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Rozmowa z Markiem Wojtasem, Wójtem Gminy Pawłów

Półmetek kadencji Wójta

Autor: Piotr Maj  kontakt@kronikapawlowska.pl

1 grudnia minęło 2 lata od objęcia przez Mar-
ka Wojtasa stanowiska Wójta Gminy Paw-

łów. Okres pod względem inwestycyjnym bardzo 
udany dla naszej gminy. Co się udało, a co nie?  
O tym w rozmowie z włodarzem Pawłowa.

- Panie Wójcie dwa lata to nie-
wielki okres czasu, czy może się 
Pan już pochwalić jakimiś sukce-
sami?

- Faktycznie dwa lata to niewie-
le jeżeli patrzymy przez pryzmat 
inwestycji. Moim jednak zdaniem 
udało się zrobić bardzo dużo. 
Szczególnie dzięki wcześniejsze-
mu, dobremu przygotowaniu do 
inwestycji. W pierwszym roku 
mojej kadencji udało nam się 
dokończyć największą w historii 
naszej gminy, jednorazową inwe-
stycję kanalizacyjną. Przy znacz-
nym udziale pieniędzy unijnych 
gruntownie zmodernizowana 
została oczyszczalnia ścieków 
w Godowie, ulepszono proces 
oczyszczania ścieków na dwóch 
pozostałych oczyszczalniach 
ścieków w Pawłowie i Tarczku 
oraz wybudowano kanalizację 
w Jaworze. Koszt tej inwesty-
cji to ponad 7 milionów złotych, 
z czego około 60 procent pienię-
dzy pochodziło z dofinansowa-
nia. Oczyszczalnia ścieków w Go-

dowie była wybudowana jeszcze 
w latach 90-tych XX wieku. Nie 
spełniała już norm i groziło jej za-
mknięcie. Po modernizacji mamy 
jedną z najnowocześniejszych 
oczyszczalni w Polsce. Mamy się 
czym pochwalić. Często przyjeż-
dżają do nas włodarze innych 
gmin czy nawet miast, aby podej-
rzeć zastosowane u nas rozwiąza-
nia. 

W tym roku, dzięki bardzo do-
brej współpracy z powiatem sta-
rachowickim, udało się zakończyć 
przebudowę drogi powiatowej 
w Wieloborowicach. Poprawiony 
został również prawie 500 metro-
wy odcinek drogi powiatowej 
Grabków - Tarczek.

Z kolei dobra współpraca z za-
rządem województwa święto-
krzyskiego zaowocowała no-
wym chodnikiem dla pieszych 
w Jadowikach, wymieniona 
została również nawierzchnia 
drogi. Jesteśmy na ukończeniu 
dokumentacji budowy ostatniego 

odcinka chodnika dla pieszych 
w Pawłowie - od ronda do zakrę-
tu na górce. Zakładamy, że chod-
nik powstanie w przyszłym roku. 
Wówczas będziemy mieć chod-
niki dla pieszych przy wszystkich 
drogach wojewódzkich.

Uzyskaliśmy pieniądze unijne 
na przebudowę drogi w Radko-
wicach. Ta inwestycja została już 
rozpoczęta, a jej zakończenie pla-
nujemy na jesień 2017 roku lub 
wiosnę 2018 roku. 

Dzięki pozyskanym środkom 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
dzięki współpracy z marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego 
Adamem Jarubasem, do końca 
2018 roku powstaną jeszcze dwa 
duże obiekty sportowe: zespół 
boisk w Szerzawach oraz hala 
sportowa w Pawłowie. Reali-

zacja obu  inwestycji już się roz-
poczęła, a ich łączna wartość to 
kwota ponad 9,7 mln złotych. 

Ponadto zakończyliśmy gazyfika-
cję gminy, oznakowaliśmy dojazdy 
do wszystkich posesji w gminie,  
wszystkie posesje zostały wyposa-
żone w kosze na śmieci (zakupione 
przez gminę). Wykonana została 
również ogromna ilość mniejszych 
inwestycji tj. odcinki dróg gmin-
nych, parkingi, malowania budyn-
ków.

- Naprawdę imponujący zakres 
inwestycji. Co się nie udało?

- Nie z naszej winy nie będzie 
ścieżki rowerowej wokół zalewu 
Wióry. Zakres inwestycji został ogra-
niczony do terenu Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. Mamy też pro-
blem z uzyskaniem wskaźników 

 Zmodernizowana oczyszczalnia w Godowie
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koncentracji w aglomeracji Pawłów, 
które są przepustką do ubiegania się 
o zewnętrzne dofinansowanie do 
budowy kanalizacji.

- Plany na przyszłość?

- Na najbliższą przyszłość moim 
priorytetem jest budowa kanaliza-
cji na południu gminy. Dzięki unij-
nemu dofinansowaniu powstanie 
oczyszczalnia ścieków w Łomnie, 
w podobnej technologii jak w Go-
dowie oraz kanalizacja Łomna, 
Grabkowa i Krajkowa, a w kolejnym 
etapie Bostowa Starego i Nowe-
go. Powstaną też wielofunkcyjne 
boiska przy szkołach w Rzepinie, 
później w Godowie i Łomnie. Bę-
dziemy tworzyć świetlice środowi-
skowe w kilku miejscowościach: 
Brzeziu, Kałkowie, Pokrzywnicy, 
Tarczku, Grabkowie. Planujemy 
też termomodernizację budyn-
ków szkolnych oraz dużą moder-
nizację oświetlenia ulicznego 
polegającą na wymianie około 800 
z 2200 opraw na LED-owe. W pla-

nach jest także uruchomienie 
ujęcia wody w Tarczku. Wykona-
ne były już próbne odwierty, które 
potwierdziły, że woda jest. W 2017 
roku wykonywany będzie odwiert 
docelowy. Jeśli okaże się, że woda 
jest dobrej jakości, powstanie uję-
cie, z którego woda przesyłana 
będzie do Szerzaw, a stamtąd po 
uzdatnieniu do sieci. To pozwoli 

nam zabezpieczyć potrzeby gminy 
jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę 
na przykład podczas długotrwałej 
suszy.

Mamy przygotowane dokumen-
tacje techniczne wielu inwestycji, 
dzięki czemu będziemy mogli ubie-
gać się o dofinansowanie inwesty-
cji w tej perspektywie unijnej. 

Jak układa się współpraca 
z Radnymi?

- Myślę, że mamy mądrą, roz-
sądną Radę Gminy, której leży 
na sercu rozwój naszej gminy. 
Wiadomo zdarzają się pewnie 
niesnaski, ale ogólnie chciałbym 
podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę z radnymi.
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 Trwa realizacja budowy hali sportowej w Pawłowie
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Zespół Szkół w Szerzawach po raz drugi wziął 
udział w akcji rozpowszechniania czytelnic-

twa wśród najmłodszych dzieci. Dnia 2 grudnia 
2016r. naszą szkołę odwiedzili: Adam Jarubas 
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Pawłowie: 
Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów, Róża Ko-
szarska – Duda – Kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Tomasz Ziewiec – Radny 
Gminy Pawłów.
Autor: Marta Ryś, Sławomir Bicz  Zespół Szkół w Szerzawach

Czytali na dywanie najmłodszym

Goście wzięli udział w akcji „Czy-
tanie na dywanie”, które było 
zorganizowane w szerzawskiej 
szkole już po raz drugi. Zaproszeni 
goście przeczytali przedszkolakom 
cztery bajki: „Jaś i Małgosia”, „Słoń 
Trąbalski”, „Trzy świnki” i „Dzikie 
łabędzie”. 

W pierwszej kolejności w ma-
giczny świat bajki wszystkich za-
proszonych gości oraz przedszko-
laków przeniosły dzieci z grupy 
0 c i 0 d wraz z wychowawczynia-
mi: Martą Ryś i Ewą Sławek oraz 
dwoma uczennicami z klasy Ia i Ib 
gimnazjum inscenizacją „Witajcie 
w naszej bajce”. 

Następnie dzieciaki wraz ze swo-
imi lektorami wyruszyli na spotka-
nie do poszczególnych krain bajek. 
Najstarsze przedszkolaki z grupy 
0a i 0b wysłuchały bajki „Jaś i Mał-
gosia” czytanej przez marszałka 
Adama Jarubasa. Z kolei dzieci 
z klasy 0c i 0d wyruszyły do innych 
krain bajek, w których ukryły się: 
Trzy świnki, Słoń Trąbalski i Dzikie 
łabędzie. Z losami trzech świnek 
zapoznała dzieci z grupy 0d Kie-
rownik Referatu Oświaty, Kultury 
i Sportu – Róża Koszarska – Duda. 
Natomiast przedszkolakom z gru-
py 0c Wójt Marek Wojtas przybli-
żył sylwetkę Słonia Trąbalskiego, 
a Radny Tomasz Ziewiec zapoznał 

dzieci z bohaterami bajki „Dzikie 
łabędzie”. 

Maluchy w ciszy i skupieniu słu-
chały czytanego tekstu. Czytający 
zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami oraz uśmiechem i zachwy-
tem dzieci. Kolejnym punktem 
było wspólne spotkanie zapro-
szonych gości z przedszkolakami 
w sali „bajkowych smakołyków”, 
których wszyscy mogli skoszto-
wać.

Przyjemnym akcentem spotka-
nia było podarowanie dzieciom 
upominków oraz słodyczy, które 
zostały ufundowane przez mar-

szałka województwa świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa. Zaprosze-
ni goście złożyli pamiątkowe wpisy 
do kroniki szkoły. Dzieci w ramach 
podziękowania za miłe spotkanie 
wręczyły gościom skromne upo-
minki.

Mikołajkowy Turniej  
Piłki Siatkowej

W tym samym dniu w Zespole 
Szkół w Szerzawach rozegrany został 
finał „Mikołajkowego Turnieju Piłki 
Siatkowej” pod patronatem marszał-
ka województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa, wójta gminy Paw-
łów – Marka Wojtasa oraz radnego 

 Wójt Wojtas przeczytał maluchom bajkę „Słoń Trąbalski”.

Radny Ziewiec czytał bajkę „Dzikie Łabędzie” Spotkanie z najmłodszymi zakończył wspólny posiłek w sali „bajkowych smakołyków”

 Najmłodsi na spokanu z marszałkiem, wójtem i radnym

 Marszałek Jarubas przeczytał najłmłodszym bajkę „Jaś i Małgosia”.
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gminy Pawłów – Tomasza Ziewca.

Eliminacje rozpoczęły się w li-
stopadzie i wzięły w nich udział 
dwuosobowe drużyny z klas gim-
nazjalnych w kategorii dziewcząt 
i chłopców. Po trzytygodniowych 
zmaganiach wyłoniono cztery dru-
żyny, które w swoich kategoriach 
zagrały o I i II miejsce oraz III i IV. 

W wyniku rozegranych meczów 
I miejsce w kategorii chłopców 
zajęła drużyna w składzie: Do-
minik Żur i Szczepan Pożoga. 
II miejsce przypadło drużynie: 
Dominik Wrzesień i Dominik 
Klamczyński. III miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Miłosz Sikora 
i Jakub Orczyk. IV miejsce zajęli: 
Dominik Pajdo i Łukasz Garbacz. 
W kategorii dziewcząt I miejsce 
wywalczyły: Natalia Lipa i Patry-
cja Łuczkiewicz, II miejsce zajęły: 
Maria Skrzeczyna i Aleksandra 
Kozieł. III miejsce zdobyły dziew-
częta: Wiktoria Gwóźdź i Wiktoria 
Kozera. IV miejsce przypadło Mar-

cie Wojteczek i Agacie Milanow-
skiej. 

Podczas meczów na parkiecie 
pojawiały się grupy cheerleade-
rek z klas I i III gimnazjum,  któ-
re dopingowały zawodników. 
W rolę komentatorów sporto-
wych wcielili się Adam Śmigiel-
ski i Bartłomiej Bado, którzy 
na bieżąco komentowali prze-
bieg meczów, zagrzewali do 
walki i bawili zawodników oraz 
kibiców. W rolę konferansjerek 
wcieliły się uczennice: Wiktoria 
Porębska, Lucyna Kostucha 
i Karolina Bednarska.

Dekoracji zwycięzkich drużyn 
dokonali przybyli goście: Adam 
Jarubas, Marek Wojtas i Tomasz 
Ziewiec .

Wójt gminy Pawłów wraz z radnym 
podczas Turnieju Mikołajkowego 
w Piłkę Siatkową w imieniu miesz-
kańców Gminy Pawłów wręczyli 
Adamowi Jarubasowi  pamiątkowa 

statuetkę z okazji 10 –  lecia pełnie-
nia funkcji marszałka województwa 
świętokrzyskiego oraz w podzięce 
za wsparcie naszej gminy.

Organizatorami turnieju byli na-
uczyciele wychowania fizycznego 
z Zespołu Szkół w Szerzawach: 

Sławomir Bicz, Edyta Śmigielska 
oraz Zbigniew Śmigielski. 

Na zakończenie wizyty marsza-
łek na ręce dyrektor szkoły Aurelii 
Piwko przekazał okazałe pudeł-
ko pełne książek w ramach akcji 
„Uwolnij książkę”.

MATERIAŁ PROMOCYJNY U-26/15 •20/20

 Na ręce dyrektor Piwko marszałek Jarubas przekazał pudełko z książkami

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników rozgrywek finałowych Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej
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Trwa właśnie konkurs, w ra-
mach którego lokalna grupa 
działania Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Świętokrzyskiej przy-
znaje dotacje na rozwój przed-
siębiorczości, na co zatem będą 
mogli liczyć właściciele firm?

Na początek muszę powiedzieć, 
przedsiębiorcy będą mieli trochę 
łatwiej niż w poprzednim okresie 
programowania. Po pierwsze dla 
tego, że poziom dofinansowania 
wyniesie aż 70% kwoty netto kosz-
tów kwalifikowalnych. To bardzo 
dużo, dotychczas było to nie wię-
cej niż 50%.

Ile zatem przedsiębiorca bę-
dzie mógł otrzymać dofinanso-
wania?

Maksymalnie 300 tys. zł. w całym 
okresie programowania. Będzie 
mógł je wykorzystać w jednej lub 
kilku dotacjach.

Na co będzie mógł je przezna-
czyć?

Przede wszystkim na zakup no-
wych maszyn, urządzeń, sprzętu 
komputerowego, licencji, oprogra-
mowania, które niezbędne są do 
prowadzonej działalności gospo-
darczej. Również zakup robót lub 
usług budowlanych związanych 
z remontem, modernizacją lub 

budową pomieszczeń, w których 
prowadzona jest działalność go-
spodarcza.

Czy przedsiębiorca będzie 
mógł otrzymać dofinansowanie 
na zakup samochodu?

Tak, ale pod warunkiem, że nie 
będzie to samochód osobowy 
przeznaczony do przewozu mniej 
niż 8 osób łącznie z kierowcą. Poza 
tym koszt zakupu takiego pojazdu 
może wynieść maksymalnie 30% 
pozostałych kosztów inwestycji.

Czy jeszcze są jakieś zakresy 
działalności gospodarczej, na 
które nie można otrzymać dofi-
nansowania?

Niestety tak. Na dofinansowanie 
nie mogą liczyć m.in. przedsiębior-
cy świadczący usługi wspomagają-
ce rolnictwo i następujące po zbio-
rach, produkujący samochody, 
przyczepy, naczepy, motocykle.

Czy przedsiębiorca będzie mu-
siał utworzyć i utrzymać miejsce 
pracy, tak jak w poprzednich la-
tach?

Obecnie przepisy w tym zakresie 
są trochę łatwiejsze. Po pierwsze 
dlatego, że obowiązek dotyczy tyl-
ko jeżeli przedsiębiorca otrzyma 
co najmniej 25 tys. zł dofinanso-

wania. Po drugie rozporządzenie 
wymaga utworzenia tylko jedne-
go miejsca pracy i utrzymania go 
przez 3 lata od rozliczenia dotacji.

Jak na razie wszystko brzmi 
pięknie, tylko brać pieniądze 
i rozwijać swoje firmy. Diabeł 
jednak zapewne tkwi w szczegó-
łach.

Ma pan tutaj rację. Przede 
wszystkim przedsiębiorcy muszą 
wziąć pod uwagę, że cała inwesty-
cja musi być zrealizowana zgodnie 
z obowiązującym prawem. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku 
inwestycji budowlanych. Oznacza 
to, że cała inwestycja musi być 
zrealizowana zgodnie z dokumen-
tacją techniczną. Przedsiębiorca 
musi o uzyskać wszystkie wyma-
gane prawem zgody, jak na przy-
kład Sanepidu. Na wszystko ma 
dwa lata od podpisania umowy 
o przyznaniu dofinansowania. Tu 
szczególnie zwracam uwagę na 
inwestycje budowlane, niestety 
w poprzednim okresie programo-
wania zdarzyły się nam przypadki 
przedsiębiorców, który otrzymali 
dofinansowanie na takie inwesty-
cje, a na kontroli zostało im udo-
wodnione, że wykonali je niezgod-
nie z dokumentacją techniczną 
i w efekcie Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa odmó-
wiła im wypłaty dofinansowania.

Czy jest jeszcze coś przed czym 
przestrzegłby Pan przedsiębior-
ców?

Przede wszystkim muszą oni 
brać pod uwagę swoje możliwo-
ści i pamiętać, że dofinansowanie 
polega na refundacji. To oznacza, 
że przedsiębiorca najpierw reali-
zuje swoją inwestycję za swoje 
pieniądze. Po dokonaniu wszyst-
kich płatności dotyczących inwe-
stycji składa wniosek o płatność. 
Wnioski te rozpatrywane są przez 
trzy miesiące, pod warunkiem że 
były dobrze przygotowane i że 
kontrola nie znalazła żadnych 
uchybień. Zatwierdzony wnio-
sek o płatność kierowany jest do 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, która z kolei 
ma miesiąc czasu na dokonanie 
płatności. Procedura ta ozna-
cza, że pieniądze przedsiębiorca 
otrzymuje najwcześniej w ciągu 
czterech miesięcy od złożenia 
wniosku o płatność.

Do kiedy przedsiębiorcy będą 
mogą składać wnioski o dofi-
nansowani?

Do 30 grudnia br. do godz. 
15.30. Ogłoszenie o konkursie 
wraz z całą dokumentacją do-
stępne jest na stronie Interneto-
wej www.lgd-srws.pl w zakład-
ce Nabory.

Szansa dla pawłowskich firm
Dzięki obecności gminy Pawłów w Stowarzy-

szeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej paw-
łowskie firmy mają szansę na pozyskanie du-
żych środków finansowych na rozwój swojej 
działalności, trzeba się jednak śpieszyć bowiem 
nabór wniosków o dofinansowanie zakończy się  
30 grudnia. O szansach na unijne wsparcie dla 
sektora biznesowego rozmawiamy z Piotrem Sa-
dłochą, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Świętokrzyskiej.
Rozmawia: Piotr Maj  kontakt@kronikapawlowska.pl  Piotr Sadłocha, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
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tel. 041 272-19-64, 600 819 525, e-mail: ankabp@wp.pl

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz

Szczęśliwego Nowego Roku 2017
życzy

Apteka Pawłów
mgr far. Marek Wiśniewski

REKLAMA

DLA KAŻDEGO KLIENTA PREZENT
LUB

TANKOWANIE GAZEM GRATIS

ZAPRASZA NA PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
W PAWŁOWIE

• pojazdów do 3,5 T • do pierwszej rejestracji w Polsce 
• ciągników rolniczych • motocykli i motorowerów 
• aut pokolizyjnych • przyczep, haków 
• oraz innych ...

ZADZWOŃ DO NAS:

41 272 17 65 • 508 258 943
Pawłów 108, 27-225 Pawłów

www.gazserwis.org

AUTOMATYKA 
DO BRAM

SZERZAWY 97
TEL. 663 509 841

WWW.OGRODZENIA-KUTE.NET.PL

UBEZPIECZENIA

BUDYNEK "GS" (OBOK PIEKARNI) PAWŁÓW 45A

ANNA BIL-PAWŁOWSKA

tel. 041 272-19-64, 600 819 525
e-mail: ankabp@wp.pl

TANIE UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW
UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

GOSPODARSTWA ROLNEGO I OC ROLNIKA
NISKIE CENY - SZEROKI ZAKRES

PELLET
TRANSPORT NA TERENIE GMINY

KAŁKÓW 64, 27-225 PAWŁÓW 

 501 640 164

TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE!
RABATY DO 25% DLA NOWYCH KLIENTÓW!

ZADZWOŃ! tel. 505 678 692  
NAPISZ! biuro@itstar.pl

KronikaPawłowska
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ŚW. MIKOŁAJ W BRZEZIU

ZAPISY NA INTERNET ŚWIATŁOWODOWY

GRUDNIOWE CZYTANIE W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ E-CZYTELNI

KOMPETENCJE KLUCZOWĄ DROGĄ DO SUKCESU





W niedzielne popołudnie, 4 grudnia, do remizy OSP w Brzeziu zawi-
tał św. Mikołaj.  

Spotkanie dzieci z sołectwa ze św. Mikołejem przygotowały członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeziu wraz z druhami OSP Brzezie. 

Trwają zapisy na listę osób zainteresowanych przyłączeniem się do 
budowanej właśnie przez sieć Klikom.net nowoczesnej infrastruktu-
ry światłowodowej. Łącza internetowe działające w tej technologii 
charakteryzują się wysokimi prędkościami rzędu 250 Mbps oraz nie-
zwykłą stabilnością i odpornością na warunki atmosferyczne.

By mieć możliwość skorzystania z nowoczesnych usług, wystarczy wy-
pełnić ankietę znajdującą się pod adresem: https://goo.gl/forms/TfXl-
zWvZ0xDVNUHq2

Jeśli obecnie mają Państwo umowę zawartą z innym operatorem, ale 
po jej zakończeniu chcieliby Państwo skorzystać z sieci światłowodowej 
Klikom.net, to również prosimy zapisać się na listę. Firma uwzględni 
zgłaszane przez mieszkańców zainteresowanie w swoich planach inwe-
stycyjnych.

Im więcej osób z danego obszaru zgłosi chęć przyłączenia się, tym 
większe jest prawdopodobieństwo, powstania sieci w tym miejscu. W 
pierwszej kolejności będą budowane odcinki, gdzie zbierze się najwięcej 
zainteresowanych osób.

Zapisy trwają do dnia 31 marca 2017 roku.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź na ewentualne dodatkowe 
pytania, prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy z Biurem Obsługi 
Klienta Klikom.net pod numer 41 333 6 333, lub adresem email: biuro@
klikom.net.

Gmina Pawłów realizuję pro-
jekt „Kompetencje kluczową 
drogą do sukcesu – wsparcie 
nauczania w szkołach podstawo-
wych w gminie Pawłów” współ-
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu rozpoczęła 
się 1 września br. i potrwa do 30 
czerwca 2018 roku.

Celem projektu jest podnie-
sienie kompetencji kluczowych 
oraz rozwój nauczania opartego 
o eksperyment, narzędzia i tech-
nologie informacyjno – komuni-
kacyjne (ICT) wśród 352 uczniów, 
którzy zostaną objęci wsparciem 
z uwzględnieniem zasady rów-
ności szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępność dla dzieci niepeł-
nosprawnych. Projekt obejmuje 
sześć szkół podstawowych: Chy-
bice, Pawłów, Rzepin, Szerzawy, 
Dąbrowa i Radkowice. W ramach 
projektu zrealizowane zostaną na-
stępujące zadania:

1. Budowanie i rozwijanie kompe-
tencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy (matematycz-
nych, ICT, językowych) oraz 
właściwych postaw, umiejęt-
ności (kreatywności, innowa-
cyjności oraz pracy zespołowej) 
poprzez realizację dla uczniów 
dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych, doradz-
twa edukacyjno – zawodowe-
go, wsparcia psychologiczno 
– pedagogicznego,

2. Tworzenie warunków dla na-
uczania opartego na metodzie 
eksperymentu w zakresie roz-
wijania kompetencji kluczo-
wych, poprzez:

• kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji uczniów w 
zakresie matematyki,

• doskonalenie umiejęt-
ności i kompetencji za-
wodowych nauczycieli 
matematyki, niezbędnych 
do prowadzenia procesu 
nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu,

• wyposażenie szkolnych 
pracowni w narzędzia do 
nauczania matematyki.

3. Indywidualizacja pracy z 
uczniami ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi w za-
kresie rozwijania kompetencji 
kluczowych, w tym wsparcie 
ucznia młodszego poprzez 
wsparcie uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym uczniów młodszych w 
ramach zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły lub placówki sys-
temu oświaty.

Powyższe cele zostaną osiągnię-
te poprzez: zwiększenie jakości i 
atrakcyjności kształcenia w kon-
tekście zwiększeniu szans uczniów 
na rynku pracy po ukończeniu 
kształcenia; dodatkowe zajęcia 
z matematyki, ICT i językowych;     
warsztaty umiejętności efektyw-
nego uczenia się; polepszenie 
warunków do nauki uczniów 
niepełnosprawnych; zajęcia re-
walidacyjno  – wychowawcze;     
uzupełnianie kwalifikacji zawodo-
wych nauczycieli.

Prowadzone będą: 

• dodatkowe zajęcia z języka an-
gielskiego dla 36 grup w dwóch 
edycjach: I edycja 19 grup, II 
edycja 17 grup; 

• kurs ECDL BASE +  moduł S7 
współpraca on-line (obsługa 
komputera i internetu): I edy-
cja 50 uczniów, II edycja 50 
uczniów, transport uczniów na 
kurs,

• warsztaty ”Ucz się kreatywno-
ści” – I edycja 19 grup, II edycja 
17 grup – catering i transport 
uczniów na kurs,

• zajęcia z matematyki meto-
dą eksperymentu – 36 grup w 
dwóch edycjach,

• szkolenie e-nauczyciel – I grupa
• zajęcia rewalidacyjne – I edycja 

4 uczniów, II edycja 7 uczniów.

Zakupione zostanie wyposa-
żenie szkolnych pracowni ma-
tematycznych: przyrządy do 
mierzenia długości; przyrządy do 
nauki o zbiorach i okręgach; waga 
dydaktyczna; zestaw do budowy 
brył przestrzennych i szkieletów 
brył; zestaw do nauki ułamków 
dziesiętnych, zwykłych i niewła-
ściwych; plansze matematyczne; 
przyrządy tablicowe magnetycz-
ne; tablety do pracy on-line; lap-
top dla prowadzącego do pracy 
on-line; programy komputerowe.

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z Mikołajem

 Dzięki realizacji projektu 352 uczniów podniesie umiejętności w zakresie ICT
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W ramach upowszechniania czytelnictwa Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Pawłowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publicz-
ną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Wydawnictwem Naukowym 
PWN oferuje czytelnikom w grudniu 2016 r. rozszerzoną listę książek 
dostępnych w bazie IBUK LIBRA.

Czytelnicy Biblioteki w terminie od 1 do 31 grudnia 2016 r. mogą korzy-
stać dodatkowo z prawie 5 tysięcy tytułów książek elektronicznych (są 
to powieści dla dzieci, młodzieży, dorosłych, biografie, wspomnienia, 
literatura faktu). Warunkiem korzystania z bazy IBUK LIBRA jest posia-
danie ważnego kodu PIN wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Pawłowie, dzięki któremu po zarejestrowaniu się na www.libra.ibuk.
pl można czytać wybrane książki bez ograniczeń i w dowolnym czasie.

Na podstawie danych statystycznych za miesiąc grudzień uwzględnia-
jących czas czytania i liczbę przeczytanych stron – zostanie wyłoniony 
najaktywniejszy czytelnik. Najaktywniejszy czytelnik otrzyma nagrodę 
książkową Wydawnictwa Naukowego PWN oraz upominki od IBUK LI-
BRA.
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 697 353 211

 697 353 211
WYLEWKI

WYLEWKI

WYLEWKI
MASZYNOWE

697 353 211

PROFESJONALNIE
SOLIDNIE

TERMINOWOWYLEWKI
MASZYNOWE

MASZYNOWE
27-225 Pawłów 9

TERMINOWO
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W odpowiedzi na 
Pani pytanie infor-
muję, że w najbliż-
szym czasie nie jest 
planowane otwarcie 
żłobka w Pawłowie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom młodych matek gmina Pawłów 
już od kilku lat prowadzi jedyną w 
całym powiecie publiczną placówkę 
do opieki nad dziećmi do lat 3. Klub 
dziecięcy w Jadownikach na obecną 
chwilę dysponuje wolnymi miejsca-
mi oraz istnieje możliwość dostoso-
wania jego godzin pracy do potrzeb 
rodziców.

Jeśli chodzi o kwestię dofinanso-
wania miejsc w prywatnych żłobkach 
funkcjonujących na terenie miasta 
Starachowice informuję, że nie jest to 
możliwe.

Dzień dobry. 
Chciała bym wie-
dzieć kiedy i jak 
będzie rozwiąza-
na kwestia działek 
przez które prze-

biega linia dawnej kolejki wąsko-
torowej i działek które graniczą z 
tą linią. Kiedy latem dzwoniłam 
w tej kwestii powiedziano mi że 
ma być spotkanie w tej sprawie 
z zainteresowanymi. Czy można 
liczyć na takie spotkanie w naj-
bliższych miesiącach?

Sprawa sprzedaży 
działek po kolejce wą-
skotorowej jest cały 
czas analizowana. 
Na kilku spotkaniach 
wiejskich wspomina-

łem mieszkańcom o możliwości uregu-
lowania stanu prawnego tych działek. 
W większości przypadków działki te są 
zajęte przez mieszkańców i użytkowane 
od lat. Na niektórych zostały wybudo-
wane nawet domy lub budynki gospo-
darcze. Myślałem, że gdy gmina wyjdzie 
z taka propozycją mieszkańcy będą 
zadowoleni, jednak spotkałem się także 
z głosami, że gmina nie powinna tych te-
renów sprzedawać, a oddać za darmo. 
Takiej możliwość niestety nie ma. Te-
reny te stanowią własność samorządu  
i gospodarowanie nimi musi odbywać 
się zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Jako wójt uważam, że uregulowanie 
własności jest w interesie wszystkich. 
Mieszkańcy będą pełnoprawnymi wła-
ścicielami swoich działek, będą mogli je 
bez żadnych problemów sprzedawać, 
czy przekazywać dzieciom. Gmina na-
tomiast będzie miała z tego tytułu jakieś 
wpływy finansowe. Niezbyt duże, bo 
gmina będzie musiała ponieść koszty 
wydzielenia działek. Jednorazowy koszt 
wydzielenia działki to ok 1500-2000 zł. 
Przy większej ilości pewnie będzie to 
taniej. Może się jednak zdarzyć że cena 
niektórych małych nieruchomości bę-
dzie niższa niż koszty które gmina ponio-
sła w związku z przygotowaniem działek 
do sprzedaży. Już po nowym roku będą 
organizowane spotkania z mieszkańca-
mi w tych miejscowościach przez które 
przechodziła trasa kolejki. Na tych spo-
tkaniach będziemy ustalać szczegóły 
dalszych działań.
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Wójt Gminy Pawłów przypomina, 

iż obowiązki dotyczące zimowe-
go utrzymania dróg na terenie 
Gminy Pawłów należą do:

• – dla dróg wojewódzkich – 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, Obwód Dróg Woje-
wódzkich w Nowej Słupi tel. 41 
317 74 63

• – dla dróg powiatowych – Za-
rząd Dróg Powiatowych w Sta-
rachowicach tel. 41 273 02 27

• – dla dróg gminnych – Gminny 
Zakład Usługowo – Inwestycyj-
ny w Brzeziu tel. 41 272 27 70. 

Pod powyższymi numerami te-
lefonów można zgłaszać prośby 
o interwencję.

Drogi wojewódzkie: • 751 – Nowa 
Słupia – Bodzentyn • 752 – Stara-
chowice – Nowa Słupia – Raków  
• 756 – Górno – Bodzentyn – Rze-
pin.

Drogi powiatowe: • 0598T – Dą-
browa – Grabków – Bostów • 0600T 
– Rzepin – Rzepinek –Szerzawy – 
Brzezie – Łomno • 0601T – Łomno – 
Łomno Zarzecze • 0602T – Tarczek 
– Grabków • 0603T – Szerzawy – 
Chybice – Wieloborowice – Szarot-
ka • 0604T – Jadowniki – Ambro-
żów • 0605T – Warszawek – Pawłów 
– Bukówka – Szeligi • 0606T – Rze-
pinek – Szerzawy • 0607T – Rad-
kowice – Szerzawy • 0608T – Sie-
kierno – Bronkowice – Rzepin • 
0611T – Śniadka – Tarczek • 0612T 
– Rzepin – Dąbrowa • 0613T – Sty-
ków – Dąbrowa – Pawłów • 0627T 
– Styków – Kałków • 0628T – Dą-
browa – Kałków • 0629T – Pawłów 
– Bukówka – Broniewice • 0630T – 
Trzeszków – Pokrzywnica • 0631T 
– Chybice przez wieś • 0632T – 
Włochy – Wieloborowice • 0649T 
– Nietulisko – Szeligi – Kotarszyn 
• 0650T– Kałków – Godów – Doły 
Biskupie. 

Drogi gminne. Pozostałe wyżej 
nie wymienione drogi.

NOWE HARMONOGRAMY 
ODBIORU ODPADÓW  
KOMUNALNYCH



Od 1 stycznia 2017 roku zmieni 
się odbiorca odpadów komunal-
nych na terenie gminy w Pawło-
wie. Obowiązki od nowego roku 
przejmie firma Zieliński z Rakowa. 

W związku z powyższym zmianie 
ulegają harmonogramy odbioru 
odpadów komunalnych od miesz-
kańców gminy Pawłów. Firma 
Zieliński począwszy od 12 grud-
nia dystrybuuje na terenie naszej 
gminy nowe harmonogramy oraz 
worki na odpady segregowane. 
Przypominamy, iż kosze na odpa-
dy zmieszane nie będą wymienia-
ne są bowiem własnością gminy 
Pawłów.

Pytanie do Wójta
Na stronie internetowej gminy Pawłów znaj-

dziemy zakładkę „Pytanie do Wójta”. To miej-
sce gdzie każdy mieszkaniec może zadać pytanie 
do włodarza gminy. Zakładka cieszy się popular-
nością. Mieszkańcy zadali już ponad 100 pytań. 
Na wszystkie Wójt udziela wyczerpujących od-
powiedzi. W dzisiejszym numerze kilka z ostat-
nich pytań i odpowiedzi na nie. 

Jest szansa żeby 
w najbliższym 
czasie powstało 
w Pawłowie bo-
isko do piłki nożnej 
wymiarowe 105 

na 69 żeby miała gdzie trenować 
młodzież Arki Pawłów oraz zespół 
seniorski? Piłka nożna to nasz na-
rodowy sport. Mamy na kim się 
wzorować. Reprezentacja odnosi 
niesamowite sukcesy. Może to 
właśnie w naszej małej miejsco-
wości wychowamy następcę Le-
wandowskiego? W każdej gminie 
powstają zespoły i szkółki dla naj-
młodszych adeptów piłki, a u nas 
w Pawłowie gdzie mamy swój 
gminy klub od 2002 roku nie bę-
dzie boiska ani drużyny?

Gmina obecnie 
projektuje zespół 
boisk sportowych 
na terenie znaj-
dującym się za 
urzędem. W po-

przednich latach udało się wyku-
pić od mieszkańców prawie 5 ha 
gruntu. Dla tego obszaru przygo-
towano plan zagospodarowania 
przestrzennego i obecnie trwają 
wstępne prace projektowe. Na 
tym terenie zostanie zaprojekto-
wane boisko w pełnym wymiarze 
tak, by mogły się odbywać wszel-
kiego rodzaju mecze nawet te 
międzynarodowe. Plac na którym 
boisko funkcjonowało do tej pory 
nie dawał możliwości poszerzenia 
płyty boiska. Na terenie za urzę-
dem będzie dodatkowo zaplano-
wane mniejsze boisko treningowe 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 
Mają być też trybuny na kilkaset 
osób, szatnie, pokoje sędziowskie 
i kompletne zaplecze dla sportow-
ców. Cały teren będzie skomuni-
kowany drogami dojazdowymi 
i chodnikami ze szkołą i obecną li-
nią zabudowy. Droga która jest bu-
dowana przy hali będzie również 
elementem komunikacyjnych dla 
przyszłego Kompleksu Sportowe-
go. Jeżeli gmina będzie miała już 
opracowany i zaakceptowany pro-
jekt to przystąpi do budowy płyty 
boiska. Na inne obiekty, w tym 
Kompleksie, będziemy chcieli uzy-
skać dofinansowanie zewnętrzne 
natomiast sama płyta boiska bę-
dzie wykonana szybko ze środków 
własnych gminy. Sama płyta nie 

jest zbyt kosztowna chodzi jednak 
o to by była wykonana zgodnie 
z projektem na całość Kompleksu 
tak, aby przy kolejnych robotach 
nie trzeba było jej poprawiać czy 
wręcz przerabiać. Pierwszym ele-
mentem Kompleksu Sportowego 
jest hala sportowa, której budo-
wa właśnie się rozpoczęła. Ja już 
pisałem na ten temat i jest duży 
artykuł na naszej stronie o plano-
wanym zagospodarowaniu terenu 
Kompleksu Sportowego. W arty-
kule tym są pokazane koncepcje 
zagospodarowania, plany rysunki 
itd.. Zapraszam do zapoznania się 
z artykułem: https://pawlow.pl/
nowa-wizja-kompleksu-sportowe-
go-w-pawlowie/

Natomiast przez okres najbliż-
szej rundy (od wiosny do waka-
cji) Arka będzie musiała grać na 
boisku wypożyczonym. Będą to 
prawdopodobnie Rudki albo Bro-
dy. Zarząd klubu będzie prowadził 
rozmowy w tej sprawie. Da nam 
to czas by przygotować boisko 
do gry w Tarczku. W Tarczku jest 
spory teren i boisko będzie miało 
odpowiedni wymiar na te klasę 
rozgrywkową. W Tarczku są szat-
nie i natryski, a więc warunki wca-
le nie będą gorsze od obecnych. 
Boisko w Tarczku będzie wyrów-
nane, oznakowane, zamontujemy 
odpowiednie bramki i piłkochwy-
ty. Wstępne prace pomiarowe 
w Tarczku już się rozpoczęły, ale 
ze względu na pogodę właściwe 
roboty rusza dopiero wiosną. Roz-
grywki na odnowionym boisku 
w Tarczku będą mogły się rozpo-
cząć od rundy jesiennej w roku 
2017. Nie wiem ile Arka będzie gra-
ła w Tarczku. Mam nadzieję, że nie 
dłużej niż rok.

Proszę o informa-
cję, czy planowane 
jest w najbliższym 
czasie otwarcie 
żłobka w Pawło-
wie. Funkcjonujący 

klub w Jadownikach jest położony 
w mało dogodnym miejscu (nie 
jest po drodze do miejsca pracy 
– musiałabym nadkładać 15 km) 
oraz jest on czynny do godz. 16.30, 
a dużo ludzi pracuje do godz. 17. 
Ewentualnie, czy istnieje moż-
liwość dofinansowania żłobka 
w Starachowicach?
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Czad i ogień – obudź czujność!
Przeprowadzone badania przez MSWiA, dowio-

dły, iż świadomość na temat czadu i zagro-
żenia pożarowego jest niska. Według nich 41% 
Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. 
Niepokojące  jest to, że aż co czwarty Polak my-
śli, że czad można poznać po zapachu lub po dy-
mie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest 
bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, 
że czad można wykryć za pomocą specjalnych 
czujników.

Co trzeci pożar powstaje w na-
szym mieszkaniu – tam, gdzie 
czujemy się najbezpieczniej i zbyt 
często zapominamy o potencjal-
nych zagrożeniach. W 2015 roku 
w Polsce odnotowano prawie 
30 tys. pożarów mieszkań,  7414 
osób trafiło do szpitala, 512 osób 
poniosło śmierć w pożarach, 50 
osób zginęło od zatrucia tlenkiem 
węgla. 

Święta... czas przygotowań, go-
rączkowych zakupów, sprzątania 
i gotowania. W ferworze walki 
nietrudno o niedopatrzenie i nie-
ostrożność. Brakuje Ci czasu na 
wiele spraw, lecz pamiętaj o dopil-
nowaniu swoich małych pociech, 
które w zamieszaniu mogą zrobić 
coś kompletnie nieprzewidywal-
nego. Myśl za swoje dziecko! Po-
staraj się, by nie miało ono dostę-
pu do gorących garnków. Zajmij 
je strojeniem choinki, robieniem 
łańcuchów z kolorowego papieru 

lub aniołków z masy solnej. 

Aby choinka się świeciła, a nie 
paliła: 

• ustaw ją stabilnie z daleka od 
grzałek, piecyków, termowen-
tylatorów lub kominka – stru-
mień ciepła emitowany przez 
te urządzenia nie może być 
skierowany na choinkę,

• nie ustawiaj jej blisko firan i za-
słon,

• pamiętaj, że nie ma znaczenia, 
czy jest prawdziwa, czy sztucz-
na – obie łatwo się palą.

Oświetlenie choinki:

• wybierz lampki świąteczne 
opatrzone znakiem CE,

• nie zakładaj na choinkę lampek 
własnego wyrobu,

• nie wieszaj na choince zimnych 
ogni (zimne są tylko z nazwy) 
ani świeczek – palą się bardzo 

krótko, a stanowią duże zagro-
żenie pożarowe.

Świeca:

• nie ustawiaj jej blisko choinki, 
firan, zasłon i innych palnych 
lub „fruwających” rzeczy,

• nie dopuść do zapalenia się 
ozdób świecznika.

• Oświetlenie zewnętrzne:
• kupuj lampki świąteczne, które 

są przeznaczone do używania 
w warunkach zewnętrznych,

• nie dopuść, by łączenia kabli 
leżały w wodzie, śniegu lub bło-
cie.

Zimne ognie:

• teoretycznie są bezpieczne, 
jednak wytwarzają wysoką 
temperaturę i w sprzyjających 
warunkach mogą wywołać po-
żar,

• nie zezwalaj swoim dzieciom 
na zabawę zimnymi ogniami 
bez nadzoru osoby dorosłej.

A jeśli choinka się zapaliła?

• Odłącz ozdoby (lampki, świa-
tełka) od instalacji elektrycznej.

• Polej choinkę wodą lub użyj ga-
śnicy.

• Pożar się rozprzestrzenia? We-
zwij straż pożarną i ewakuuj 
się!

Pamiętajmy także żeby czad nie 
zaprowadził Cię na drugi świat… cza-
du nie zobaczysz… nie poczujesz… 
a niewielka dawka może zabić… 
Głównym źródłem zatruć w budyn-

kach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentyla-
cyjnych, spalinowych i dymowych. 
Wadliwe działanie wspomnianych 
przewodów może wynikać z ich 
nieszczelności, braku konserwacji 
(w tym czyszczenia), wad konstruk-
cyjnych oraz często niedostosowa-
nia istniejącego systemu wentylacji 
do stopnia szczelności stosowanych 
okien i drzwi (szczególnie po wymia-
nie okien i drzwi z starych na nowe). 
Może to prowadzić do niedrożności 
przewodów, braku ciągu, a nawet do 
powstawania zjawiska ciągu wstecz-
nego, polegającego na tym, że dym 
zamiast wydostawać się przewodem 
kominowym na zewnątrz – cofa się do 
pomieszczenia. Zaprzyjaźnij się z ko-
miniarzem, może uratować Ci życie! 
W ubiegłym sezonie grzewczym:

REKLAMA
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20-lecie zespołu „Okrasa”
Rozmowa z Bożeną Sławek, instruktorem GOKSiR Pawłów

Pani Bożeno, od początku jest 
Pani związana z Dziecięcym 
i Młodzieżowym Folklorystycz-
nym  Zespołem „Okrasa”, czy 
może nam Pani opowiedzieć  jak 
się to wszystko zaczęło?  

Folklorystyczna działalność arty-
styczna  w naszej gminie zapocząt-
kowana została w Radkowicach 
przy Wiejskim Domu Kultury stwo-
rzonym przez Panią doc. Wandę 
Pomianowską. To tam, Pan Bo-
gusław Sitek wspólnie z Panią Po-
mianowską rozpoczeli działalność 
Dziecięcego i Młodzieżowego Ze-
społu Folklorystycznego “Podłysi-
ca”. Był to wówczas, jedyny zespół 
działający w całej gminie Pawłów. 
Wspominam z radością i szacun-
kiem Panią Wandę Pomianowską 
– animatorkę ruchu kulturalnego 
i społecznego, prężnie działającą 
kierownik zespołu “Podłysica”. 
W Radkowicach też narodził się ka-
baret ludowy pod nazwą “Prosto 
z mostu”, dla którego teksty pisała 
właśnie pani Wanda i Pan Bogu-
sław. Pani Pomianowska tworzyła 
także teksty piosenek ludowych, 
przyśpiewek, opracowywała twór-
czość gwarową poetów ludowych. 
Słowa poloneza „na wejście” dla 
zespołu „Okrasa” pt. “Wychodzi-
my z ziemi tej” to autorskie słowa 
pani Pomianowskiej. Instrukto-
rami zespołu “Podłysica” był pan 
Bogusław Sitek oraz pan Czesław 
Rybka, przy czym pan Czesław po-
czątkowo był tancerzem zespołu, 
a potem pomagał przy jego pro-
wadzeniu. Tak to jest w działal-
ności zespołów amatorskich, że 
w pewnych momentach zabraknie 
jednego ogniwa i cała grupa musi 
zmierzyć się z problemem „być 
albo nie być”. Tutaj, Pan Bogusław 
wyjechał za granicę, Pani Pomia-

nowska opuściła Radkowice w ce-
lach naukowych, pierwsze pokole-
nie tancerzy dorosło… Dodatkowo 
narodził się pomysł, że Wiejski 
Dom Kultury zostanie przeniesio-
ny do Pawłowa, jako do siedziby 
i centrum gminy. Tak też się stało. 
Drewniany, stary budynek Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Pawłowie 
był kolebką powstawania zespołu 
“Okrasa” - to tutaj wszystko się 
zaczęło. Dzieci, które już w Radko-
wicach odkryły w sobie chęci i ta-
lenty artystyczne, chciały coś dalej 
robić, więc przyjeżdżały tu do nas, 
do GOK-u w Pawłowie. Założony 
został także zespół “Stella”, prowa-
dzony przez pana Dariusza Dyga-
sa. Skład zespołu stanowiły dzieci 
i młodzież z całej gminy, a najwię-
cej z Radkowic i Rzepina. Dużą rolę 
odegrał tutaj pan Tomasz Gaw-
lik - ówczesny nauczyciel języka 
polskiego w Radkowicach, który 
werbował dzieci z tamtej szkoły do 
zespołu.

Pani Wanda Pomianowska, Pan 
Bogusław Sitek, Pan Czesław 
Rybka, a Pani w którym momen-
cie rozpoczęła swoją przygodę? 

Przy GOK w Pawłowie zaczęłam 
pracę w 1991 r. działalnością w ze-
spole “Stella”. Wtedy było tak, że 
byłam członkiem zespołu oraz in-
struktorem. To było normalne, bo 
przecież miałam tyle lat co człon-
kowie zespołu! Dla dzieci i mło-
dzieży organizowana była także 
nauka gry na instrumentach, a ja 
byłam nauczycielem-instrukto-
rem. Początkowo występowaliśmy 
tylko na imprezach okolicznościo-
wych, gdzie angażowane były rów-
nież dzieci ze szkoły podstawowej. 
Po kilku latach dopiero powstał 
zespół „Okrasa”. Nie pamiętam do-
kładnie, kto zainicjował powstanie 

zespołu, ale myślę, że inicjatywa 
była wspólna: Pani Teresy Sob-
czak, ówczesnej dyrektorki GOK-
-u, Pana Bogusława Sitka, który 
się na tym znał i moja, ponieważ 
ja byłam pierwsza do roboty i na-
uki. Wiem, że miałam w sobie 
ogromny entuzjazm, byłam tym 
wszystkim zafascynowana, bar-
dzo dużo się działo. Działając 
w zespole „Stella” ogłaszałam 
w szkole w Pawłowie nabór 
do zespołu “Okrasa”, werbo-
wałam dzieci i zajmowałam 
się nimi. Przyjeżdżał Pan 
Bogusław Sitek, z którym 
wspólnie pracowaliśmy 
i tworzyliśmy zespół. 
Marzeniem Pana Bogusia było 
utworzenie dziecięcego i młodzie-
żowego zespołu folklorystycz-
nego – teraz to się spełniło. Pan 
Bogusław jako znawca tańców lu-
dowych i naszych świętokrzyskich 
melodii był choreografem, ja uczy-
łam się od Niego. Wiedza muzycz-
na zdobyta na studiach dała mi 
ogólny ogląd tańców i melodii lu-
dowych, dopiero praktyka pozwo-
liła na zdobycie tak cennego teraz 
doświadczenia. Pierwszy duży wy-
stęp na scenie zespołu “Okrasa” 
miał miejsce w lutym 1998 r. ale 
utworzenie zespołu było wiosną 
1997 i rok ten uznawany jest za na-
rodziny zespołu “Okrasa”.

Od samego początku działalno-
ści była Pani także nauczycielką 
muzyki w szkole w Pawłowie, 
to Pani werbowała chętnych do 
zespołu. Pamięta pani tamte 
dzieci?

Oczywiście, głównie były to dzie-
ci z piątej i szóstej klasy. Teraz są 
to już dorośli ludzie, dziewczyny 
zmieniły nazwiska, mają swoje 
rodziny, swoje życie. Choć trud-
no wszystkich zapamiętać, to 
z tamtych pierwszych lat mam 
w oczach: Jagodę Wiosło, Ilonę 
Czaja, Milenę Stępień, Damiana 
Sławka, Izę Sławek, Joannę Po-
cheć, Katarzynę Mularczyk, Mi-
rosława Wąchockiego, Monikę 
Bonia, Basię Samiec, Milenę Cza-
ja, Justynę Stanecką, Izę Lefek, 

Radka Wąchockiego, Natalię 
Hamerę, Marlenę Mikos, Magdę 
Mikos, Tomka Pochecia, Micha-
ła Pochecia, Grzegorza Kiczora, 
Magdę Pocheć, Mateusza Piwko, 
Sebastiana Lefka, Anitę Góra, 
Piotra Sławka, Radosława Wio-
sło, Przemka Prostaka, Damiana 
Zielińskiego, Milenę Kubickiej, 
Michała Wronę, Aleksandrę Sta-
necką, Karolinę Stanecką, Mi-
chała Matyska, Annę i Ewelinę 
Skorupa, Anię Sitek, Izę Kisiel, 
Bartka Miśkiewicza, Rafała Mu-
larczyka, Martynę Mularczyk, 
Lidzię Przygodę - nie sposób wy-
mienić wszystkich! Zauważyłam, 
że jak jedno dziecko z domu tań-
czyło, to już potem całe rodzeń-
stwo przychodziło do „Okrasy”. 
Stawało się to rodzinną tradycją 
i trwa po dziś dzień! Takie rodziny 
to: Kubiccy, Sławek, Mikos, Cza-
ja, Wąchoccy, Wiosło, Mularczyk, 
Grunt, Miśkiewicz, Hamera, 
Boguccy, Kwiecień, Lefek, Przy-
goda, Matysek, Staneccy, Sitek, 
Kwietniewscy, Lipowie, Pocheć, 
Kusiak, to nasze „okrasowe” ro-
dziny!

Jak wyglądało to wtedy orga-
nizacyjnie, te przygotowania, 
stroje, próby? Kto był wtedy 
z Panią? 

Garderobę mieliśmy w piwni-
cy, stroje były „z odzysku”, czę-
sto za małe, dzieci szybko z nich 
wyrastały. Ale były! Cieszyliśmy 

 Bożena Sławek

 Pamiątkowe zdjęcie pierwszego składu zespołu „Okrasa”
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 Jeden z pierwszych występów zespołu
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Od 20 lat na terenie naszej gminy działa mło-
dzieżowy zespół folklorystyczny „Okrasa”. 

O początkach zespołu, jego historii rozmawiamy 
z jego współtwórczynią Bożeną Sławek.
Rozmawia: Piotr Maj  kontakt@kronikapawlowska.pl
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się i z tego! Próby były w nowym 
wtedy budynku GOK. Pan Czesław 
Rybka zajmował się wtedy opieką 
i odwożeniem dzieci do domów. 
Razem z Panem Bogusławem do 
występów kompletowaliśmy stro-
je, ubieraliśmy dzieci, pastowali-
śmy buty, pan Czesław przema-
lowywał je nawet - z czerwonych 
na czarne - wszystko wspólnymi 
siłami. Pomagała nam także pani 
Elżbieta Sławek. Wyglądaliśmy 
wtedy w porównaniu do innych 
dosyć skromnie, nie było na to 
pieniążków, zupełnie inne czasy… 
Teraz jest o wiele lepiej - myślę, 
że wiele zmieniły projekty unijne, 
a także inne spojrzenie na folklor. 
Mimo tego, jak się popatrzyło wte-
dy na te dzieci, to i tak ślicznie wy-
glądały - dlatego było warto!

A co pani Bożeno było wtedy 
najtrudniejszego?  

Najtrudniejsze dla mnie było to, 
że dzieci wstydziły się stroju ludo-
wego. Powiem ich językiem: to był 
obciach i wiocha! Mimo tego, że 
przecież lubili taniec, lubili wystę-
py, cieszyli się z wyjazdów. Teraz to 
się zmieniło ponieważ zostało wy-
pracowane przez lata - ostatnich 
10 lat co najmniej! Praca nad tym, 
aby dzieci po konkursie nie chcia-
ły od razu się przebierać trwała 
bardzo długo. Teraz kiedy folk stał 
się modny i trendy - dzieci już się 
nie wstydzą, wręcz przeciwnie, to 
się podoba młodzieży. Myślę, że 
i w społeczeństwie poszukiwanie 
korzeni i duma z tego co swojskie, 
też swoje zrobiła! Popatrzmy na 
górali i uczmy się!

Wiemy, że zespół zdobywał 
wiele nagród, wyróżnień… pro-
szę o tym opowiedzieć? 

Sukcesów było dużo. W Busku 
Zdroju na konkursach międzyna-
rodowych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych zajmowaliśmy czołowe 
miejsca. Pamiętam jak się dzieci 
wtedy cieszyły! Każdy rok to było 
oczko wyżej. To była taka radość, 
te emocje, czekanie na opinię 
jury, pochwały, że się rozwijamy. 
Był  Międzywojewódzki Przegląd 
„Taneczny Krąg” w Przemyślu. 
Zdarzało się, że jury obcinało nam 
punkty za brak kompletnych stro-
jów (własne buty, czy spódniczki).
Kiedyś w Brodach na dożynkach, 
podszedł do nas ważny choreo-
graf i muzyk - Pan Janusz Chmie-
lewski z WDK Kielce i powiedział 

“no tyle lat  prosiłem o chórek 
i wreszcie wspaniale śpiewacie!” 
Ja czuwałam wtedy nad śpiewem, 
werbowałam dziewczyny ze szko-
ły do śpiewu, bo własnego chórku 
zespół nie miał nigdy. Jaki to było 
ważne dla mnie! Od kilku lat chó-
rek mamy. Mieliśmy także swoją 
kapelę, wprawdzie krótko, ale tu 
szczególnie wyróżniała się Justy-
na Stanecka - miała niesamowite 
“ucho”, bardzo zdolna dziewczy-
na, grała na wielu instrumentach. 
Kapela w dziecięcym czy mło-
dzieżowym zespole jest trudna do 
utrzymania przez dłuższy czas. Na-
uczyliśmy jedną „zmianę”, zanim 
dobrze grali to już odchodzili do 
szkół średnich. No i tak nie bardzo 
miało to sens -  taka trochę syzy-
fowa praca. Teraz, gdy jest zespół 
młodzieżowy, to jest o  tyle dobrze, 
że dzieci są z nami bardzo dłu-
go. Jak zaczną od 5 lat, tak mogą 
być z nami nawet do swojej dwu-
dziestki. 

A jak rodzice reagowali na 
udział swoich pociech w zespo-
le? 

Rodzice byli zawsze bardzo życz-
liwi i bardzo nam kibicowali. Byli 
(i są) zainteresowani konkursami 
w jakich braliśmy udział, cieszyli 
się razem z nami z sukcesów. An-
gażowali się w pomoc, pomagali 
kompletować stroje, sznurować 
buty, bo małe dzieci nie zawsze 
potrafiły zapiąć ładnie koszule, 
związać warkocze itd. To było dla 
mnie ważne! Nie wymienię wszyst-
kich, ale pamiętam panią Ninę 
Kusiak, która obecnie zajmuje się 
garderobą zespołu, były zawsze 
z nami razem z panią Edytą Kwie-
cień i panią Anną Pocheć. Te panie 
oprócz ubierania swoich dzieci, 
pomagały całemu zespołowi. One 
jeździły z nami i dźwigały nasze 
stroje, zbierały zgubione wstążecz-
ki, prowadziły dzieci razem z nami 
do autobusu. Ponieważ  dzieci 
było coraz więcej, nie ogarniałam 
wszystkiego, trzeba było mieć oczy 
wszędzie i wtedy mogłam liczyć na 
rodziców. Oprócz tego często sły-
szałam (i słyszę!) od rodziców na-
szych dzieci miłe słowa wdzięcz-
ności.

Z perspektywy tych 20 lat, jak 
Pani teraz  widzi swoją pracę 
z dziećmi i młodzieżą, jakie są 
odczucia i wspomnienia? 

W przeciągu tych 20-stu lat zrobili-

śmy kawał dobrej roboty. I nie zrobi-
łaby tego jedna osoba, to musi być 
zespół ludzi. No i do tego zespołu 
należą: dyrektorki, pracownicy i in-
struktorzy GOKSiR: Teresa Sobczak, 
Alicja Imiołek, Bogusław Sitek, 
Nina Kusiak, Elżbieta Sławek, Cze-
sław Rybka, Magdalena Wójcik i ja. 
Nie da się z młodzieżą, z żywym ma-
teriałem pracować i rozwijać w po-
jedynkę. Z jednego zespołu „Okra-
sa” w tym momencie zrobiliśmy 
trzy. Ale najważniejsze o czym chce 
tutaj powiedzieć, to to, że zawsze 
mieliśmy życzliwe wsparcie ze stro-
ny władz samorządowych naszej 
gminy. Pan Wójt Ignacy Gierada, 
wspierał zespół i mogę powiedzieć, 
że zawsze był dumny z młodzieży 
i ich występów. On rozpoczął zwy-
czaj, że w okresie przed lub w czasie 
wakacji, dzieci i młodzież wyjeżdża-
ją na wycieczkę, co w dużym stopniu 
przyczynia się do integracji zespo-
łów. Ten zwyczaj kontynuuje obec-
ny Wójt Gminy Pawłów – pan Marek 
Wojtas, za co serdecznie dzięku-
jemy. W ogóle takie wyjazdy miały 
i mają dla nas ogromne znaczenie, 
ponieważ grupa się scala, pozna-
je i wtedy młodzież nie odchodzi, 
są z nami bardzo długo. Wycieczki 
mają wartość wychowawczą, edu-
kacyjną, poznawczą. Jako instrukto-
rzy i wychowawcy zarazem, bardzo 
cenimy życzliwość władz gminy, bo 
wiemy, że doceniają jak ważna jest 
nasza praca z młodymi ludźmi i dla 
młodych. Nie ma tak, że młodzi są 
z nami rok czy dwa, ale zostają ile 
mogą, dokąd nie skończą edukacji. 
A te osoby, które już odeszły np. na 
studia mówią, że im tego brakuje, 
chcieliby znowu być tutaj. Ta mło-
dzież, z którą obecnie pracujemy, 
kiedy z różnych względów odwołu-
jemy czasem próbę, mówią że nie 
mogą sobie znaleźć miejsca w pią-
tek czy środę. Myślę, że lubią być 
i pracować w zespole. Chyba to jest 
dla mnie największa satysfakcja i ra-
dość. 

Jak pani myśli, czy uczestnic-
two w zespole przełożyło i prze-
kłada się na dorosłe życie dzieci, 
które tańczą w zespole? 

Zdecydowanie ma to ogromnie 
pozytywny wpływ na ich życie. 
Zebranie grupy młodzieży i praca 
z młodzieżą w tych czasach wy-
maga poświęcenia i cierpliwości. 
W okolicznych gminach istnieją 
zespoły folklorystyczne dorosłych 
ludzi, Koła Gospodyń, nie ma mło-
dzieżowych zespołów (oprócz Ru-
dek, gdzie niedawno taki zespół 
powstał). Będąc nauczycielem 
muzyki, widzę że dzieci tego po-
trzebują, że chcą przychodzić. To 
jest dla nich jedyne oderwanie się 
od codzienności, szkoły, kompu-
tera. Oprócz tego, że dzieci dużo 
uczą się na zajęciach, mogą także 
porozmawiać, spędzają ze sobą 
czas w twórczy sposób. Zespoły, 
które obecnie działają tworzą ta-
kie „społeczności koleżeńskie”, 
coraz więcej dzieci pojawia się nie 
tylko z Pawłowa, ale i Chybic, Sze-
rzaw, Rzepina, Dąbrowy, Jadownik 
i Godowa. Jak już złapią w zespole 
bakcyla, to są z nami bardzo długo. 

Pojawiają się także uczniowie, któ-
rzy mają problemy z nauką przez 
co czują się „gorsi”. Działalność 
w zespole sprawia, że takie osoby 
odkrywają swój własny potencjał, 
stają się innymi ludźmi, lepszymi, 
odkrywają swoje dobre strony. To 
im się podoba. 

Co by się działo w naszym 
Pawłowie, gdyby nie było Okra-
sy? 

To bardzo ważne pytanie! Moż-
na powiedzieć, że w GOK-u mogą 
być zajęcia dla dzieci i młodzieży 
lub niekoniecznie. Można po-
przestać na „wynajętych” zespo-
łach, a zajęcia dla dzieci zostawić 
rodzicom. Ale myślę, że to nie 
nastąpi dopóki Pan Wójt i władze 
samorządowe widzą taką potrze-
bę, a my mamy radość z tej pracy. 
Tak dużo pozytywnych aspektów 
istnienia całego amatorskie-
go ruchu artystycznego przy 
GOKSiR w Pawłowie sprawia, że 
ten zespół wciąż żyje i się rozwi-
ja. W dzisiejszych czasach dzieci 
mają więcej możliwości spę-
dzania wolnego czasu, a “nasze 
dzieci” zespołowe wykorzystują 
go poprzez naukę tańca, śpiewu, 
udział w zajęciach teatralnych. 
Pani Alicja Imiołek - dyrektor 
GOKSiR w Pawłowie, również nas 
wspiera i zapewnia nam tak wie-
le możliwości rozwoju, poprzez 
udział w różnych projektach, że 
naprawdę dzieję się bardzo dużo. 

Pani zdaniem, jaki jest naj-
większy sukces zespołu?

Było ich dużo, ale taki najwięk-
szy to I miejsce w „II Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Ran-
czerskiej – Wilkowyjce”, gdzie 
organizatorem było Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dyrek-
torem festiwalu Piotr Pręgowski 
– popularny „Pietrek” z serialu 
„Ranczo”. W jury zasiadali akto-
rzy z serialu oraz przedstawiciele 
ministerstwa. Udział w festiwalu 
i zdobycie I miejsca to był dla 
nas ogromny sukces. Byliśmy 
jednym z dwóch zespołów repre-
zentujących województwo świę-
tokrzyskie na krajowym finale 
festiwalu. Także udział w Między-
wojewódzkim Przeglądzie “Ta-
neczny Krąg” w Przemyślu, gdzie 
jeździliśmy co roku i zajmowali-
śmy wysokie miejsca oraz Mię-
dzynarodowe Buskie Spotkania 
z Folklorem, skąd także przywo-
ziliśmy nagrody. Czołowe miej-
sca w wojewódzkiej „Dziecię-
cej Estradzie Folkloru” w WDK 
w Kielcach mamy co roku. To, to 
co pamiętam!

Jak Pani to wszystko organi-
zuje? 

Oprócz, tego że jestem na pró-
bach to i w domu jestem z Okrasą. 
Muszę się przygotować, przemy-
śleć, jakie ruchy, kroki, wiązanki, 
pieśni. Przez cały czas mogę li-
czyć na pomoc i choreograficzne 
wsparcie pana Bogusława Sitka 
– nieocenionego znawcy pieśni 
i tańców z regionu świętokrzyskie-
go. Jestem wdzięczna Panu Bogu-

 Zespół „Stella”. Pani Bożena także w nim śpiewała (druga od lewej).
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sławowi, za ogrom wiedzy którą 
mi przekazał. Na początku tylko 
pomagałam, chociaż to ja werbo-
wałam dzieci do zespołu, bo ja tu 
mieszkałam wiec wykorzystywa-
łam każdą okazję: wywiadówki, 
spotkania na ulicy, pod kościołem. 
Pan Bogusław natomiast przeka-
zał swoją wiedzę i wspólnie pocią-
gnęliśmy to co trwa nadal. 

Czy jest coś co wyróżnia dzieci 
i młodzież, które angażują się 
w artystyczny ruch przy GOKSiR 
w Pawłowie? 

Dzieci, które uczęszczały do 
zespołu w tamtych latach są te-
raz dorosłymi ludźmi, zdarza się 
że to już ich dzieci przychodzą 
do zespołu śladem rodziców. 
W przeciągu tych 20 lat działal-
ności zespołu „Okrasa”, prze-
winęło się przez niego tak dużo 
ludzi, że nie sposób spamiętać 
wszystkich. Wśród dzieci z ze-
społu i dzieci które w nim nie 
tańczą, widzę różnice. Kiedy uczę 
w szkole przypuśćmy walczyka, 
widzę komu to sprawia przyjem-
ność, kto potrafi, a kto po pro-
stu ma problemy. Wśród dzieci, 
które tańczą zaobserwowałam 
u nich inne postawy, inne zacho-
wanie w trudnych sytuacjach, 
otwartość. Dziecko, które wystę-
puje na scenie nie ma blokady, 
nie wstydzi się i to mu się w do-
rosłym życiu przyda. Otwartość 
w kontaktach, umiejętność swo-
bodnego wypowiadania się – to 
wszystko przekłada się na jego 
dalsze funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie. I to co się obecnie 
dzieje, te wszystkie warsztaty 
teatralne: animacji ruchu, tańca, 

dykcji w których bierzemy udział, 
dają nam dużo więcej. Muszę po-
wiedzieć jeszcze, że pani dyrek-
tor Alicja Imiołek, oprócz tego, że 
bardzo nam sekunduje, to pisze 
przepiękne teksty na wieczorni-
ce niepodległościowe, spotkania 
z kolędną czy scenariusze przed-
stawień kabaretowych na róż-
ne okazje. Organizuje wszelkie 
warsztaty, wyjazdy, wycieczki. 
Jest z nami na próbach, udziela 
cennych rad i wskazówek po-
trzebnych nam w występach 
scenicznych. Umie docenić pracę 
i zaangażowanie dzieci, młodzie-
ży, rodziców i swoich pracow-
ników. A ponieważ Pani Alicja 
również pracowała w szkole, ma 
Ona „pedagogiczne” spojrzenie 
na wszystkie nasze działania, ma 
także pedagogiczne podejście 
do dzieci. Jeśli ktoś kocha to co 
robi, to praca staje się jego pasją. 
W przypadku całego naszego ze-
społu pracowników GOKSiR – tak 
jest. I dlatego mogę zakończyć 
rozmowę śpiewająco „20 lat mi-
nęło jak jeden dzień…”. 

Szacunek dla Pani za ogrom 
pracy, którą włożyła Pani w wy-
chowanie „naszych” dzieci 
i młodzieży. Trzeba tu być, 
a przynajmniej uważniej się 
przyjrzeć ile wkłada się w to wy-
siłku. Każdy występ to godziny 
prób, nauka śpiewu, kroków 
tanecznych, tekstów, a dobrze 
wiemy, że w zespole „Okrasa” 
(Duża Okrasa i Mała Okrasa) 
pracuje obecnie duża liczba 
dzieci i młodzieży. Efekty pracy 
Pani oraz całego GOKSiR – wi-
dać!  Dziękuję za rozmowę. 

Krzysztof Serwicki mieszkaniec Wawrzeńczyc 
w gminie Pawłów został Rolnikiem Roku 2016 

w powiecie starachowickim – konkurs organizo-
wany przez Echo Dnia. Pan Krzysztof zajął szóste 
miejsce w Złotej dziesiątce w województwie.

Rolnik Roku 2016

 Obecny skład „Dużej Okrasy”
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 Obecny zespół „Mała Okrasa” 
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 Gospodarstwo Pana Krzysztofa nastawione jest na hodowlę krów mlecznych
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Pan Krzysztof Serwicki wraz z żoną 
prowadzi gospodarstwo mleczarskie 
w Wawrzeńczycach, które przejął po 
rodzicach w 1981 r. Wcześniej było to 
gospodarstwo wielobranżowe. Od 
kilku lat państwo Serwiccy hodują 
krowy mleczne. Obecnie mają ich 16, 
hodują też potomstwo swoich krów, 
głównie z myślą o odmłodzeniu 
stada. Ich gospodarstwo należy do 
związku Polskiej Federacji Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka.

- To jest praca więcej niż na jeden 
etat. Tu niczego nie można odłożyć 
na później, na jutro, a każdy dzień 
przypomina poprzedni. Żeby były 
efekty, o gospodarstwo trzeba dbać 
codziennie – mówi Krzysztof Serwic-
ki. - Krowy, a co za tym idzie jakość 
mleka, są pod stalą kontrolą. Związek 
wykonuje badania krów, bada jakość 
mleka. W ten sposób jesteśmy pewni, 
że jakość naszego produktu jest wy-
soka. Mleko oddajemy do Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowcu, 
gdzie jesteśmy udziałowcami. Krowy 
doi się dwa razy dziennie – rano i wie-
czorem. To cały rytuał, do którego 
krowy się przyzwyczaiły. Po wymyciu 
wymion podłącza się dojarkę, przy 
czym nasze krówki dobrze wiedzą, 
w jakiej kolejności mają być dojone. 
Jeśli próbujemy zmienić kolejność, 
zaczynają się niecierpliwić – dodaje 
pan Krzysztof. – Krowy to bardzo mą-
dre zwierzęta. U nas każda krówka 
ma swój imię, na które reaguje.

Dziennie jedna krowa oddaje od 30 
do 35 litrów mleka, które przecho-
wuje się w chłodni. Co drugi dzień 
przyjeżdża ciężarówka ze specjalnym 
zbiornikiem i zabiera schłodzone 
mleko. Do ostrowieckiej spółdzielni 
mleczarskiej trafia mleko od stu do-
stawców – kontynuuje Pan Krzysztof. 

Prowadzenie gospodarstwa o ta-
kim profilu to praca przez okrągły 
rok. Krowy muszą być dojone dwa 
razy dziennie, codziennie sprzątana 
jest obora, bo czysta obora to mniej 
bakterii i mniejsze ryzyko, że zwierzę-
ta zachorują. Latem krowy większość 
czasu spędzają na pastwisku. Kiedy 
temperatura spada, wracają na zimę 
do obory. Tam dochodzi karmienie, 
które w gospodarstwie państwa Ser-
wickich nie jest zautomatyzowane.

- Paszę dla zwierząt hodujemy 
sami. Mamy 12 hektarów swojej zie-
mi, dodatkowo dzierżawimy pole. 
Hodujemy zboże, siano, robimy ki-
szonki z kukurydzy. Część paszy i tak 
musimy dokupować. Na rynku są 
dostępne gotowe preparaty z wita-
minami i odżywkami, które utrzymu-
ją zwierzęta w dobrej formie – mówi 
pan Krzysztof.

Pan Krzysztof za pracę w go-
spodarstwie był już nagradzany 
w 2008 roku został Sołtysem Roku. 
W tym roku otrzymał wyróżnienie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”, 
przyznane mu po rekomendacji 
Izby Rolniczej. 

Dwukrotnie był starostą doży-
nek: raz diecezjalno - gminnych 
w Kałkowie, raz gminnych w Paw-
łowie. Pan Krzysztof oprócz pra-
cy w gospodarstwie udziela się 
społecznie już czwartą kadencję 
jest sołtysem w Wawrzeńczycach. 
Działa w Powiatowej Izbie Rolni-
czej, zasiada w Komisji Społecz-
nej Zdrowia i Powiatowej Radzie 
Rynku Pracy w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy, a w wolnych chwilach 
pomaga organizacyjnie w zespole 
„Sołtyski”.
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Sprzątanie  domu rozpoczy-
nano już na kilka tygodni przed 
świętami. Drewniane podłogi 
były szorowane wodą i piaskiem, 
koniecznie przy użyciu szczotki. 
Dokładnie myto okna, czyli oczy 
domu, a słomą czy sianem zaście-
lane były podłogi. Siano sprzątano 
dopiero po świętach. W okresie 
przedświątecznym ściany zdobio-
no zielonymi gałązkami i wycinan-
kami. Wieszano nie tylko gałązki 
drzew iglastych, ale także wierzby. 
Wierzono, że właśnie wierzba od-
gania niską temperaturę na dwo-
rze,  jak również skłócenia między 
domownikami oraz zło i choroby 
zdarzające się zimą. Moment uka-
zania się pierwszej gwiazdy, był 
początkiem Wigilii. Podzielenie 
się opłatkiem i życzenia stanowiły 
znak, że można usiąść wspólnie 
do stołu, który koniecznie musiał 
być nakryty białym obrusem. Do 
wyścielania stołu, używano siana 
i słomy, zaś na sam stół sypano 
ziarno, kładziono bochenek chle-
ba i jabłka. Stół obwiązywano gru-
bym sznurem w celu pomyślnego 
przeprowadzenia prac gospodar-
skich w następnym roku. Symbo-
lem dobrych zbiorów był również 
snop zboża, który ustawiany był 
w czterech kątach izby. Zboże nie 
mogło być młócone. Ten zwyczaj 
przestrzegany był również we 
dworach szlacheckich. 

Jeśli chodzi o potrawy wigilijne, 
zgodnie z tradycją powinna ich 
być nieparzysta ilość. Odwrotnie 
niż z ilością biesiadników. W do-
mach wiejskich potraw było 5 lub 
7, u szlachty 9, u arystokracji 11 
lub 13. W zamożnych domach, 
prócz tradycyjnych potraw, przy-
gotowywano 12 w dań z ryb. Po-
trawami, które spożywano w Wigi-
lię w naszym regionie były: barszcz 
gotowany na grzybach, biedniejsi 
przygotowywali go na suszu owo-
cowym (głównie jabłkach), piero-
gi z grzybami, kaszą lub makiem, 
groch z kapustą oraz kluski z ma-
kiem. Karp ze względu na cenę  był 
rzadkością, chyba że domostwo 
znajdowało się w sąsiedztwie sta-
wów. Niezależnie od liczby dań, 
ważne było, aby składniki potraw 
pochodziły z pola, lasu, ogrodu 
i wody – co miało zapewnić bogate 
zbiory. Na sole wigilijnym  stawia-

no puste nakrycie dla wędrowca, 
zaś na jego talerzu umieszczano 
opłatek, a każdy z obecnych, bio-
rąc opłatek, obchodził wszystkich 
zebranych, nawet służących, i ła-
miąc go, powtarzał słowa: „bodaj 
byśmy na przyszły rok  łamali go 
ze sobą”. Opłatek  w domu miał za-
pewnić spokój i błogosławieństwo 
Boże, a także chronić dom przed 
uderzeniem pioruna, pożarem i in-
nymi nieszczęściami. Na wsiach 
również zwierzęta gospodarskie 
były obdzielane opłatkiem i reszt-
kami potraw wigilijnych. Opłatki 
dla zwierząt miały określony kolor 
i miały je chronić przed zarazą, po-
morem, wilkami i urokami. Potra-
wy wigilijne nie były spożywane 
do końca, ale zostawiane duchom. 
Obyczaj nakazywał, aby przed sia-
daniem do stołu, dmuchnąć na 
ławy z uwagi na możliwą obec-
ność na niej przybyłych dusz tak 
aby na nie , nie przysiąść. Wierzo-
no, że przedostają się one do izby 
przez uchylone okna i drzwi. Dla 
zmarłych  była to droga do domu 
i możliwość ogrzania się. Dlatego 
też zostawiano w domach  zapa-
lone  światło przez cała noc oraz 
ogień w piecu. Nieposzanowanie 
prastarego zwyczaju sprowadza-
ło nieszczęścia na mieszkańców 
domu. Podczas wieczerzy wigilij-
nej nikomu – oprócz gospodyni – 
nie wolno było wstawać od stołu, 
bo to wróżyło śmierć.

Zanim w okresie międzywo-
jennym w kieleckich domach 
pojawiła się choinka, w chału-
pach wieszano pod sufitem tzw. 
podłaźniczkę, czyli czubek jodły, 
świerka lub sosnową gałąź. Pod-
łaźniczki były też zwane „jutką”, 
„wiechą” lub „bożym drzewkiem”. 
Były zdobione, jabłkami, orzecha-
mi, ciastkami piernikowymi, kolo-
rową bibułą, wstążkami, a przede 
wszystkim „światami”. Tak nazy-
wano kolorowe kółka, wycinane 
z opłatków. Jabłka  były symbo-
lem siły, urody i zdrowia. Orzechy 
pomagały wzbudzić miłość zaś 
ozdoby z opłatka stanowiły nie tyl-

ko dekorację  ale miały chronić od 
chorób i zła, zarówno   domowni-
ków jak i trzodę oraz wprowadzały 
szczęście i harmonię. Światy  po-
pularne były w Polsce południowej 
i symbolizowały prawdopodobnie 
kulę ziemską. Ubieranie podłaźni-
czek rozpoczynano w dniu św. Łu-
cji. Pierwszy, kto przyniósł ją z lasu  
miał przewodzić we wszystkich 
pracach w najbliższym roku. Jeżeli 
jej świeżość długo się utrzymywa-
ła, zapowiadał się: obfity pomyśl-
ny i szczęśliwy rok. W przypadku 
osypywania się igieł oraz psucia 
jabłek i orzechów – wierzono, że 
nadchodzący przyszły rok przynie-
sie nieurodzaj, choroby i niepowo-
dzenia.

Trudno by wyobrazić sobie pol-
ską Wigilię bez śpiewania kolęd. 
Dawniej odwiedzano się w do-
mach, by wspólnie je śpiewać, 
a przed północą całą gromadą 
udawano się na pasterkę. Należa-
ło wziąć ze sobą motowidło nici, 
a po powrocie do domu, opasać 
tymi nićmi ule – wtedy pszczoły 
będą się dobrze chowały. Innym 
popularnym zwyczajem, wciąż ży-
wym w naszym regionie jest kolę-
dowanie czyli chodzenie od domu 
do domu z gwiazdą lub turoniem. 
Tradycyjnie kolędnicy wyruszali 
z życzeniami pomyślności w dru-
gi dzień świąt Bożego Narodzenia 
i chodzili do święta Trzech Króli. 
W zamian za życzenia, przyjmowa-
ne jako pomyślna wróżba urodzaju 
i powodzenia, gospodarze obda-
rowywali przebierańców smakoły-
kami i drobnymi datkami. Kolędo-
wanie było kiedyś bardzo ważnym 
i wyczekiwanym wydarzeniem, 
zarówno w wiejskich chatach jaj 
i szlacheckich dworach. Pominię-
cie jakiegoś domu uważane było 
jako zły znak. Gospodarze, którzy 
byli hojni dla kolędników, byli wy-
chwalani w rymowankach i pio-
senkach. Jeśli jednak zapomnieli 
o datkach kolędnicy wyśmiewali 
ich skąpstwo, dlatego nawet naj-
biedniejsi nie żałowali  im grosza.

Z Wigilią związane były również 
wróżby. Kawalerowie rzucali 
przez dach domu buty i obser-
wowali, w którą stronę poleciał. 
Kierunek wskazywał mieszkanie 
przyszłej żony, natomiast panny 
słuchały, z której strony szczeka 
pies. Wierzono, że właśnie z tej 
strony nadejdzie jej mąż. Szybkie 
zamążpójście można także było 
sobie wywróżyć wyciągając spod 
obrusa zielone źdźbło siana  - 
źdźbło żółte oznaczało – staropa-
nieństwo. Gospodarzom, którzy 
mieli córki na wydaniu, kawalero-

wie wciągali wozy na dach domu, 
zdejmowali furtki, a narzędzia-
mi rolniczymi tarasowano drogi. 
Ważne było  także wigilijne niebo 
– pełne gwiazd oznaczało, że kury 
będą się dobrze nosiły. Dobrze wi-
doczny Wielki Wóz – zapowiadał 
dużą ilość wesel. Duże sople zwi-
sające z dachu oraz szron, przepo-
wiadały urodzajny rok. Wierzono 
również że w wigilijną noc, otwiera 
się ziemia i ukazują skarby. W lesie 
zakwitają paprocie, drzewa wyda-
ją owoce, budzą się zwierzęta le-
śne, by uczcić narodzenie Jezusa. 
Zwierzęta przemawiają ludzkim 
głosem, ale nie należy ich podsłu-
chiwać  aby nie usłyszeć czegoś 
przykrego o sobie. Prócz wróżb 
również przesądy związane były 
z tym wyjątkowym wieczorem, 
a mianowicie:

• przed pasterką rozsypywano 
groch, co miało zapewnić go-
spodarzom urodzaj,

• w Wigilię zakazywano szycia 
i tkania, ponieważ te czynności 
kojarzono z demonami,

• kto odmówił kolędnikom, ten 
sprowadzał na siebie nieszczę-
ście,

• wigilijną gałązkę jemioły należy 
przechowywać przez cały rok, 
inaczej na nic się zda jej dobro-
czynna moc,

• kto przed wyjściem na pasterkę 
obmyje twarz w zimnej wodzie, 
w której  wcześniej zanurzył 
monetę, ten będzie zdrowy 
i bogaty.

Dziś w Polsce zanikają świątecz-
ne tradycje i obyczaje. Podniosły 
charakter Wigilii sprowadza się do 
pospiesznej kolacji i wyczekiwa-
nych prezentów. Rzadko, w któ-
rym domu śpiewane są kolędy, nie 
spożywamy już owsianego kisielu, 
nie myjemy się w misce, dotyka-
jąc złotych czy srebrnych monet, 
nie smarujemy zębów czosnkiem, 
i nie chowamy wrzecion. Braku-
je na naszych stołach dwunastu 
rybnych dań Komercjalizacja i po-
śpiech wygrywają z bożonarodze-
niowym duchem świąt. Już po 1 
listopada zasypywani jesteśmy ar-
tykułami świątecznymi i reklama-
mi. Jest jednak przeciwwaga dla 
zanikającej tradycji. Są to różnego 
rodzaju inicjatywy ośrodków kul-
tury i stowarzyszeń, pragnących 
uchronić od zapomnienia naszą 
tradycję. Mogą to być przeglądy 
zespołów kolędniczych, konkursy 
na najładniejszą szopkę, ozdobę 
choinkową czy pastorałkę. Ważne 
jest, abyśmy uczestniczyli w ta-
kich przedsięwzięciach, chociażby 
jako widzowie. Dzięki temu może-
my kultywować dawne zwyczaje 
w swoich domach np. wpuszcza-
jąc kolędników, nie zapominając 
również o schowaniu do portfela 
łuski z wigilijnego karpia.

Autor: Magdalena Wójcik

Święta Bożego Narodzenia zaraz po Wielkanocy 
należą do najważniejszych świąt katolickich. 

Czas przedświąteczny jest szczególny dla wszyst-
kich ludzi, ponieważ w naszych domach jest kulty-
wowane wiele starych i pięknych zwyczajów. Do-
dają one świętom szczególnego uroku i ciepła. Jak 
ten okres przygotowań wyglądał dawniej w naszej 
gminie czy regionie?

Zapomniane zwyczaje i tradycje
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Feliks Karnicki. Chybice - Katyń.
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Cytat z wiersza Juliusza Sło-
wackiego „… że nie wiem gdzie 
się w mogiłę położę, smutno mi 
Boże…” mógłby posłużyć jako 
epitafium wszystkim poległym na 
wschodzie po roku 1940, których 
los został przypieczętowany pak-
tem Ribbentrop-Mołotow. Pakt 
ten, zakładał zniknięcie Polski 
z mapy świata. Ludobójstwo doko-
nane przez Sowietów na Polakach 
określamy dziś mianem „zbrod-
ni katyńskiej”. Jej ofiarami byli 
oficerowie, podoficerowie oraz 
szeregowcy Wojska Polskiego, po-
chodzący z rezerwy: naukowcy, 
lekarze, inżynierowie, prawnicy, 
nauczyciele oraz przedstawiciele 
wolnych zawodów. Zamordowano 
także funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej, Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, Straży Granicznej i Służby 
Więziennej. Miejscami ich kaźni 
były:  Bykownia, Miednoje, Char-
ków oraz Katyń, określane dziś 
mianem „Golgoty Wschodu”. Tam 
właśnie w odległym Charkowie 
został zamordowany mieszkaniec 
Chybic - porucznik Feliks Szczę-
sny Karnicki, którego sylwetkę 
pragniemy dziś przybliżyć.

Feliks Karnicki urodził się 3 lipca 
1906 roku w Petersburgu. Szkołę 
średnią ukończył w Łodzi w 1924 
roku złożonym tam egzaminie 
maturalnym. Następnie studio-
wał na Wydziale Rolniczym Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie, którą ukończył 
w roku 1930 z tytułem inżyniera rol-
nika. Specjalizował się w przemyśle 
rolniczym i mleczarstwie. W 1931 
roku, po odbyciu służby wojskowej 
w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyń-
skim, pracował w roku akademic-

kim 1931\1932 jako asystent w Ka-
tedrze Mikrobiologii i Przemysłu 
Rolnego SGGW. Podczas studiów 
i pracy na uczelni działał w latach 
1928-1932 w korporacji Walecja, 
pełniąc m.in. funkcję jej prezesa.

W 1932 r. dzięki uzyskanemu sty-
pendium wyjechał do Szwajcarii, 
gdzie zdobył doświadczenie jako 
asystent-wolontariusz w Instytu-
cie Mleczarskim w Lebiefeld koło 
Berna. Tam przygotowywał się 
do pisania doktoratu. Po powro-
cie w roku 1933 powołany został 
na stanowisko kierownika Do-
świadczalnej Stacji Serowarskiej 
w Bażanowicach koło Cieszyna. 
W Cieszynie natomiast prowadził 
wykłady i ćwiczenia z zakresu mle-
czarstwa w Państwowej Wyższej 
Szkole Gospodarstwa Wiejskiego, 
a także pracował w Śląskiej Izbie 
Rolniczej. W tym czasie rozwinął 
działalność publicystyczną pisząc 
artykuły dla czasopism facho-
wych, prace popularyzatorskie na 
tematy związane z mleczarstwem 
oraz wykłady dla korespondencyj-
nych kursów im. Stanisława Sta-
szica. Cieszył się opinią wybitnego 
znawcy zagadnień mleczarstwa, 
a zwłaszcza serowarstwa. 

W roku 1932 Feliks Karnicki oże-
nił się z koleżanką ze studiów Ha-
liną z domu Felsz, zamieszkałą 
w Chybicach w których od czasów 
narzeczeńskich był częstym go-
ściem. W roku 1937 w Cieszynie na 
świat przychodzi ich córka Hanna. 
Rok później za swoje osiągnięcia 
naukowe otrzymuje Srebrny Krzyż 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
W roku 1939 reprezentuje polską 
naukę na wyjeździe stypendial-
nym na Węgrzech.

Zmobilizowany jako porucznik 
rezerwy, wziął udział w wojnie 
obronnej 1939 r. będąc dowódcą 
plutonu w 2 Dywizjonie Artylerii 
Przeciwlotniczej. Internowany 
przez Sowietów w Chełmie, został 
osadzony w obozie jenieckim dla 
oficerów Wojska Polskiego w Sta-
robielsku, dokąd trafił także jego 
szwagier – mąż siostry jego żony 
– ppor. rez. Stefan Kruger. W kwiet-
niu 1940 r. obaj zostali wywiezieni 
do więzienia NKWD w Charkowie 
i tam zamordowani (ofiary zbrodni 
pochowano na ówczesnych pery-
feriach – Piatichatki). W tym cza-
sie w okupowanej przez Niemców 
Warszawie, jego żona urodziła ich 
drugie dziecko – syna Zbigniewa, 
którego nigdy nie zobaczył. W li-
stopadzie 2007 r. wraz z innymi 
ofiarami zbrodni katyńskiej został 
pośmiertnie awansowany – do 
stopnia kapitana.

W listopadzie 2008 r. z inicja-
tywy ówczesnego dyrektora Ze-
społu Szkół w Chybicach pana 
Jerzego Hamery oraz pani wice-
dyrektor Małgorzaty Śliwczyń-
skiej  odbyła się uroczystość 
upamiętniająca ofiary zbrodni 
katyńskiej. Jej najważniejszym 
punktem było przybliżenie posta-
ci związanego z Chybicami Szczę-
snego Karnickiego – polskiego 
oficera. Z tej okazji przybyli na 
uroczystość: córka Hanna, syn 
Zbigniew oraz przedstawiciele 
władz gminy i środowiska lokal-
nego. Zbigniew Karnicki odsłonił 
pamiątkowy obelisk, poświęco-
ny pamięci jego ojca. Zasadzono 
również Dąb Pamięci (dziecko 
Dębu Bartka ).

Będąc na cmentarzu w Chybi-
cach, warto odwiedzić mogiłę 
Feliksa Karnickiego, zapalić znicz 
i oddać hołd żołnierzowi, który 
został zamordowany tylko dla-
tego że był Polakiem i należał do 
polskiej inteligencji, który mi-
łość do Ojczyzny i swój żołnierski 
Honor stawiał ponad wszystko. 
Zastanówmy się, co mógł czuć, 
stojąc nad otwartą mogiłą? 
Z pewnością strach i rozpacz. 

Może szeptał słowa modlitwy, 
a może po policzku płynęła Mu 
łza? Z pewnością przed oczami 
miał swój dom rodzinny, swoją 
żonę i dzieci. Może teraz ogląda-
jąc film Andrzeja Wajdy „Katyń” 
i bogatsi w wiedzę o Feliksie Kar-
nickim, inaczej spojrzymy na ten 
film. Nie będzie to tylko historia 
anonimowych osób, ale kogoś 
spośród nas, kogo znamy z imie-
nia i nazwiska, kto żył i mieszkał 
wśród naszych bliskich. Myślę, iż 
najbardziej z tej postaci powinni 
być dumni mieszkańcy Chybic, 
których szczególnym obowiąz-
kiem jest pielęgnowanie pamięć 
o ich krajanie, aby jego śmierć na 
ołtarzu Ojczyzny nie poszła w za-
pomnienie.

Cytat z wiersza Juliusza Słowackiego „… że nie 
wiem gdzie się w mogiłę położę, smutno mi 

Boże…” mógłby posłużyć jako epitafium wszyst-
kim poległym na wschodzie po roku 1940, któ-
rych los został przypieczętowany paktem Rib-
bentrop-Mołotow.
Opracowała: Magdalena Wójcik

 Kartka z Węgier przesłana od Karnickiego do Państwa Felszów (10.08.1939)  Feliks Karnicki z córką Hanną

Guziki – Zbigniew Herbert

 
Tylko guziki nieugięte 
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 
z głębin wychodzą na powierzchnię  
jedyny pomnik na ich grobie są

aby świadczyć Bóg policzy   
i ulituje się nad nimi   
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem 
kiedy są lepką cząstką ziemi   
    
przeleciał ptak przepływa obłok  
upada liść kiełkuje ślaz   
i cisza jest na wysokościach 
i dymi mgłą katyński las   
   
tylko guziki nieugięte   
potężny głos zamilkłych chórów  
tylko guziki nieugięte   
guziki z płaszczy i mundurów.


