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 Łza kręci się w oku, 
a zarazem rozpiera duma, 
kiedy mam możliwość 
dokumentowania uro-
czystości, ważnych dla 
rodzin a także sąsiadów 
i lokalnych społeczności, 
patrząc na malutkie dzie-
ci otrzymujące sakrament 
chrztu, kiedy młodzi lu-
dzie wiążą się węzłem 
małżeńskim a szczegól-
nie wówczas, gdy po pół 
wieku i więcej wspólnego 
życia dorosłe dzieci orga-
nizują rodzicom roczni-
cową uroczystość. To jest 
esencja życia, sens i jego 
istota !

TE

CHWILE

NA DŁUGO

ZAPADAJĄ

W SERCA …

Chrzest Nikodema syna Renaty i Rolanda ze Sroczkowa

Chrzest Dawida syna Klaudii i Tomasza z Kółka Żabieckiego

Ślub Katarzyny i Michała z Trzebicy

Ślub Anny i Przemysława oraz chrzest ich córki Wiktorii z Żabca

Chrzest Huberta syna Małgorzaty i Grzegorza ze Słupi

60-lat pożycia małżeńskiego Władysławy i Józefa Gawronów z Niegosławic
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 Europejskie Centrum Bajki zakoń-
czyło w sierpniu realizację projektu: 
„System audioguide i tourguide w 
edukacji kulturalnej dla odbiorców 
zagranicznych i niepełnosprawnych” 
dofinansowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z programu Infrastruktura Do-
mów Kultury. Dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu zostały zakupione 2 
zestawy wyposażenia:  system tłuma-

Zakończenie projektu:

„System audioguide i tourguide w edukacji kulturalnej

dla odbiorców zagranicznych i niepełnosprawnych” 

czeń symultanicznych do sali konfe-
rencyjnej dla 72 osób oraz  system 
tłumaczeń audioguide i tourguide na 
Wystawę Bajkowy Świat dla 45 osób 
o łącznej wartości  102 044 zł, z cze-
go 70 000,00 zł pochodziło ze środ-
ków MKiDN. Doposażenie instytucji 
w systemy do tłumaczeń umożliwi 
zwiększenie dostępności naszej ofer-
ty zarówno edukacyjnej jak i kultu-
ralnej dla odbiorców zagranicznych 

i osób niepełnosprawnych. Dzię-
kujemy Ministrowi za wsparcie a 
turystom odwiedzającym Pacanów 
życzymy wielu pozytywnych emocji 
i wrażeń.

Remonty dróg gminnych priorytetem samorządu!

 W wyniku korzystnej oferty przetargowej Gmi-
na Pacanów zamiast zaplanowanych 5 odcinków 
dróg gminnych wykona ich 10 w terminie do 
31.07.2015 r. 

W kolejności są to drogi w:
1.Kółku Żabieckiem
2.Żabcu (2 odcinki)
3.Ratajach Słupskich ( 2 odcinki)
4.Oblekoniu (2 odcinki)
5.Sroczkowie
6.Słupi
7.Ratajach Karskich

 Łącznie zostanie wykonane około 5 km na-
wierzchni asfaltowych i 430 metrów nawierzchni 
tłuczniowej za niemal 650 tys. zł.  Należy przypo-
mnieć, że w tej kwocie mieści się 350 tys. zł dotacji 
rządowej na usuwanie skutków powodzi i nawal-
nych deszczy. W ramach prac remontowych został 
także wyasfaltowany plac przy remizie OSP Rataje 
Karskie. Decyzją wójta i Rady Gminy wsparto kwo-
tą 100 tys. zł realizowaną modernizację dwóch ulic 
w Pacanowie. Są to ul. Radziwiłłówka i Książnicka. 
W ciągu tych ulic wykonano już  nowe nawierzchnie 
asfaltowe, położono chodnik i kolektor odwodnie-
niowy na ul. Radziwiłłówka. Powiat na ten cel po-

zyskał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 50 % dofinansowania kosztów zadania. 
Pozostałe koszty zostały podzielone po równo po-
między budżety starostwa i Gminy Pacanów.

,,… staramy się dotrzymać słowa danego mieszkań-
com gminy w kampanii wyborczej, samorządowej. Je-
sienią 2014 roku ja osobiście i mój komitet wyborczy 
zadeklarowaliśmy, że drogi będą naszym ,,oczkiem 
w głowie”, czyli priorytetem! Wspólnie z radnymi po-
szukujemy więc najlepszych rozwiązań w obszarze 
finansowania tych zadań. Mamy satysfakcję, że nie-
mal wszystkie drogi modernizujemy dzięki rządowe-
mu wsparciu w wysokości 80 % kosztów remontów. 
Przy obecnych cenach na roboty drogowe – zwłaszcza 
cenach asfaltowania, ta pomoc jest bezcenna! Mimo 
bardzo dużych potrzeb gminnych nie odmawiamy 
też pomocy starostwu. Dzięki temu więcej dróg po-
wiatowych na naszym terenie jest zrobionych lepiej 
i szybciej” – powiedział wójt gminy Wiesław Skop. 
Gospodarz gminy zapowiedział, że w II półroczu 
(wrzesień – październik) prace będą kontynuowane 
w oparciu o spodziewaną II transzę pomocy rządo-
wej i zabezpieczony w budżecie 20 % wkład własny 
gminy. Niebawem poinformujemy o tym, które ko-
lejne drogi zostaną odbudowane.

Serwis informacyjny UG
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Obchody 71 rocznicy bitwy oddziałów Batalionów 
Chłopskich z Wehrmachtem pod Słupią

 W niedzielę 2.08.2015r. 
odbyły się rocznicowe 
uroczystości upamiętnia-
jące wydarzenia sprzed 71 
lat. Wtedy to (2.08.1944r.) 
na polach Słupi pomię-
dzy kanałem ,,Strumień”, 
a  miejscowością Żabiec 
doszło do bitwy oddziałów 
Batalionów Chłopskich 
i Ludowej Straży Bez-
pieczeństwa z kolumną 
transportową 10 dywizji 
pancernej Wehrmachtu. W walce zginęło 9 party-
zantów i ponad 70 żołnierzy wroga. Wśród zabitych 
był także dowódca polskiego zgrupowania Jan Sowa 
pseudonim ,,Grot”. Uroczystości rozpoczęto mszą 
polową, którą odprawił ksiądz prałat Leszek Doma-
gała w intencji poległych partyzantów i wszystkich, 
którzy zginęli za ojczyznę w latach 1939-1945. Część 
świecką  rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej 

na maszt i odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Ze-
branych w atmosferę wy-
darzeń z 2 sierpnia 1944r. 
wprowadził wójt gminy 
Wiesław Skop. W uroczy-
stości liczny udział wzięli 
kombatanci BCh i z woje-
wództwa, powiatu i gmi-
ny, poczty sztandarowe 
OSP i samorządu, związ-
ków  kombatanckich, szkół 
i PSL (w łącznej liczbie 18). 

Obecni byli: Eurodeputowany dr Czesław Siekierski,   
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, 
Prezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach ppłk 
Jan Sałek, Pełnomocnik Zarządu Województwa 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ka-
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rol Fijałkowski, Radni powiatowi: Robert Gwóźdź, 
Krzysztof Eliasz, Jerzy Kordos i Grzegorz Lasak, Za-
stępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień mjr Waldemar Sroka, Komendant Komisariatu 
Policji w Stopnicy Kamila Zbertek-Guczał, prezes 
Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowo-Kultural-
nego z Kielc Stanisław Durlej, grupa radnych Rady 
Gminy Pacanów z jej wiceprzewodniczącym Artu-
rem Czubem, sekretarz gminy Kazimierz Zdzieb-
ko, dyrektorzy szkół, prezesi jednostek OSP, sołtysi, 
prezesi stowarzyszeń i mieszkańcy gminy.  O oprawę 

muzyczno-wokalną uroczystości zadbał niezawod-
ny zespół „Pacanowianie”. 
 Apel poległych poprowadził wójt W.Skop, a liczne 
delegacje złożyły wieńce i kwiaty u stóp pomnika. 
Głos zabrali: Adam Jarubas i K.Lipiec, którzy pod-
kreślili w swoich wystąpieniach konieczność kul-
tywowania takich rocznic i zachowania w pamięci 
czynów  żołnierskich.
 Słowem była to żywa lekcja patriotyzmu i historii 
z głębokim przesłaniem dla współczesnego pokolenia.

Serwis Informacyjny UG 

Podziękowanie
Słowa wdzięczności za różnorodne wsparcie i 
obecność przy organizacji obchodów 71-rocz-
nicy bitwy partyzanckiej z Wehrmachtem pod 
Słupią zechcą przyjąć: 
•Marszałek Województwa A.Jarubas 
•Starosta buski Jerzy Kolarz 
•Przedstawiciele kombatantów, partii politycz-
nych i samorządów 
•Prezesi stowarzyszeń działających na terenie 
gminy 
•Dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą 
•Zarządy i druhowie jednostek OSP delegują-
cych poczty sztandarowe. 
•Ksiądz proboszcz Parafii Pacanów L.Domagała 
•Zarząd i druhowie jednostki OSP Słupia za 
wielki wkład pracy organizacyjnej 
•Służby komunalne i pracownicy Urzędu Gmi-
ny Pacanów 
Bez Waszego zaangażowania cytowana uroczy-
stość nie miałaby tak doniosłego wymiaru.

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Pacanów Wiesław Skop 

Przewodniczący Rady Gminy Pacanów Jan Nowicki
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 W niedzielę 23 sierpnia w Oblekoniu odbyły się 
uroczystości w ramach corocznego integracyjnego 
spotkania środowiskowego dla uczczenia pamięci 
założyciela fundacji wspierania młodzieży wiejskiej 
Władysława Pokusy i jego żony Zofii. Tradycją sta-
ły się sierpniowe, coroczne spotkania integracyjne 
w Oblekoniu władz Fundacji, stypendystów, grup 
otrzymujących wsparcie działalności, władz gmin i 
powiatu w ramach tzw. Dni Pokusowych. Organiza-
torami imprezy są Fundacja im. Zofii i Władysława 
Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej 
w Krakowie i dyrektor Szkoły Podstawowej w Ob-
lekoniu. Rozpoczyna je uroczysta msza święta w 
kościele w Oblekoniu. Następnie barwny korowód 
prowadzony przez sztandary PSL, OSP przechodzi 

Dni Pokusowe w Oblekoniu 

na cmentarz gdzie po krótkim wspomnieniu prezesa 
Stefana Rachwalskiego o zmarłym założycielu fun-
dacji delegacje składają wieńce na jego grobie. 
 W tegorocznych uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele samorządu gminnego: Wójt Wie-
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sław Skop, przewodniczący Rady Gminy Jan Nowic-
ki z grupą radnych, Marszałek Województwa Adam 
Jarubas, Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, 
prezesi i członkowie licznych stowarzyszeń. Prezes 
Rachwalski po raz kolejny otrzymał podziękowanie 
od szkoły podstawowej, rodziców i całego środo-
wiska Oblekania za przychylną opiekę nad nimi w 
inicjowaniu i prowadzeniu działalności. Przepiękny 
występ artystyczny zaprezentowały dzieci i młodzież 
z zespołu „Diamenty Powiśla” funkcjonującego na 
terenie Oblekonia a wspieranego w swoim działaniu 
przez Fundację. Zwieńczeniem tego spotkania było 
wspólne ognisko, przy którym w rolę wodzireja do-
skonale wcielił się tryskający humorem marszałek 
województwa Adam Jarubas nadając ton bezpreten-
sjonalnej zabawie dzieci i dorosłych. 
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Władysław Pokusa urodził się i wychował w Oblekoniu. Przed II Wojną Światową był działaczem ZMW 
„Wici”, przewodniczył tej organizacji w Kielcach. Jako młody człowiek witał Wincentego Witosa na Zjeździe 
Stronnictwa Ludowego. W 1939 roku walczył w szeregach Wojska Polskiego. Po klęsce wrześniowej został 
wraz z grupą polskich żołnierzy internowany w obozie jenieckim przez Sowietów. Po ucieczce z miejsca inter-
nowania dostał się w ręce Niemców. Do końca wojny przebywał na robotach przymusowych. Po wyzwoleniu i 
pobycie w Anglii osiedlił się w Kanadzie. Tam wytrwałą pracą doszedł do stanowiska prezesa St. Thomas Real 
Estate Board, znaczącej firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami. Patriota, zawsze bardzo aktywny w 
swoim środowisku, współprzewodniczył między innymi komitetowi budowy pierwszego rzymsko-katolickiego 
kościoła w London pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć popularyzujących 
dorobek narodu polskiego, a także umacniających polskość w środowiskach Polonii kanadyjskiej. Cały okres 
podczas pobytu na emigracji pozostawał w ciągłym kontakcie z krajem w tym w szczególności z miejscem swo-
jego dzieciństwa i młodości - Oblekoniem. Jego pragnieniem było mimo obostrzeń jakie panowały w okresie 
PRL-u przyspieszenie procesu odbudowy polskiej gospodarki i doprowadzenie jej do stanu konkurencyjności 
z innymi krajami Europy Zachodniej. Był wielkim patriotą, zafascynowany siłą i otwartością na wyzwania 
współczesnego, powojennego świata młodzieży polskiej w tym w szczególności ze środowisk wiejskich i mało-
miasteczkowych. Uważał, że młodzież wiejska powinna się zintegrować, podnieść poziom agrokultury i inte-
lektualny wsi, która ma do odegrania ważną rolę w Polsce i w Europie. W tym celu powołał w roku 1999 pry-
watną fundację im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. Wspierał poprzez 
nią finansowo edukację młodzieży wiejskiej, a w swoim testamencie przekazał tą misję do kontynuowania 
kierującemu w Polsce jej działaniami Stefanowi Rachwalskiemu. Za całokształt działalności na rzecz Ojczy-
zny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Władysławowi Pokusie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski. Władysław Pokusa zmarł 18 lutego 2003 r. w Kanadzie w wieku 91 lat. Zgodnie z wolą Fundatora 
prochy zostały sprowadzone do Polski i uroczyście pochowane na cmentarzu w Oblekoniu. W ciągu całego 
okresu działalności fundacja ufundowała kilkaset rocznych stypendiów dla uczącej się i studiującej młodzieży 
ze środowisk wiejskich, finansowała zakup pomocy dydaktycznych dla szkół wiejskich, współfinansowała ini-
cjatywy i działania podnoszące jakość życia na wsi. Przekazała również nieodpłatnie zestawy komputerowe 
wraz z oprogramowaniem dla szkół wiejskich, wyprawki dla uczniów z klas początkujących, stroje ludowe 
oraz instrumenty muzyczne. Organizowała ogródki jordanowskie wraz z wyposażeniem boisk sportowych, jak 
również doposażała szkoły i biblioteki w pomoce naukowe, organizowała i finansowała wycieczki krajoznaw-
cze i kulturoznawcze. W szczególny sposób za sprawą otwartości na zgłaszane potrzeby młodych ludzi prezesa 
Stefana Rachwalskiego opiekuje się Oblekoniem, gminą Pacanów, Nowy Korczyn i powiatem buskim. 
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Informacja NSZZ RI „Solidarność”Koła Gminy Pacanów

 Informujemy mieszkańców naszej gminy, 
a  w  szczególności rolników indywidualnych że 
w  dniu 28 czerwca 2015 r. na Walnym zebraniu 
w  Wójczy zwołanym przez Pełnomocnika na gm. 
Pacanów - Międzygminnej Organizacji Związkowej 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” Stanisława 
Lolo, powiększyły się struktury NSZZ RI „Solidar-
ność” o strukturę Koła Gminy Pacanów z siedzibą 
w Niegosławicach 7. 
 Prowadzący to zebranie Pełnomocnik Związku 
na teren gminy Pacanów Stanisław Lolo pełniący 
tą funkcję od 22 marca 2015 r. zrelacjonował swo-
je dotychczasowe działania, jakie podjął w imieniu 
związku przez okres 3 miesięcy pełnienia tej funkcji. 
 Jak wykazał, podjęte przez niego czynności praw-
ne i działania w imieniu związku były zgodne z pro-
cedurą prawa administracyjnego, oraz w sposób 
merytoryczny uzasadniane, co skutkowało w efek-
cie wydaniem przez Wójta Gminy Pacanów Posta-
nowienia - o dopuszczeniu NSZZ RI „Solidarność” 
(MOZ) na prawach strony do udziału w toczącym 
się postępowaniu administracyjnym w sprawie „Bu-
dowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wia-
trowych (...).” co gwarantuje związkowi również 
w przyszłości podejmowanie dalszych czynności 
prawnych w tej sprawie. 
 Podkreślić należy, że dzięki tym skutecznym 
działaniom Pełnomocnika NSZZ RI „Solidarność”, 
Związek jako jedyna jak się na obecną chwilę wydaje 
organizacja społeczna z terenu gminy i miejscowo-
ści gdzie inwestycja ta jest planowana, uzyskał prawo 
i możliwość reprezentowania większości społecznej 
przeciwników tej budowy. Sprzeciw ten w  szcze-
gólności dotyczy proponowanego przez inwesto-
ra sposobu i miejsca lokalizacji wiatraków (turbin 
wiatrowych) w odległości nawet około 400 - 500 m. 
od zabudowań mieszkańców, a nie jak żądają tego 
mieszkańcy ponad 2 km. od zabudowań mieszkal-
nych. Stanisław Lolo podkreślił że w innych krajach 
UE minimalna odległość nawet pojedynczej turbi-
ny wiatrowej od siedzib ludzkich jest wielokrotnie 
większa niż proponuje to inwestor w gminie Paca-
nów np. : Niemcy-Bawaria i Wielka Brytania - 2000 
m., Holandia - 1900 m., Francja - 1500 m., w krajach 
skandynawskich ze względu na szkodliwe działanie 
wiatraków przenosi się takie elektrownie z lądu da-

leko w morze. Prowadzący podkreślił też, że nie ma 
żadnych podstaw aby wierzyć lansowanej teorii - iż 
Polak jest o wiele odporniejszy i zdrowszy niż inni 
europejczycy, i że w ocenie prowadzącego, sugestia 
inwestora że szkodliwość takich turbin wiatrowych 
powinniśmy znieść nawet z odległości około 400-
500 metrów od miejsca swojego zamieszkania jest 
całkowicie chybiona, bezpodstawna i szkodliwa, 
gdyż mieszkańcy naszych terenów i Polski niczym 
nie różnią się od obywateli innych krajów UE, a stan 
zdrowia przeciętnego polaka czy mieszkańca naszej 
gminy jest może nawet gorszy niż mieszkańców z in-
nych krajów UE. 
  Następnie zabrał głos i potwierdził powyższe ra-
cje i słuszność sprzeciwu mieszkańców zaproszony 
jako gość przez prowadzącego to zebranie Stanisła-
wa Lolo Michał Cieślak były vice-przewodniczący 
Izby Rolnej. 
 W dalszej części zebrania głos zabrał również 
Członek Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
Bogusław Moskal przybliżając możliwe sposoby 
i formy działania przez związkowców dla osiągnię-
cia głównych statutowych celów związku tj. obrony 
interesów rolników na poziomie gminnym, krajo-
wym i międzynarodowym, oraz obrony jedności 
zawodowej rolników ich praw i godności, popie-
rając zarazem działania Pełnomocnika Stanisława 
Lolo. 
 Po dokonaniu kolejnych procedur formalnych 
członkowie Koła Gminnego NSZZ RI „Solidarność” 
w obecności Pełnomocnika (MOZ) na gminę Paca-
nów Stanisława Lolo i Członka Rady Krajowej Bo-
gusława Moskala dokonali wyboru swoich władz 
statutowych, które następnie ukonstytuowały się 
w następującym składzie: 
Przewodniczący - Stanisław Lolo z Niegosławic
Z-ca Przewodniczącego - Marta Religa z Oblekonia
Członkowie Zarządu - Janusz Hałas ze Zborówka 
Nowego, Dariusz Rogala z Niegosławic, Andrzej 
Warchulski z Wójeczki. 
 Następnie podjęto również stosowne uchwa-
ły między innymi: o powiadomieniu władz gmi-
ny o  powstaniu struktury gminnej związku, oraz 
o udzielonym poparciu dla mieszkańców i rolników 
którzy sprzeciwiają się budowie elektrowni wiatro-
wych (turbin) w odległości mniejszej niż 2 km. od 
budynków mieszkalnych (...).



Z Życia Gminy 11

 K G. NSZZ RI „Solidarność” zachęca również oso-
by zainteresowane w szczególności rolników indy-
widualnych do odwiedzania naszej strony interne-
towej www.solidarnoscri.pl/ gdzie można uzyskać 
pomoc w sprawach dotyczących bezpośrednio rol-
ników, grup producenckich, dopłat bezpośrednich, 
działalności około rolniczej, pomocy UE i innych 
ważnych spraw dotyczących bezpośrednio rolników 
i ich działalności. 

 Prosimy także o ewentualne kierowanie innych 
wniosków i inicjatyw przez rolników i producentów 
rolnych na w/w adres lub adres siedziby Związku 
w celu ustalenia ze związkiem swoich dalszych po-
czynań i podjęcia przez związek konkretnych dzia-
łań mających na celu obronę praw i interesów zawo-
dowych zainteresowanych grup rolników. 

KG. NSZZ RI „Solidarność”

Spłonęły tegoroczne zbiory

 Spłonęła stodoła w miejscowości Sroczków ze 
zgromadzonym tu zbożem z tegorocznych żniw i 
zbalowana słoma a także sprzęt rolniczy ustawio-
ny obok niej. Ogień  zauważyli przed południem 
12 sierpnia sąsiedzi powiadamiając straż pożarną i 
właścicieli gospodarstwa pracujących w polu. Po-
żar rozprzestrzeniał się błyskawicznie obejmując w 
kilka minut cały obiekt. Dojeżdżające do zdarzenia 
jednostki straży pożarnej obroniły już zaczynającą 
się palić stajnię, z której mimo dużego zadymienia 
zdążono wyprowadzić zwierzęta, krowy i świnie. 
Niestety mimo wysiłków nie udało się uratować sto-

doły. Spalił się cały tegoroczny zbiór zboża zgroma-
dzony w sąsiekach, słoma i maszyny, urządzenia do 
produkcji rolnej zgromadzone obiekcie gospodar-
skim i wokół niego. Z pożarem i jego dogaszaniem 
walczyły przez kilka godzin zastępy strażaków z OSP 
Pacanów, OSP Oblekoń, OSP Rataje, OSP Sroczków, 
JRG Busko. Właściciele tego gospodarstwa w prze-
ciągu kilku minut stracili praktycznie wszystko, co 
zebrali podczas tegorocznych żniw pozostając bez 
paszy dla hodowanego bydła i trzody chlewnej i na-
rzędzi do prowadzenia hodowli.
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 Usytuowana przy drodze krajowej 73 od strony Szczeglina zabytkowa XIX wieczna, z roku 1895 figura dzięki 
determinacji i uporowi mieszkańca Pacanowa z ul. Stopnickiej Jana Kuźni - godnych najwyższego szacunku została 
odnowiona i zabezpieczona przed całkowitym zniszczeniem. Podjęte wcześniej działania mające na celu przygoto-
wanie prac konserwacyjnych rozsypującego się zabytku napotkały wiele przeszkód i przedłużały się w czasie. Sobie 
znanym sposobem p. Jan znalazł możliwość sfinansowania prac przeprowadzonych przez osoby z doświadczeniem 
konserwatorskim i dziś ta znacząca pamiątka z przeszłości błyszczy swoim niepowtarzalnym blaskiem. Chylę czoła z 
szacunkiem dla uporu p. Jana Kuźni i osób, z którymi wykonał to zadanie. „Biała Figura” nie jest na liście zabytków 
w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Biała Figura uratowana!

Przed remontem Po remoncie
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II Rodzinne wakacje z dziećmi przy grillu i muzyce
plac przy OSP Komorów-Grabowica

Certyfikat dla przedszkola w Pacanowie.

Za promocję zdrowia

 Nim się obejrzeliśmy, minęły wakacje. Za cztery dni 
uczniowie wrócą do szkół, w przedszkolach zameldują 
się maluchy. Także te z Pacanowa.
 Dla Samorządowego Przedszkola w Pacanowie rok 
szkolny 2015/2016 będzie szczególny. Placówka - jako 
jedna z trzynastu w województwie świętokrzyskim - 
otrzymała prestiżowy certyfikat. Ze Szwajcarią „w tle”.
 Certyfikat Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktyw-
ności - bo o nim mowa - ma swoją markę. Wystarczy po-
wiedzieć, że ubiegało się o niego 1600 przedszkoli i szkół 
z całej Polski. Otrzymali tylko najlepsi.
Zdrowie w cenie
 Jak to się robi? Punktem wyjścia było przystąpienie - 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
„Swiss Contribution” - do realizacji projektu o kryptoni-
mie KIK/34. Nosi on długą urzędową nazwę „Zapobie-
ganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym 
poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i 
aktywności fizycznej”.
 W przypadku Pacanowa - „społeczeństwo” to malu-
chy, które z radością przyjęły nowe wyzwanie. Nadwa-
ga? Otyłość? Precz! Wszak nie przystoi to prawdziwym 
przedszkolakom.
 - Podstawowym celem projektu jest promocja zdrowe-
go stylu życia, poprzez edukację w zakresie prozdrowot-
nej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności 
- precyzuje Barbara Żurek, wychowawca Samorządowe-
go Przedszkola w Pacanowie. - Rzeczywiście, nasze dzie-
ciaki podeszły do całej sprawy z wielkim entuzjazmem 
- potwierdza.

Wiemy co jemy
 Muchomorki pani Barbary, a także inne grupy przed-
szkolaków: Biedronki, Żabki, Krasnoludki musiały na 
„szwajcarski certyfikat” porządnie zapracować. Projekt 
ruszył we wrześniu 2013 roku, zaś jego realizacja trwała 
prawie dwa lata - do czerwca 2015 roku. Najważniejszy 
cel, jaki postawiła przed sobą kadra pedagogiczna, to sze-
rzenie wśród dzieciaków idei zdrowego stylu życia.
 Na początek, w kalendarzu pojawiły się „zielone dni” 
- warzywne i owocowe. W programie znalazły się też za-
jęcia dotyczące zdrowego odżywiania.
 „Od jedzenia zależy nasze zdrowie” - dowiedzieli się naj-
młodsi z grupy Muchomorków. Trzy- i czterolatki poznały 
piramidę żywieniową, wspólnie wykonały też makietę pro-
duktów spożywczych. Przede wszystkim tych, które sprzy-
jają zdrowiu - nie szkodzą. Podstawą tej „budowli” jest na-
sza aktywność fizyczna.
 Starszaki postawiły krok dalej i... same przyrządziły 
pyszną sałatkę owocową. A_skoro fizyczna aktywność, to 
były też rozmaite zabawy, ćwiczenia gimastyczne, space-
ry oraz duża impreza sportowa.
Jest motywacja
 Zdobycie certyfikatu to w dużej mierze zasługa Ewy 
Kapusty, lidera projektu w pacanowskim przedszkolu. 
Teraz, mając dobre „szwajcarskie wzory”, placówka z po-
dwójną motywacją oczekuje na inaugurację nowego roku 
szkolnego.

źródło: echodnia.eu

 OSP Komorów-Grabowica, Rada Rodziców SP 
w Ratajach Słupskich, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Pacanów a zarazem sołtys wsi Komorów 
Henryka Komasara  w dniu 9 sierpnia br. zorganizo-
wali II Rodzinne wakacje z dziećmi przy grillu 
i muzyce. 
 Celem nadrzędnym imprezy było zintegrowanie 
środowiska wiejskiego. 
 Piękna pogoda, duża frekwencja oraz atrakcje 
pikniku pozwoliły w pełni zrealizować zaplano-
wane cele. Uczestnikami imprezy byli mieszkańcy 
okolicznych wiosek, a także goście przebywający na 

wakacjach u miejscowych rodzin, zaproszeni go-
ście z gminy Pacanów i z powiatu buskiego. Przy-
byli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z 
wójtem Wiesławem Skopem oraz przewodniczącym 
Rady Gminy Pacanów Janem Nowickim, a także po-
wiatu buskiego, który reprezentował przewodniczą-
cy Rady Powiatu Andrzej Gądek.
 Program II Rodzinnych wakacji z dziećmi przy 
grillu i muzyce zapewnił atrakcje wszystkim poko-
leniom, od dzieci, młodzież, rodziców po dziadków. 
Do dzieci skierowany był bogaty program imprezy 
w postaci zabaw z nagrodami dla każdego uczest-
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nika, przejażdżki zaprzęgiem kucyków, wesołe mia-
steczko. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
zabawy z animatorami, tatuaże, balony, malowanie 
twarzy – dzieci wyglądały pięknie i kolorowo pod-
czas całej imprezy. Wśród atrakcji była prezentacja 
grupy motocyklowej „Powiśle” wraz z możliwością 
przejażdżki, wycieczka ciuchcią po okolicy, pre-
zentacja sprzętu pożarniczego Komendy Powiato-
wej PSP z Buska-Zdroju z możliwością korzystania 
wyjazdu wysięgnikiem. Bogatą ofertę dla każdego 
przedstawiła Komenda Policji w Stopnicy, dzieci 
chętnie przymierzały kamizelki kuloodporne, heł-
my tarcze, każdy mógł odcisnąć linie papilarne swo- ich dłoni i odcisk ten zachować dla siebie na pamiąt-

kę. Dla wszystkich pokoleń ogromną niespodzianką 
były pokazy paralotniarzy i motoparalotniarzy, któ-
rzy  z góry zrzucali słodycze dla uczestników. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszył się występ Kapeli 
Świętokrzyskiej, gdzie były przypomniane biesiad-
ne, bardzo starodawne utwory. 
Na głodnych czekały stoiska z zestawami wiejskich 
wyrobów wędliniarskich, paszteciki, bigos, kiełbasa 
i krupnioki z grilla, swojskie ciasto, wata cukrowa, 
popcorn i zimny bufet. 
 Do wczesnych godzin rannych trwała piękna za-
bawa dla wszystkich przy muzyce na żywo.  
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 II Rodzinne wakacje z dziećmi przy grillu i mu-
zyce okazały imprezą udaną, każdy uczestnik mógł 
wybrać z oferty pikniku coś dla siebie. Największym 
sukcesem imprezy były uśmiechy dzieci oraz rodzin 
uczestniczących w tym spotkaniu.
 Nie zabrakło wsparcia ze strony sponsorów bez 
których ta impreza by się nie odbyła. Organizatorzy 
skierują osobiste podziękowania dla każdego spon-
sora.
 Wyjątkowe słowa wdzięczności należą się tym 
osobom, które poprzez zaangażowanie przyczynili 
się do ogromnego sukcesu jakim się okazała organi-
zacja tego święta.
 Szczególne podziękowania pragnie przyjąć od or-
ganizatorów fotoreporter oraz redaktor naczelny „Z 
życia gminy” pan Rober Gwóźdź za utrwalenie na 
zdjęciach całej imprezy.

ORGANIZATORZY
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  16 sierpnia 2015 roku mieli-
śmy przyjemność gościć Pro-
fesor Joannę Papuzińską. Było 
o książkach, języku kapoań-
skim i szachrajskim. Okazało 
się, że ulubionym pisarzem 
dziecięcym Pani Joanny jest 
Kornel Makuszyński. Spo-
tkanie rozpoczęło się zaśpie-
waniem gromkiego „Sto lat” 
dla Jakuba, który właśnie dziś 
obchodził swój mały jubileusz 
- 10 urodziny.
   Sala kinowa była wypełniona 
po brzegi, z minuty na minutę 
przybywało wielbicieli twór-
czości Pani Profesor, którzy z 

dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem włączali się 
do rozmowy zadając szereg pytań z życia i twórczości pi-
sarki. Pytań nie było końca, między innymi były pytania 
o pierwszą napisaną przez Panią profesor książkę „Tygry-
ski” , czy też o ilość książek i innych pozycji literatury dla 
dzieci jakie Pani profesor napisała. Na zakończenie spo-
tkania dzieci, jak i dorośli mieli możliwość otrzymania 

pamiątkowego autografu do swoich pamiętników oraz 
dedykacji w książkach Autorki. Spotkanie odbyło się w 
ramach 5. Spotkań Rodzinnych - Literatura w Pacano-
wie - Rodzina to Siła. Odwiedziło nas ponad 3 tys. osób, 
wierzymy, że każdy znalazł coś interesującego dla siebie, 
o czym nie tylko świadczą uśmiechnięte twarze dzieci i 
ich rodziców, ale przede wszystkim nieustające kolejki 
do głównych atrakcji jaki przygotowaliśmy tego dnia, jak 
np.: Tęczowa Strefa Zabawy, rzeźby w lodzie, warsztaty 
drukarskie, warsztaty archeologiczne czy gry wielkofor-
matowe i głośne czytanie bajek w strefie książki. Koziołek 
Matołek witał z otwartymi ramionami tłumnie napływa-
jących dużych i małych gości. Osobiście sprawdzał czy 
wszystko jest dopięte na ostatni guzik i radośnie prze-
mierzając barwne ogrody Europejskiego Centrum Bajki 
nawołując dzieci do brania udziału w atrakcjach jakie dla 
nich wraz z Bajkowymi Wróżkami przygotował.
 W niedzielę nawiązując do głównego celu imprezy, 
jakim było promowanie czytelnictwa miała miejsce pre-
miera Małego Księcia, cudowny film dla całych rodzin 
- nie tylko dla wielbicieli twórczości Antoine de Saint-
-Exupéry ‚ego. 
 Spotkania Rodzinne - Rodzina to Siła to również  nie-
bywała okazja by w jednym miejscu o jednym czasie spo-
tkać się oko w oko z Bajkowymi Wróżkami, dzieci miały 
możliwość nauczyć się chodzić na szczudłach, latać na 
miotle, zagrać w wielkie szachy, czy też gry uliczne z cza-
sów dzieciństwa ich rodziców i dziadków jak jak klasy 
czy chłopek. Spośród bogatej tematyki warsztatów naj-
większą ciekawość dzieci budziły warsztaty drukarskie, 
gdzie każdy z uczestników mógł samodzielnie wydru-
kować certyfikat pamiątkowy na maszynie drukarskiej 
z czasów Gutenberga, rzeźby w lodzie czy też Laborato-
rium Młodego Naukowca.
 A do tego wszystkiego przez cały dzień dostępne były 
słodkie niespodzianki: przepyszne naleśniki, wata cukrowa, 
lody włoskie i przede wszystkim konkursy z nagrodami.

Za nami 5. Spotkania Rodzinne
- Literatura w Pacanowie - Rodzina to Siła 
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MISTRZ GMINY PACANÓW W WĘDKARSTWIE

 2 sierpnia od wczesnych godzin porannych na 
zbiorniku wodnym w Sroczkowie odbyły się Za-
wody Wędkarskie o Mistrzostwo Gminy Pacanów 
organizowane przez Stowarzyszenie „Rozwojowy 
Sroczków”. Udział wzięło 25 wędkarzy spławiko-
wych. Mistrzem Gminy Pacanów został Wiesław 
Gołębiowski, tuż za nim uplasował się Zbigniew 
Woch a trzecie miejsce zajął Łukasz Sekuła.
 Zwycięscy oprócz pamiątkowych pucharów ufun-
dowanych i wręczanych przez Pana Wójta Wiesława 
Skopa otrzymali nagrody dodatkowe, za I miejsce 
wędkę, za II miejsce kołowrotek a za III miejsce za-
nęte.
 Nagrody te ufundowała Firma AGRO-MART 
Marty i Michała Wojtyś z Pacanowa, za co składamy 
gorące podziękowania.
 Dziękujemy również Panu Wójtowi Wiesławowi 
Skopowi za ufundowanie Pucharów  i wsparcie przy 
organizacji tego typu imprez.
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 Nieubłagalnie minął czas szkolnych wakacji – 
wracamy do obowiązków - ale ile wrażeń, ile wspo-
mnień pozostało – to aż miło popatrzeć. Półkolonie 
zorganizowane w szkole podstawowej w Pacanowie

Żegnajcie wakacje
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Wspomnienie

 11 sierpnia w Oblekoniu po-
chowany został ś.p. Władysław 
Eliasz. Przeżył 74 lata. Na wieczny 
spoczynek odszedł jeden z ostat-
nich na Ponidziu hodowców i mi-
łośników koni. Odszedł do koń-
ca wierny swojej miłości do tych 
zwierząt, którym poświęcał się od 
młodych lat bez reszty. Był auten-
tycznym pasjonatem, zawsze w 
swoim gospodarstwie utrzymy-
wał co najmniej dwa konie. Kom-
pletował różnego typu uprzęże, 
odnajdywał, remontował i pre-
zentował publicznie na rożnego 
typu spotkaniach, uroczystościach 
bryczki, sanie, wozy konne. Z pasją 
opowiadał o ich historii, prze-
znaczeniu, roli, jaką odgrywały w 
przeszłości. Znał się na koniach, 
dbał o nie, umiał je „poukładać” 
do ról, jakie miały spełniać w ob-

słudze uroczystości, świąt i innych 
środowiskowych potrzeb. Był 
pomocny w zorganizowaniu dla 
uczniów przede wszystkim szko-
ły w Oblekoniu atrakcyjnych wy-
cieczek, przywoził niecierpliwie 
oczekiwanego przez maluchów 
Mikołaja, był niesamowitą atrak-
cją ze swoim zaprzęgiem uroczy-
stości plenerowych a jazda brycz-
ką czy zimowa sanna były zawsze 
niepowtarzalnym wydarzeniem. 
Był pogodnym, otwartym na lu-
dzi człowiekiem, chętnym do po-
mocy na każde wezwanie. Mimo 
postępującej choroby do końca 
uczestniczył w życiu swojego śro-
dowiska, żył jego problemami a 
jego cenne uwagi niejednokrot-
nie pomagały w rozwiązywaniu 
problemów. Cieszył się z każde-
go wstającego dnia a jego pierw-

sze kroki skierowane były zawsze 
do swoich podopiecznych – koni, 
które szanował za ich inteligencję, 
za pokorę w stosunku do swojego 
opiekuna. Był na każdy sygnał ze 
swojej jednostki OSP jak zawsze, 
kiedy współtworzył jej dzisiejszą 
siłę od budowy remizy strażackiej 
począwszy, uczestniczenia w ak-
cjach ratunkowych, porządkowa-
niu obejścia, konserwacji sprzętu 
aż po budowę garaży, do której 
nieustannie dopingował i na miarę 
sił pomagał w realizacji. Na wiecz-
ny spoczynek pojechał bryczką 
zaprzężoną w dwa konie w asyście 
swoich druhów-strażaków – poje-
chał w ostatnią drogę tak jak żył, 
co kochał i czemu poświęcił swo-
je tu na ziemi istnienie. Był znaną 
i szanowaną postacią Oblekonia i 
naszej gminy. Cześć jego pamięci 
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Rodzinie

ś.p dh Władysława Eliasza

wyrazy współczucia składają druhowie

z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

w Oblekoniu

Halinie Malinowskiej-Czekaj
kondolencje po śmierci

ojca
składają członkowie Koła PSL w Oblekoniu, 

członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Oblekoniu

Pani Halinie Malinowskiej–Czekaj

oraz rodzinie wyrazy współczucia

w związku ze śmiercią

ojca Władysława

składa Krzysztof Dziekan z pracownikami 

„Dworu Dziekanów” w Zielonkach

Pani Sołtys sołectwa Oblekoń

Halinie Malinowskiej-Czekaj

a na jej ręce całej rodzinie 

wyrazy szczerego bólu i słowa otuchy

po śmierci

ojca Władysława Eliasza

składają mieszkańcy sołectwa

Halinie Malinowskiej – Czekaj

wraz z rodziną szczere wyrazy współczucia

w związku ze śmiercią

ojca

składa Wiesław Skop Wójt gminy Pacanów

Wakacyjny Turniej Piłkarski

 Turnieju Drużyn Amatorskich im. Grzegorza Ję-
drzejczyka o Puchar Wójta Gminy Pacanów
 W niedzielę 26 lipca zakończyły się rozgrywki 
Turnieju Drużyn Amatorskich w piłkę nożną. Zwy-
ciężył zespół Faza Pacanów wygrywając wszystkie 
swoje mecze w turnieju.
Tabela po zakończeniu turnieju:
1. Faza Pacanów 9 pkt

2. FC Albatros 6 pkt
3. Reszta Świata 3 pkt
4. Joka Juniors 0 pkt

Najskuteczniejszy zawodnik turnieju:
Karol Nawrot - 9 bramek
Najlepszy bramkarz turnieju:
Mateusz Relig
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W podzięce za zebrane plony

 Mimo narastającej suszy i obaw 
o jesienne plony w rolnictwie, 
tradycyjnie na dożynkowych spo-
tkaniach dziękowano Bogu za 
szczęśliwie zebrane owoce tego 
lata. Rolnicy zgromadzeni wo-
kół dorodnych wieńców zgodnie 
podkreślali, iż rok 2015 był naj-
krótszym od wielu lat okresem 
żniw. W tydzień wszystko zboże 
zniknęło z pól. Sprzyjała temu 
pogoda a także większa ilość no-
woczesnego sprzętu, jaki dziś jest 
na wyposażeniu gospodarstw rol-
nych. Nieco martwią plony zbóż 
jarych (sianych na wiosnę), ale 
zimowe są całkiem dobre i do-
brej jakości. Już dziś wiadomo 
po ocenach hydrologów, że nasz 
kraj objęty został za sprawą dłu-
gotrwałego braku opadów desz-
czu i upałami gdzie temperatury 
w cieniu wahały się w granicach 
30 – 35 stopni Celsjusza ( słońcu 
na otwartym terenie dochodziły 
nawet do 44 – 46 stopni) katastro-

falną suszą. Po majowych i czerw-
cowych nawałnicach, które na te-
renie naszej gminy narobiły wielu 
szkód, niespotykana od wielu, 
wielu lat susza tak naprawdę musi 
zastanawiać i poważnie traktować 
sygnały naukowców o postępu-
jących zmianach klimatycznych. 
Gdyby pod obecną sytuację po-
godową podłożyć stare ludowe 
przepowiednie – to powinniśmy 
przygotować się na bardzo cięż-
ką, mroźną zimę. Jak rozwinie się 
sytuacja – bacznie obserwujmy 

zachowania ptaków, zwierząt, bo 
one najlepiej „odczytują” nadcho-
dzące warunki pogodowe. Dożyn-
ki – ta wielowiekowa polska trady-
cja, mimo, że coraz mniej osób w 
tym młodych angażuje się w ich 
przygotowania a szczególnie w 
tworzenie tych niepowtarzalnych 
perełek - dożynkowych wieńcy 
stanowi ważny element środowi-
skowej tożsamości, kalendarza 
spotkań parafialnych, życia na wsi. 
Jak świętowano w naszych para-
fiach – patrz załączoną relację

Parafia Biechów

 Tu tradycyjnie parafialne dożynki odbywają się 15 sierpnia. Tegorocznymi starostami byli  Wiesława 
Nowicka i Adrian Kargulewicz. Asystę delegacji wieńcowych a zarazem uczestnikami dożynkowego koro-
wodu byli strażacy z jednostek OSP z rejonu parafii. Uroczystość była też pożegnaniem się z obecnością i 
posługą na naszym terenie niezwykle sympatycznego wikariusza ks. Piotra Grabarza kontynuującego swoją 
pracę duszpasterską w Kielcach. Na jego miejsce został skierowany ks. Sylwester Barański. Z szacunkiem 
dla chleba i ciężkiej pracy rolnika mszę dożynkową celebrował proboszcz ks. Kajetan Burzyński. 
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Parafia Rataje

 Ta uświęcona i bardzo mocno wrośnięta w kulturę i 
tradycję Powiśla uroczystość dożynkowa od lat stanowi 
wyróżnik środowiskowy. W roku bieżącym miała jesz-
cze jeden wymiar – oficjalne powitanie przez parafian 
obejmującego obowiązki proboszcza po odejściu do-
tychczasowego na emeryturę ks. Jana Barny. Nominację 
od biskupa kieleckiego i skierowanie do ratajskiej para-
fii otrzymał ks. Tomasz Grajdek i jemu przypadło po-
prowadzenie tej wyjątkowej dla parafii uroczystości. Tu 
zawsze część wieńców wraz z delegacjami wieńcowymi 
przyjeżdżało do kościoła w drabiniastych wozach cią-
gnionych przez paradnie wystrojoną parę koni. Niestety 
– to już znak czasu – podkreślali dożynkowicze, że ko-

nie są przeszłością wsi i tylko utrzymują je pasjonaci. Ale 
za to na ciągniku rolniczym, który ciągnął ów jeden z 
historycznych wozów drabiniastych zamontowane było 
końskie chomąto – i tradycji stało się zadość. 
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Parafia Oblekoń

 Tu uroczystości dożynkowe połączone są z obchodami „Dni Pokusowych” i podczas intencyjnej mszy 
świętej ks. proboszcz Lucjan Sańpruch poświęcił złożone w kościele owoce tego lata podkreślając wysiłek, z 
jakim w tym roku ze względu na kaprysy pogody włożyli rolnicy, aby zebrać plony.



Z Życia Gminy30

  Dożynki powiatowe odbyły się 30 sierpnia 
w Pacanowie i połączono je z dożynkami gminny-
mi Gminy Pacanów. Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w bazylice mniejszej w Pacanowie odprawio-
na przez proboszcza ks. prałata Leszka Domagałę. 
Po poświęceniu wieńców barwny korowód prowa-
dzony przez orkiestrę dętą OSP Wiślica i kapele lu-
dowe przeszedł ulicami 
miasteczka na stadion 
sportowy Tempa gdzie 
odbyła się świecka część 
spotkania. Tak jak całe 
tegoroczne lato – upalne 
i bez kropli deszczu nie 
dało wytchnienie uczest-
nikom i gościom tego tra-
dycyjnego święta plonów. 
Było niezwykle gorąco, 
ale za sprawą delegacji 
wieńcowych przybyłych 
na uroczystości, stoisk poszczególnych gmin powiatu, 
Stowarzyszeń, firm działających na rzecz wsi i rolnic-
twa, wystaw, wesołego miasteczka – radośnie i kolo-
rowo. Starostami dożynek powiatowych byli rolnicy 
Marzena Kareta z miejscowości Żabiec gmina Paca-
nów i Paweł Brzeziński z 
miejscowości Sępichów 
gmina Nowy Korczyn 
i im przypadł zaszczyt 
przekazania dorodnych 
bochnów chleba wypie-
czonych z tegorocznych 
zbiorów gospodarzom 
święta – staroście buskie-
mu Jerzemu Kolarzowi 
reprezentującemu Radę i 
Zarząd Powiatu Buskie-
go, wójtowi gminy Pa-
canów Wiesławowi Skopowi. Wśród stoisk gmin, z 
których każde niezwykle bogato ustrojone, wyposa-
żone, podkreślające walory i dorobek swoich środo-
wisk, uwagę przyciągały nasze gminne przygotowa-

Wieniec dożynkowy z Kikowa gmina Solec Zdrój, gospodarstwo Grażyny i Wiesława Koreptów z Sie-
sławic gmina Busko – zwycięzcy konkursów powiatowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i naj-
piękniejszą zagrodę, przyjazną środowisku - reprezentowały powiat buski podczas XV Świętokrzyskich 
Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu 6 września br.

Dożynki Powiatowe Powiatu Buskiego – Pacanów 2015

ne przez działające w gminie Stowarzyszenia.  Goście 
dożynek z szacunkiem i uznaniem komentowali to 
co zobaczyli w trakcie, wtapiając się w bezpreten-
sjonalną, radosną ludową zabawę. Wójtowie gmin 
Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów - tu w czasie do-
żynek wręczyli nagrody dla wyróżniających w roku 
2015 w ich gminach rolników. Wójt gminy Pacanów 

Wiesław Skop wraz z 
tradycyjnymi od lat fun-
datorami nagród rzeczo-
wych w postaci sprzętu 
rolniczego Krzysztofem 
Dziekanem właścicie-
lem firmy „Dziekan” z 
Zielonek i Andrzejem 
Gądkiem reprezentu-
jącym firmę rodzinną 
„Strumyk” z Ludwinowa 
wyróżnienia roku 2015 
przekazali dla: Piotra 

Kawy z Trzebicy – specjalizującego się w produkcji 
zwierzęcej, Anny Zięby ze Sroczkowa – producenta 
warzyw, Ryszarda Wołoszyna z Wójeczki – specjali-
zującego się w produkcji roślinnej. Wyróżnił też naj-
lepsze w konkursie „Bezpieczna Zagroda Przyjazna 

Środowisku” w gminie 
Pacanów gospodarstwa 
– Ewy i Rafała Satorów z 
Trzebicy i Mariusza Par-
ki z Żabca. Wśród stoisk 
gmin palmę najlepszego 
pod względem oprawy, 
wystroju, zaopatrzenia i 
elementów regionalnych 
zajęło stoisko sołectwa 
Sroczków przygotowane 
przez Koło Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzy-

szenie „Rozwojowy Sroczków”. Wieniec sołectwa 
Kwasów reprezentował gminę w powiatowym kon-
kursie wieńcy dożynkowych uzyskując wyróżnienie. 
Po części oficjalnej licznie zgromadzeni mieszkańcy 
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nie tylko powiatu buskiego bawili się podczas wy-
stępów i koncertów - dziecięcego zespołu „Diamen-
ty Powiśla” z Oblekonia, orkiestry dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Wiślicy, kapel „Bukowianie”, „Peł-
czyszczanie”, zespołu śpiewaczego „Pacanowianie”, 
godzinnego koncertu grupy Marka Omasty „Pozy-
tywnie Nakręceni”. Mocnym akcentem zaznaczył 
się kapitalny koncert gwiazdy wieczoru, zespołu z 
Podkarpacia „M-Cztery”, w trakcie którego parkiet 
przed sceną główną wypełnił się tańczącymi. Po 
nim gospodarz gminy Pacanów zafundował dożyn-
kowym gościom kilkunastominutowy, bajeczny po-

kaz fajerwerków. Do późnych godzin nocnych trwa-
ła radosna zabawa za sprawą zespołu muzycznego 
z Oblekonia „Metrum”. Całość uroczystości dożyn-
kowej prowadziła dyrektor Europejskiego Centrum 
Bajki w Pacanowie Karolina Kępczyk. Podczas przej-
ścia dożynkowego korowodu na stadion miała miej-
sce kilkuminutowa przerwa w pochodzie, w trakcie 
której odsłonięty został przez Stefana Rachwalskie-
go prezesa Fundacji „Zofii i Władysława Pokusów 
wspierania młodzieży wiejskiej” tablicy pamiątko-
wej w parku w centrum Pacanowa poświeconej pa-
mięci jej założycieli.
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Wójt Gminy Pacanów dziękuje!

W związku z organizacją dożynek gminnych w Pacanowie wyrażam tą drogą z głębi serca płynące podzię-
kowania dla wielu osób, firm i stowarzyszeń, które wsparły ideę święta plonów.

Wyrazy wdzięczności i słowa szacunku zechcą przyjąć: 
1.Anna i Zdzisław Wróbel, Agnieszka Wielgus – „Agsol” s.c. Pacanów 
2.Dariusz Dziekan – FHU „Wodnik” Pacanów 
3.Joanna i Krzysztof Cepil – Firma „Flornas” Pacanów 
4.Alfred i Jolanta Kałuccy z Pacanowa 
5.Marta i Mariusz Dudek z Biechowa 
6.Krzysztof Dziekan z Zielonek 
7.Marzena Kareta z Żabca 
8.Andrzej Gądek z Ludwinowa 
9.Edward Masłowski z Książnic 
10.Waldemar Żurek z Pacanowa 
11.Mirosław Matuszewski  z Żabca 
12.Mirosław Masłowski  z Książnic 
13.Kukuła Zbigniew z Kępy Lubawskiej 
14.Waldemar Wieczorek z Niegosławic 
15.Piotr Słupek ze Zborówka 
16.Stanisław Zębala z Wójeczki 
17.Jan Łuszcz z Pacanowa 
18.Sławomir Grusiecki z Chrzanowa 
19.Wiesław Mądry ze Słupi

 Za przygotowanie i poprowadzenie uroczystej mszy dożynkowej z serca dziękuję księdzu prałatowi Lesz-
kowi Domagale.

 Szczególne słowa podzięki kieruję do Stowarzyszeń, KGW, Rad Sołeckich z terenu gminy za przygotowa-
nie atrakcyjnych stoisk kulinarnych i pięknych wieńców dożynkowych. Słowa te zechcą przyjąć: Stowarzy-
szenie „Gospodarna Wieś Kwasów”, „Razem w Przyszłość” z Trzebicy, „Powiślanki” z Żabca, „Nadwiślanki” 
z Rataje Słupskich, „Kępianki” z Kępy Lubawskiej, Stowarzyszenie „Biechów”, „Miłośnicy Gminy Pacanów”, 
Stowarzyszenie „Z Nami Lepiej” z Wójczy, Koła Gospodyń Wiejskich ze Sroczkowa, Oblekonia i Biechowa.

 Za przygotowanie wieńców bardzo dziękuję także Paniom: Janinie Zdziechowskiej i Stanisławie Szafran, 
a za piękne ich ośpiewanie zespołowi „Pacanowianie”.

 Piękne podziękowania składam za wielogodzinny trud organizacyjny świadczony w upalnym czasie służ-
bom komunalnym z inż. Piotrem Wojciechowskim na czele, pracownikom Urzędu Gminy Pacanów kie-
rowanym przez Sekretarza Gminy Kazimierza Zdziebko, Pani inspektor Alinie Woś, Pani dyrektor ECB 
Karolinie Kępczyk wraz z jej personelem, druhom strażakom z OSP Kępa Lubawska, Rataje Karskie i Pa-
canów, Państwu Barbarze i Tadeuszowi Buczyńskim, członkom komisji konkursowych Arturowi Czubowi, 
Tadeuszowi Lisowi, Elżbiecie Struzik, Państwu radnym i sołtysom za czynne włączenie się w prace przygo-
towawcze oraz wszystkim pozostałym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji 
dorocznego gminnego święta plonów. Bez Waszej pomocy i zrozumieniu nie byłbym w stanie zorganizo-
wać dożynek na takim poziomie.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy 

Wiesław Skop






