisku” i „Najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy”. Laureaci reprezentowali powiat buski w ko-
lejnym etapie, którego finał odbył się podczas XIV 
Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich. W tym 
roku 14 września gościło je miasto Busko-Zdrój. 
Komisjom przewodniczył Naczelnik Wydziału Rol-
nictwa starostwa Lech Sołtysiak. W konkursie w eta-
pie powiatowym zagród zwyciężyło gospodarstwo z 

Wyróżnienia i nagrody dla naszych przedstawicieli 

naszej gminy - Tomasza Nogasia z Rataj Słupskich. 
Miejsce drugie zajęło gospodarstwo Małgorzaty Ra-
koczy z Włosnowic gm. Solec Zdrój, trzecie państwa 
Heleny i Tadeusza Gozdków z Wierzbicy gm. Tuczę-
py. W konkursie wieńców dożynkowych ocenie pod-
legały te, które zajęły pierwsze miejsca w konkur-
sach gminnych rozstrzyganych w czasie gminnych 
dożynek. W tej grupie komisja powiatowa wskazała 
na reprezentanta powiatu buskiego wieniec ze Stop-
nicy przygotowany przez Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” działające przy 
Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy. Drugą lo-
katę zajął wieniec z miejscowości Młyny gm. Busko-
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Agnieszka i Tomasz Nogasiowie z Rataj odbierają 
nagrodę w grupie bezpiecznych gospodarstw podczas 

Dożynek WojewódzkichAgnieszka i Tomasz Nogasiowie

Dożynki wojewódzkie reprezentacja powiatu buskiegoDożynki wojewódzkie

Sesja rady powiatu - Oblekoń odbiera nagrodę
za trzecie miejsce w powiecie

w grupie wieńców dożynkowych

Sesja rady powiatu -Tomasz Nogaś
odbiera nagrodę za pierwsze miejsce w powiecie 

buskim w grupie bezpieczne gospodarstwo

-Zdrój, trzecie nasz wieniec z Oblekonia.
 Państwo Agnieszka i Tomasz Nogasiowie w finale 
tegorocznego konkursu „Piękna i bezpieczna zagro-
da – przyjazna środowisku” zajęli prestiżowe czwar-
te miejsce odbierając stosowną nagrodę i gratulacje 
za pomysł na stworzenie nieszablonowego wizerun-

kowo i przyjaznego w obudowie infrastrukturalnej 
naturze gospodarstwa, w których mieszkają, pracują 
gdzie mają swoją rodzinną oazę. Odebrali ją w trak-
cie dożynek wojewódzkich. Serdeczne gratulacje!
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Solary

ul. Biechowska

Gmina finiszuje z zaplanowanymi na 2014 rok

inwestycjami i remontami

 Dobiegają końca prace modernizacyjne realizo-
wane przez samorząd gminny, zaplanowane do re-
alizacji w 2014 roku.
•Firma z Solca – Zdroju sprawnie kontynuuje prace 

remontowo- budowlane na budynku po byłej po-
czcie w Biechowie. Po ich zakończeniu ( w termi-
nie do 30.10.2014 r.) mieszkańcy tej miejscowości 
otrzymają funkcjonalną świetlicę środowiskową. 
Łączna wartość prac na tym obiekcie wynosi około 
156 tys. zł, z tego dofinansowanie unijne to kwota 
75 tys. PLN.

•Na ukończeniu są także prace prowadzone przez 
firmę ,,Ekozis” z Borowej koło Mielca, która wy-
konuje 9 dodatkowych odcinków kanalizacji na 
terenie miejscowości Wola Biechowska, Wójcza, 

Wójeczka. Część tych prac wykonywana jest droż-
szą metodą przecisku bez rozkopywania   terenu. 
Łączna wartość zadania to 249.8 tys. PLN Gmi-
na otrzymała na ten cel dofinansowanie unijne 
w kwocie około 152 tys. PLN.

•Do 30.09.2014 r. zakończone zostaną także prace 
modernizacyjne na ul. Biechowskiej. Dzięki bar-
dzo dobrej współpracy powiatu buskiego i naszej 
gminy powstały już nowe chodniki, wyremonto-
wano część sieci wodociągowej i kanalizacji bu-
rzowej oraz położono nowy asfalt. Ulica zyska na 
funkcjonalności i estetyce. Łączny koszt tych prac 
wynosi 274 tys. PLN. Wkład finansowy Gminy 
Pacanów to 80 tys. PLN. Różnice pokrył Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych i budżet powiatu.
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„Pacanowski Laur” edycja 2014
- zgłoszenia do 24 października 2014r

Budowa chodnika ul. Radziwiłłówka

•Nabiera rozpędu także projekt montażu kolekto-
rów słonecznych na budynkach prywatnych. Do 
chwili obecnej podpisano już 140 umów na wyko-
nawstwo, a około 40 posesji już korzysta z energo-
oszczędnej instalacji. Prace montażowe wykonuje 
firma ,,Wiktor” Sp. J. z Radomska. Wartość robót 
wykonywanych na terenie Gminy Pacanów wyno-
si 2,7 mln PLN. Inwestycja jest dofinansowywana 
przez Rząd Szwajcarski do wysokości 75% kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałe koszty rozkładające się 
na gospodarstwa od 2400 PLN do 3100 PLN ( w za-
leżności od liczby osób zamieszkałych) pokrywają 
właściciele domów.

•Kontynuowane są prace remontowe na drogach 
gminnych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z fir-
mą Wienerberger z Oleśnicy,   gmina pozyskała 
4000 m3 gruzu ceglanego po cenie 1 zł/m3. Mate-
riał ten jest wykorzystany do remontu dróg dojaz-
dowych do pół. Po rozsypaniu gruz będzie uwa-
łowany, co poprawi znacznie przejezdność sprzętu 
rolniczego. Do połowy sierpnia wyremontowano 
część dróg kruszywem białym kopalnianym w ilo-
ści 600 ton w 13 miejscowościach gminy.

•W terminie do 30.10.2014 r. Staszowskie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych wykona kolejny etap 
odbudowy dróg uszkodzonych nawalnymi desz-
czami. Są to drogi: Komorów – Zalesie, Zborówek 
– Lesisko i Rataje Karskie – Rataje Słupskie. War-
tość tych prac wyniesie około 480 tys. PLN. Gmina 

pozyskała rządowe dofinansowanie w kwocie 400 
tys. PLN. Prace już trwają. 

•Gmina Pacanów otrzymała także dofinansowanie 
unijne w kwocie około 68,7 tys. PLN do III etapu 
zadania pod nazwą: ,,Odnowa Pacanowa”. Zostaną 
jesienią br. wykonane chodniki na ul. Dr A.Ga-
łązki (do ośrodka zdrowia) i na ul. Radziwiłłów-
ka (w kierunku starego Urzędu Gminy) oraz będą 
zrealizowane nasadzenia roślinności ozdobnej 
w przebudowanym parku. Wartość kosztorysowa 
(kosztorys inwestorski) wynosi 105 422,93 PLN. 
Ostateczna wartość zadania znana będzie po wy-
borze wykonawców.

Serwis informacyjny UG 

 Wzorem lat ubiegłych w dniu 11.11.2014r. odbę-
dzie się w Pacanowie uroczystość wręczenia statu-
etek „Pacanowski Laur” dla osób szczególnie wy-
różniających się w działalności społecznej, pracy na 
niwie kultury, w oświacie, biznesie i działalności sto-
warzyszeniowej – słowem postaci nietuzinkowych, 
wpływających na rozwój naszej gminy.
 Zapraszamy serdecznie Państwa do zgłaszania 
kandydatur osób i instytucji do ww. wyróżnień na 
formularzu, który można pobrać ze strony interne-
towej UG Pacanów . Zgłoszenia z kilkuzdaniowym 
uzasadnieniem będą przyjmowane w sekretariacie 
Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 24 
października 2014r.

 W przypadku stowarzyszeń, lokalnych grup dzia-
łania, zakładów pracy i instytucji zgłoszenie powin-
no być potwierdzone przez kierownictwo ww. pod-
miotów.   Natomiast indywidualne zgłoszenia (np. 
przez grupę mieszkańców, sąsiadów z bloku, ulicy 
itd.) wymagają przynajmniej 15 podpisów rekomen-
dujących.

 Przewidywane są następujące kategorie wyróżnie-
nia:
1. Aktywność w działalności pozarządowej lub cha-

rytatywnej
2. Talent roku
3. Sukces zawodowy
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Kalendarz wyborów samorządowych 2014:

WYBORY  SAMORZĄDOWE 2014

 Mija czteroletnia kadencja pracy samorządów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski swoim rozporządzeniem wyzna-
czył termin kolejnych na niedzielę 16 listopada 2014 r. 
Jak sprawdzili się w tym czasie wybrani radni, wój-
towie, burmistrzowie, prezydenci – ocena należy do 
wyborców. Wielu z nich starać się będzie o reelekcję, 
o wybór na następną kadencję. Mamy w rękach jako 
mieszkańcy ważny argument – kartkę wyborczą, któ-
ra jest wskazaniem i aprobatą dla obecnych radnych 
dobrze wypełniających służebny mandat społeczne-
go zaufania bądź wskazanie na kolejnych znajdują-
cych się na listach wyborczych. Mądry wybór – to 
postawienie na ludzi z doświadczeniem życiowym, 
sprawdzonych w działaniu, którzy są na każde we-
zwanie, nie licząc czasu, są do dyspozycji wyborców, 
starają się w tej gmatwaninie przepisów, lokalnych 
uwarunkować, czasami koterii szukać rozwiązań po-

stulowanych przez środowisko. Do samorządu gmin 
w tych wyborach obowiązywać będzie już nowa or-
dynacja, gdzie głosować się będzie na konkretną 
osobę – na konkretnego człowieka. Zwycięży ten, kto 
otrzyma najwięcej głosów. Do samorządu powiato-
wego i wojewódzkiego jeszcze głosujemy po staremu 
– oddając swój głos wybieramy osobę ale z konkret-
nej listy i dopiero po zsumowaniu wszystkich głosów 
list wskazywani są ci, którzy obejmą mandaty rad-
nych. Ważnym jest aby  w tych wyborach począwszy 
od gminy poprzez powiat i województwo poparciem 
(zaznaczeniem ) obdarzać tylko jedno nazwisko kan-
dydata !. Wskazanie (zaznaczenie) dwóch czy więcej 
powoduje, że głos jest nie ważny. Wybory są świętem 
lokalnego samorządu, obdarzenia zaufaniem osoby 
z imienia i nazwiska, która będzie nas reprezentowa-
ła przez kolejne cztery lata. Bycie samorządowcem – 
to zaszczyt i zobowiązanie, to służba której sprostać 
mogą najlepsi.

Komitety wyborcze do 8 września
Partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje spo-
łeczne oraz wyborcy do 8 września mieli możli-
wość utworzenia komitetów wyborczych. Dopiero 
od dnia przyjęcia zgłoszenia przez PKW, komitety 
mogą prowadzić kampanię wyborczą i zbierać pod-
pisy pod listami poparcia dla kandydatów. 
Listy kandydatów do 7 października
Listy kandydatów na radnych gminnych, powiato-
wych i do sejmików województw powinny zostać 
zgłoszone do 7 października. Przynajmniej 35 pro-
cent miejsc muszą na nich zająć kobiety. W wybo-
rach do rady gminy może startować obywatel Unii 
Europejskiej, jeśli na stałe mieszka na terenie danej 
gminy Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie do 17 
października
Do północy 17 października   komitety mogą zgła-
szać kandydatów na wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast . Komitet wyborczy może zgłosić 
kandydata jeśli zarejestruje listy kandydatów na rad-
nych w  co najmniej połowie okręgów wyborczych 
w danej gminie. Kodeks wyborczy nie zakazuje kan-
dydowania jednocześnie na radnego i na wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta. 

Głosowanie korespondencyjne
27 października mija termin, do kiedy osoby nie-
pełnosprawne mogą zgłaszać chęć głosowania kore-
spondencyjnego.
Głosowanie przez pełnomocnika
Do 7 listopada osoby niepełnosprawne i osoby, któ-
re w dniu głosowania będą miały ukończone 75 lat, 
muszą złożyć wniosek ws. głosowania przez pełno-
mocnika.  
Cisza wyborcza
Cisza wyborcza rozpocznie się piątek 14 listopada 
o północy i potrwa aż do zakończenia głosowania. 
Najwyższa kara, bo od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi 
za publikowanie w tym czasie sondaży przedwybor-
czych. Za prowadzenie agitacji podczas trwania ci-
szy wyborczej grozi kara grzywny.
Głosowanie
W niedzielę, 16 listopada w godz. 7-21 odbędzie się 
głosowanie.
Druga tura głosowania
Dwa tygodnie później, 30 listopada, tam, gdzie 
w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, przeprowadzona zostanie druga 
tura głosowania . Do drugiej tury przechodzi dwóch 
kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik.
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Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Pacanów
z dnia 4 września 2014 r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z 
późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2014 r.   
postanowieniem Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie w sprawie 
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warsza-
wy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. 2014r. poz. 1134) zarządza się, co 
następuje:

§ 1.
Zapewnia się na terenie Gminy Pacanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych, które stanowią sołec-
kie tablice informacyjne ustawione w poszczególnych miejscowościach gminy Pacanów, tj. Biechów 
– przy sołtysie, Biskupice – obok P.Nowakowskiej, Chrzanów – przy świetlicy wiejskiej, Grabowica 
i Komorów – przy remizie OSP Grabowica, Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe -  przy sklepie w 
Karsach Małych, Kępa Lubawska – przy remizie OSP, Kółko Żabieckie – przy sołtysie, Książnice – przy 
sklepie, Niegosławice – przy sołtysie, Oblekoń – przy sołtysie, Pacanów – dwie tablice w Rynku, Pod-
wale – obok P.Niedolaza, Rataje Karskie – przy sołtysie, Rataje Słupskie – przy szkole podstawowej,  
Słupia – przy byłym sklepie, Trzebica – przy świetlicy środowiskowej, Wola Biechowska – obok P.Le-
nartowicza, Wójcza – przy sklepie, Wójeczka – przy sołtysie, Zborówek – przy remizie OSP, Zborówek 
Nowy – przy sklepie, Zołcza Ugory – przy przystanku, Żabiec – przy byłym sklepie, Kwasów – przy 
sklepie, Sroczków – przy  sołtysie.

§ 2.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowa-
nia szkód.

§ 3.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego peł-
nomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiąza-
nych.

§ 4.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Pacanów, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Gminy Pacanów i stronie internetowej www.pacanow.pl.
 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
/-/ mgr Wiesław Skop
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Przedwyborcza rozmowa z wójtem Gminy Pacanów 

Wiesławem Skopem

 Panie wójcie! Za chwilę wybory, pora podsumo-
wać kończącą się kadencję. Zatem co uważa Pan za 
sukces samorządu, a co za porażkę?
 W wymiarze inwestycji i poważniejszych remon-
tów sukcesem jest skanalizowanie zachodniej części 
gminy /5 miejscowości/, wykonanie 28 kilometrów 
dróg asfaltowych i  wybudowanie nowej siedziby 
administracyjnej. Powodem do satysfakcji są także: 
dynamiczny rozwój stowarzyszeń, wdrożenie atrak-
cyjnego programu montażu solarów na budynkach 
prywatnych i rewitalizacja gminnych zbiorników 
wodnych.  Natomiast w wymiarze społecznym utrzy-
manie niskiej opłaty za utylizację odpadów /3 złote 
od osoby/. Uniknęliśmy także podwyżek opłat za 
wodę i ścieki komunalne oraz poważniejszego wzrostu 
podatków lokalnych.  Powodem do zadowolenia jest 
także utrzymanie w ryzach wydatków na administra-
cję. W  klasyfikacji najoszczędniejszych samorządów 
w województwie jesteśmy na 14 miejscu w kategorii 
gmin wiejskich /na 71 funkcjonujących/. A porażki? 
Takich nie widzę! Zdarzały się natomiast pomyłki. 
Uważam jednak, że pomyłka jest lepsza od bezczyn-
ności! Najgorszy jest bowiem paraliż decyzyjny wyni-
kający z obawy, że coś się nie uda, więc lepiej się nie 
wychylać. Czasami więc ryzykuję dla dobra gminy.

 A co uważa Pan za sukces osobisty?
 Myślę, że takowym jest przekazanie po długich ne-
gocjacjach Europejskiego Centrum Bajki do dalsze-
go prowadzenia przez samorząd województwa. Gmi-
na od 1.07. 2012 roku oszczędza na tym posunięciu 
300 tyś. złotych rocznie!  Ponadto takim sukcesem 
osobistym jest bardzo dobra współpraca z  Radny-
mi. Rozumiemy się i współpracujemy bez awantur 
w niemal podobnym składzie od 8 lat. Pisze i mówi 
się o nas ciepło w mediach, a to bardzo pomaga 
w staraniach o fundusze. Za to jestem im wdzięcz-
ny! Udało się pozyskać ogromne pieniądze dzięki 
świetnej współpracy z Marszałkiem Województwa 
Adamem Jarubasem, radnymi wojewódzkimi i Wo-
jewodą Świętokrzyskim  Bożentyną Pałką – Koruba.

 Jak dotąd ma Pan 3 kontrkandydatów  w wal-
ce o fotel wójta. Którego z nich uważa pan za naj-
groźniejszego?

 Żadnego! Bowiem cała trójka, to osoby o łagod-
nym usposobieniu. Każda z tych osób zasługuje na 
szacunek.

 Cała trójka konkurentów mieszka w zachodniej 
części gminy, czyżby była to swoista reakcja na 
niedoinwestowanie, bądź zaniedbanie inwestycyj-
ne tego obszaru?
 Prawdę mówiąc ta sytuacja trochę mnie dziwi. Sa-
morząd zainwestował w tej kadencji w miejscowo-
ściach : Wójcza, Wójeczka, Biechów, Wola Biechow-
ska i Zołcza – Ugory  9 mln. złotych na kanalizację, 
wykonał  ponad  6 kilometrów nowych dróg asfal-
towych , kilka linii oświetleniowych, wyremontował 
budynek przedszkola, dwie remizy OSP, Aktualnie 
kończy budowę nowej świetlicy wiejskiej w Biecho-
wie. Zatem trudno tu mówić o niedoinwestowaniu. 
Podatnicy płacą mi za to, bym robił to , co do mnie 
należy niezależnie od tego , czy mnie gdzieś darzą 
sympatią , czy też nie.

 Przeciwnicy mówią, że Pan za dużo zarabia…?
 Tak mówią? Pod tym względem jestem na piątym 
miejscu wśród ośmiu gospodarzy gmin w powiecie. 
Tak zdecydowała Rada Gminy 4 lata temu po ocenie 
mojej pracy. Warto zaznaczyć, że łączę funkcję go-
spodarza gminy z rolą zastępcy wójta i kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego. Przed 2006 rokiem były to 
3 odrębne etaty. Łatwo więc policzyć, że  oszczędno-
ści z tego tytułu w granicach 10 tys. złotych brutto 
/miesięcznie/ dają za dwie kadencje mojego wójto-
wania  kwotę ponad 960 tys. złotych . Te pieniądze 
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poszły na inwestycje, a zarządzanie gminą wcale na 
tym nie ucierpiało.  Od 4 lat zarabiam 11.4 tysiąca 
złotych brutto, z tego do portfela  aktualnie około 
6.9  tysięcy złotych.

 Oczkiem w głowie wójta i radnych są  23 stowa-
rzyszenia działające w gminie. Z czego bierze się 
ta sympatia?
 To fantastyczni ludzie z głowami pełnymi warto-
ściowych pomysłów, partnerzy samorządu w rozwi-
janiu gminy, którzy w ostatnich latach ściągnęli na  
jej teren ponad 800 tyś. złotych pieniędzy unijnych, 
marszałkowskich i rządowych.  Będziemy ich wspie-
rać organizacyjnie i finansowo w każdym momencie.

 Czy mógłby Pan odnieść się do problemu zadłu-
żenia naszej gminy?
 Na dzień 31.12. 2014 roku wyniesie ono około 
48 % rocznych dochodów gminy,  przy jej aktualnym  
budżecie  w granicach 21 mln.  złotych. W  latach 
2008 – 2014 pojawiły się szerokie możliwości  pozy-
skania wielkich pieniędzy unijnych. Jednak poziom 
tego wsparcia dla gmin nie mógł przekroczyć 60 %
/minus podatek Vat/ w Regionalnym Programie 
Operacyjnym, a w przypadku Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich około 80% /minus podatek Vat/ 
kosztów inwestycji. Samorządy chcąc sięgnąć po te 
fundusze musiały zapewnić wkład własny. W poda-
nym czasie nasza gmina pozyskała około 42 miliony 
złotych  wsparcia zewnętrznego, ale jej wkład własny 
do tych pieniędzy wyniósł ponad 18.6 mln. złotych.   
Z tej kwoty 12mln. ,  gmina zapewniła kredytem in-
westycyjnym. Mieliśmy na takie rozwiązanie zgodę 
mieszkańców wyrażaną na zebraniach walnych we 
wszystkich miejscowościach w l. 2007 – 2008.

 Ma Pan świadomość, że przeciwnicy będą za tą 
sytuację  atakować „Przyjazną i gospodarną gmi-
nę” w czasie kampanii wyborczej?
 Nie szkodzi! Niemal wszystkie gminy w woje-
wództwie /na 102 funkcjonujące/ są zadłużone, nie-
które znacznie ponad dopuszczalną granicę 60 % 
własnych dochodów . Gdybym z Radą Gminy po-
przedniej i obecnej kadencji takiej polityki  nie za-
ryzykował, wówczas moi oponenci zarzucaliby nam, 
że przez 8 lat nic nie zrobiliśmy, że sąsiednie gmi-
ny z tej szansy skorzystały i bardzo nam w rozwoju 
odjechały itd., itp. . Spłacamy kredyt inwestycyjny 
bez opóźnień – średnio około 1.5 mln. złotych rocz-
nie.  Efekty działań inwestycyjnych widać w wielu 

rejonach naszej gminy. Ponadto – co najważniejsze 
samorząd pacanowski może w latach 2015 – 2018 
znów sięgać po kolejną, wielką kasę unijną.

 Skoro tak, to co Pan zaoferuje mieszkańcom 
w swoim programie wyborczym?
 Niebawem go omówimy z mieszkańcami. Nie bę-
dzie to rozdęty program  obietnic bez pokrycia!

 A konkretnie?
 Musimy do końca 2018 roku spłacić 6 mln. zło-
tych kredytu, co w oczywisty sposób ograniczy pole 
manewru kolejnego samorządu. Zatem obiecywa-
nie fajerwerków inwestycyjnych byłoby nieuczciwe 
wobec mieszkańców. Mimo tego oczywistego ogra-
niczenia  planuję wspólnie z Radą Gminy kontynu-
owanie ambitnego programu  modernizacji dróg  
i  oddanie do użytku przynajmniej 20 kilometrów 
nowych nawierzchni asfaltowych oraz 15 km. dróg 
tłuczniowych. To ciągle obszar wielkich potrzeb! 
W drugiej kolejności widzę kontynuowanie projek-
tu kanalizacji gminy. Samorządy w kadencji 2015 – 
2018 staną przed realną groźbą sankcji unijnych do 
wysokości 5 % swoich rocznych dochodów, jeśli nie 
będą tego zadania realizować. Zatem kolejna aglo-
meracja dla 6 – 7 wsi i oczyszczalnie przyzagrodowe 
dla Powiśla. Właśnie rozpoczęliśmy prace przygo-
towawcze. W zamyśle mamy także budowę nowego 
przedszkola w Pacanowie, bo stary, przedwojenny 
obiekt się „sypie”, Jest jednak jeden podstawowy wa-
runek spełnienia tych zamierzeń:  pozyskanie unij-
nego wsparcia!

 Co chciałby Pan przekazać na zakończenie roz-
mowy mieszkańcom gminy – wyborcom na mie-
siąc przed głosowaniem?
 Życzę im, by biorąc kartę do głosowania  16 listo-
pada b.r. nie kierowali się emocjami, czy plotkami, 
by dokonali wyboru na podstawie obserwacji  po-
zytywnych zmian w swoim otoczeniu. W ramach 
Komitetu Wyborczego Wyborców „Przyjazna i Go-
spodarna Gmina” proponujemy kandydatów na 
radnych i na wójta z doświadczeniem i z uczciwym 
podejściem do samorządowej służby. Oni są jak so-
lidne konie pociągowe na kolejną kadencję!

 Dziękuje za rozmowę.

Robert Gwóźdź
- redaktor naczelny „Z Życia Gminy”
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PACANÓW 

z dnia 5 września 2014 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) 
oraz uchwały Nr XXIX/181/12  Rady Gminy Pacanów z dnia 22 października 2012 r.  w sprawie podziału 
gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym podaje się do publicznej wiadomości:informację o okręgach wyborczych, ich 
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej sie-
dzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie w wyborach do Rady Gminy Pacanów, zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r.

Numer 
okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybiera-

nych w okręgu
1. Sroczków – Zborówek Nowy 1

2. Wójcza, Wójeczka 1

3. Chrzanów, Kwasów, Niegosławice 1

4.
Część sołectwa Pacanów, ulice:  Biechowska, Dr Antoniego Gałązki, 
Mleczna, Ogrodowa, Oleśnicka, Rynek, Słupska – Boczna, Stopnic-
ka, Wójczańska

1

5.
Część sołectwa Pacanów, ulice: Beszowska, Karska, Kościelna, Kor-
nela M akuszyńskiego, Krótka, Książnicka, Radziwiłłówka, Słupska, 
Szkolna

1

6. Biechów, Wola Biechowska, Zołcza - Ugory 1

7. Słupia 1

8. Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe 1

9. Biskupice, Książnice, Zborówek 1

10. Podwale, Trzebica 1

11. Oblekoń 1

12. Rataje Słupskie 1

13. Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Rataje Karskie 1

14. Żabiec 1

15. Grabowica, Komorów 1

Siedziba Komisji: 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie jest : Urząd Gminy w Pacanowie  
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 104 (I piętro)
telefon nr  41/ 376 54 03, faks nr 41/376 59 80

WÓJT GMINY
/-/ mgr Wiesław Skop
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INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

o składzie Komisji, jej siedzibie
oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję
w celu rejestracji kandydatów na radnych

oraz kandydatów na wójta gminy.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z 
późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie:

1. Przewodniczący: Zenon Janicki, zam. Pacanów
2. Zastępca Przewodniczącego: Joanna Zuchara, zam. Chrzanów
Członkowie:
3. Jan Kuźnia, zam. Pacanów
4. Adrian Lolo, zam. Niegosławice
5. Jan Łuszcz, zam. Pacanów
6. Zofia Matusik, zam. Wola Biechowska
7. Bożena Sołtys, zam. Słupia

Siedziba komisji:
Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15
Tel. 41 376 54 03

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych 
do Rady Gminy Pacanów oraz rejestracją kandydatów na wójta Gminy Pacanów będą prowadzone w 
dniach od 30 września – 17 października 2014 r. w następujących godz.:
30 września od godz. 10.00 do godz. 14.00
1 października od godz. 10.00 do godz. 14.00
2 października od godz. 10.00 do godz. 14.00
3 października od godz. 10.00 do godz. 14.00
6 października od godz. 10.00 do godz. 14.00
7 października od godz. 10.00 do godz. 24.00
8 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
9 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
10 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
13 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
14 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
15 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
16 października od godz. 12.00 do godz. 14.00
17 października od godz. 12.00 do godz. 24.00

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Pacanowie

/-/ Zenon Janicki
Pacanów, 2014.09.26
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OBWIESZCZENIE  
STAROSTY BUSKIEGO 

Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2014 ROKU 

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późn zm1.),  związku z  Uchwałą Nr 
XL/337/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych  
(Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 158, poz. 1349) podaję do publicznej 
wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku - Zdroju w wyborach do Rady Powiatu  
w Busku - Zdroju zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  

Nr okręgu 
wyborczego

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych                                                                                               
wybieranych w okręgu

1 
MIASTO I GMINA: 

BUSKO - ZDRÓJ
8 

2 

GMINY: 

GNOJNO 
STOPNICA 
TUCZĘPY

4 

3 
GMINY: 

PACANÓW                                                                    
SOLEC – ZDRÓJ

4 

4 
GMINY: 

NOWY KORCZYN                                                                                                                
WIŚLICA  

3 

Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju jest: Starostwo 
Powiatowe w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15, nr tel. (41) 378 30-51,  
fax: (41) 378-35-78  

                                                         
STAROSTA BUSKI 

/-/ 

JERZY  KOLARZ 

                                                                        

                                                
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, , Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 
588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951, 1529, oraz z 2014 r. poz. 179, 180 
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 W dniu 21 września 2014 r. ponownie spotkała 
się koalicja wyborcza utworzona wokół Komitetu 
Wyborczego Wyborców ,,Przyjazna i Gospodarna 
Gmina”. W Restauracji ,,Bajkowa” w Pacanowie ze-
brało się ponad 100 osób reprezentujących różno-
rodne środowiska gminy Pacanów. Byli zatem ak-
tualni radni gminni i powiatowi, radny wojewódzki 
Krzysztof Dziekan, prezesi licznych stowarzyszeń 
i KGW, dyrektorzy szkół, rolnicy, członkowie Zarzą-
du Gminnego PSL, przedsiębiorcy i wolontariusze 

Pełna mobilizacja przed wyborami!

chcący pracować na rzecz w/w koalicji wyborczej. 
Spotkanie sprawnie prowadził szef sztabu wybor-
czego Artur Czub. Raz jeszcze dokonano prezentacji 
15 kandydatów na radnych gminnych, list wybor-
czych PSL do powiatu i sejmiku oraz kandydata na 
wójta gminy Wiesława Skopa. Przypomnijmy, że 13 
radnych obecnej kadencji postanowiło utworzyć ko-
mitet wyborczy obecnego wójta.
Są to:
1.Bolesław Nega i Robert Cybulski w okręgu Pacanów,
2.Stanisław Serafin w okręgu Kwasów-Niegosławi-

ce-Chrzanów
3.Jan Nowicki w okręgu Sroczków – Zborówek 

Nowy
4.Artur Czub w okręgu Karsy Małe, Duże i Dolne
5.Artur Molenda w okręgu Słupia
6.Mirosław Matuszewski w okręgu Żabiec
7.Jan Matyjas w okręgu Rataje Słupskie
8.Andrzej Kapałka w okręgu Rataje Karskie, Kółko 

Żabieckie i Kępa Lubawska
9.Stanisław Korbaś w okręgu Oblekoń
10.Szczepan Starościak w okręgu Trzebica –Podwale
11.Henryka Komasara w okręgu Komorów   - Gra-

bowica
12.Krzysztof Jankoski w okręgu Wójcza – Wójeczka

 Listę tę uzupełniają kandydaci na radnych: Prze-
mysław Dryndos w okręgu: Biechów – Wola Bie-
chowska – Zołcza Ugory i Edward Masłowski 
w okręgu Książnice – Zborówek – Biskupice. Artur 
Czub zaznaczył także, że w przypadku gdy w nie-
których okręgach pojawią się kandydaci na rad-
nych gminnych startujących z własnych komitetów, 
ale związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym 
lub współpracujących z samorządem, to osoby te 
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będą także ciepło rekomendowane wyborcom przez 
KWW ,,Przyjazna i gospodarna Gmina”. Listę kan-
dydatów  na radnych powiatowych z terenu gminy 
startujących z listy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go stanowią: Robert Gwóźdź, Zbigniew Surdel, Jerzy 
Kordos, Ewa Klimczak, Halina Kapek. Prezentując 
program wyborczy gospodarz gminy W.Skop pod-
kreślił:,,…poza inwestycjami i remontami, naszym 
osiągnięciem jest także pozytywny wizerunek gminy, 
wzmocniony wynikami licznych kontroli zewnętrz-
nych, zgoda i współpraca samorządowców. Nie tra-
ciliśmy czasu na wizyty w sądach i gabinetach pro-
kuratorskich. Szczególną wartością jest dynamiczny 
rozwój działalności gminnych stowarzyszeń. To na-

sze  prawdziwe perełki…” Bardzo ciepło wyraził się 
też o kandydatach PSL na radnych wojewódzkich: 
Krzysztofie Dziekanie i Adamie Jarubasie. Prosząc 
o masowe poparcie dla wymienionych powiedział: 
,,,…to prawdziwi przyjaciele naszej gminy. Zawdzię-
czamy im bardzo wiele w staraniach o fundusze 
i w rozwijaniu gminy”. Do tych wartości przekony-
wali także: przewodniczący RG Jan Nowicki i Szef 
Sztabu Artur Czub.   W toku dyskusji trwającej do 
późnych godzin wieczornych uczestnicy spotkania 
wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na tematy 
wyborcze i samorządowe.

Serwis informacyjny UG

Ogłoszenie w sprawie kredytów preferencyjnych

 W nawiązaniu do pisma Pełnomocnika Wojewody ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wo-
jewództwie Świętokrzyskim z dnia 22.09.2014r. BiZK.VI.7160.32.2014r. i w związku z wystąpieniem 
deszczu nawalnego w dniu 17 lipca 2014r. na terenie gminy Pacanów, informuje się poszkodowanych 
rolników o możliwości ubiegania się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

mgr Wiesław Skop
Wójt Gminy 
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Podziękowali stowarzyszeniom gminnym!

 Na zorganizowanym przez wójta gminy Wiesława Sko-
pa kongresie spotkało się 28 września br. w ECB ponad 
90 osób reprezentujących 22 stowarzyszenia i Koła Go-
spodyń Wiejskich ziemi pacanowskiej. Celem spotkania 
było podsumowanie dotychczasowej, wieloletniej dzia-
łalności statutowej naszych organizacji pozarządowych 
i  wytyczenie nowych kierunków aktywności społecznej 
i środowiskowej. Wiele mówiono o nowej perspektywie 
finansowania stowarzyszeń i KGW w latach 2015-2020 
i o konieczności powołania Gminnej Rady Pożytku Pu-
blicznego – organu reprezentującego w połowie stowarzy-
szenia, w drugiej części samorząd. Prowadzący spotkanie 
wójt Wiesław Skop z uznaniem i szacunkiem wyrażał się 
o dokonaniach gminnych organizacji pozarządowych: 
,,… jesteście prawdziwymi perełkami, prawdziwą kuźnią 
społecznej aktywności, wielu pożytecznych inicjatyw i 
projektów. Stowarzyszenia to sprawdzony partner samo-
rządu gminy w dziele zmieniania rzeczywistości i popra-
wiania warunków życia jej mieszkańców. Dzięki Wam na 

realizację remontów gminnych obiektów, ich wyposaże-
nie, szkolenia, zajęcia sportowo-rekreacyjne wpłynęło 
ponad 860 tys. zł wsparcia unijnego, marszałkowskiego i 
rządowego w ostatnich 8 latach” – powiedział gospodarz 
gminy. Kongres odwiedzili m.in. Senator RP Mieczy-
sław Gil, Marszałek Województwa Adam Jarubas, radny 

wojewódzki Krzysztof Dziekan. Obecni 
byli radni powiatowi: Robert Gwóźdź, 
Zbigniew Surdel, Krzysztof Eliasz i Jerzy 
Kordos oraz radni gminni z Janem No-
wickim przewodniczącym rady gminy na 
czele. Senator Gil zapowiedział, że będzie 
bacznie przyglądał się pracom legislacyj-
nym wokół ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. Nato-
miast marszałek A.Jarubas pogratulował 
osiągnięć lokalnemu społeczeństwu: ,,…
jestem pod wrażeniem Waszej siły i po-
mysłowości. Nie często się zdarza, by w 
gminie wiejskiej działało tyle stowarzy-
szeń. Zachęcam do pogłębionej dyskusji, 
której efektem będzie między innymi po-
wołanie gminnej Rady Pożytku Publicz-
nego” – powiedział marszałek.  W toku 
dyskusji głos zabierali: Ewa Jamińska, 
Ewa Satora, Michał Kumoń, Jan Nowic-
ki, Tadeusz Kołodziej, Karolina Kępczyk 
i Henryka Komasara. Ostatecznie przed-
stawiciele stowarzyszeń postanowili, że 
gminną radę p.p. należy powołać już po 
wyborach samorządowych.
O szansach rozwojowych i nowej per-
spektywie finansowania działalności 
stowarzyszeń interesująco opowiedzieli: 
prezes Lokalnej Grupy Działania Sto-
warzyszenia ,,G-5” Kazimierz Zdziebko 
oraz marszałek A.Jarubas. Koncepcję 
współpracy nakreśliła także prelegentka 
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Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Kielc. W czasie 
spotkania podziękowano także lokalnym stowarzysze-
niom za wiele lat społecznej i skutecznej pracy na rzecz 
środowiska gminnego. Specjalne wyróżnienia odebrali 
prezesi stowarzyszeń i KGW w następujących kategoriach:
Kategoria I: ,,Lider w pozyskiwaniu funduszy  unijnych, 
marszałkowskich i rządowych w Gminie Pacanów”
Stowarzyszenie OSP Oblekoń
Stowarzyszenie ,,Gospodarna Wieś Kwasów”
Stowarzyszenie  OPP GLKS ,,Zorza - Tempo”
Stowarzyszenie  OSP Rataje Karskie
Kategoria II: ,, Krzewienie kultury ludowej,  obrzędowo-
ści oraz działanie na rzecz szeroko rozumianej integracji 
lokalnego społeczeństwa w Gminie Pacanów”
Stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla”
Stowarzyszenie ,,Nadwiślanki” w Ratajach Słupskich
Stowarzyszenie ,,Powiślanki” w Żabcu
Stowarzyszenie ,,Kępianki” w Kępie Lubawskiej
Stowarzyszenie ,,Razem w Przyszłość” w Trzebicy
KGW Oblekoń
KGW Słupia
KGW Sroczków
Kategoria III:,, Lider działalności charytatywnej na rzecz 
rodzin egzystujących w ubóstwie oraz inicjatyw na rzecz 
zachowania dziedzictwa historycznego ziemi pacanow-
skiej w Gminie Pacanów
Stowarzyszenie OPP ,,Miłośnicy Gminy Pacanów” 
Kategoria IV: ,,Wspieranie samorządu Gminy Pacanów 
w obszarze modernizacji infrastruktury służącej bez-
pieczeństwu, szeroko rozumianej rekreacji i integracji 
mieszkańców w Gminie Pacanów”
Stowarzyszenie OSP Słupia
Stowarzyszenie OSP  Komorów
Stowarzyszenie OSP  Zborówek
Stowarzyszenie OSP  Kępa Lubawska
Stowarzyszenie OSP  Sroczków
Stowarzyszenie OSP  Pacanów
Stowarzyszenie OSP Wójeczka

Stowarzyszenie ,,Rozwojowy Sroczków”
Stowarzyszenie OSP Wójcza
Kategoria V: ,,Wzorowe, ustawiczne szkolenie młodzieży, 
tworzenie zaplecza kadrowego dla działalności statuto-
wej OSP w Gminie Pacanów”
Stowarzyszenie OSP Biechów
Specjalne wyróżnienie dla LGD – G5  ,,Za skuteczną ab-
sorbcję funduszy unijnych, profesjonalizm w ich dystry-
buowaniu i rozliczaniu oraz wzorową współpracę z trze-
ma sektorami tworzącymi LGD w Gminie Pacanów”

Specjalne wyróżnienie dla 
Fundacji ,,BAJKOWY PA-
CANÓW” ,,Za ustawiczne 
wspieranie działalności Eu-
ropejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie w obszarze 
edukacji i kultury dziecię-
cej”.
W dalszej części kongresu 
honorowi goście i uczest-
nicy spotkania długo dys-
kutowali przy kawie i pysz-
nościach przygotowanych 
przez niezawodne Panie ze 
Stowarzyszeń ,,Powiślanki” 
z Żabca, i ,,Kępianki” z Kępy 
Lubawskiej.
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Przedszkole po remoncie

 Pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2014/2015 
przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w 
ZPPO w Wójczy rozpoczęły w odnowionych salach 
dydaktycznych. Prace modernizacyjne polegały na 
wymianie podłóg, pomalowaniu sal oraz wymianie 
drzwi. Ponadto do sali grupy młodszej zostały ufun-
dowane meble przez sponsora. 
 Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodzi-
ców składają serdeczne podziękowania za fundusze 
przeznaczone na ten cel wójtowi gminy Wiesławowi 
Skopowi oraz sponsorom: panu Krzysztofowi Jan-
koskiemu oraz pani Małgorzacie Mierzwie. 

 Po kilku latach próśb i monitów, przygotowań 
projektowych, starań o fundusze unijne i miesią-
cach oczekiwań na pozwolenia środowiskowe i bu-
dowlane ruszyła przebudowa Kanału „Strumień” 
na odcinku od granicy z Gminą Łubnice do mostu 
w Karsach Małych! Służby podległe Marszałkowi 
Województwa, czyli Świętokrzyski Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Kielcach podpisały we 
wrześniu umowę z firmą „Generics” ze Staszowa na 
kompleksową regulację pierwszego odcinka kanału 
o długości około 4.7 kilometra. W ramach tego pro-
jektu powstaną nowe obwałowania, 24 śluzy wod-
ne, zostanie poszerzone i pogłębione koryto rzeki. 
Wzdłuż obwałowań wykonane będą drogi dojazdo-
we/ konieczne na czas alarmu przeciwpowodziowe-
go/. Koszt tych prac , to niemal 4 miliony złotych 
/w tym dofinansowanie unijne/. Wstępne roboty 
ziemne zostaną zrealizowane do końca listopada 

Ruszyła modernizacja Kanału „Strumień”!

2014 r., a całość zadania do końca maja 2015 roku.  
Równolegle firma „Vimel” z Solca – Zdroju rozpo-
częła  pilne prace konserwacyjne na odcinku kanału 
od Kars Małych do Ludwinowa w Gminie Solec – 
Zdrój /wykaszanie, karczowanie i czyszczenie ko-
ryta rzeki/. Wartość tych prac, to 240 tyś. złotych. 
Wójt gminy Wiesław Skop nie kryje zadowolenia: 
„… aczkolwiek to zadanie nie należy do samorządu 
gminnego, to jednak mamy obowiązek podejmo-
wania starań, by właściwe służby dbały o kapryśny 
i kłopotliwy dla rolników ciek wodny. Marszałek 
Województwa A. Jarubas i jego zastępca Piotr Żo-
łądek oraz radni wojewódzcy: Krzysztof Dziekan 
i Mieczysław Sas, to osoby, którym jesteśmy bardzo, 
bardzo wdzięczni za dotrzymanie słowa danego po 
marcowej debacie zorganizowanej w Pacanowie 
i we wcześniejszych rozmowach na ten temat.” – po-
wiedział gospodarz gminy.
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Miłe wspomnienia z wakacji – podsumowanie

 W dniach od 07 lipca do 01 sierpnia już po raz 
trzeci w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich 
odbyły się zorganizowane przez Związek Zawodo-
wy Młodych Rolników, Wójta Gminy Pacanów oraz 
Dyrektora Szkoły półkolonie letnie dla dzieci i mło-
dzieży.
 W wypoczynku wzięły udział  dzieci z Gminy 
Pacanów. Organizatorzy wypoczynku i rada peda-
gogiczna postawili przede wszystkim na aktywność  
ruchową. Dzieci w ciągu dnia uczestniczyły w blo-
kach zajęciowych, mogły się zapoznać z różnymi 
sportami oraz formami aktywności ruchowej. Naj-
większą atrakcyjnością i zainteresowaniem cieszyły 
się wyjazdy na basen. Ponieważ pogoda dopisywała 
uczestnicy kolonii wyjeżdżali czterokrotnie na od-
krytą pływalnię w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Wielką atrakcją programu były również wycieczki 
plenerowe do Lisowa i Sandomierza. 
 Opiekunowie pod okiem kierownika półkolonii 
Krzysztofa Eliasza profesjonalnie przygotowali, a 
następnie zrealizowali program półkolonii, a także 
sprostali wymaganiom formalnym i prawnym któ-
rym podlega wypoczynek dzieci i młodzieży. Po-
twierdziły to pozytywne wyniki przeprowadzonych 
kontroli zarówno ze strony kuratorium oświaty jak i 
inspekcji sanitarnej.
 Na koniec przybył do placówki Wójt Gminy, który 
wraz z dyrektorem szkoly podziękowali pedagogom 
i życzyli dzieciom dalszych udanych wakacji. Z sa-
tysfakcją wynikającą z bardzo udanej imprezy prze-
kazaliśmy zadowolone i uśmiechnięte dzieci rodzi-
com i opiekunom.
 Nasi podopieczni wyrazili nadzieję, iż w czasie 
następnych wakacji spotkają się znowu.
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 10 sierpnia 2014 r. (niedziela) odbyło się w Ko-
morowie-Grabowicy spotkanie integracyjne – im-
preza pod nazwą „Rodzinne wakacje z dziećmi przy 
grillu i muzyce”. Organizatorzy tej imprezy zadbali 
o znakomitą oprawę całości. Byli nimi: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Komorowie, Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach 
Słupskich, radny Rady Powiatu Buskiego Krzysztof 
Eliasz, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pacanów 
jednocześnie sołtys wsi Komorów Henryka Koma-
sara. Imprezę sponsorowali: Wójt Gminy Pacanów 
Wiesław Skop wraz zespołem administracyjnym, 
radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Krzysztof Dziekan, właściciel PPHU Jan Tomasik, 
właściciel kucyków Artur Ziewacz, radny Rady Po-
wiatu Krzysztof Eliasz, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Henryka Komasara. Gorące podziękowania 

 W poprzednim wydaniu gazety została zamieszczona krótka informacja z tego środowiskowego wyda-
rzenia. Ponieważ była ona niekompletna i miały prawo do zwrócenia uwagi do jej treści osoby, które zaini-
cjowały i przygotowały to spotkanie- zamieszczamy pełną relację z tak ważnego dla określonej społeczności 
wydarzenia, które nie tak często spotyka się w obecnym czasie w takim wymiarze. Przygotowała ją zobo-
wiązana przez organizatorów pani sołtys sołectwa Komorów Henryka Komasara. Fotoreportaż przygoto-
wał Piotr Gruca. 

Rodzinna impreza w Grabowicy

dla wszystkich zaproszonych gości, dla wszystkich 
uczestników tej wspaniałej jakże imprezy składa-
ją organizatorzy. Za bardzo piękne i podniosłe ży-
czenia dla wszystkich, którzy uwidocznili swoją 
obecność poprzez wpis do Kroniki Rady Rodziców 



Z Życia Gminy 25

która to została ufundowana przez organizatorów 
i sponsorów oraz za ofiarność finansową. Bardzo 
gorące podziękowania dla zespołów śpiewaczych 
„Kępianki”, „Żabieckie Powiślanki”, „Nadwiślanki”, 
grupy „harlejowców” z Połańca. Pragniemy po-
dziękować także tym rodzicom, którzy podjęli trud 
wypieku ciast domowych i przygotowania innych 
potraw. Szczególne uznanie za nie szczędzenie so-
bie własnego czasu, bardzo duże zaangażowanie dla: 
OSP Komorów, Janusza Juszczyka, Mileny Woźniak 
(Romańskiej), Ewie Nowak –Szpara – ufundowanie 
balonów dla dzieci, Jadwidze Dudajek – zaprosze-
nie harlejowców, Krzysztofowi Eliaszowi, Henryce 
Komasara. Dochód z tej imprezy został przekazany 
dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ra-
tajach Słupskich, która to przeznaczy na szczytny cel 
dla uczniów i OSP Komorów na wsparcie organizo-

wania kolejnych imprez integracyjnych. Zapraszamy 
za rok, ale to będzie jeszcze lepsza wspólna zabawa 
wakacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serwis Informacyjny
Henryka Komasara
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Jubileusz gazety, czyli 20 lat minęło…

Dziękuję Ci, Robercie

 W listopadzie br. minie dokładnie 20 lat od ukazania 
się pierwszego numeru „Z życia gminy” (wtedy okre-
ślanego jako pismo miłośników ziemi pacanowskiej), 
gazety, której byłem współzałożycielem i z którą zwią-
zany byłem bardzo emocjonalnie przez 12 lat, w tym 
8 lat jako naczelny. Tak długi okres czasu upoważnia 
mnie do własnej oceny minionych 20 lat, bez względu 
na to, czy to się komuś podoba, czy też nie. A przede 
wszystkim czynię to jako wyraz uznania dla redaktora 
Roberta Gwoździa za to, że z taką determinacją dążył 
do „dociągnięcia” gazety do tego właśnie jubileuszu, 
wbrew wszelkim przeciwnością losu i humorom lokal-
nych decydentów.
 Chyba we wrześniu 1994 r. na jednej z pierwszych 
sesji Rady Gminy drugiej kadencji ówczesny radny 
Mieczysław Rój podał propozycję wydawania przez 
Radę Gminy lokalnej gazety, która zapełniłaby lukę in-
formacyjną pomiędzy samorządem a społeczeństwem 
gminy. W tym czasie był to temat bardzo popularny, 
bowiem nowa demokracja zaowocowała w kraju roz-
kwitem prasy lokalnej. Temat podchwycił ówczesny 
przewodniczący RG Wiesław Skop, zapraszając do 
współpracy Katarzynę Cudną, Janinę Michorowską, 
Leszka Belona i moją skromną osobę jako świeżo 
upieczonego radnego. Byliśmy wówczas wszyscy pełni 
zapału, zaangażowania, ale bez doświadczenia, wyko-
rzystywaliśmy wówczas jedynie swoją intuicję. Oso-
biście pomysł bardzo mi się spodobał i postanowiłem 
włączyć się aktywnie w redagowanie pisma, zwłaszcza, 
że sztuka przelewania swych myśli na papier za pomo-
cą pióra nie była mi obcą a i aparatem fotograficznym 
umiałem się w miarę poprawnie posługiwać. Przecież 
taka sublokalna gazeta to idealne miejsce do publiko-
wania wszelkich informacji i ciekawostek związanych 
z naszą Małą Ojczyzną, którymi nigdy nie zainteresują 
się gazety regionalne. Od samym początku kadencji 
zacząłem się interesować historią Pacanowa i okolic. 
Rozpoczęte poszukiwania czasu minionego zaowoco-
wały na samym początku m.in. uchwaleniem herbu 
gminy i prezentacją, po raz pierwszy w języku polskim, 
aktu erekcji kościoła w Pacanowie z lat 1110 – 1117. 
Artykuły pisaliśmy odręcznie lub na pożyczonych 
maszynach do pisania, stukając w klawisze nieraz do 
późnych godzin nocnych. Zdjęcia robiliśmy niezawod-
nymi aparatami radzieckimi „ZENITH” lub wszelki-
mi innych, oszczędzając miejsce na kliszy. Początkowe 
wydania liczyły 900 egz. Przez prawie 10 lat wysokość 

nakładu wynosiła 750 egz. Do 2002 roku skład kompu-
terowy i druk odbywał się w Kielcach. 
 Po samorządowej zawierusze w maju 1995 roku z 
pracy w redakcji zrezygnował W. Skop. Wtedy dołą-
czył do nas właśnie Robert Gwóźdź. I gazeta nie padła 
wbrew puszczanym opiniom, tylko zaczęła się rozwi-
jać. Na Boże Narodzenie wydano pierwszą kolorowa 
okładkę, później na stałe weszła dwukolorowa a kolo-
rowe tylko na wydania świąteczne. Przez pierwsze trzy 
lata nie pobieraliśmy za pracę w redakcji żadnego wy-
nagrodzenia. Pod koniec tego roku zostałem wybrany 
redaktorem naczelnym a gazeta została zarejestrowana 
w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach. W tym samym 
roku do redakcji dołączył Henryk Góra i prof. Stani-
sław Pytko. Wydawcą został Gminny Ośrodek Kultury 
w Pacanowie.
 Od 1997 roku miesięcznik został zrzeszony w Sto-
warzyszenia Prasy Lokalnej. Okładkę zaczęto wydawać 
na kredowym papierze. Powoli nabieraliśmy dzienni-
karskiego doświadczenia i szlifu. Sumiennie korzysta-
liśmy z Jasią Michorowską z warsztatów dziennikar-
skich, które dwa razy w roku organizowało i organizuje 
nadal Stowarzyszenie. Zdobyliśmy nie tylko doświad-
czenie dziennikarskie, ale poznaliśmy wiele, wiele uro-
kliwych i ciekawych zakątków naszego kraju. Dano 
nam nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, po-
głębiania wiedzy „jak to robią inni”, wymiany swoich 
tytułów, umiejętności dziennikarskich, czyli po prostu 
szlifowania dziennikarskiego fachu. Czasy były nieco 
inne, mniej problemów, kłopotów, więcej miejsc pracy, 
więcej pieniędzy w kieszeniach podatników. Tworząc 
dla Czytelników każdy kolejny numer miesięcznika 
staraliśmy się rejestrować obrady sesji Rady Gminy, 
publikować ważne wydarzenia, między innymi z dzie-
dziny oświaty, sportu, kultury. Opisywaliśmy nękające 
naszą społeczność problemy. Jako jedyna gazeta lokal-
na w Polsce wydaliśmy wydanie specjalne o powodzi, 



Z Życia Gminy 27

która w 1997 roku dotknęła również gminę Pacanów. 
Pamiętam to pływanie amfibiami wojskowymi razem z 
Robertem. Wtedy przez cztery miesiące otrzymaliśmy 
finansowe wsparcie z FAPA, kierowanej przez przy-
szłego posła i europosła dr Czesława Siekierskiego. Z 
czasem zakupiliśmy nowe aparaty fotograficzne. Po-
siadaliśmy już własne komputery. Czytelnik biorąc na-
szą gazetę do ręki znajdował aktualne informacje i opi-
sy toczących się wydarzeń. Zamieszczaliśmy sukcesy 
naszych placówek oświatowych, materiały edukacyjne 
dla rolników, wiadomości z kroniki policyjnej, demo-
grafię gminną, no i historię. Zawsze zachęcaliśmy do 
współpracy osoby z poza składu zespołu redakcyjnego. 
Pomysł ten przyjęli nauczyciele z Pacanowa, Rataj, Ob-
lekonia, Wójczy i inni. 
 Po wyborach 1998 roku przyszły bardzo (nie)ciekawe 
czasy. Złożenie mandatów przez pięciu radnych, burzli-
we sesje w wykonaniu czterech aktorów. Czepianie się 
gazety przy każdej okazji. Nawet jednym z warunków 
ówczesnej opozycji w zamian za „normalność” była 
moja rezygnacja z funkcji naczelnego (co akurat poczy-
tywałem sobie za oceną mojej skutecznej pracy). Jeden 
radny czterech ostatnich kadencji, nie wymienię nazwi-
ska a wszyscy wiedzą o kogo chodzi, nazywał nasz mie-
sięcznik „szkolną gazetką”, „szmatławcem”, „prywatną 
gazetą Banasika”. Po prostu - miesięcznik przerósł nie-
których, mających ambicje bez mała wojewody i uni-
wersytet podstawowy. Potem słynne rozprawy w sądzie 
o wodociągi, popioły, referendum za odwołaniem RG, 
kolejna sprawa o drogi „widma”. Gazeta funkcjonowała 
jednak dalej, chociaż praca w niej już nie była taka miła 
i spokojna. Dźwigaliśmy przecież ciężar pozytywnej 
promocji gminy i RG w niełatwych czasach, bo komuś 
bardzo zależało na ciągłym dyskredytowaniu poczynań 
samorządu. Jak czas pokazał, nie zawsze były to trafne 

poczynania. Systematycznie poprawiała się szata graficz-
na. Składaliśmy gazetę w pomieszczeniach GOK w ki-
nie Koziołek. Od stycznia 1999 roku zaczęto naświetlać 
blachy do druku z kliszy, co podniosło wydatnie jakość 
zdjęć. Prof. S. Pytko pisał wspomnienia z przedwojen-
nego Pacanowa i z okresu wojny. Napisał trzy książeczki 
o kościołach w naszej gminie. Podobne teksty pisała p. 
Danuta Olejarska. Heniu Góra nagrał wiele wywiadów 
z ciekawymi ludźmi, którzy już odeszli. Sprawozdania 
ze spotkań piłkarzy Zorza – Tempo dostarczał Wiesław 
Skop. Dalej poszukiwałem historii tych terenów. Publi-
kowałem nawet sprawozdania z rozpraw sądowych i to 
też się nie podobało. Przykre, że ta gminna polityka za-
kradała się również i do naszego zespołu, przez co cały 
ciężar wydawania miesięcznika spoczywał przez kilka 
lat na trzech osobach, w tym na najbardziej „płodnym” 
i mobilnym redaktorze Robercie. A jak co – to zawsze 
atak był na Banasika, inni radni w większości umywali 
ręce. Pod koniec 1999 roku burmistrz Jarosław Zator-
ski, doceniając walory pacanowskiego miesięcznika, za-
proponował mi prowadzenie podobnego w Chmielni-
ku. Propozycję przyjąłem i czynię to już 15 lat. Z jakim 
skutkiem? Każdy może sprawdzić.
 Miałem już dość „ślizgania się po moim grzbiecie” 
przez rzekomo mi życzliwych. Prowadzenie miesięcz-
nika uważałem to jako swoją misję dla społeczeń-
stwa, które obdarzyło mnie mandatem społecznego 
zaufania i wybrało radnym na dwie kolejne kadencje. 
Przez siedem lat osobiście rozwoziłem naszą gazetę po 
wszystkich punktach dystrybucji na terenie gminy. W 
2002 roku zrezygnowałem z pracy w Radzie Gminy 
Pacanów.  Zamierzałem wstąpić do Kawalerii Ochot-
niczej a nie chciałem narażać barw 8 PU na ochla-
panie w samorządowym bagienku. Zrezygnowałem 
również z funkcji naczelnego, ponieważ uważałem, 
że gazetę powinien prowadzić radny, ktoś z aktualnej 
opcji rządzącej, odpowiedzialny za jej promocję. Ale 
tłumu chętnych widać nie było. Zrezygnowaliśmy z 
pisania sprawozdań z sesji, a chętnych spośród rad-
nych także jakoś nie było. Zaczęli je pisać pracownicy 
UG. Do składu redakcji dołączył Zbigniew Juda, Kazi-
mierz Ździebko, Stanisław Stańczyk. Podjęto decyzję 
o kolorowych okładkach w każdym numerze. Muszę 
przyznać, że już z o wiele większym komfortem psy-
chicznym składałem kolejne numery miesięcznika. 
Bez presji, pisaliśmy to, co uważaliśmy za stosowne. 
Ale tak jak dawniej całość pracy spoczywała dalej na 
barakach trzech osób – Jasi, Roberta i moich. Robert 
zawsze dostarczał najwięcej materiałów, jako najbar-
dziej mobilny redaktor. Rada Gminy przekazywała 
własne materiały z sesji, wskazywała, z którym rad-
nym przeprowadzić wywiad. W listopadzie 2004 roku Jubileusz 10 lecia gazety
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świętowaliśmy 10. rocznicę powstania miesięcznika. 
Stosowny artykuł ukazał się na łamach gazety. W tym 
roku przetarg na skład komputerowy i druk wygrała 
oficyna APLA z Krosna. 
 Wreszcie przyszły wybory 2006 roku. Po zmianach 
jakie zaszły w Radzie Gminy zrezygnowałem z pracy 
w redakcji. Nie mogłem czynić promocji m.in. osobie, 
która zwalczała mnie przez osiem lat, zarzucając świa-
domie m.in. pośrednie przyczynienie się do śmierci 
pracownicy UG. No cóż, kompleksy mniejszości mogą 
uczynić wiele złego… I przyznam się, że już nie pa-
miętam dokładnie, jakie były dalsze losy gazety. Z po-
wyższych względów nie interesowałem się. Jednak od 
czasu do czasu zamieszczałem jakiś tekst tak z przy-
zwyczajenia. Na pewno przejęło ją Europejskie Cen-
trum Bajki, by po jakimś czasie przekazać ponownie 
pod skrzydeł Rady Gminy. Jasia odeszła na emeryturę, 
ja zająłem się swoimi pasjami. 
 Pozostał Robert. No właśnie, pozostał. Kolega Robert 
Gwóźdź od początku pracy w naszym miesięczniku był 
najbardziej aktywnym i „płodnym” redaktorem”, dostar-
czającym najwięcej tekstów i fotografii. Przez ostanie 
osiem lat sam, bez względu na przeciwności losu, udo-
wadniał każdemu, co to znaczy tworzyć lokalną gazetę. 
Zawsze był tam, gdzie działo się coś ciekawego. Zrywał 
się na dźwięk syreny strażackiej, dokumentował pożary, 
wypadki drogowe, powodzie. Utrwalał w obiektywie i 
opisywał festiwale dziecięce, dożynki, strażackie zawo-
dy i święta, szkolne uroczystości i zawody sportowe. 
Gminne inwestycje i inicjatywy. Przez te wszystkie lata 
utrwalał szopki Bożonarodzeniowe, groby Wielkanoc-
ne, odpusty parafialne, święta kościelne i państwowe a 
także wszystko co działo się na terenie gminy. Stawał na 
głowie, aby wypełnić szpalty każdego kolejnego nume-
ru. A przede wszystkim z wielką radością, jako niepo-
prawny optymista, rozdawał odbitki fotografii wykona-
ne na jego koszt. I jeden tylko Pan Bóg wie, ile on tych 
fotografii rozdał przez te wszystkie lata. Bo Robert na 
pewno nie pamięta. Dla niego był to po prostu sposób 
na życie.
 I za to wszystko dziękuję Ci, Robercie. Za te jede-
naście lat wspólnej pracy, za Twoje poświęcenie dla 
idei gazety. A przede wszystkim za to, że za punkt ho-
noru postawiłeś sobie kontynuować tą idę do jubile-
uszu 20-lecia, wbrew wszystkim przeciwnościom losu, 
wbrew życzliwym naciskom, ale zawsze zgodnie ze 
swoim sumieniem.
 20 lat to szmat czasu. Można śmiało powiedzieć - 
jedno pokolenie. Artykuł ten napisałem również z my-
ślą o tych Czytelnikach, których wymieniliśmy w 90. 
latach w „Demografii gminnej” w rubryce „urodzenia”. 
Niech oni też wiedzą, jak narodziła się nasza gazeta.

 Przez te wszystkie lata nasze publikacje stworzyły 
pokaźnych rozmiarów kronikę, którą zostawiamy w 
spadku. Ale jaka będzie przyszłość miesięcznika – po 
prostu nie wiem.
 Czy żałuję rozstania z gazetą? Nie. Chociaż oczywi-
ście bez mandatu radnego i gazety nie wyszperałbym 
tak wiele faktów z przeszłości. Owoce, chociaż nie 
wszystkie, owych historycznych poszukiwań zostały 
zawarte w książce „Gmina Pacanów – dawniej i dziś”, 
wydanej trzykrotnie przez oficynę APLA z Krosna. Zo-
stała wydana „Monografia szkoły w Pacanowie  z lat 
1819 – 1974”, opracowana historia 90-lecia OSP Paca-
nów. Ogromne ilości materiałów i starych dokumentów 
czekają jeszcze na odkrycie w licznych archiwach. Cie-
kawe, który z radnych do nich dotrze, zwłaszcza, że w 
przyszłym roku przypada wspaniała okrągła rocznica 
750 - lecia nadania praw miejskich dla Pacanowa i wyda 
stosowną publikację? Pożyjemy, zobaczymy hi hi hi…
 Na Pacanowie bowiem świat się dopiero zaczyna. Dla 
niektórych jednostek pełnienie jakiejś funkcji tutaj jest 
zarówno szczytem marzeń, jak i możliwości. Ich możli-
wości kończą się tym miejscu, gdzie dopiero zaczynają 
się moje. Nie żałuję rozstania z gazetą. Swój wolny czas 
mogłem poświęcić na Kawalerię Ochotniczą (parady, 
rewie, rajdy, rocznice, bale), konne patrole po „Dzikich 
Polach” w Słupi i w Biechowie, moderowanie kawale-
ryjskiego forum www.forum.ulani.pl jako ułan z Paca-
nowa, redagowanie gazety w Chmielniku, działanie w 
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej w Poznaniu (już drugą 
kadencję jestem członkiem Zarządu), no i oczywiście 
mogłem spełnić największe marzenie swojego życia – 
w wieku 53 lat zacząłem uprawiać spadochroniarstwo 
mając obecnie na koncie 62 skoki i … dobrze zrośniętą 
nogę, reklamując na kombinezonie Europejskie Cen-
trum Bajki. A że jeszcze przy okazji udało się coś osią-
gnąć z Zespołem KONSONANS, to tylko pewnie zwy-
kły przypadek…

Jarosław Banasik

To my utrwalaliśmy kolejne wydarzenia w gminie
- Jarosław Banasik, Robert Gwóźdź
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BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 Wrzesień to miesiąc nowych wyzwań i przyzwy-
czajeń, zwłaszcza dla nowych przedszkolaków,które 
po raz pierwszy przekroczyły progi przedszkolne. 
Jest to też czas, w którym dużo miejsca poświęcamy 
bezpieczeństwu, a dotyczy ono przecież wszystkich 
i jest bardzo ważne. Realizując treści programowe 
zwracamy uwagę na bezpieczeństwo dzieci w domu 
i podczas spacerów, omawiamy potencjalne zagro-
żenia na jakie mogą być narażone dzieci. Mówimy 
także o „ważnych ludziach”, którzy udzielają nam 
pierwszej i często najważniejszej pomocy. W związku 
z tym 17 września grupy starsze: „Biedronki” i „Żab-
ki” odwiedziła pani pielęgniarka Zuzanna Gawron, 
która opowiedziała dzieciom o sposobach zakłada-
nia opatrunków. Wielu „chętnych” przedszkolaków 
po wysłuchaniu instrukcji i obejrzeniu pokazu pra-

widłowego zakładania opatrunków i bandażowania 
próbowała samodzielnie udzielić „pierwszej pomo-
cy” swojemu koledze a nawet pluszakom.
 Natomiast 18 września tuż po śniadaniu w na-
szym przedszkolu zjawił się następny gość- pan po-
licjant Dariusz Rasała, który opowiedział dzieciom o 
najważniejszych zasadach bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Pan policjant zwrócił także uwagę 
dzieci na bezpieczne zabawy w domu i ogrodzie 
przedszkolnym.
 Mamy nadzieję, że treści dotyczące bezpieczeń-
stwa, zasady ruchu drogowego oraz sposoby udzie-
lania pierwszej pomocy przekazaliśmy w sposób 
trafny i dzieci wykorzystają zdobytą wiedzę w przy-
szłości.

Gabriela Czechowska
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Powitanie jesieni w Górach Świętokrzyskich

 Pierwszy dzień jesieni 2014 r. 
uczniowie klas II powitali wyjaz-
dem w Góry Świętokrzyskie. Na 
wycieczkę wybrało się 31 uczniów 
pod czujnym okiem opiekunów i 
wychowawców: p. Danuty Duda, 
p. Grażyny Gumuła i p. Justyny 
Zdziebko. Poznawanie święto-

krzyskich walorów turystycznych 
rozpoczęliśmy od Jaskini Raj.  Wy-
cieczka podzielona na dwie grupy 
przechadzała się wśród ciekawych 
tworów skalnych. Dzieci z zainte-
resowaniem przyglądały się fan-
tazyjnym kształtom stalagmitów 
i stalaktytów, które w tej scenerii 

wyglądały wprost bajkowo. Fanta-
styczną atmosferę podtrzymywali 
weseli przewodnicy i przelatujące 
nad głowami dzieci nietoperze. W 
jaskini Neandertalczyków ucznio-
wie mogli zapoznać się z warunka-
mi życia naszych przodków, które 
świetnie obrazuje wystawa, a w tym 
przekonywujące makiety, wizuali-
zacje i prezentacje multimedialne. 
Kolejną atrakcją w planie wyciecz-
ki był zamek w Chęcinach. Chociaż 
w deszczowej aurze nie mogliśmy 
zgłębić jego tajemnic, to nawet z 
oddali, spowity mgłą, wydawał się 
monumentalny i tajemniczy. Na-
stępnie udaliśmy się do Muzeum 
Wsi Kieleckiej, gdzie przechadza-
jąc się pomiędzy tradycyjnymi 
domostwami uczniowie mogli 
poznać specyfikę kultury różnych 
regionów swojego województwa. 
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Wernisaż fotografii w ECB w Pacanowie

 W niedzielę, 21 września br. w Europejskim Cen-
trum Bajki odbył się wernisaż fotografii połączony z 
uroczystym wręczeniem nagród w VIII Ogólnopol-
skim Konkursie Fotograficznym „Wszystkie Dzieci 
Świata” Pacanów 2014. Na uroczystość przybyła lau-
reatka I miejsca Kornelia Głowacka-Wolf, Justyna 
Zalewska, której prace zostały wyróżnione oraz za-
proszeni goście. Wystawa prezentuje ponad 65 prac 
30 autorów. Tu należy oddać honor autorom prac na-
grodzonych i wyróżnionych, którzy tworząc bardzo 
dobre cykle zdjęć, opowiadających o dzieciństwie i 

małych bohaterach w sposób niestandardowy i cie-
kawy. Gratulujemy im, a także wszystkim autorom 
fotografii prezentowanych na wystawie. Dziękujemy 
również za profesjonalną koordynację konkursu i 
wystawy naszej koleżance Wioletcie Jędrzejczyk.
 Pokonkursową wystawę można oglądać w ECB do 
31 października 2014 roku.
 Następnie, wystawa będzie gościć w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach (listopad - grudzień)

Źródło: stolica-bajek.pl

Ostatnia atrakcją, a jednocześnie 
miłą niespodzianką, która pozwo-
liła zrelaksować się po trudach wy-
cieczki były harce na placu zabaw w 
Parku Zdrojowym w Busku-Zdro-
ju. Pomimo, iż jesienna pogoda nie 
była dla nas przychylna, to jednak 
poznane miejsca i obiekty wyna-
grodziły nam trud i sprawiły, że 
każdy uczestnik zaliczy wyjazd do 
udanych. Z niecierpliwością wy-
czekujemy na kolejną możliwość 
poznawania perełek naszej małej 
ojczyzny.

Danuta Duda
kierownik wycieczki
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5. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino!

 Seanse dla przedszkolaków, uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów wypełniony był program 
trzydniowego 5. Festiwalu Filmów Młodego Widza 
„Wędrujące Ale Kino !” jaki odbył się w dniach 29 
września – 1 października Br.  w Europejskim Cen-
trum Bajki w Pacanowie. Organizatorem było Cen-
trum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Kolejnymi etapa-
mi jego wędrowania w najbliższym czasie po Polsce 
są  Cisna (2 – 4 października), Rydułtowy (6 – 8 
października), Krasnystaw (15 – 17 października). 
W programie  festiwalu w Pacanowie znajdowały 
się między innymi takie filmy jak: dla grupy przed-
szkolaków – szwajcarski „Okno” reż. Kamille Muller, 
brytyjski „Miejsce na miotle” reż. Jan Laucher i Max 
Lang, włoski „Gdzie się chowasz” reż. Victoria Mu-
sci, Nadia Abate, Francesco Forti, polski „Pamiętnik 
Florki, Cień” reż. Janusz Martyn, dla grupy szkół 
podstawowych i gimnazjów: francuski „Moja mama 
jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa” reż. Marc 
Boreal, Thibaut Chatel, z RPA „Felix” reż. Roberta 
Durrant, norweski “Kasper i Emma – najlepsi przy-
jaciele” reż. Arne Lindtner Naes i na zakończenie w 
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środę (1 października) retrospektywny pokaz pol-
skiego filmu „Akademia Pana Kleksa” reż. Krzyszto-
fa Gradowskiego, którego premiera odbyła się rów-
no 30 lat temu. 
 W otoczeniu filmowych prezentacji festiwalo-
wych odbywały się tematyczne warsztaty filmowe, 
gdzie ich uczestnicy mogli poznać warsztat filmow-
ców, technikę, zaplecze filmowe i …. zrealizować 
swój film animowany, który zaprezentowany został 
na podsumowanie. Festiwal Ale Kino! przedstawia 
filmy z całego świata, reprezentujące bogactwo i róż-
norodność kina dla dzieci i młodzieży. Ale Kino! - w 
swojej ofercie wciąga młodych widzów do wielkiej 
filmowej przygody, podróży poprzez wszystkie sze-

rokości geograficzne i gatunki filmowe bawiąc ale 
też wzruszając.  Misją festiwalu jest promowanie 
wartościowego kina światowego dla dzieci i mło-
dzieży, edukacja filmowa oraz tworzenie forum dys-
kusji młodych widzów, twórców i pedagogów. Jed-
nym z celów jest inicjacja filmowa dzieci i młodzieży 
pierwszych kontaktów z wielkim ekranem gdzie 
widz powinien napotkać filmy atrakcyjne estetycz-
nie, przygotowane z myślą o percepcyjnych możli-
wościach jego wieku. Organizatorzy tych prezentacji 
ogromną wagę przykładają do programu oraz precy-
zyjnego określania wieku widzów. 
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Polska - Mistrzem Świata!

 Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn 
po zwycięstwie w meczu finałowym 3 : 1 w setach 
nad reprezentacją Brazylii zdobyła tytuł Mistrza 
Świata. Trzecie miejsce wywalczyli Niemcy pokonu-
jąc 3 : 0 Francję. Katowicki „spodek”, miejsce meczu 
finałowego pękał w szwach a wokół niego kilka ty-
sięcy fanów oglądało ten mecz na ogromnych ekra-
nach. To spotkanie zelektryzowało i przyciągnęło 
przed telewizory prawie całą Polskę. Na trybunie 
w Katowicach dopingował naszą reprezentację sam 

prezydent RP. Głośny doping był nie tylko w hali 
sportowej i wokół niej. Za biało-czerwonych trzy-
mali kciuki, wspólnie zagrzewając do boju i u nas w 
naszej gminie. Między innymi w pacanowskiej re-
stauracji „Kuźnia Smaków” głośno było i w sobotę 
w czasie meczu półfinałowego z Niemcami i w nie-
dzielę podczas finału. A radość kibiców z wygranej 
– proszę popatrzeć na załączony fotoreportaż.  Bo 
jest to niewątpliwy sportowy sukces  - Polska – MI-
STRZEM ŚWIATA !!
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PRZEDSZKOLAKI W MUZEUM DROGOWNICTWA 
W SZCZUCINIE

 Starszaki z przedszkola w Pacanowie wraz z 
wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do 
Szczucina. Zwiedzaliśmy Muzeum Drogownic-
twa, które gromadzi wszelkie pamiątki związa-
ne z budownictwem drogowym.  Do zwiedzania 
przeznaczone są dwie ekspozycje: zewnętrzna, na 
której można podziwiać maszyny i urządzenia, 
które niegdyś służyły drogowcom oraz wewnętrz-
na, która pokazuje eksponaty dotyczące budowy 
i utrzymania dróg i mostów, sposób pracy przy 
budowach w postaci scenek z figurami ludzkimi 
naturalnych rozmiarów. Obok budynku, na nie-
wielkim wzniesieniu zlokalizowany jest skansen 

maszyn drogowych, wybudowany w formie spi-
ralnej alejki o długości ok. 1 km. Ponieważ po-
goda tego dnia nam dopisała, spacerowaliśmy 
tymi alejkami podziwiając przeróżne maszyny, o 
których opowiadała nam pani przewodnik. Naj-
większą radość sprawiło dzieciom podejście do 
oczka wodnego w którym pływało mnóstwo ko-
lorowych rybek. W miły i ciekawy sposób spędzi-
liśmy dzień, jednocześnie podsumowując zdobyte 
wcześniej wiadomości dotyczące bezpieczeństwa 
na drodze.  Jednym z punktów naszej wycieczki 
było też oglądanie bajek z serii: „Szkoła Profesora 
Basa”. Wiedza przedszkolaków została usystema-
tyzowana i szczęśliwie wróciliśmy do przedszkola 
na smaczny obiad.

Gabriela Czechowska
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 Światowy Dzień Przedszkolaka ma na celu przede 
wszystkim propagowanie nowoczesnego wychowa-
nia przedszkolnego i dostarczenie dzieciom kolej-
nych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czer-
pania radości z bycia przedszkolakiem.
 Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w 
Pacanowie co roku świętują uroczyście ten dzień. 19 
września dzieci brały udział w różnych zabawach i 
konkursach, były tańce, śpiewy i troszkę słodkości. 
Oczywiście nie zapomnieliśmy o kolorowych balo-
nikach, które „szybowały” na placu zabaw. Wpraw-
dzie nie wszystkie wzbiły się w górę, ale przecież 
najważniejsza miała być zabawa! Roześmiane buźki 
i ogólne zadowolenie dzieci z prowadzonych przez 
ich wychowawczynie zabawy, potwierdziły zatem 
sens obchodów takiego święta.
 Natomiast tydzień później wszystkie dzieci zawi-
tały w Urzędzie Gminy, gdyż wcześniej pogoda unie-
możliwiła nam dłuższy spacer. Dzieci rozmawiały z 

ŚWIATOWY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
w przedszkolach w Pacanowie i Wójczy

panem wójtem Wiesławem Skopem, zaprezentowały 
też swoje „grupowe” wierszyki i piosenki. Spotkanie 
odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Więk-
szość dzieci po raz pierwszy miała okazję obejrzeć 
nasz piękny budynek Urzędu Gminy od środka.

Gabriela Czechowska
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Również 19 września 2014 r. dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego w ZPPO w Wójczy obchodziły Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji zorgani-
zowane zostały zawody sportowe, które dostarczyły 
dzieciom mnóstwa radości. Przedszkolaki świetnie 
poradziły sobie ze wszystkimi konkurencjami. Nie 

„Bajkowy Pacanów”

 Młodzież z Gimnazjum w Paca-
nowie i z Gimnazjum w Ratajach 
Słupskich uczestniczy w projek-
cie  „Młodzież wysoce kultural-
na” realizowanym przez Fundację 
„Bajkowy Pacanów”. W ramach 
Projektu uczestniczy w zajęciach 
ukulturalniających mających na 
celu m.in. poznanie zasobów kul-
tury tzw. wyższej oraz wzbudze-

nie w młodzieży zachowań pro-
-kulturalnych. 1 października 42 

uczniów z obu Gimnazjów wy-
jechało na dwudniową wyciecz-
kę do Warszawy, gdzie zwiedzali 
Muzeum Chopina, zobaczyli balet 
„Romeo i Julia” w Teatrze Wiel-
kim Operze Narodowej oraz wraz 
z przewodnikiem zwiedzili Stare 
Miasto. Na zakończenie Projektu 
uczniowie wraz z nauczycielami 
przygotują wystawę prezentującą 
ciekawostki kulturalne. Realiza-
cja Projektu możliwa jest dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji 
PZU. Projekt oraz Fundację „Baj-
kowy Pacanów” wspiera firma 
Agsol z Pacanowa. Dziękujemy! 

zabrakło również zabaw i wspólnych tańców przy 
piosenkach z dziecięcego repertuaru oraz słodkiego 
poczęstunku. 
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Błonia Krakowskie 2014 – czyli historia w pigułce

100 rocznica wymarszu Kompanii Kadrowej 

 3 sierpnia br. na krakowskich 
Błoniach odbyło się widowisko 
historyczne „Drogi do Niepodle-
głości” a po nim „Piknik Kawale-
ryjski” w ramach Małopolskiego 
Programu Obchodów „100-lecie 
I wojny światowej”. 
 Widowisko rozpoczęło się 
o  12.00 pokazem musztry pa-
radnej w wykonaniu Orkiestry 
Wojskowej Garnizonu Krakow-
skiego. W ciągu trzech godzin 
godzin licznie zebrani na Bło-
niach mieszczanie krakowscy 
(i  nie tylko) obejrzeli widowi-
sko przedstawiające powstawa-
nie zalążków przyszłego Wojska 
Polskiego – legionowej piechoty 
i kawalerii. Zorganizowano tere-
nowy punkt poborowy z komisją 
lekarską i służbami sanitarny-
mi. Pokazano epizody wymar-

szu „siódemki Beliny” (zalążka 
kawalerii) i Kompani Kadrowej 
(wszyscy w siwych mundurach 
austriackich, ale w czapkach 
„maciejówkach”. Jednocześnie 
odbywała się rekrutacja do kawa-
lerii, pokaz władania bronią bia-
łą, szkolenie ludzi i koni, musz-
tra konna pododdziałów w sile 
60 koni a na końcu inscenizacja 
szarży pod Rokitną (13 czerwca 
1915 r.) A wszystko to w słońcu 
i temperaturze powyżej 30oC, co 
zostało wielokrotnie doceniane 
oklaskami przez publiczność. 
 Na zakończenie kawalerzyści 
wsadzili na swoje siodła dzieci, 
oprowadzając je po Błoniach. A po-
tem wspólne ognisko z kawaleryj-
skimi opowieściami i piosenkami.
 Po ubiegłorocznym „lizaniu 
miodu przez szybkę”, kiedy to 
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na kulach i jednej nodze posu-
wałem po Błoniach za kolumną 
ponad 200 koni podczas Rewii 
Kawalerii, tym razem nie od-
puściłem! Siwy mundur legio-
nowy pożyczyłem od kieleckich 
ułanów. Zgłosiłem udział i to 
z  własnym koniem, bo właści-
ciele Passata zgodzili się go wy-
pożyczyć. Wreszcie kawaleryjski 
pokaz na koniu, na którym jeż-
dżę, z którym jestem zżyty od 
11 lat! Transport zapewnił ułan 
Krzysiek z Bałtowa, dysponują-
cy własnym taborem. Ale prze-

cież Passat jeszcze nigdy nie był 
nigdzie poza Karsami i Pacano-
wem. Nie jechał w licznej kawal-
kadzie koni, nie słuchał głośnej 
orkiestry i pozorowanych odgło-
sów walki, nie jeździł z lancą, nie 
podróżował przyczepą dla koni. 
Należało go intensywnie prze-
szkolić. Licznej grupy koni ze 
zrozumiałych względów nie mo-
głem mu zapewnić. Ale już każdą 
jazdę w  teren z lancą i owszem. 
Zainstalowany w stajni laptop, 
zaopatrzony w dwa głośniki, 
przez kilka godzin dziennie przy-

swajał go do takich marszowych 
melodii jak: „Warszawianka”, My 
I Brygada”, czy „Marsz Kozietul-
skiego”. I rzeczywiście pomogło. 
Później podczas jazdy na ujeż-
dżalni nie zwracał najmniejszej 
uwagi na głośną muzykę. Ubocz-
nym skutkiem tego ekspery-
mentalnego, jak na kawalerię, 
szkolenia był fakt, że na dźwięk 
owych marszów ze stajni wyfru-
nęły wszystkie jaskółki. W sobotę 
2 sierpnia po południu Krzysiu 
zjechał do Kars ze swoim koniem 
Kampim. Passat musiał nauczyć 
się jeszcze wchodzić do przycze-
py, co nie dla wszystkich koni jest 
nową, prostą czynnością. Niektó-
re w ogóle nie chcą tam wejść. 
Jednak budowane prze 11 lat 
wspólne zaufanie zaowocowało 
nadzwyczaj krótkim wahaniem 
i po około pięciu minutach mój 
rumak wszedł za mną do środka. 
Dostał za to pokaźną ilość owsa, 
a mnie ciężar spadł z serca, bo 
w  innym przypadku mógłbym 
w  ogóle do Krakowa nie wy-
jechać. W niedzielę skoro świt 
po zaobrokowaniu i wyczysz-
czeniu koni już bez problemów 
wprowadziliśmy je do przyczepy 
i  udaliśmy się na Błonia. Około 
godz. 10.00 zaplanowana była 
próba części kawaleryjskiej wi-
dowiska. Konie z parkingu przy 
ulicy Focha zaprowadziliśmy do 
obozowiska kawaleryjskiego na 
Błoniach. Obawiałem się spotka-
nia Passata z obcymi końmi, bo 
w takim sytuacjach zaczyna się 
awantura o przewodzenie w no-
wym stadzie. Ale było OK! Tzn. 
Passat kłapnął zębami na konia 
z prawej, potem na drugiego 
z lewej, a kiedy te osunęły się na 
boki, spałaszował siano za trzech. 
Zuch mój rumak!  Na miejscu 
okazało się, że legionowy mun-
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dur Krzyśka został w  Pacano-
wie! Na szczęście jednak koledzy 
ze szwadronu mali takie same 
na zbyciu. Uff! Ale całą próbę 
Krzychu przejeździł w długich 
bokserkach w kratę i oczywiście 
w lśniących oficerkach, czym 
wzbudził ogólną wesołość i sym-
patię. Upał zaczął być coraz bar-
dziej odczuwalny. Nasza sekcja 
otrzymała zadanie odgrywania 
roli świeżo powołanych do kawa-
lerii rekrutów. Wcześniej obok 
koniowiązu ustawionego przed 
główną trybuną ułożyliśmy na-
sze rzędy kawaleryjskie. W odpo-
wiednim momencie wkroczyli-
śmy na Błonia prowadząc w ręku 
nieosiodłane, niby z przydziału, 
konie. Po uwiązaniu osiodłali-
śmy je, dosiedliśmy i rozpoczęła 
się nauka musztry konnej. Passat 
spisywał się wspaniale. Głośna 
muzyka z głośników, odgłosy 
walki, nie robiły na nim żadnego 
wrażenia. Po plecach już nieźle 
ciekło, karabin ciążył i uwierał 
w plecy, ale nikt na to nie zwracał 
uwagi. Pewne problemy zaczę-
ły się dopiero, kiedy pluton za-
czął jeździć trójkami. Mój konik 
nie mógł zrozumieć, dlaczego 

musi podążać równo za ogonem 
konia z przodu, w określonym 
tempie, jak lepiej byłoby szybko 
wyprzedzić wszystkich i jechać 
jak zwykle samemu na czele. 
Powodowało to u niego pewną 
nerwowość i trudność w  utrzy-
maniu szyku. Potem sekcje połą-
czyły się w plutony, ćwicząc dalej 
poszczególne figury a w końcu 
utworzył się szwadron w sile 60 
koni. Po kilku atrakcyjnych figu-
rach musztry szwadron rozwinął 
się w trzy linie i wykonał insceni-
zację szarży pod Rokitną. Passat 
wreszcie miał okazję wyrwać się 
przed innych (w szarży wolno 
mijać dowódcę), z czego oczy-
wiście nie omieszkał skorzystać. 
Po defiladzie w kłusie i galopie 
przed trybuną honorową udali-
śmy się wreszcie do obozowiska. 
Na koniach spędziliśmy ponad 
trzy godziny. Ciekło po plecach 
i  niżej do butów. Mundur prze-
cież jak 100 lat temu był z weł-
nianego sukna. Wolno nam było 
tylko zdjąć karabiny i każdy mu-
siał zająć się koniem. Rozsiodłać, 
dać siana, wywiechciować zlaną 
potem sierść, sprawdzić stan nóg 
i kopyt, czy na skórze nie ma od-

parzeń. Suszyć koc spod siodła, 
wyczyścić siodło i ogłowie. A po 
wyschnięciu konia dać mu wresz-
cie tak wyczekiwaną wodę… 
 Po zapakowaniu koni do przycze-
py ruszyliśmy w drogę powrotną. 
 I znów kolejna, tak wyjątkowa 
kawaleryjska przygoda została 
zrealizowana - 100. rocznica wy-
marszu Kompanii Kadrowej na 
własnym koniu!  Dla mnie był 
to również wspaniały prezent na 
moje, już niestety, 58 urodziny. 
Wracając do domu już zaczęli-
śmy w duchu prosić Opatrzność, 
aby dane nam było za cztery lata 
doczekać w zdrowiu i sile następ-
nej parady. Tym razem z okazji 
100. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Bo nie ma nic pięk-
niejszego niż siedząc w ułańskim 
mundurze i na ułańskim siodle 
jechać kłusem w kolumnie kawa-
leryjskiej i chłonąć uszami równy 
stukot końskich kopyt w rytmie 
„Warszawianki”!!! Tego nie do-
zna nikt siedząc na sesji Rady 
Gminy Pacanów…
 Swoimi wrażeniami z kawale-
ryjskiego spektaklu podzielili się 
z Państwem ułan Jarek Banasik 
i wałach Passat.
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Z księdzem proboszczem parafii Zborówek 
Zbigniewem Abramowiczem przeżywamy  

radości i smutki jakie są wpisane w dzisiejszą 
codzienność. Jest z nami, życzliwie podając 
dłoń w chwilach kiedy żegnamy na zawsze 

najbliższych. Dziś to my, parafianie skupiamy 
się wokół jego osobistego, trudnego momentu 

życia  – pożegnania zmarłego ojca
ś.p. Zdzisława Abramowicza.

Szczere wyrazy współczucia na ręce syna 
zmarłego ks. Zbigniewa, oddanego naszemu 

lokalnemu środowisku duszpasterza
składają wierni parafii Zborowek.

Z bólem żegnamy  zmarłego wiernego
kibica Zorzy Tempa Pacanów, współtwórcy 
jako członek Zarządu Klubu jego piłkarskiej 

marki w regionie
ś.p. Stanisława Starościanka

Wyrazy współczucia dla rodziny
składa wójt gminy Wiesław Skop

Śmierć rodzica jest trudną chwilą w życiu 
dziecka, którą każdy z nas ludzi już dorosłych  

doświadczył bądź doświadczy.
Łącząc się w bólu po śmierci ojca wyrazy 

współczucia ks. Zbigniewowi Abramowiczowi 
składa przewodniczący Rady Gminy Pacanów 

Jan Nowicki wraz z całą Radą Gminy.

Jak trudno pogodzić się z wiadomością
o nagłej śmierci osoby, która jeszcze miała

do zrealizowania w życiu tyle ważnych
dla siebie, dla rodziny, dla lokalnego
środowiska spraw. Żegnając zmarłą

ś.p. Zofię Czaplę
z Rataj składam z wielkim bólem wyrazy 

współczucia pogrążonej w żałobie rodzinie
i najbliższym – wójt gminy Wiesław Skop

Księdzu proboszczowi parafii Zborówek
Zbigniewowi Abramowiczowi wyrazy

współczucia po śmierci ojca
ś.p. Zdzisława Abramowicza

składa wójt gminy Wiesław Skop

Szczere wyrazy współczucia rodzinie
zmarłego oddanego do końca swoich dni

pacanowskiej piłce nożnej
ś.p. Stanisława Starościanka

składa środowisko sportowe klubu Zorza 
Tempo Pacanów

Wyrazy współczucia najbliższym
po niespodziewanej śmierci

ś.p. Zofii Czapli 
składają Prezes Zarządu Gminnego PSL

w Pacanowie, Zarząd Gminny PSL,
Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego

w Ratajach. Cześć jej pamięci

Ze ogromnym smutkiem żegnamy naszą
koleżankę, członka zespołu pracowników 

szkoły podstawowej w Ratajach
ś.p. Zofię Czaplę.

Jej nagła śmierć, osoby pełnej werwy, życia, 
uśmiechu poruszyła całe środowisko. Na ręce 
najbliższych składamy tą drogą wyrazy szcze-
rego współczucia łącząc się z nimi w bólu po 

jej tak niespodziewanym odejściu. Pracownicy 
szkoły podstawowej i gimnazjum w Ratajach.  

Państwu Zdzisławie i Leszkowi Belonom
wyrazy współczucia

po śmierci mamy i teściowej
składa Wiesław Skop wójt gminy Pacanów

Koleżance dyrektor Zdzisławie Belon
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

po śmierci mamy
składają dyrektorzy

placówek oświatowych gminy Pacanów

Pani Zdzisławie Belon dyrektorowi przedszkola 
w Pacanowie szczere wyrazy współczucia

w związku ze śmiercią mamy
składają nauczyciele i pracownicy obsługi.
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Tempo w dole tabeli

 Nie układa się pomyślnie dla naszej piłkarskiej 
reprezentacji gra w rundzie jesiennej A-klasy. Niby 
optycznie w każdym meczu nie jest zła. Kondycyjnie, 
technicznie i wreszcie taktycznie drużyna wydaje się 
być w porządku, a mimo to z meczu na mecz brak jest 
sukcesu (przekonującego z obrazu gry zwycięstwa). 
Nie można odmówić też piłkarzom serca do gry i za-
angażowania. Jest jednak coś na rzeczy, skoro tak jak 

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

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

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

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

ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

to było w ostatnim ligowym spotkaniu w Pacanowie 
z GKS Łoniów, gdzie mając wynik 2 : 0 w ostatnich 
minutach tracimy dwa gole remisując 2 : 2.

 Zorza Tempo po ośmiu meczach tej rundy zaj-
muje 12 miejsce w tabeli z 5 punktami i stosunkiem 
bramek 14 zdobytych – 25 straconych. Prowadzi ze-
spół Polanie Pierzchnica z 21 punktami.



Jestem Bartosz - przez swój chrzest wchodzę do wspólnoty parafialnej bazyliki w Pacanowie

Jak Mateusz Bordo ze Sroczkowa „wchodził” w małżeński stan

Szczęścia i radości na nowej drodze życia przekazujemy Ewelinie i Łukaszowi z Wójczy

Takiej bramy weselnej dawno w Pacanowie nie było




