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III Sesja Rady Gminy Pacanów

 W dniu 30 grudnia 2014 r. 
odbyła się III sesja Rady Gminy 
Pacanów zwołana przez Prze-
wodniczącego Rady Gminy. 
Przewodniczący powitał obec-
nych na sesji radnych, wójta 
gminy, radnych powiatowych, 
sekretarza i skarbnika gminy, 
radcę prawnego, sołtysów, przy-
byłych gości. Zapoznał z projek-
tem porządku obrad i zapytał o 
uwagi.
 Wójt zawnioskował o zamia-
nę rozpatrzenia pkt. 8d, jako 8a 
z uwagi na zainteresowane spra-
wą osoby. Wniosek wójta został 
przyjęty jednogłośnie. Innych 
uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek 
obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej 
sesji. W dalszej części wójt złożył krótkie sprawoz-
danie ze swojej działalności między sesjami, które 
przyjęto jednogłośnie. 

 W dalszej części obrad St. Serafin – przewodniczą-
cy komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie ze 
wspólnego posiedzenia komisji problemowych RG, 
które zostało przyjęte jednogłośnie.  W pkt. Interpe-
lacje radnych radny  A. Czub zwrócił się do radnych 
powiatowych, by powiat uwzględnił realizacje dro-
gi powiatowej, ul. Karska – Karsy w 4 letnim planie 
realizacji zadań drogowych. Innych interpelacji nie 
zgłoszono. 
 Następnie odbyło się II czytanie projektu budżetu 
gminy na 2015 r. Uwag do projektu budżetu nie zgło-
szono. Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy 
na 2015 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy na lata 2015-2024. Wójt W. Skop podzięko-
wał radnym za uchwalenie budżetu. Zapewnił, że 
będzie go realizował właściwie. W planie wydatków 
na rok bieżący nie ma podwyżek podatku gruntowe-
go, poborów wójta gminy i diet radnych Rady Gmi-
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ny. Pozostają na nie zmienionym poziomie.  Następ-
nie przystąpiono do pkt.8  „Podjęcie uchwał”.
 Jako pierwszą rozpatrzono uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Biechowie / były dom weselny/. Na sesji obecna 
była osoba zainteresowana nabyciem tego budynku 
pod potrzeby prowadzonej przez siebie działalno-
ści gospodarczej.   Zwróciła się do RG o wyrażenie 
zgody na sprzedaż budynku, ponieważ budynek ten 
niszczeje coraz bardziej. Wójt W. Skop wyjaśnił, że 
w sprawie tej odbyło się zebranie z mieszkańcami 
Biechowa, ale była zbyt mała frekwencja. W sprawie 
tej odbyło się zebranie w marcu 2014 r. na którym 
mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedażą budynku, 

ale było to zebranie zwołane niezgodnie ze statutem 
sołectwa. Obecnie przy wyborze sołtysa sprawa bę-
dzie jeszcze raz omawiana. Zaznaczył, że jeśli RG 
opowie się za przeznaczeniem do sprzedaży budyn-
ku, budynek zostanie wyceniony przez rzeczoznaw-
cę i zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony, w 
którym może uczestniczyć każdy zainteresowany 
kupnem. Radca prawny poparł wypowiedź wójta  w 
kwestii procedury sprzedaży. Radni po krótkiej dys-
kusji podjęli decyzję o przeznaczeniu budynku do 
sprzedaży podejmując w tej sprawie uchwałę. 
 Następnie podjęto uchwały w sprawie: w sprawie 
zmian  w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2014-2025, 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 
r., uchwałę   w sprawie   zmiany Gminnego Progra-
mu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie   Pacanów 
w 2014 r. W dalszej części uchwalono Gminny Pro-
gram Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów 
na 2015 r. W związku z protestami mieszkańców 
kilku wsi w sprawie budowy elektrowni wiatrowych 
radni podjęli Oświadczenie Nr 1/2014 Rady Gminy 
Pacanów w sprawie poparcia protestów mieszkań-
ców.  

Serwis informacyjny UG

Nasza gmina w liczbach

 Na koniec grudnia 2014 roku liczba mieszkańców gminy Pacanów wynosiła 7705 osób – (3933 kobiet, 
3772 mężczyzn).
 W całym poprzednim roku urodziło się na terenie gminy 60 dzieci, zmarło 101 osób, zawarto 48 mał-
żeństw.
 W styczniu 2015 roku urodziło się 3 dzieci, zmarło 10 osób, zawarto 1 związek małżeński.

Zwrot podatku akcyzowego 2015 r.

 W dniach od 1 do 28 lutego 2015. w Urzędzie 
Gminy w Pacanowie pok. nr 9 będą przyjmowane 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej w I półroczu 2015 r.
 Do wypełnionego wniosku i oświadczeń należy 
dołączyć oryginały faktur VAT zakupionego ole-
ju napędowego za okres od 1 sierpnia 2014r. do 31 
stycznia 2015r.
 Do wglądu proszę doręczyć: nakazy płatnicze i 
umowy dzierżawy.

 Proszę pamiętać o podaniu aktualnego numeru 
konta bankowego
 Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT pro-
szeni są o dołączenie do wniosku kopii faktur VAT 
zakupionego oleju napędowego, jednakże orygina-
ły tych faktur należy przedstawić do potwierdzenia 
zgodności kopii z oryginałem w momencie składa-
nia wniosku.

 Wnioski można pobrać u sołtysa i na stronie in-
ternetowej: www.pacanow.pl
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Ogłoszenie Wójta gminy Pacanów o obowiązujących stawkach
opłat zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Działając zgodnie z art.24a ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) ogłaszam, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2015
Obowiązujące ceny w okresie od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015r:
- 2,19 zł netto + 8 % VAT za dostawę 1 m³ wody dla wszystkich odbiorców
- 3,40 zł netto + 8 % VAT za odbiór 1 m³ ścieków od  wszystkich dostawców
- 3,22 zł netto + 8 % VAT miesięcznej opłaty abonamentowej od każdego przyłącza wodociągowego

Zarządzenie Nr 198/2014
Wójta Gminy Pacanów

z dnia 16.12.2014r.
W sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Na podstawie art. 31 i art.  33 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. Z póź. zm.), oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr. 123, poz. 858 z póź. zm).
Zarządzam co następuje:  

§ 1
Wprowadzam z dniem 1 stycznia 2015 roku, na terenie Gminy Pacanów taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komu-
nalnego Urzędu Gminy w Pacanowie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Pacanów
(-) mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2014 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.12.2014r. W sprawie wprowadzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
W związku z Zarządzeniem Nr 198/2014 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.12.2014r. w sprawie wprowadzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują na terenie Gminy Pacanów przez okres 1 roku t.j. od dnia 01.01.2015r. do dnia 
31.12.2015r. w wysokości:

1. Taryfa dla zaopatrzenia w wodę:
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczona wodę:

lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto 
(zł/ m³) Stawka netto opłaty abonamentowej w zł /odbiorcę /miesiąc

1 Grupa I 2,19 3,22

2.Taryfa dla odprowadzenia ścieków: 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

lp. Taryfowa Grupa odbiorców Cena netto (zł/m³)
1 Grupa I 3,40

Do cen i opłat netto  określonych w taryfach dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Warunki stosowania taryfy określone zostały w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wójt Gminy Pacanów
(-) mgr Wiesław Skop
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Informacja
dla pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 Szanowni Państwo! Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. 
świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza POZ.

Informacja o miejscach udzielania świadczeń lekarza POZ.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2015 r., od godz. 15.00 uruchamia 
specjalną, bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarza POZ, 
które będą przyjmować pacjentów w 2015 r. W razie jakichkolwiek problemów z odnalezieniem najbliż-
szej placówki udzielającej świadczeń z zakresu lekarza POZ można dzwonić pod numer 0 800 060 213 (z 
telefonów komórkowych bez zera). Pracownicy Funduszu będą udzielać informacji całodobowo.

Zaproszenie na szkolenie
w sprawie wypełniania wniosków
o dopłaty obszarowe na 2015 rok

 W dniu 5 marca 2015 r. (czwartek) pracownicy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku-Zdroju przeprowadzą szkolenie dla rolni-
ków w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe na 2015 rok.
 Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacanowie.

/Serwis Informacyjny UG/

Wyrazy współczucia

dla Zofii Kawalec z dziećmi

po śmierci męża i ojca Krzysztofa

składają sołtys Lucyna Adamczyk

z mieszkańcami Kółka Żabieckiego

Dla Celiny Płachty i rodziny

wyrazy szczerego bólu i współczucia

po śmierci męża i ojca Jerzego

składają sołtys Rataj Słupskich Wacław Wójcik 

i mieszkańcy sołectwa

Wybory do izb 2015 - KOMUNIKAT

 Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory 
do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych w dniu 31 maja 2015r.
 Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowa-
dzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej: www.
sir-kielce.pl
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

/Serwis Informacyjny UG/ 
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 Serdecznie pragnę tą dro-

gą podziękować mieszkańcom 

sołectwa Rataje Słupskie za 

zaufanie i wybór na kolejną 

kadencję sołtysa

Z szacunkiem

Wacław Wójcik

 Do III etapu Konkursu Humanistycznego zakwalifikowały się 
uczennice: Aleksandra Wójtowicz i Amelia Chłosta.

 Finał Konkursu Humanistycznego odbędzie się  14 marca w Kiel-
cach. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za finał.

Wyniki

Konkursu Humanistycznego

 26 stycznia 2015 r., młodszy inspektor Marzena 
Piórkowska została powołana na stanowisko Komen-
danta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju. Dotych-
czas pełniła służbę na stanowisku Pierwszego Zastęp-
cy Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie. 
Obecni na uroczystości przedstawiciele lokalnych 
władz oraz inni zaproszeni goście, życzyli nowemu ko-
mendantowi wytrwałości w dążeniu do celów i wyzna-

Nowy Komendant Policji w Busku-Zdroju

Naczelnik Urzędu Pocztowego w Pacanowie
uprzejmie informuje.

 W związku z coraz częściej pojawiającymi się w naszym gminnym środowisku informacjami o likwi-
dacji poczty w Pacanowie informuję, że po decyzji kierownictwa Poczty Polskiej w Warszawie o reor-
ganizacji pracy Urzędów Pocztowych w kraju, od listopada ubiegłego roku do Urzędu w Busku została 
przeniesiona służba doręczycielska (listonosze). Tam jest miejsce pobierania przesyłek do doręczania 
i tam rozliczają się ze swoich obowiązków. Natomiast Urząd Pocztowy w Pacanowie świadczy nadal 
wszystkie usługi jakie realizował do czasu przeniesienia listonoszy do Buska. Urząd czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Zapraszamy  

czonych zadań oraz samych sukcesów zawodowych. 
Wraz z ceremonią powitania nowego komendanta, 
odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego 
Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju, in-
spektora Adama Równickiego, który w dniu 2 stycznia 
2015 roku, odszedł na emeryturę. Pierwszym Zastępcą 
Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju zo-
stał nadkomisarz Grzegorz Majsak.

Od lewej: zastępca komendanta G. Majsak i komendant powiatowy M. Piórkowska
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Marszałek i Minister wizytowali Pacanów.

Noworoczne spotkanie ludowców!

 Tradycyjnie w początkach każdego roku 
kierownictwo gminnej organizacji Polskie-
go Stronnictwa Ludowego organizuje no-
woroczne spotkanie służące podsumowaniu 
działalności i wytyczenie planów działania na 
nowy rok. Zawsze przy tej okazji uroczyście 
są wręczane legitymacje nowym członkom 
Stronnictwa, a organizację gminną zaszczy-
cają swoją obecnością znani politycy.
 Nie inaczej było też w niedzielę  18 stycz-
nia br. Na uroczystość przybyli, m.in. wice-
minister MON Beata Oczkowicz, Eurodepu-
towany Czesław Siekierski, Marszałek Województwa 
i zarazem wiceprezes zarządu głównego PSL Adam 
Jarubas, poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, Starosta 
Buski Jerzy Kolarz, radny wojewódzki Krzysztof Dzie-
kan, członek zarządu powiatu Robert Gwóźdź, radny 
powiatowy Jerzy Kordos, przewodniczący Jan Nowicki 
z grupą radnych – członków PSL.
 W spotkaniu uczestniczyli prezesi kół terenowych 
Stronnictwa, członkowie jego zarządu i komisji re-
wizyjnej oraz grupa około 30 członków nowego koła 
Stronnictwa w Sroczkowie.
 Obecny był także nestor ruchu ludowego, wielo-
letni prezes gminnej organizacji – odznaczony Me-
dalem Wincentego Witosa – Zygmunt Tomalski. 
 Gospodarzem spotkania był prezes gminnej orga-
nizacji, zarazem wójt gminy Wiesław Skop.
 Zebrani witali przybyłego marszałka wojewódz-
twa owacją na stojąco, a orkiestra zagrała mu mar-

sza. Zarówno gospodarz spotkania, jak i w/w poli-
tycy w  swoich wystąpieniach podkreślali sukcesy 
w  wyborach samorządowych w gminach, powia-
tach, województwie i w kraju. Przypomnijmy, że PSL 
osiągnął wynik 46% w województwie świętokrzy-
skim w wyborach do sejmiku i rządzi niepodzielnie 
w województwie. Ma też 12 starostów na 13 powia-
tów, 47 wójtów, burmistrzów   i prezydentów miast 
na 102 gminy. Do Rady Powiatu Busko – Zdrój PSL 
wprowadził 13 radnych i rządzi samodzielnie.
 Mówcy zaznaczyli jednak, że przed organizacją 
stoją kolejne wyzwania w 2015 roku. Są nimi wybo-
ry prezydenckie i parlamentarne.
 Kilkadziesiąt osób długo biło brawa, gdy marszałek 
województwa A.Jarubas oświadczył, iż nie wyklucza 
swojego startu w wyborach prezydenckich. 
 Organizacja pacanowska stale się rozwija o czym 
świadczy wręczenie 30 legitymacji członkowskich 

PSL. W tej chwili jest to 
druga po buskiej organi-
zacja Stronnictwa w po-
wiecie!
 Jak zawsze przy ta-
kich okazjach nie zabra-
kło wzajemnych życzeń, 
ciekawych wspomnień, 
ciepłej, rodzinnej atmos-
fery, a  nawet tańców, do 
których przygrywała gru-
pa muzyczna pod batutą 
Bogusława Chwasta. Pa-
canowska organizacja PSL 
rośnie w siłę!
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Adam Jarubas kandydatem PSL na prezydenta RP !

 Jak poinformowano na stronie internetowej PSL, w 
sobotę, 31 grudnia 2015 r., Rada Naczelna PSL zdecy-
dowała o wystawieniu wiceszefa PSL Adama Jarubasa 
jako kandydata w wyborach prezydenckich. W sobot-
nim posiedzeniu wzięli udział nie tylko członkowie 
Rady Naczelnej - zgodnie ze statutem PSL kandydata 
na prezydenta na wniosek NKW PSL zatwierdza kra-
jowa konwencja wyborcza. Marszałek Sejmu RP wy-
znaczył termin wyborów na niedzielę 10 maja br.
 Prezydent powinien być moderatorem i inicjatorem 
dyskusji o ideach, wartościach i programach rozwo-
jowych dla naszego kraju - mówił Adam Jarubas, już 
jako kandydat PSL w wyborach prezydenckich.
 Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974 w Bu-
sku-Zdroju. Wychował się w Błotnowoli w gminie 
Nowy Korczyn. Szkołę podstawową ukończył w ro-
dzinnej wsi (1989). Jest absolwentem Liceum Ogól-
nokształcące w Busku-Zdroju (1993), następnie w 
1998 r.,  ukończył studia z zakresu historii na Aka-
demii Świętokrzyskiej w Kielcach. Posiada ukończo-
ne studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach 
Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Ad-
ministracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją 
i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej 
oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację 
Kształcenia Menadżerów oraz Uniwersytet Gdań-
ski na poziomie MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i 
Prawa w Kielcach.
 W roku 1994 wstąpił do Związku Młodzieży 
Wiejskiej i pozostał jego członkiem do roku 2009. 
W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego ZMW RP „Wici”w Kielcach, w la-
tach 2002-2006 był sekretarzem Zarządu Krajowego 
ZMW. W roku 2006 został odznaczony Złotą Od-
znaką ZMW oraz w roku 2008 Krzyżem za Zasłu-
gi dla ZMW. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZMW walczył w obronie województwa świętokrzy-
skiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998.
 Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. W latach 2000 – 2006 pełnił funk-
cję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku – prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach. Pracę 
zawodową rozpoczął jako asystent-doradca sejmo-
wy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (b. prezesa Polskiego Związku Niewido-
mych). W latach 2002 – 2004 pracował jako wice-

dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 
2004 – 2006 był wicedyrektorem Powiatowego Cen-
trum Usług Medycznych w Kielcach.W kadencji 
samorządowej 1998-2002 był radnym Powiatu Bu-
skiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz 
członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu. W 
kadencji 2006 – 2010 wybrany radnym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach sa-
morządowych w 2006 roku uzyskał najlepszy wynik 
wśród osób kandydujących do Sejmiku Wojewódz-
kiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy. W 
listopadzie 2006  roku został wybrany na Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat – zo-
stając najmłodszym marszałkiem województwa w 
Polsce. W wyborach samorządowych do Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2010 
r. otrzymał ponad 31 tysięcy głosów i ponownie 
został wybrany na Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego. W wyborach parlamentarnych 2011, 
startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim, został 
wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów.  W 
kolejnych wyborach samorządowych organizacja 
świętokrzyska PSL pod przywództwem Adama Ja-
rubasa uzyskała 213 982 tys. głosów – 46,24% po-
parcia. Dzięki temu Polskie Stronnictwo Ludowe 
zdobyło 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego – i był to najlepszy wynik PSL w 
skali kraju. W ostatnich wyborach samorządowych 
uzyskał zaufanie 37 871 tys. osób i po raz trzeci pełni 
funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.  
Jego pasją jest śpiew, gitara i muzyka. Jako młody 
człowiek wraz z kolegami utworzyli zespół muzyczny 
i grali między innymi na weselach. Jest żonaty, żona 
Mariola, mają dwóch synów: Dawida i Damiana. 
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Bajkowa Orkiestra

 Kochani, 23 finał WOŚP już za 
nami, jak zwykle nie zawiedliście nas.
 Graliśmy już 5 raz, nasz sztab liczył 
29 wolontariuszy plus oczywiście 30 
osobowy zespół pracowników Cen-
trum Bajki. Zebraliśmy 17 667,46 zł 
(nie licząc waluty obcej) czyli o po-
nad 500 zł więcej niż w zeszłym roku. 
 Serdecznie dziękujemy Wam 
wszystkim i tym, którzy byli u nas 
osobiście, jak i tym, którzy byli z 
nami wirtualnie – na naszym fan 
pagu Centrum Bajki czy wirtualnym 
licytacjom, a co za tym idzie Dar-
czyńcom – bez Was, Waszego zaan-
gażowania i pracy nie byłoby to moż-
liwe.
 Atrakcji było co niemiara: pokazy ratownictwa 
drogowego, straży pożarnej, występy na scenie i 
oczywiście jak co roku licytacje i Bajkowy Sklepik 
fantów. Dużą popularnością wśród odwiedzających 
cieszyły się stoły rozmaitości ze specjałami regional-
nej kuchni oraz warsztaty kreatywne dla dzieci.
 W tym roku dzieci mogły samodzielnie wykonać 
balonowe cudne zwierzaczki oraz symbol tegorocz-
nej WOŚP - kolorowe wiatraczki.
 Tego dnia odwiedzający nas goście mieli niebywa-
łą przyjemność spotkać się z Koziołkiem Matołkiem, 
który występował w niecodziennej roli wolontariu-
sza WOŚP. Była to niebywała okazja by nie tylko 
upamiętnić swój udział w finale WOŚP zdjęciem z 
naszym kochanym Koziołkiem, ale i chwilę poroz-
mawiać. Koziołek z otwartymi ramionami witał 
dzieci, pomagając im w zmaganiach z kolorowymi 
wycinankami i nożyczkami przy budowie orkiestro-
wych wiatraczków.

 Atmosfera była cudowna, żadne zdjęcia ani film 
nie jest w stanie oddać atmosfery, zapachów i klima-
tu - trzeba to przeżyć samemu. Zatem - do zobacze-
nia w przyszłym roku!!!
 Grajcie z nam - z jedyną Bajkową Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy w Polsce!!!

Karolina Kępczyk –dyrektor ECB
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W Świętokrzyskiem ruszyła
budowa regionalnej sieci szerokopasmowej 

 Około 1,4 tys. km sieci szerokopasmowego inter-
netu powstanie w województwie świętokrzyskim do 
końca 2015 r. Przedsięwzięcie o wartości ponad 200 
mln zł dofinansuje - kwotą prawie 156 mln zł - Unia 
Europejska.
 Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej” (SSPW) jest zapewnienie do końca 
2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 
90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych 
i przedsiębiorców w województwach warmińsko-
-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i 
świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwoli w pełni 
osiągnąć cel działania 2.1 PO RPW, jakim jest zwięk-
szenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, 

przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyj-
nych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.
 W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana 
ponadregionalna sieć szerokopasmowa, składająca się 
z pięciu regionalnych sieci na obszarach najbardziej 
zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jed-
nolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na 
zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, 
a także podniesie atrakcyjność obszarów dla opera-
torów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. 
ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku 
spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z do-
prowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowe-
go, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu 

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
Liderem Regionu 2014

 Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie Li-
derem Regionu 2014 
w kategorii Rekreacja. 
30 stycznia w Centrum 
Konferencyjnym Tar-
gów Kielce odbyła się 
Gala wręczenia nagród 
dla Liderów Regionu 
2014 oraz Człowieka 
Roku 2014.
 Po raz piętnasty Ka-
pituła powołana przez 

redakcję Echa Dnia wyłoniła laureatów plebiscytu, a 
wśród nich Europejskie Centrum Bajki – miejsce, w 

którym najmłodsi mogą zagłębić się w świat bajek, 
poznać teatr i w wyjątkowy sposób, bo poprzez za-
bawę, zdobyć wiedzę.
 Karolina Kępczyk - “Nagroda Lider Regionu, któ-
rą otrzymujemy na symboliczne pięciolecie dzia-
łalności jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz 
motywacją do dalszej wytężonej pracy. Europejskie 
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 
jest w skali kraju miejscem niepowtarzalnym. Nie-
zwykle szeroka oferta, która umożliwia najmłod-
szym zagłębienie się w cudowny świat bajek, ma 
także ogromny walor edukacyjny. Kto jeszcze nie 
miał okazji odwiedzić naszego bajkowego świata nie 
powinien dłużej zwlekać”.

Stolica-bajek.pl
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1 marca (niedziela)
Europejskie Centrum Bajki

w Pacanowie zaprasza na 
5 Lat Bajki w Pacanowie
 i 6. Dziecięce Spotkania

z Komiksem. 

W programie:
13.00 – 14.00 – spektakl ,, Misiaczek” Teatru Lal-
ki i Aktora ,,Kubuś” , tekst - Marta Guśniowska, 
reżyseria - Anna Nowicka, scenografia - Emilia 
Łapko, muzyka - Filip Sternal, dla dzieci od lat 2
15.00 – 15.15 – Teledysk ,,Kabaretu Skeczów Mę-
czących”. 
15.15 – 15.30 – Tort urodzinowy
16.00 –17.00 -  Koncert ,,Bajkowa bombonierka” 
w wykonaniu Basi Stępniak -  Wilk oraz Krzysz-
tof Cyran – gitara, Paweł Solecki - fagot, melodi-
ca, cajon, Michał Braszak – kontrabas, Gertruda 
Szymańska - perkusja
14.00 – 15.00 – wernisaż  rzeźby kostiumowej 
,,Wesele ” w Ochotniczej Straży Pożarnej, przy-
gotowany przez naszych artystów ludowych
 Barbarę i Tadeusza Buczyńskich
Pracownie kreatywne: 12.00-17.00
- ,,Stwórz komiksowego eko – bohatera” Piotr 
Kasiński  oraz ,, Zanim powstanie komiks” Ro-
bert Trojanowski.
- „ Artystyczna wytwórczość z wiórków drewna 
osikowego” – będziemy tworzyć krecika osikowe-
go oraz kwiaty i jest  to doskonała forma nauki 
tradycji, ekologii, kontaktu z naturą i rozwoju 
zręczności manualnych. Uczestnicy będą rozwi-
jają zdolności artystyczne i kreatywność.
- balonowe zwierzaki
- pracownia plastyczna

dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obsza-
rów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cy-
frowym”.
 W ramach projektu SSPW powstanie wydajna 
szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi 
stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zo-
staną też przygotowane obiekty (punkty dystrybucyj-
ne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci do-
stępowych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach 
dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

chcących oferować usługi szerokopasmowe wszyst-
kim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w 
oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać wła-
sne systemy dostępu szerokopasmowego (wielu obec-
nych na rynku operatorów wstępnie zadeklarowało już 
chęć tego rodzaju współpracy przy rozwoju usług sze-
rokopasmowych w Regionie). Takie podejście pozwo-
li zachować pełną neutralność rynkową, ale również 
technologiczną, gdyż, biorąc pod uwagę tendencje ryn-
kowe, migrację obecnie budowanych systemów w stro-
nę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i 
wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, 
wybudowana w ten sposób sieć będzie mogła być wy-
korzystywana przez wszystkich uczestników rynku.
 Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy kon-
kurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu 
(poprzez zwiększenie konkurencji na rynku hurtowej 
transmisji danych oraz otwartego dostępu do infra-
struktury pasywnej), jak i do zwiększenia poziomu 
wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wy-
korzystania Internetu i korzyści z niego płynących 
wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym.
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„Kępianki” i mieszkańcy Kępy Lubawskiej

są dumni z Przeglądu Kolęd Zapomnianych

Kolejna już odsłona Przeglądu Kolęd Zapomnianych 
przeszła do historii. Tym razem bardzo spektakular-
nie. Duża liczba uczestników Przeglądu, ogromne 
rzesze przybyłych Gości i cudowna atmosfera, którą 
czuło się w każdym miejscu sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich, 
której gościnne progi przyjęły nas dzięki życzliwości 
Krzysztofa Eliasza i Natalii Koper- dyrektorów obu 
szkół.
 Nie da się opisać co czuje organizator imprezy, 
kiedy widzi tak wielkie zainteresowanie. „Kępianki” 
i mieszkańcy Kępy Lubawskiej są dumni z Przeglą-
du Kolęd Zapomnianych. Praca, którą wykonujemy 
własnoręcznie, przygotowując elementy dekoracji i   
ćwicząc opanowanie kolejnych starodawnych kolęd 
i pastorałek, aby nimi zainaugurować uroczystość 
na wiele wieczorów przed. Także niestrudzone kolę-
dowanie po domach dla zachowania tradycji w roku 
ubiegłym i przy tym zbieranie funduszy na tkaniny, 
które ozdobiły tegoroczny Przegląd i zakup kolej-
nych „Kantyczek”, łącznie za ponad tysiąc dwieście 
złotych. Kolędowanie w tym roku i pozyskanie w 
ten sposób pieniędzy na zakup nagród za kwotę dwa 
i pół tysiąca złotych. Również praca nad pozyska-
niem przychylności władz gminnych, instytucji kul-
turalnych i podmiotów gospodarczych, a także po-
szczególnych stowarzyszeń i osób indywidualnych, 

aby zechcieli wystąpić w konkursie. I wreszcie pra-
ca w przed dzień Przeglądu, aby udekorować salę- 
piękną, ale dużą i wysoką, gdzie trzeba wszystko 
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przygotować od podstaw: scenę, miejsca siedzące, a 
dekoracjami wytłumić pogłos, który nie pozwoliłby 
na odbiór prezentowanych utworów. 
 Ta praca, o której napisałam to NIC wobec sensu i 
celu tego przedsięwzięcia, które z roku na rok ocala 
od zapomnienia kolejne piękne kolędy i pastorał-
ki- perełki kultury polskiej. Ponadto integruje różne 
środowiska, aby uzyskać tak piękny efekt końcowy. 
W dobie otumanienia komputerowego Przegląd Ko-
lęd Zapomnianych przez te cztery godziny, a myśląc 
o uczestnikach konkursu znacznie więcej czasu, an-
gażuje umysł i serce dzieci i młodzieży. Osoby star-
sze i schorowane, pensjonariusze domów opieki, a może i osoby samotne mogą oderwać się od swojej 

niełatwej codzienności, wyjść do ludzi i przeżyć coś, 
co na długo zostanie w ich pamięci i po prostu po-
cieszy.
 W tym miejscu pragnę podziękować uczestni-
kom IV Przeglądu Kolęd Zapomnianych, którzy 
przygotowali się do udziału w konkursie: DPS Zgro-
madzenia Sióstr Albertynek w Słupi z zespołem 
„Margaretki”, DPS Caritas w Ratajach Słupskich, 
Stowarzyszeniu „Diamenty Powiśla”- dorośli i „Dia-
menciki”- najmłodsi, Stowarzyszeniu „Żabieckie 
Powiślanki” z Żabca, zespołowi śpiewaczemu „Pa-
canowianie”, zespołowi śpiewaczemu „Sichowianie”, 
duetowi Dorota Karasińska- Kozłowska i Gustaw 
Kozłowski, rodzinie Krawczyków, Filipowi i Oliwii 
Broda, „Kolędującym Pierwszakom”, Gabrieli Maci-
szewskiej, Julii Kuźnia, Wiktorii Kuźnia, Julii Soja, 
Alessi Sazio, Barbarze Guzik, Annie Sysło- Mytych, 
Bogumile Jędo, Beacie Mietłowskiej i Józefowi Le-
żoniowi. Dzięki Wam mieliśmy przyjemność wy-
słuchać prezentacji na wysokim poziomie i przeżyć 
wiele wzruszających chwil. Dziękujemy!
 Pragnę podziękować Państwu pracującym w 
Komisji Konkursowej. Dziękuję naszym gościom 
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, któ-
rych przybycie jest nominacją dla naszego przed-



Z Życia Gminy 19

sięwzięcia- Pani Małgorzacie Michałowskiej- 
Wójcik- zastępcy dyrektora WDK oraz Jerzemu 
Gumule- kierownikowi Działu Dziedzictwa Kultu-
rowego. Dziękuję Pani Krystynie Pietrzyk z Obleko-
nia, Pani Karolinie Kępczyk- dyrektor Europejskiego 
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, 
Panu Krzysztofowi Eliaszowi- dyrektorowi SP im. 
Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich i Panu Mariu-
szowi Malidze reprezentującemu Gminne Centrum 
Kultury w Stopnicy. Dziękuję Państwu za kompe-
tentną i wyczerpującą ocenę oraz bezinteresowny 
wkład czasu i nieocenionej pracy.

 Dziękuję za profesjonalną obsługę medialną i 
akustyczną imprezy: Panu Robertowi Gwoździowi, 
Panu Edwardowi Sosinowi, Panu Mateuszowi Wło-
darzowi i Panu Krzysztofowi Krawczykowi.
Dziękuję naszym szczodrym sponsorom, dzięki któ-
rym mogliśmy wręczyć nagrody „na bogato”, jak to 
się mówi. Są to: 
-Wójt Gminy Pacanów Wiesław Skop, 
- Gmina Pacanów, 
- Radny wojewódzki- Krzysztof Dziekan,
- Radny powiatowy- Krzysztof Eliasz, 
- Tadeusz Wrześniak- Huta Szkła Gospodarczego
- Karolina Kępczyk- dyrektor ECB im. Koziołka Ma-
tołka w Pacanowie,
- Radny powiatowy- Robert Gwóźdź,
- Radny powiatowy- Andrzej Gądek,
- Radny powiatowy- Jerzy Kordos,
- Kazimierz Ździebko- Sekretarz Urzędu Gminy  Pa-
canów
- Halina Ścióg
- Halina Góra,
- Aneta i Dariusz Grusieccy
- Przewodniczący Rady Gminy- Jan Nowicki
- Radny gminny- Andrzej Kapałka
- Radny gminny- Mirosław Matuszewski
- Radny gminny- Jan Matyjas
- Zdzisław Mrówka
- Zdzisław Wróbel,
- Paweł Wojtyś,
- Dariusz Jędo
i Stowarzyszenie K.G.W. „Kępianki”. Mamy już 
otwarty fundusz na nagrody w przyszłym roku, a 
na liście znalazł się Tadeusz Olszowy z Podwala. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
 Ponadto po raz pierwszy w tym roku laureaci I 
miejsc we wszystkich czterech kategoriach otrzymają 
możliwość nagrania tzw. DEMO swojego wykonania 
w profesjonalnym studio nagrań. Nagrodę tę dzięki 
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uprzejmości Pani Dyrektor Wioletty Ciećko i dzięki 
osobistemu zaangażowaniu Pana Mariusza Maligi 
ufundowało Gminne  Centrum Kultury w Stopnicy.  
Dziękujemy również Państwu Piotrowi, Halinie i 
Zbigniewowi Rajom, którzy ufundowali drzewka 
choinkowe; Gminie Pacanów za zakup elementów 
do wykonania dekoracjii materiałów promocyjnych; 
Pani Barbarze Furgał za przekazanie słusznej ilości 
słodyczy dla występujących gościnnie dzieci; Panu 
Witoldowi Krawczykowi za pomoc w czasie kolędo-
wania; Firmie Jam-Bud za wypożyczenie elementów 
do budowy sceny i fachową pomoc; Pracownikom 
obsługi Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich: 
Pani Barbarze Zawada, Pani Wiesławie Sobczyk, 
Pani Beacie Nasieniak, Pani Annie Wichór oraz 
Panu Janowi Matyjasowi i Pensjonariuszom DPS 
Caritas w Ratajach Słupskich- Panu Markowi i Panu 
Władziowi za pracę przy przygotowaniu miejsc dla 
publiczności oraz poświęcony czas.
Dziękujemy z całego serca występującym na scenie IV 
Przeglądu Kolęd Zapomnianych GWIAZDOM WIE-
CZORU: „Nadwiślankom” z Rataj Słupskich, Elizie 
Szczepaniak z Rataj Słupskich i barwnie prezentują-

cym się „Diamentom Powiśla” oraz ich Opiekunom. 
Kierujemy bardzo ciepło podziękowania młodym 
talentom: Zespołowi wokalnemu VOX pod kie-
runkiem Mariusza Maligi, Dzieciom z Oddziału 
Przedszkolnego przy SP im. J. Brzechwy w Rata-
jach Słupskich pod opieką Pani Edyty Jędo i Pani 
Joanny Walas wraz z występującym solo Oliwierem 
Makuchem oraz naszym najmłodszym i niezwykle 
rozkosznym Dzieciom ze Świetlicy Małego Dziecka 
w Ratajach Słupskich pod opieką Pani Agaty Wilk i 
Pani Joanny Szczepaniak.
Ja ze swojej strony dziękuję moim drogim Kole-
żankom „Kępiankom” za ogrom zaangażowania, za 
wspaniałą postawę społecznika i szczerego człowieka, 
za całe dobro, które nie da się wycenić. Dziękuję rów-
nież Tadeuszowi Mytychowi, Witoldowi, Tomkowi  
i Krzysztofowi Krawczykom, Sylwestrowi Wójci-
kowi- naszemu wspaniałemu akompaniatorowi, 
Ireneuszowi, Łukaszowi i Grzegorzowi Tomalom,   
Andrzejowi Nedze, Ryszardowi Pyszce, Janowi Ma-
ciszewskiemu i Łukaszowi Grzybowi za pracę nad 
przygotowaniem sali i przy jej uprzątnięciu.
Do zobaczenia za rok, Ewa Jamińska.
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SZKOLNY  KONKURS  KOLĘD I PASTORAŁEK 2015 

 W dniu 27 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej 
w Pacanowie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Swoje wokalne i instrumentalne talenty zaprezen-
towali uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych 
( kl. I-III: soliści i zespoły oraz  kl. IV-VI: soliści i 
zespoły). Dzieci wykonywały wybrane utwory do 
muzyki lub a cappella.
 Komisja obradowała w składzie: s. Agata Jońca, 
s. Nikodema Pyra i organizator konkursu w szkole 
p. Mariusz Maliga. Komisja miała trudny orzech do 
zgryzienia, chcąc wyłonić laureatów spośród wielu 
wspaniałych wykonawców.
Oto wyniki konkursu:
Kl. I-III – soliści
I miejsca: Julia Jabłońska i Natalia Gawłowska.

II miejsca: Marta Kapciak i Magdalena Wajdzik.
III miejsca: Katarzyna Woś i Urszula Biegacz.
Wyróżnienia: Norbert Czaja, Jakub Górnicz, Amelia 
Adaś.
Kl. I-III – zespoły
I miejsca: Zespół wokalny z kl. III a i Duet: Kinga 
Lewińska, Aleksandra Matus.
II miejsca: Zespół wokalny z kl. III b i Duet: Joanna 
Oramus, Sandra Topór.
III miejsca: Zespół wokalny z kl. I a i Chór z kl. I b.
Kl. IV –VI – soliści
I miejsca: Izabela Cepil kl. IV a i Magdalena Kumo-
rek kl. VI a.
II miejsca: Magdalena Głodek kl. VI b i Michał So-
sin kl. V b.
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 17 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Pa-
canowie odbyło się niecodzienne spotkanie. Po raz 
11 naszą placówkę odwiedzili goście z Warszawy, 
którzy jak co roku, przywieźli wspaniałe prezenty 
dla dzieci z rodzin, które z różnych powodów, ak-
tualnie znajdują się w trudniejszej sytuacji material-
nej. ,,Mikołaje”- to rodziny skupione w Międzyna-
rodowej Organizacji ,, Mums and Tots of Warsaw”. 

Znów odwiedził nas niezwykły „Mikołaj z Warszawy”

W tym roku ich charytatywnym wsparciem zostało 
objętych ok 50 osób, tj. uczniów naszej szkoły i ich 
rodzeństwa. Uczniowie otrzymali piękne prezenty.
 Za bezinteresowną pomoc, dobro i czas poświę-
cony na działalność charytatywną -serdecznie dzię-
kujemy.

Dyrekcja, społeczność szkolna,
a szczególnie obdarowani i ich rodziny.

III miejsca: Oliwia Wach kl. IV b i Maria Woś 
kl. VI b.
Kl. IV – VI – zespoły
I miejsce: Duet: Piotr Nowicki i Miłosz Żelichowski.
II miejsca: Duet: Sabina Nutowicz-Piechowicz i 
Aleksandra Młynarska;
Zespół klasy VI a.
III miejsce: Zespół kl. IV b.

Wyróżnienia otrzymali: Zespół z klasy IV a i Zespół 
z klasy VI b.
 Nagrody i gratulacje wręczyła Dyrektor Szkoły p. 
Małgorzata Stańczyk z pomocą Członków Komisji.
 Wszystkim gratulujemy i liczymy na kolejną edy-
cję za rok.

Redakcja SP w Pacanowie
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Z prezentami od serca dla mieszkańców Domu Dziecka 

 Wśród wielu inicjatyw i przedsięwzięć realizowa-
nych cyklicznie przez młodzież Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w 
Busku-Zdroju nawiązana jest od wielu lat współpra-
ca i kontakty z Domem Dziecka im. bł. Gwidona w 
Pacanowie.  Między innymi co roku w okresie świą-
teczno - noworocznym kolorowa grupa uczniów 
„ekonomika” odwiedza tą placówkę z koszami peł-
nymi prezentów ze zbiórki organizowanej wśród 

społeczności szkolnej z przeznaczeniem dla miesz-
kańców Domu Dziecka i ich opiekunów, stosowną 
oprawą artystyczną i programem kapitalnych zabaw.  
Grupy od lat prowadzi i koordynuje działanie wice-
dyrektor szkoły Anna Gradzik we współpracy z sio-
strami zakonnymi uczącymi tu religii. Jest to stały 
punkt kontaktów w kalendarzu życia szkoły cieszący 
się popularnością wśród uczniów a bardzo oczeki-
wany i serdecznie przyjmowany w Domu Dziecka.
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Dzień Babci i Dziadka

 21stycznia -Dzień Babci, tuż po nim, bo 22 stycz-
nia - Dzień Dziadka. Pomysł na wprowadzenie tego 
wyjątkowego święta, w Polsce zrodził się w redakcji 
tygodnika ,, Kobieta i Życie” w 1964 r. Od tego czasu 
święto to zagościło w wielu krajach Europy, co do-
wodzi jak wielkim uznaniem społeczeństwa cieszą 
się Seniorzy. Szanujemy ich za: poświęcenie bliskim; 
życiową mądrość, dzielenie się wiedzą i doświadcze-
niem; za ciepło, oddanie rodzinie i społeczności, w 
której żyją. Dziś Seniorzy to bardzo aktywna grupa 
społeczna, która w swoich lokalnych środowiskach 
stoi na straży: pamięci narodowej, zasad moralnych, 
dobrego wychowania, tradycji i kultury.
 Dnia 21 stycznia uczniowie kl. III ,,a” pod kierun-
kiem wychowawcy p. Barbary Tomalskiej i z pomo-
cą rodziców ( głównie mam), mieli szczególną oka-

zję, aby podziękować swoim Babciom i Dziadkom 
za miłość i wsparcie. Przygotowali uroczysty Apel, 
spotkanie przy herbatce oraz upominki. W naczel-
nym miejscu scenografii widniało hasło ,, Niech od 
Bałtyku aż do stóp Tatr, Żyją nam Babcie i Dziadko-
wie 100 lat”.
 Po części artystycznej dyrektor szkoły Małgorzata 
Stańczyk złożyła gościom serdeczne życzenia i przy-
pomniała pozostałym uczniom, o tym, aby również 
pamiętali o Dniu Babci i Dziadka w swoich rodzi-
nach.
 W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawo-
wej w Pacanowie wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzymy: dużo zdrowia, miłości bliskich oraz speł-
nienia jeszcze wielu marzeń.

Redakcja SP w Pacanowie
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Dzień Babci i Dziadka

 W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie za-
praszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich 
święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar im-
prez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Dnia 27 stycznia w budyn-
ku ECB odbyła się ta wspaniała impreza. Na wstępie 
pani dyrektor Zdzisława Belon przywitała wszystkich 
gości ciepłymi słowami, a następnie złożyła serdecz-
ne życzenia wszystkim babciom i dziadkom.
 W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mo-
gli podziwiać swoje pociechy w różnych formach 
artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbie-
rali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci 
młodsze zaprezentowały się pięknymi wierszami i 
piosenkami oraz wesołą scenką pt.: „Jak to z babcią i 
dziadkiem bywało”. Natomiast starszaki przygotowa-
ły inscenizację pt.: „Rzepka”, która w zabawny sposób 
ukazywała perypetie pewnego dziadka z posadzoną 
przez niego rzepką. W obydwu przypadkach morał 
jaki nasunął się wszystkim oglądającym jest taki, iż 
największa siła drzemie właśnie w rodzinie! Nie za-
brakło też pięknych tańców, które wyćwiczone zo-
stały pod kierunkiem pani Joanny Wilk. Następnie 

przedszkolaki obdarowały swoich ukochanych gości 
upominkami, a potem zaproszono babcie i dziadków 
na słodki poczęstunek.

Gabriela Czechowska
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W Oblekoniu świętowano Dzień Babci i Dziadka

„Byście byli zdrowi, weseli jako w niebie anieli…” – 
takie motto przyświecało kolejnemu już spotkaniu 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanemu 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Oblekoniu w 
dniu 25.01.2015r. w miejscowym Domu Strażaka.
Licznie przybyłych Seniorów i zgromadzonych gości 
powitała sołtys wsi Oblekoń – pani Halina Czekaj. 
Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Pan Poseł Mi-
rosław Pawlak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan 
Krzysztof Dziekan, Przewodniczący Rady Powia-

tu pan Andrzej Gądek, Radni Rady Powiatu:   pan 
Robert Gwóźdź, pan Krzysztof Eliasz, Wójt Gminy 
Pacanów pan Wiesław Skop, Przewodniczący Rady 
Gminy  pan Jan Nowicki, Radny Gminy pan Stani-
sław Korbaś, Kierownik GOPS pan Edward Woj-
niak, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Kielcach pani Małgorzata Wójcik, Dyrektor ECB 
pani Karolina Kępczyk, Pani Dyrektor i Grono Pe-
dagogiczne SP w Oblekoniu, Prezes Stowarzyszenia 
„Diamenty Powiśla” Tadeusz Kołodziej, druhowie 
OSP w Oblekoniu, członkowie miejscowego Koła 
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PSL, Katarzyna i Zbigniew Dziurowie, Tadeusz Ol-
szowy oraz Lucjan Swatek.
 Najserdeczniejsze życzenia, długich lat spędzo-
nych w zdrowiu i radości, wszystkim Babciom i 
Dziadkom złożyła przewodnicząca KGW pani Sta-
nisława Łuszcz. 
 Część artystyczną imprezy rozpoczęto „Jasełka-
mi” w wykonaniu mieszkańców DPS w Świniarach. 
Następnie Grupa Kolędnicza z Czyżowic przedsta-
wiła dawne obrzędy kolędnicze. Z dużym podziwem 
i zachwytem oglądano Krakowiaka, zaprezentowa-
nego przez dziecięcy zespół taneczny „Diamenty Po-
wiśla”. W miły nastrój wprowadziły Seniorów kolędy 
i melodie ludowe w wykonaniu Pań: P. Żelawskiej, J. 
Dach, F. Dudy, M. Filipowicz oraz Pana J. Leżonia. 

Po krótkiej przerwie obejrzano „Jasełka” przygoto-
wane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Oble-
koniu pod kierunkiem ks. L. Sańprucha.
 Na zakończenie dzieci złożyły życzenia oraz ob-
darowały Babcie i Dziadków upominkami w postaci 
ręcznie robionych kwiatów.
 Po części artystycznej miłe słowa do Seniorów 
skierowali zaproszeni goście, życząc im dużo zdro-
wia, zadowolenia i poczucia dumy z wnuków. 
 Dzięki paniom z KGW w Oblekoniu nie zabrakło 
wspólnego poczęstunku. Wszyscy zajadali się gorą-
cym bigosem, wykwintnymi ciastami i innymi sma-
kołykami. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania i 
wspominania dawnych czasów. Do tańca przygry-
wał zespół muzyczny „System”.
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 Podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażo-
wali się w organizację tej uroczystości, w szczegól-
ności dla: 
- Posła Mirosława Pawlaka,
-Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztofa Dziekana,
- Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka,
- Radnych Rady Powiatu: Roberta Gwoździa oraz 

Krzysztofa Eliasza,
- Wójta Gminy Pacanów Wiesława  Skopa,
- Radnego Gminy Pacanów Stanisława Korbasia,
- Kierownika GOPS  Edwarda Wojniaka,
- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oblekoniu 

wraz z Gronem Pedagogicznym,
- Prezesa Stowarzyszenia „ Diamenty Powiśla” Tade-

usza Kołodzieja,
- Lucjana Swatka,
- Tadeusza Olszowego,
- Katarzyny i Zbigniewa Dziurów z Krakowa.
- Koleżanek z Koła Gospodyń,
- Strażaków,
składają: Przewodnicząca KGW w Oblekaniu Stani-
sława Łuszcz, Sołtys sołectwa Oblekoń Halina Cze-
kaj.
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Babcie i dziadkowie z Żabca

 Babciom i dziadziusiom – pogody ducha, tego wciąż 
nieprzemijającego uśmiechu, wyrozumiałości i dużo, 
dużo zdrowia na kolejny rok. Dzięki Waszej mądrości 
życiowej, doświadczeniu i wytrwałości – świat wokół 
nas jest piękniejszy i nam – młodym łatwiej jest po-
konywać codzienne trudności, móc dzielić się swoimi 
sukcesami i  mieć tuż obok siebie kogoś, w kim ma 
się mocne oparcie – z takimi życzeniami przywitała 
grupa dzieci seniorów na spotkaniu okolicznościo-
wym z okazji dnia babci i dziadka w Żabcu. Spośród 
wielu świątecznych dni w roku, ten dzień jest szcze-

gólny, gdzie podkreśla się i docenia rolę starszego 
pokolenia w codziennym życiu i oddaje szacunek 
za ich funkcjonowaniu w rodzinach. Stowarzysze-
nie Gospodyń Wiejskich „Powiślanki” kolejny raz 
w świetlicy wiejskiej zorganizowało to miłe dla wie-
lu starszych osób spotkanie. Gości powitała prezes 
Stowarzyszenia Teresa  Banach z sołtysem sołectwa 
Adamem Oleksym składając od całego miejscowego 
środowiska życzenia tutejszym seniorom. Z szacun-
kiem i uznaniem dla nich wypowiedział się gospo-
darz gminy wójt Wiesław Skop dołączając do życzeń 
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Jak karnawał to karnawał

„BAL  CZAROWNIC”
 Przedszkolaki z przedszkola w Pacanowie zamie-
niły się w różne postacie bajkowe: księżniczki, ryce-
rzy, różnego typu zwierzątka oraz czarownice… No 
właśnie!  Motywem przewodnim tegorocznego balu 
karnawałowego były właśnie czarownice i  ich wsze-
lakie atrybuty.
 W związku z tym bal prowadziły dwie sympatycz-
ne Czarownice z krakowskiego Studia „AR – TE”, 
które zapraszały wszystkich do udziału w super za-

bawie i rozmaitych konkursach. Same też  potrafiły 
niepostrzeżenie wmieszać  się w tłum dzieci i tań-
czyć ze swoimi miotłami. W przerwie między tań-
cami był czas na słodki poczęstunek, aby nabrać sił 
do następnej partii zabawy. Bal uznano za udany, co 
najlepiej potwierdziły uśmiechnięte buzie naszych 
przedszkolaków. Taki  dzień na pewno długo pozo-
stanie w ich pamięci.

Gabriela Czechowska 

klosz słodyczy . Wprowadzeniem do odświętnego 
nastroju był przygotowany specjalnie na tą uroczy-
stość uczniów ze szkoły podstawowej w Ratajach 
montaż słowno-muzyczny, który niejednej babci 

i dziadkowi wycisnął łzę wzruszenia. To spotkanie 
stało się ważnym wydarzeniem w życiu środowiska 
sołectwa i po raz kolejny było z humorem, z zabawą 
integrującą tutejszych mieszkańców.



Z Życia Gminy32

Ocalić od zapomnienia

  W związku z rocznicą 70 – lecia stoczonej bi-
twy w okolicy Słupi, z oddziałami niemieckimi, w 
sumie zwycięskiej, nie sposób aby nie podzielić się 
informacjami co działo się wcześniej i w pierwszych 
dniach sierpnia 1944 roku na obrzeżach gminy Pa-
canów a szczególnie w Komorowie czy też Żabcu i 
Ratajach. Do dziś żyje wielu ludzi, którzy byli świad-
kami tych wydarzeń.
 Żeby odnieść się do stoczonej bitwy z oddziałami 
hitlerowskimi na trasie od Szczucina do Pacanowa 
i dalej, należy wspomnieć o powstaniu oddziałów 
partyzanckich w Komorowie. W latach 1941/42 
dość często przychodzili różni panowie do ojca Mi-
kołaja Kuca i prosili o poufną rozmowę na osobności 
tj. innym pokoju bez żadnych świadków. Pragnę tu 
nadmienić, że to co podam w treści opisu ma duże 
znaczenie. Ojciec Mikołaj był uczestnikiem wojny 
polsko – bolszewickiej w 1920 roku. Był odznaczo-
ny za czyny bojowe. Po skończonej wojnie ukończył 
szkołę podchorążych w Tarnopolu, uzyskując sto-
pień wojskowy – kapral podchorąży. Zostaje żoł-
nierzem zawodowym przez okres 5 lat. Następnie 

wyjeżdża do Kanady, 
później przez 5 lat prze-
bywa w Stanach Zjed-
noczonych, ściągnięty 
przez trzech braci, któ-
rzy już wcześniej wy-
emigrowali do Stanów 
Zjednoczonych.
 Wśród przybywa-
jących na poufne roz-
mowy, kilka razy był w 
naszym domu pan Jan 
Sowa, później tytułowa-
ny porucznik „GROT”.
 Jesienią 1942 r., w naszym domu – w pokoju od-
dzielnym przysięgę składa 15 członków Batalionów 
Chłopskich.  Odbierał ją porucznik „Grot” oraz oj-
ciec Mikołaj. Razem z siostrą starsza ode mnie o 3 
lata obserwowaliśmy (ja 9 lat, siostra Leokadia 12 
lat), żyje do dziś w Komorowie. Pamiętamy, że po-
rucznik „Grot” mówił do zebranych jakąś formułę, 
członkowie klękali na kolano z podniesionymi pal-

 Uczennica Gimnazjum nr 1 w Pacanowie Sandra 
Zdziebko wzięła udział w projekcie systemowym Świę-
tokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący 
Świat Nauki realizowanym przez ŚCDN i UJK. Sandra 
pod opieką p. Katarzyny Kopeć wzięła udział w realizacji 
Projektu „W chaosie informacji, czyli jak zaprojektować 
i przeprowadzić badanie statystyczne?” Przez kilka mie-
sięcy ze swoją grupą projektową zajmowała się zbiera-
niem i opracowywaniem danych statystycznych. Wzięła 
udział w czterech spotkaniach z profesorami UJK i na-
uczycielami ŚCDN podczas zajęć edukacyjnych w Wólce 
Milanowskiej oraz podczas Letniej Akademii Nauki. Od-
była 2 wyjazdy edukacyjne oraz brała udział w zajęciach 
e-learningowych na platformie. Projekt zakończył się 12 
grudnia 2014 konferencją podsumowującą w Kielcach, 
na której opiekunowie mogli zobaczyć efekty pracy swo-
ich uczniów.

Katarzyna Kopeć
FOTO. Mateusz Hałas

„Fascynujący Świat Nauki” w Gimnazjum
nr 1 w Pacanowie
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cami i powtarzali „przysięgam”. Ojciec podawał do 
pocałowania krzyż. Po złożonej przysiędze bardzo 
szybko wyszli i przenieśli się na ćwiczenia nocne na 
łąkach.
 Wśród mężczyzn młodych zapamiętaliśmy na-
stępujące osoby: Marcin Dupońka, Jan Gomuła, 
Antoni Kaczmarczyk, Jan Kieras (żyje), Piotr Kobos 
(zawodowy sanitariusz), Marcin Kobos, Franciszek 
Komasara (wyjeżdża na Żuławy), Stanisław Koma-
sara, Tadeusz Moryto, Franciszek Mrzygłód, Józef 
Mrzygłód – mieszkali razem z nami, Franciszek Na-
sienniak, Józef Nowak, starszy strzelec – Jan Wrze-
śniak i jeszcze inni, nazwisk wszystkich nie pamię-
tam. Część z tych członków Batalionów Chłopskich 
posiadała broń pozostawioną przez wycofujące się 
nasze Wojsko Polskie, były to karabiny i pistolety, 
oraz ręczne granaty.
 Wśród wymienionych na zjeździe członków Ba-
talionów Chłopskich w Brodach, trzech z nich po-
zostało przez okres ponad pół roku w lasach, byli to: 
Jan Wrześniak, Józef Mrzygłód i Franciszek Koma-
sara. Część z wymienionych członków Batalionów 
Chłopskich brała udział w bitwie 2 sierpnia 1944 
roku, a mianowicie: Jan Wrześniak, Marcin Kobos, 
Józef Mrzygłód, Franciszek Komasara i  inni. Grupa 
żołnierzy Batalionów Chłopskich z Komorowa zaj-
mowała stanowisko ogniowe od strony Żabca tj. z 
lasku Flisowskiego, zarówno z lewej i prawej strony 
ostrzeliwując tabory niemieckie, które wiozły doby-
tek – inwentarz żywy i martwy z zachodniej części 
Ukrainy tj. wschodniej części Polski. Przez wiele dni, 
krowy, świnie, konie biegały po polach Żabca i Ko-
morowa. Rolnicy po schwytaniu zagospodarowali 
ich z korzyścią dla siebie. W często prowadzonych 
rozmowach powtarzano o tej bitwie oraz o tym, że 
wolą dowódcy „Grota” było aby nie angażować do 
bitwy mężczyzn posiadających rodziny z dziećmi.
 Trzeba nadmienić, że grupa Batalionów Chłop-
skich z Komorowa ściśle współpracowała z grupą 
Batalionów Chłopskich z Rataj. Szczególne więzy 
między grupami nastąpiły po dokonaniu zrzutów 
broni i innych rzeczy w Ratajach na polach należą-
cych do rodziny Koniecznych. Obydwaj bracia, bar-
dzo aktywni w różnych działaniach (wg opowiadań 
grupy Komorowskiej) i sprawiedliwie rozdzielono 
broń i amunicję oraz granaty między wszystkie gru-
py Batalionów Chłopskich, które brały udział przy 
odbiorze zrzutów (palono ogniska w odpowiednich 
godzinach nocnych o odpowiednim kształcie usytu-
łowania ognisk np. koło, kwadrat itp.).

 Pamiętam tą noc w porze letniej, jak nad samym 
świtem przyjechali wujowie z innymi członkami i 
ukrywali broń w sianie w stodole. Na drugi dzień 
rozdzielano broń między członków w godzinach 
wczesno – wieczornych. Były to głównie „Steny” i 
„granaty”.
 Nadmienić należy, że w latach 1942 – 1944 u soł-
tysa Marcina Dupońki (5 gospodarstwo odległe od 
naszego), działała szkoła – Gimnazjum Tajnego Na-
uczania. Szkołę prowadził przyjezdny z Warszawy, 
jak się okazał o był organizatorem Armii Krajowej. 
Wszyscy uczniowie  przynależeli do Armii Krajowej. 
Wśród nich należy wymienić: Tadeusz Dalczyński 
– wel Dupońka, późniejszy dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych w Tarnowskiej Górce i Tarnowie (żyje), 
Stanisław Kobos – późniejszy dyrektor Przedsię-
biorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Bytomiu, pan 
Kagan – lekarz medycyny dyrektor Szpitala w Busku 
– Zdroju, a potem dyrektor Uzdrowisk w Busku – 
Zdroju, Bronisław Komasara – później dr habilito-
wany w Marynarce Wojennej w Gdyni (jeszcze żyje), 
Stanisław Dupońka – później wzorowy rolnik i jesz-
cze 15 innych osób. Dyrektor Gimnazjum Tajnego 
Nauczania dość często przychodził do ojca na roz-
mowy, które zawsze toczyły się poufnie. Dość często 
obradowano w większym zespole, nawet z udziałem 
porucznika „Grota”, najprawdopodobniej wg póź-
niejszych opowieści, takie spotkania były poprze-
dzone przed wspólną akcją w terenie, działającymi 
od Korczyna aż do Połańca i Staszowa.
 Do ścisłej współpracy między Batalionami 
Chłopskimi a Armią Krajową doszło po zjeździe 
majowym w 1944 roku pod Połańcem – na błoniach 
połanieckich, tych na których Marszałek Józef Pił-
sudski przemawiał do swoich kombatantów. Zjazd 
ten był związany z rocznicą śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Tam właśnie wszystkie oddziały Bata-
lionów Chłopskich przeszły pod dowództwo Armii 
Krajowej.
 Od tej chwili wyraźna była współpraca tych orga-
nizacji. Podjęto wiele wspólnych działań – tak przy-
najmniej rozmawiano dość często w domu z udzia-
łem członków Batalionów Chłopskich. Ważną rolę 
w działalności  Batalionów Chłopskich spełniały 
młode dziewczyny, które po przeszkoleniu stawały 
się łącznikami i sanitariuszkami. Wśród nich należy 
wymienić: Emilię Korczak, Bronisławę Nasienniak, 
Janinę Dupońkę, w Ratajach Stanisławę Konieczną 
– Wrześniak i wiele innych dziewcząt. To te dziew-
czyny wiły wieńce na pogrzeb porucznika „Grota”, 



Z Życia Gminy34

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

który odbywał się potajemnie w godzinach wie-
czornych potajemnie. Według rozmów uczestników 
podziemia Batalionów Chłopskich nie kierowano 
się żadną ideologią, jedynie chęcią walki z wrogiem 
hitlerowskim.
 Przedstawiciele Batalionów Chłopskich pragnęli 
Wolnej Polski nie komunistycznej, jak i takiej jaką 
była II Rzeczpospolita, która dla warstwy chłopskiej 
była macochą, znienawidzonym systemem przed-
wojennym jak i później systemem komunistycznym. 
Chłopi chcieli Polski Wolnej, sprawiedliwej i demo-
kratycznej, dającej szansę rozwoju wszystkim war-
stwom społecznym. Te wydarzenia sprzed 70 – laty 
dobrze pamiętam jak również moja starsza siostra 
Leokadia Kobos zamieszkała w Komorowie oraz 
ostatni żyjący świadkowie tych wydarzeń, między 
innymi Józef Hersztek zamieszkały obecnie w Gdy-
ni, Tadeusz Dalczyński zamieszkały w Tarnowie, 
Franciszek Komasara zamieszkały w okolicach Mal-
borka, Bronisław Komasara zamieszkały w Gdyni i 
wielu jeszcze innych żyjących w Komorowie.

- ciąg dalszy w kolejnym wydaniu Z Życia Gminy

 Autorem wspomnień jest Władysław Kuc. Uro-
dził się 8 lutego 1935 roku w Komorowie w rodzinie 
chłopskiej, rolników – gospodarce o pow 12 ha ziemi 
I i II klasy, dobrze prosperującym w danym okresie. 
Syn Mikołaja i Anieli z domu Mrzygłód. Wychowany 
w rodzinie patriotycznej, ojciec był uczestnikiem – 
ochotnikiem kampanii wojennej 1920 r. odznaczony 
za czyny bohaterskie, później po szkole podoficer-
skiej w Tarnopolu jako podoficer zawodowy do 1926 
roku. Od 1926 – 1932 r., przebywa w Stanach Zjed-
noczonych, W okresie 1941 – 1945 z-ca Komendan-
ta Rejonowego B.CH. I A.K., którego działania np. 
przysięgi Władysław – 7 letni bacznie obserwuje. W 
latach 1941 – 1948 uczęszczał do szkoły podstawo-
wej w Komorowie. W związku z aresztowaniem ojca 
Mikołaja, razem z matką prowadził gospodarstwo 
rolne do 1951 r. w latach 1951 – 1955 r., uczęszczał 

do technikum Przemysłu Drzewnego w Cieplicach 
Śląskich, które ukończył z wyróżnieniem, uzyskując 
dyplom przodownika nauki i pracy społecznej.
 W 1955 r., W.K. podjął studia na Wydziale Tech-
nologii Drewna S.G.G.W. w Warszawie. W 1960 
r. uzyskał dyplom magistra inżyniera technologii 
drewna. Pracę zawodową rozpoczął w 1960 r. w 
technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej (Domi-
nującymi zawodami i specjalnościami były: stolar-
stwo, meblarstwo, rzeźba w drewnie oraz galanteria 
drzewna) w charakterze nauczyciela przedmiotów 
zawodowych takich jak: rysunek zawodowy i tech-
niczny, technologia i materiałoznawstwo drzewne, 
obrabiarki i urządzenia do obróbki drewna. W la-
tach 1960 – 1963r. w systemie zaocznym studiuje 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej na wydziale peda-
gogiki i psychologii w Katowicach, uzyskuje pełne 
kwalifikacje pedagogiczne. W 1963 r. zostaje powo-
łany przez Kuratora we Wrocławiu na z-cę dyrektora 
ds. szkoleniowo – produkcyjnych. Funkcję zastęp-
cy dyrektora pełnił do 30 czerwca 1975 r.. Żonaty 
z Cecylią Banach, mają dwójkę dzieci, syna Dariu-
sza, który ukończył Akademię Rolniczą we Wrocła-
wiu w specjalności technologii żywności i obecnie 
pracując pełni kierowniczą funkcję w prywatnej 
firmie przetwórstwa mięsnego. Córka Magdalena 
ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu na 
wydziale stomatologii. Obecnie prowadzi prywat-
ny gabinet stomatologiczny we Wrocławiu – Tyńcu. 
Ma trzech wnuków, ze strony syna -  Joanna,  jest 
na ostatnim roku socjologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Marcina studenta 3 roku ekonomii na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Syn córki 
Filip uczy się w 3 klasie gimnazjum we Wrocławiu 
W.K. obecnie na zasłużonej emeryturze pasjonuje 
się ogrodem działkowym oraz pogłębia wiadomo-
ści z historii nauk społecznych oraz dokumentuje 
istotne fakty ze swojej młodości, którymi jak w w/w 
materiale wspomnieniowym pragnie podzielić się z 
mieszkańcami gminy, w której się urodził i wycho-
wał.



Sołtysi sołectw gminy Pacanów
- kadencja 2015 – 2018

Zakończyły się wybory na kolejną, czteroletnią kadencję sołtysów w sołectwach 
naszej gminy. Oto oni:

Sołectwo Komorów
Henryka Komasara

Sołectwo Kółko Żabieckie
Lucyna Adamczyk

Sołectwo Chrzanów
Małgorzata Mierzwa

Sołectwo Grabowica
Sławomir Płachta

Sołectwo Karsy Dolne
Artur Czub

Sołectwo Karsy Duże
Jan Pawłowski

Sołectwo Karsy Małe
Mirosław Nega

Sołectwo Kępa Lubawska
Andrzej Nega

Sołectwo Książnice
Edward Masłowski

Sołectwo Kwasów
Stanisław Serafin

Sołectwo Biechów
Łukasz Kapusta

Sołectwo Biskupice
Marek Irla



Sołectwo Niegosławice
Andrzej Królikowski

Sołectwo Oblekoń
Halina Czekaj

Sołectwo Trzebica
Rafał Satora

Sołectwo Wola Biechowska
Zofia Matusik

Sołectwo Zborówek
Norbert Gołębiowski

Sołectwo Zborówek Nowy
Janusz Hałas

Sołectwo Zołcza Ugory
Ewa Przybyła

Sołectwo Żabiec
Adam Oleksy

Sołectwo Wójcza
Artur Woźniak

Sołectwo Wójeczka
Andrzej Warchulski

Sołectwo Rataje Karskie
Kazimierz Stolarski

Sołectwo Rataje Słupskie
Wacław Wójcik

Sołectwo Pacanów
Jan Łuszcz

Sołectwo Podwale
Tadeusz Kordos

Sołectwo Słupia
Artur Molenda

Sołectwo Sroczków
Tadeusz Gmyr


