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WYBORY DO SEJMU I SENATU – 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Po raz pierwszy w historii,  mamy
posła na sejm RP  z naszej gminy !!
Został nim mieszkaniec Oblekonia 
Michał Cieślak. Gratulujemy

Dziś już poseł na sejm RP
Michał Cieślak głosuje w Oblekoniu
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Wybory do Sejmu i Senatu – 25 października 2015 r.

OKRĘG NR: 33 buski

Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania
61553
Liczba kart ważnych
27078
Liczba głosów ważnych
26214
Liczba głosów nieważnych
864
Frekwencja: 43,99%

Lp.
Nr 

komi-
tetu

Nazwa
Liczba 

zdobytych 
głosów

Wynik 
wyborczy 

(%)
1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 11556 44,08%
2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4044 15.43%
3 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3858 14.72%
4 7 Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” 2137 8.15%

5 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1743 6.65%

6 4 Komitet Wyborczy KORWiN 968 3.69%
7 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 946 3.61%
8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 633 2.41%
9 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 111 0.42%

10 9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 87 0.33%
11 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 83 0.32%
12 13 Komitet Wyborczy Samoobrona 48 0.18%
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Wyniki 16 posłów powiat buski:

Lp. Nr 
listy Komitet Nr kan-

dydata Imię i nazwisko Zdoby-
te głosy

Wynik 
wyborczy 

(%)

1 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 32 Zbigniew Tadeusz ZIOBRO 4192 15.99%

2 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Anna Maria KRUPKA 1614 6.16%

3 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Krzysztof Bogdan LIPIEC 917 3.50%

4 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 11 Dominik TARCZYŃSKI 211 0.80%

5 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Maria ZUBA 184 0.70%

6 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Michał CIEŚLAK 2563 9.78%

7 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Marek KWITEK 78 0.30%

8 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 13 Bogdan Jan LATOSIŃSKI 59 0.23%

9 1 KW Prawo i Sprawiedliwość 12 Andrzej Michał KRYJ 10 0.04%

10 2 KW Platforma Obywatelska 
RP 1 Grzegorz Juliusz SCHETYNA 2534 9.67%

11 2 KW Platforma Obywatelska 
RP 2 Marzena OKŁA-DREWNO-

WICZ 350 1.34%

12 2 KW Platforma Obywatelska 
RP 3 Artur Daniel GIERADA 97 0.37%

13 5 Komitet Wyborczy PSL 1 Kazimierz Jerzy KOTOWSKI 116 0.44%

14 5 Komitet Wyborczy PSL 32 Krystian Stefan JARUBAS 1668 6.36%

15 7 KWW „Kukiz’15” 1 Piotr Krzysztof LIROY-MA-
RZEC 1311 5.00%

16 8 KW Nowoczesna Ryszarda 
Petru 1 Adam Zbigniew CYRAŃSKI 529 2.02%
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Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania
6372
Liczba kart ważnych
2429
Liczba głosów ważnych
2333
Liczba głosów nieważnych
96
Frekwencja: 38,12%

POLSKA - OKRĘGI OKRĘG NR: 33  buski - gmina Pacanów

Lp. Nr ko-
mitetu Nazwa

Liczba 
zdobytych 

głosów

Wynik 
wyborczy 

(%)

1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1115 47.79%

2 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 448 19.20%

3 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 240 10.29%

4 7 Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” 190 8.14%

5 6
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
120 5.14%

6 4 Komitet Wyborczy KORWiN 78 3.34%

7 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 59 2.53%

8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 44 1.89%

9 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść 
Boże!” 21 0.90%

10 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 10 0.43%

11 9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 5 0.21%

12 13 Komitet Wyborczy Samoobrona 3 0.13%
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Wyniki 16 posłów w Gminie Pacanów

Lp. Nr listy Komitet Nr kan-
dydata Imię i nazwisko Zdobyte 

głosy

Wynik 
wyborczy 

(%)

1 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 32 Zbigniew Tadeusz ZIOBRO 411 17.62%

2 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 1 Anna Maria KRUPKA 176 7.54%

3 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 2 Krzysztof Bogdan LIPIEC 57 2.44%

4 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 11 Dominik TARCZYŃSKI 9 0.39%

5 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 3 Maria ZUBA 11 0.47%

6 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 4 Michał CIEŚLAK 333 14.27%

7 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 5 Marek KWITEK 11 0.47%

8 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 13 Bogdan Jan LATOSIŃSKI 1 0.04%

9 1 KW Prawo i Sprawiedli-
wość 12 Andrzej Michał KRYJ 2 0.09%

10 2 KW Platforma Obywa-
telska RP 1 Grzegorz Juliusz SCHETY-

NA 171 7.33%

11 2 KW Platforma Obywa-
telska RP 2 Marzena OKŁA-DREW-

NOWICZ 21 0.90%

12 2 KW Platforma Obywa-
telska RP 3 Artur Daniel GIERADA 15 0.64%

13 5 Komitet Wyborczy PSL 1 Kazimierz Jerzy KOTOW-
SKI 5 0.21%

14 5 Komitet Wyborczy PSL 32 Krystian Stefan JARUBAS 225 9.64%

15 7 KWW „Kukiz’15” 1 Piotr Krzysztof LIROY-MA-
RZEC 114 4.89%

16 8 KW Nowoczesna Ry-
szarda Petru 1 Adam Zbigniew CYRAŃ-

SKI 21 0.90%

Posłowie reprezentujący województwo świętokrzyskie:
Prawo i Sprawiedliwość w województwie zdobyło 9 z 16 mandatów poselskich. W sejmowych ławach 
przez kolejne cztery lata zasiadać będą Zbigniew Ziobro (67 238), Anna Krupka (27 568), Krzysztof Lipiec 
(16 450), Dominik Tarczyński (7475), Maria Zuba (6940), Michał Cieślak (6331), Marek Kwitek (5638), 
Bogdan Latosiński  (5369) i Andrzej Kryj (4779). Platformie Obywatelskiej przypadły 3 mandaty. Otrzy-
mują je Grzegorz Schetyna (42 376), Marzena Okła-Drewnowicz (13 019) oraz Artur Gierada (5087). Pol-
skie Stronnictwo Ludowe ma dwóch posłów z regionu. Są to: Kazimierz Kotowski (6851) i Krystian Jaru-
bas (4379). Świętokrzyskie z ramienia ugrupowania Kukiz’15 reprezentować będzie Piotr Liroy-Marzec 
(22 614). Mandat poselski przypadł także Adamowi Cyrańskiemu (12 120) z .Nowoczesnej.
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SENAT (tu są JOW-y - głosuje się na kandydata nie na partię)
Wyniki wyborów do Senatu RP POLSKA OKRĘG NR: 81

Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania
362442
Liczba kart ważnych
156828
Liczba głosów ważnych
151109
Liczba głosów nieważnych
5719
Frekwencja: 43,27%

Wyniki wyborów

Nr 
kan-

dydata
Imię i nazwisko Komitet Zdobyte 

głosy

Wynik 
wyborczy 

(%)

1 Artur Jan AUGUSTYN Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza 
Brauna „Szczęść Boże!” 7916 5.24%

2 Józef BRYK Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
RP 20607 13.64%

3 Grzegorz Andrzej 
GAŁUSZKA

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 22796 15.09%

4 Artur Marian KONARSKI Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społecz-
ny Rzeczypospolitej Polskiej 5418 3.59%

5 Andrzej Jan KRUZEL Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel 
Andrzej - Wasz Senator 8526 5.64%

6 Krzysztof Andrzej 
MALINOWSKI

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona 
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 16731 11.07%

7 Jacek Władysław 
WŁOSOWICZ Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 69115 45.74%
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Kod Nazwa Liczba uprawnionych 
do głosowania

Liczba kart 
ważnych

Liczba głosów 
ważnych Frekwencja

260101 Busko-Zdrój 27878 13398 13095 48.06%

260102 Gnojno 3713 1325 1267 35.69%

260103 Nowy Korczyn 5143 2247 2148 43.69%

260104 Pacanów 6372 2429 2333 38.12%

260105 Solec-Zdrój 4238 1896 1820 44.74%

260106 Stopnica 6413 2725 2638 42.49%

260107 Tuczępy 3074 1226 1153 39.88%

260108 Wiślica 4722 1832 1760 38.80%

Ciekawą informacją jest frekwencja w tych wyborach w poszczególnych gminach powiatu buskiego:

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych -  parlament2015.pkw.gov.pl

Podsumowując wybory parlamentarne 2015 w 460 
– osobowym Sejmie RP zasiadać będzie 235 posłów  
startujących z listy Prawa i Sprawiedliwości, 138 
posłów z Platformy Obywatelskiej, 42 z „Kukiz`15”, 
28 z Nowoczesnej Ryszarda Petru i 16 z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Najwięcej głosów otrzymali w tych wyborach: Ewa 
Kopacz (PO) – 230 894, Jarosław Kaczyński (PiS) – 
202 424, Ryszard Petru (Nowoczesna) – 129 088, Be-
ata Szydło (PiS) – 96 127, Małgorzata Wassermann 

(PiS) – 81 397, Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) – 
80 866, Paweł Kukiz (Kukiz`15) – 76 675, Mariusz 
Błaszczak (PiS) – 73 139, Zbigniew Ziobro (Solidar-
na Polska) – 67 238, Alicja Chybicka (PO) – 62 211.
Są też wyjątkowi szczęśliwcy, którym wystarczyło 
nieco ponad 3 tysiące głosów i mniej aby zasiadać 
w poselskich ławach. Są nimi: Marek Polak (PiS) 
i Krzysztof Paszczyk (PSL) – po 3 345 głosów, Ro-
man Kosecki (PO) – 3 258, Jacek Wilk (Kukiz`15) 
– 2 420, Zbigniew Grygla (Nowoczesna) – 1011 gło-
sów. 
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Wicepremier Grzegorz Schetyna
przekazał wsparcie dla Gminy Pacanów

 Na konferencji w Opatowie zorganizo-
wanej przez Świętokrzyski Urząd Woje-
wódzki przedstawiono założenia polityki 
rządu w odniesieniu do realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2020. Prezentacji 
tych założeń dokonał obecny na spotkaniu 
wicepremier Grzegorz Schetyna, a towarzy-
szyli mu eurodeputowany Bogdan Wenta 
i wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka Koruba. Obecni byli także gospodarze 
gmin i powiatów, które zwracały się o rzą-
dowe wsparcie przy odbudowie dróg znisz-
czonych nawalnymi deszczami w ostatnich 
latach. Wicepremier i wojewoda przekazali 
samorządowcom decyzje przyznające zna-
czące kwoty na odbudowę w/w infrastruktury. Tak-
że Gmina Pacanów otrzymała  po raz kolejny w tym 
roku promesę – tym razem na 250 tysięcy złotych!   
Odebrał ją z rąk wicepremiera wójt Wiesław Skop, 
który nie krył z tego powodu zadowolenia: „ Jak tu 
się nie cieszyć? Za te pieniądze i dodatkowy wkład 
własny gminy (20%) wykonamy odbudowę trzech 
kolejnych dróg gminnych w:  Chrzanowie, Wojczy 
i Wójeczce. Jeżeli zdążymy przed zimą, to zamkniemy 

rok 2015 wykonaniem 15 odcinków dróg lokalnych 
o łącznej długości 7,4 kilometra nawierzchni asfalto-
wych i około 800 mb. w kruszywie. Taka pomoc jest 
wprost bezcenna!” – powiedział Wiesław Skop.
 Dodajmy, że w transzy wiosennej nasza gmi-
na otrzymała wsparcie na odbudowę swoich dróg 
w  wysokości 350 tyś. złotych! Łącznie pacanowski 
samorząd wyda w 2015 roku na ten cel nieco ponad 
1 milion złotych!

Ogłoszenie -
kontrola segregacji odpadów komunalnych

 Wójt Gminy Pacanów informuje, że w miesiącach 
listopad i grudzień pracownicy Urzędu Gminy będą 
dokonywali kontroli segregacji odpadów komunal-
nych . Kontrolowane będą odpady wystawione przy 
posesjach które zadeklarowały segregowanie odpa-
dów. W przypadku stwierdzenia braku segregacji 
w  wystawionych odpadach lub wystawienia w  ter-
minie odbioru odpadów zmieszanych worków z od-
padami wysegregowanymi (z plastikiem, szkłem, 
makulaturą lub metalem) właściciel posesji zostanie 
obciążony opłatą w wys. 12 zł od osoby (opłata za 
gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny).
 W ostatnich miesiącach wzrosła dwukrotnie ilość 
odpadów zmieszanych, dwukrotnie też wzrosła opła-

ta za zagospodarowanie tych odpadów w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Rzędowie. 
Jeżeli tendencja ta utrzyma się to konieczne będzie 
zwiększenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców, 
a Gmina dodatkowo zostanie ukarana za nie osią-
gnięcie  poziomów unieszkodliwiania odpadów.

APELUJĘ DO MIESZKAŃCÓW
O PRAWIDŁOWE

SORTOWANIE ODPADÓW.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop
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Dzień Komisji
Edukacji Narodowej

 Dzień Edukacji Narodowej 
popularnie zwany Dniem Na-
uczyciela jest polskim świętem 
państwowym wszystkich pra-
cowników oświaty i szkolnic-
twa wyższego. Święto zostało 
ustanowione 27 kwietnia 1972 
r. na mocy ustawy- Karta Praw 
i Obowiązków Nauczyciela. 
Dzień ten upamiętnia powoła-
nie z inicjatywy króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego na 
mocy uchwały Sejmu Rozbio-
rowego z dnia 14 października 
1773 r. Komisji Edukacji Naro-
dowej- pierwszego ministerstwa 
oświaty publicznej w Polsce.
 Z tej to okazji uczniowie kl. 
V b pod kierunkiem p. Rena-
ty Moussa oraz Szkolny Chór 
,, Gama” pod kierunkiem p. 
Mariusza Maligi  przygotowa-
li uroczysty apel. W montażu 
słowno-muzycznym wykorzy-
stano: wiersze, piosenki, skecze, 
cytaty pełne dobrego humoru 
i refleksji. Tradycją lat ubie-
głych Wójt Gminy Pacanów pan 
Wiesław Skop odwiedził w tym 
dniu gminne szkoły, aby złożyć 
pracownikom życzenia z okazji 
ich święta. W tym roku nagro-
dę Wójta za całokształt pracy 
i bardzo wysokie osiągnięcia 
uczniów w olimpiadach przed-
miotowych i konkursach otrzy-
mała nauczycielka języka pol-
skiego i historii, wicedyrektor 
szkoły p. Elżbieta Cybulska. 
 O symboliczny kwiatek 
i  słodki poczęstunek zadbali 
Rodzice z RR, Samorząd Szkol-
ny oraz ZNP.  Na zakończenie 
Dyrektor Szkoły Małgorzata 
Stańczyk złożyła wszystkim 
pracownikom  życzenia:
 Wielu sukcesów zawodowych, 
spełnienia marzeń, realizacji ob-
ranego celu, oraz tego, aby podej-
mowany trud, był źródłem satys-
fakcji i społecznego uznania.

Redakcja SP w Pacanowie
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Dzień Edukacji Narodowej w Wójczy

 13 października 2015 roku w Szkole Podstawowej 
w Wójczy odbyła się akademia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Uczniowie klas IV - VI pod kie-
runkiem pana Tomasza Kopackiego przygotowali 
krótki montaż słowno-muzyczny. Uczniowie dzię-
kowali swoim nauczycielom za wiedzę, wyrozumia-
łość, cierpliwość i troskę. Na zakończenie akademii 
odbyła się gala oskarowa. W trakcie jej trwania na-
uczycielom zostały wręczona jabłka.
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Tłumy gości w ECB

 VI Zjazd Postaci Bajkowych w nie-
dzielę 11 października poprzedził 
trzydniowy festiwal filmowy skie-
rowany w swoich propozycjach 
„Wędrującego Ale Kina” (WAK) do 
młodego widza oraz kinowa super-
premiera w kinie Szkatułka „Hotel 
Transylwania 2“. Uczniowie szkół 
podstawowych obejrzeli cztery euro-
pejskie filmy dla dzieci i młodzieży. 
Gimnazjaliści - poruszający obraz 
o  niewidowym chłopcu, który ma-
rzył o bieganiu. Z kolei na przedszko-
laków czekał specjalny, 48-minutowy 
cykl ciekawych bajek. Widzowie mogli obejrzeć naj-
bardziej znaną ekranizację książki Astrid Lindgren 
w Polsce -  „Dzieci z Bullerbyn“. Filmowym hitem 
weekendu był doskonały obraz filmowy  „Hotel Tran-
sylwani 2“. W piątkowe popołudnie, w wypełnionym 
po brzegi kinie Szkatułka widzowie śledzili z zapar-
tym tchem niesamowite wydarzenia związane z ekra-
nową konfrontacją staromodnego wampira Vlada 
z nieokiełznanym wnuczkiem Drakuli, Dennisem. 
Niedziela (11.10) – to główne wydarzenie spotkania 
VI Zjazd Postaci Bajkowych w propozycjach dla ro-
dzin z dziećmi. Imprezę prowadziła czwórka bajko-
wych postaci: Kopciuszek, Kot w Butach, Królewna 
Śnieżka i Koziołek Matołek. W programie znalazło 
się mnóstwo atrakcji - zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych, których celem była popularyzacja wiedzy 
z  zakresu bajek oraz pielęgnowanie więzi rodzin-
nych i edukacji przez zabawę – mówiła w trakcie za-

baw dyrektor Europejskiego Centrum Bajki Karoli-
na Kępczyk, która na ten dzień wcieliła się w postać 
Królewny Śnieżki. Wielkim powodzeniem cieszyły 
się konkursy; zwłaszcza te rodzinne. „Kto ładniej za-
śpiewa?“ -  tu bajkowy przebój. W konkursowe szran-
ki stanęły rodziny z Warszawy, Rzeszowa, Krakowa 
i Kielc. Publiczność biła brawo, na dzielnych woka-
listów czekały nagrody. Pracowały intensywnie stre-
fy edukacyjne. Każdy chciał spróbować rozpływają-
cych się w ustach bajkowych, tęczowych naleśników 
z różnorodną, owocową „wkładką”, które smażyła 
„na żywo“ pani Jadzia z Pacanowa. Kolejki ustawia-
ły się do manufaktury cukierków i lizaków. W strefie 
kasztaniaków powstawały prawdziwe bajkowe cuda 
z kasztanów. Nieco dalej - kolorowe bajkowe witra-
że. Strefa dinozaurów nie bez racji nosiła określenie 
„szaleństwa plastyczne“. A jeśli dinozaury, to - Bał-
tów. Na niedzielnej imprezie gościła mocna drużyna 

bałtowskiego JuraParku, organizując kon-
kursy plastyczne dla dzieci. Z ogromnym 
zainteresowaniem mali i dorośli obejrze-
li spektakl „Szelmostwa Lisa Witalisa“ 
w wykonaniu Teatru Lalek Rabcio z Rab-
ki-Zdroju. Specjalną prezentację przygo-
tował kielecki Teatr Lalki i Aktora Kubuś, 
który obchodzi 60. urodziny. Ogłoszone 
zostały wyniki konkursu „Moja ulubiona 
postać bajkowa“, organizowanego przez 
Europejskie Centrum Bajki.  Tegoroczny 
Zjazd Postaci Bajkowych zakończył hucz-
ny bal - u Kopciuszka, Kota w Butach, 
Królewny Śnieżki i Koziołka Matołka. 
Zabawa była tak wspaniała, że... nikt nie 
miał ochoty wracać do domu. 
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Bijemy rekord
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

 16 października 2015 r. w dniu „Europejskiego 
Dnia Przywracania Czynności Serca – „Restart a He-
art” w samo południe uczniowie bili rekord z WOŚP. 
Akcja ta trwała pół godziny i polegała na jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – od-
dechowej przez jak największą ilość osób. Jej celem 

jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest posiadanie 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej. W Szkole Podstawowej w Pacanowie 
w akcji wzięło udział 30 uczniów z kl. IIa i Va, którzy 
nieustannie przez pół godziny, na ośmiu fantomach, 
prezentowali swoje umiejętności ratowania ludzkie-
go życia. Do próby ustanawiania rekordu zaproszo-
no strażaka z   Ochotniczej Straży Pożarnej w Paca-
nowie p. Grzegorza Malinowskiego. Organizatorami 
wydarzenia w szkole byli nauczyciele przeszkoleni 
przez WOŚP w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy: p. Barbara Kondek, p. Dawid Kondek. W nagrodę 
uczestnicy dostali wyposażone apteczki podarowane 
przez Fundację WOŚP.  Dziękujemy p. Grzegorzowi 
za przybycie, a uczestnikom gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: SP Pacanów
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KAMERALNY KONCERT EDUKACYJNY
„Zapraszamy do Muzykowa”

 15 października wszystkie przedszkolaki z Samo-
rządowego Przedszkola w Pacanowie oraz nasi go-
ście - dzieci ze Świetlicy dla Małych Dzieci w Ratajach 
Słupskich, wzięli udział w kameralnym koncercie edu-
kacyjnym przygotowanym przez muzyków z Filhar-
monii Świętokrzyskiej. Dzieci zapoznano z niezwykle 
muzykalną rodziną! Tata Rytm, mama Melodia i ich 
córki- Dynamika i Agogika zaprosiły wszystkie dzie-

ci do swojego muzycznego domu 
i  opowiedziały o swojej muzycz-
nej rodzinie. Usłyszeliśmy utwory 
J.S. Bacha oraz W. A. Mozarta oraz 
dowiedzieliśmy się, że skrzypce na-
prawdę mają duszę… Z niecierpli-
wością czekamy na następne spo-
tkanie!

Gabriela Czechowska

Ślubowanie klas pierwszych

 Dnia 19 października 2015 r. 
w Europejskim Centrum Bajki 
odbyło się ślubowanie kolejnego 
rocznika pierwszoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Pacanowie.
 Na uroczystości obecni byli ro-
dzice i dziadkowie pierwszaków 
oraz młodzież szkolna wraz z wy-
chowawcami. Mali bohaterowie 
uroczystości przedstawili wraz ze 
starszymi kolegami program arty-
styczny, po czym zostali pasowani 
przez panią dyrektor Małgorza-
tę Stańczyk na uczniów i przyję-
ci w  poczet kornelowskiej braci. 
Dużo radości mieli najmłodsi 
uczniowie z wręczonych im na za-
kończenie upominków i pysznego 
poczęstunku.
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 W imieniu całej szkoły składa-
my podziękowanie rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie 
uroczystości ślubowania i ufun-
dowanie nowoczesnych lamp 
oświetleniowych do klasopracow-
ni, w której uczą się pierwszokla-
siści.

Wychowawcy klas I :
Bogumiła Krzemień
i Barbara Tomalska
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Przyjęci do grona społeczności uczniowskiej

 27 października 2015 roku kolejny rocznik dzieci 
został oficjalnie przyjęty do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wójczy. Uczniowie klasy I zaprezen-
towali krótki program artystyczny. Został on wyko-
nany z ogromnym zapałem i bez cienia tremy. Otu-
chy dodawali dzieciom wzruszeni rodzice, którzy 
przybyli na uroczystość w bardzo licznym gronie. 
Podniosłym momentem była ceremonia pasowania 
pierwszaków, dokonana przez panią dyrektor, mgr 
Marzenę Studziżór, która wypowiedziała magiczne 
słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej 
w Wójczy” i wręczyła pamiątkowy dyplom. 
 Najmłodsi uczniowie otrzymali życzenia i upo-
minkowe „rogi obfitości” od starszych kolegów i koleżanek. W tym roku szkolnym pierwszoklasiści 

zostali dodatkowo obdarowani wspaniałymi prezen-
tami ufundowanymi przez Prezes Stowarzyszenia 
„Z nami lepiej” – panią Małgorzatę Mierzwę oraz 
właściciela Firmy HELIOS ADVERTISING – pana 
Łukasza Kapustę.
 Po wielkich emocjach związanych z pierwszym 
występem w życiu ucznia, pierwszaki udały się do 
klasy, gdzie czekał na nich przygotowany przez rodzi-
ców słodki poczęstunek. To wspaniałe wydarzenie na 
długo zostanie w pamięci uczniów i ich rodziców. 
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Wdzięczność
trudno jest

ubrać w słowa…
wtedy proste

- ,,dziękujemy”
- zawiera wszystko,

co chcemy wyrazić!..

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne

oraz uczniowie klasy I 
Szkoły Podstawowej

w Wójczy  
 składają serdeczne

podziękowanie
Sponsorom

–Prezes Stowarzyszenia
„ Z nami lepiej”

Pani
Małgorzacie Mierzwie

 oraz właścicielowi Firmy 
HELIOS ADVERTISING  

Panu
Łukaszowi Kapuście

za ufundowanie
upominków

na ślubowanie klasy I.

Mamy nadzieję,
że roześmiane
twarze dzieci

będą wyrazem
wdzięczności

za Waszą hojność!!!
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

„ … Dumni ze mnie są rodzice
przedszkolakiem dziś zostanę!
Pasowanie się odbędzie
pewnie wzruszy moją mamę.”

 Dnia 16.10.2015 r. odbyło się w naszym przedszkolu  
Pasowanie na Przedszkolaka. Celem uroczystości było 
przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych 
dzieci. Uroczystość odbyła się w obecności pani Dyrek-

tor, grona pedagogicznego, a także rodziców i zaproszo-
nych gości. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po 
raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola. 
Był to również ich pierwszy publiczny występ przed licz-
nie zgromadzoną publicznością. Dzieci oraz zaproszeni 
goście zostali przywitani przez panią dyrektor Zdzisławę 
Belon. Następnie w przygotowanym przez wychowaw-
czynie programie artystycznym, pięknie ubrane dzieci, 
wesoło prezentowały swoje umiejętności: śpiewały gru-
powe piosenki, tańczyły, recytowały wiersze.
 Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie dzieci. 
Wszystkie dzieci  po każdym przeczytanym przez pa-
nią Dyrektor  zdaniu, powtarzały słowa: ,,przyrzekamy”. 
A przyznać trzeba, iż tym przyrzeczeniem, wiele obieca-
ły. Otóż: będą zawsze grzeczne, ze smakiem będą zjadały 
wszystkie posiłki w przedszkolu, będą miłe i koleżeńskie 
wobec rówieśników i godnie będą reprezentowały swoje 
przedszkole. Po złożeniu przyrzeczenia przez dzieci nad-
szedł czas na „ceremonię” pasowania. Na pamiątkę tego 
pięknego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom 
oraz kolorową plakietkę. Pasowanie na przedszkolaka to 
uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez 
przedszkolnych, zawsze wzrusza rodziców i cieszy dzieci.

Gabriela Czechowska
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Wycieczka - Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

 13 października  starszaki z naszego przedszko-
la odwiedziły Muzeum Drogownictwa w Szczuci-
nie. Muzeum gromadzi wszelkie pamiątki związane 
z budownictwem drogowym.
 Do zwiedzania przeznaczone są dwie ekspozycje:
• zewnętrzna, na której w czasie spaceru można po-

dziwiać maszyny i urządzenia, które niegdyś słu-
żyły drogowcom,

• wewnętrzna, która pokazuje między innymi eks-
ponaty dotyczące budowy i utrzymania dróg i mo-
stów, sposób pracy przy budowach w postaci sce-
nek z figurami ludzkimi naturalnych rozmiarów, 
a także drogi i mosty w sztuce.

 My, naszą wizytę rozpoczęliśmy od obejrzenia kil-
ku bajek, z serii: „Szkoła profesora Basa” oraz   przy-
gód Bolka i Lolka, które przypomniały dzieciom 
o  zasadach poruszania się po drogach. Następnie 
wraz z panem przewodnikiem obejrzeliśmy ekspo-

zycję, która dotyczyła sposobu budowania drogi. 
Najciekawszy okazał się spacer alejkami wokół mu-
zeum, gdzie dzieci zobaczyły maszyny i urządzenia 
drogowe pracujące przy budowie i utrzymaniu dróg 
np. walce, kotły, kruszarki, pługi, ciągniki. Wyciecz-
ka była udana, dzieci zdobyły nowe wiadomości 
oraz usystematyzowały swoją wiedzę na temat zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach.

Gabriela Czechowska
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Byliśmy w kopalni !

Wycieczka klas III
do Wieliczki i Niepołomic
 Uczniowie klas III a b ze Szkoły Pod-
stawowej w Pacanowie wraz z opiekuna-
mi wzięli udział w wycieczce szkolnej do 
kopalni soli w Wieliczce. Pogoda  dopisała 
znakomicie więc uczestnicy mogli się cie-
szyć urokiem jednego z ostatnich dni lata. 
Przed południem grupa dotarła na miejsce 
i wraz z przewodnikiem wyruszyła do kra-
iny podziemnych korytarzy.
 Początkowo trasa wiodła setkami krę-
tych schodów, by dotrzeć do wnętrza naj-
głębszych korytarzy ( 135 m pod ziemią), 
po których w zamierzchłych czasach kur-
sowały ładunki  z solą. Następnie uczest-
nicy zobaczyli solne komory, podziemne 
jeziora, niezwykłe konstrukcje ciesielskie 
i unikalne rzeźby. Dzieci zaciekawiła legen-
da o pierścieniu księżnej Kingi i jej darze 
dla Polski. Niemałe wrażenia wywarła na 
uczestnikach wyprawy Kaplica św. Kingi.
 Z opowieści przewodnika grupa dowie-
działa się , że trasa turystyczna liczy oko-
ło 3 km  i przebiega pod centrum miasta. 
W labiryncie korytarzy dzieci natknęły się 
na dawny sprzęt górniczy, a w Muzeum 
Żup Krakowskich  obejrzały wystawy sta-
rych eksponatów. Po wyjeździe windą na 
powierzchnię podziwialiśmy tężnię solankową i zwiedzaliśmy zabytki Wieliczki. Ostatnim  punktem pro-
gramu był zamek w Niepołomicach i relaks na nowoczesnym placu zabaw.
 Pomimo zmęczenia całodziennym zwiedzaniem, dzieci wróciły zadowolone oraz bogatsze o nowe do-
świadczenia.

Opiekunowie wycieczki: Danuta Duda, Grażyna Gumuła, Dorota Sosin
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Niezwykły Gość

 21 września 2014 roku przebywał w naszej szko-
le niezwykły gość. Była to Pani Barbara Teresa Do-
miniczak – nauczycielka języka polskiego, poetka, 
historyk sztuki – osoba pochodząca z naszej miej-
scowości, a obecnie mieszkająca w Szczecinie. Pani 
Barbara przyjechała, aby odwiedzić miejsce swojego 
urodzenia, rodzinę, która tu nadal mieszka oraz spo-
tkać się z młodzieżą szkolną, aby opowiedzieć o la-
tach nauki spędzonych w naszej szkole. Spotkanie 
przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie 
z ogromnym zaciekawieniem słuchali wspomnień 
z młodzieńczych lat oraz pięknej poezji i prozy, któ-
rej jest autorką. Pani Barbara okazała się osobą bar-
dzo przyjazną, życzliwą  młodym ludziom   i potra-
fiącą pięknie opowiadać o swoich pasjach i życiu.

Koleżance Krystynie Gawlik z dziećmi
słowa współczucia po śmierci

męża Henryka
składa

środowisko oświatowe gminy Pacanów

Pani Krystynie Gawlik
wyrazy współczucia po śmierci

męża Henryka
składają sąsiedzi

z ulic Karskiej, Radziwiłłówka



Z Życia Gminy28

ALARM – w Szkole Podstawowej w Zespole
Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy 

22 września 2015 r. - godz. 10.00...

Trzy krótkie dzwonki - Alarm!!!  - natychmiastowa decyzja 
nauczycieli -  zamknąć okna, ustawić się parami i szybko wy-
chodzimy – nie biegniemy. Ewakuacja przebiega sprawnie.
Uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły w kilka minut 
znajdują się na szkolnym boisku. Przed budynkiem już 
rozpoczyna akcję ratunkową jednostka OSP Wójcza, per-
sonel szkoły (nauczyciele, pracownicy obsługi) sprawdzają 
obecność, nikogo nie brakuje - wszyscy są na miejscu z da-
leka od zagrożenia obserwując działania strażaków. Brak 
tylko ognia i dymu - przyczyn ewakuacji. 
 Przeprowadzona akcja była przedsięwzięciem zre-
alizowanym w ramach ćwiczeń ewakuacyjnych. W po-
niedziałek 21 września 2015 r. dla uczniów i nauczycieli 
przeprowadzono instruktaż przygotowujący do ćwiczeń 
ewakuacyjnych. W jego ramach dzieci zaznajomione zo-
stały z sygnałami alarmowymi, drogami i miejscami ewa-
kuacji, sposobie zachowania się w sytuacjach zagrożenia, 

natomiast praktyczne, niezapowiedziane ćwiczenia ewa-
kuacyjne odbyły się następnego dnia.
 Szkoła Podstawowa w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Wójczy w sprawach bezpieczeństwa od lat 
współpracują z Państwową Strażą Pożarną w Busku-Zdro-
ju i jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójczy.
 W programie wychowawczym  i profilaktycznym pla-
cówek znajdują się zapisy dotyczące nie tylko zagwaran-
towania, ale również edukacji uczniów dla bezpieczeń-
stwa. Organizowane są prelekcje, pogadanki, pokazy, 
nauka udzielania pierwszej pomocy.
Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony we współ-
pracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Wójczy z pewnością 
był dla dzieci i młodzieży dużym przeżyciem i doświad-
czeniem.
 Warto podkreślić , że wszyscy wykonali zadanie z du-
żym zdyscyplinowaniem.
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Wspomnienie
 Listopad – jest okresem, gdzie począwszy od pierw-
szego dnia miesiąca wspominamy naszych bliskich i dal-
szych zmarłych. Tak ten świat jest poukładany, że jedno 
życie się zaczyna inne kończy, jest czas narodzin, dora-
stania, dorosłości, potem doskwierającej ułomnościami 
starości aż przychodzi moment, w którym każda istota 
żyjąca staje w obliczu śmierci. I choćby było wokół wiele 
pragnących pomóc osób – przychodzi czas odejścia i tu 
każdy otoczony nawet najlepszą opieką i miłością w tym 
krytycznym momencie zostaje sam. Sam musi przejść 
przez ten próg, którego nikt z żyjących nie jest w sta-
nie zrozumieć i wyjaśnić. Od zarania dziejów ludzkość 
pragnie wyjaśnić fenomen narodzin i śmierci i jak do tej 
pory mimo rozwoju nauki nie do końca jest na te dwa 
momenty odpowiedź. Kiedy odwiedzamy w listopadowe 
dni cmentarze, ustrojone, posprzątane ze światełkami na 
grobach przychodzi refleksja patrząc na znajome nazwi-
ska na nagrobkach, ludzi, z którymi spotykaliśmy się na 
co dzień, pracowaliśmy. Dziś pozostał po nich ślad na 
cmentarnym pomniku i tylko pamięć odtwarza ich po-
stacie i to, co robili w swoim doczesnym życiu. Pośród 
wielu znanych, szanowanych w naszym środowisku osób 
powraca postać zmarłej 31 lipca tego roku w wieku 63 lat 
ś.p. Aliny Bąk z domu Bebel. Wiele osób w naszej gminie 
pamięta jej twarz z czarną, kręconą fryzurą. Szczuplut-
ka, zawsze otwarta na pomoc ludziom, do końca funk-
cjonowania pacanowskiego GS-u jego główna księgowa, 
praktycznie zamykająca drzwi za upadłą spółdzielnią. 
Całe swoje zawodowe życie związała tą firmą i mimo 
ogromnych jej wysiłków mających na celu ustabilizo-
wanie finansów „nowe czasy’ powolutku acz skutecznie 
likwidowały ideały i związki spółdzielczości na rzecz dra-
pieżnego kapitalizmu, który rozlewał się w naszym kra-
ju. Pani Alinka z racji swoich zawodowych umiejętności 
i wieloletniego doświadczenia w operacjach finansowo-
-księgowych potrafiła dostosować się do nowych wymo-
gów prawno-finansowych, ale nawet przy najlepszych 
umiejętnościach i trafnych decyzjach los spółdzielczości 
w Polsce był na starcie nowej ery przesądzony. Znała się 
na przepisach, była na bieżąco z nowymi trendami i ko-
lejnymi zmianami w przepisach co ułatwiało pomoc wie-
lu ludziom nie mogącym poradzić sobie w zmieniającej 
się gospodarce. Miała czas dla każdego, kto zwrócił się 

do niej o pomoc w wyjaśnieniu zawiłości prawnych i fi-
nansowych, uważnie słuchała i udzielała trafnych rad, 
pomagała w kontaktach z urzędami i  instytucjami. Ta 
drobniutka z nieodłącznym papierosem była dla wielu 
osób wręcz wybawieniem – bo znała się i potrafiła poru-
szać swobodnie w gmatwaninie przepisów, ratując wie-
lokrotnie swoją doradą przed przykrymi konsekwencja-
mi. Miała radosne usposobienie aż do chwili osobistego 
dramatu, tragicznej śmierci 18-letniego syna Piotra. Od 
tej chwili już nigdy nie była widziana w innym stroju niż 
czarny. Ta tragedia odcisnęła na niej widoczny ślad a ból 
matki, którego nigdy nie okazywała na zewnątrz pozostał 
aż do jej śmierci. Żyła skromnie, w domu w Woli Bie-
chowskiej, mając zawsze czas dla każdego, kto zwrócił 
się do niej o wysłuchanie, pomoc czy wyjaśnienie za-
wiłości w przepisach czy innych. Nie starała się szukać 
znajomych, przyjaciół, oni sami ją znajdywali pozostając 
z szacunkiem dla jej wiedzy i osobowości. Odeszła w ci-
szy i spokoju, ale swoim życiem w naszym lokalnym śro-
dowisku pozostawiła trwały ślad. P. Alina pochowana jest 
na cmentarzu w Biechowie.  

Szczere wyrazy współczucia
na ręce Pani Krystyny Gawlik z dziećmi

po śmierci
męża i ojca Henryka

składa Wiesław Skop Wójt Gminy Pacanów

Przykrym jest moment, kiedy odchodzi najbliższa 
osoba, współmałżonek, z którym dzieliło się życie. 
Jego śmierć zamyka pewien okres w poukładanym 

przez lata funkcjonowaniu  rodziny.
Taka jest kolej naszej egzystencji na tym świecie 
i chyląc głowy w szacunku dla zmarłego trzeba
żyć dalej, ciesząc się z każdego wstającego dnia.

Krystynie Gawlik z rodziną
wyrazy współczucia po śmierci

męża i ojca Henryka
składają Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, Koło PSL w Pacanowie.
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Sportowo tańczy DPS Słupia

 Reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Słupi pod wodzą siostry Agaty dyrektora 
DPS-u, uczestniczyła 29 października w trzeciej edycji, odbywającego się co roku Woje-
wódzkiego Turnieju Tańca Sportowego dla osób niepełnosprawnych. Zainicjowany przez 
Stowarzyszenie „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie cykl spotkań 
integracyjnych dla mieszkańców DPS-ów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
województwa świętokrzyskiego, którego jednym z elementów jest ten turniej na stałe wpi-
sały się w kalendarz wydarzeń i co roku gromadzi liczną grupę podopiecznych w/w insty-
tucji. Spotkaniom patronują wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa. W tego-
rocznym turnieju nasza reprezentacja wykazała się niezwykłą sprawnością, stosownymi do 
wybranych utworów muzycznych strojami a cała prezentacja nagrodzona była gromkimi 
brawami. Gratulacje za oryginalny pomysł opiekunek przygotowujących pensjonariuszy do 
tegorocznego występu i kapitalną prezentację na forum publicznym. Duże brawa !

Test nowego sprzętu dla strażaków

 29 października na zalewie w Radzanowie testowany 
był prototypowy sprzęt do akcji ratowniczych pod robo-
czą nazwą mobilny pojazd ewakuacyjny. Jest to mówiąc 
obrazowo ślizgacz – płaskodenna łódź o wzmocnionym, 
z grubej blachy dnie, napędzana wysokoobrotowym sil-
nikiem z podwójnymi śmigłami dającym ciąg do tyłu 
sprzętu. Konstrukcja pozwala na poruszanie się pojazdu 
po twardej i grząskiej ziemi, wodzie zabierają na pokład 
ośmiu ludzi – operator ślizgacza, dowódca zastępu i sze-
ściu strażaków. Obserwowali test i uczestniczyli w  jeź-
dzie próbnej strażacy w KP PSP Busko i OSP włączonych 
do KSRG. W tej grupie byli strażacy z naszych jedno-
stek – OSP Pacanów, OSP Rataje, OSP Oblekoń. Takie 
urządzenie na wyposażeniu strażaków – to coś naprawdę 
dobrego i wart wdrożenia do szerszej produkcji – mó-
wili strażacy. Jeżeli kolejne testy wypadną pozytywnie 
i zapadną decyzje na szczebli centralnym, to Komenda 
PSP w Busku będzie takie wyposażenie miała na stanie 
a strażacy z wybranych jednostek OSP będących w KSRG 
zostaną przeszkoleni w obsłudze i posługiwaniu się tym 
ślizgaczem. Obserwując je w akcji – jest ono naprawdę 
warte uwagi.
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

 Ciekawie zapowiadający się mecz ligowy w Pacanowie 
Zorza Tempo Pacanów -  i lider tabeli Gród Wiślica za-
kończył się zwycięstwem gości 2:6 (0:4) Bramki: dla Tem-
pa Kamil Mazur 46`, 56` - dla Grodu  Patryk Klepacz 
34`, 57`, 62`, Mateusz Kądzielski 26`, Paweł Niedziela 
41`, Kamil Szcześniak 37`. Dla obu drużyn był to pre-
stiżowy mecz, gdyż od zawsze derby powiatu buskiego 
miały w sobie pewien dreszczyk sportowej emocji. Do 30 
minuty spotkania Tempo grało dobre zawody nie pozwa-
lając przeciwnikowi na rozwijanie akcji ofensywnych. 
Tu jednak sami mając wypracowane ze cztery sytuacje 
bramkowe – niestety nie udało się  kończyć skutecznym 
strzałem. Za bardzo w tej odsłonie nasi zawodnicy grali 
na Tomka Kopackiego, którego mocno pilnowali obroń-
cy Grodu, zdając sobie sprawę, że ten zawodnik stanowi 
największe zagrożenie. Gdyby Tomek dostawał dokład-
ne podania, to i tak prawdopodobnie byłby w stanie coś 
z nimi pożytecznego zrobić. Tu jednak uwikłany w walkę 
w dwoma, trzema obrońcami był bezsilny. Wystarczyło 
przestawienie ciężaru gry na lewą stronę ataku na Kamila 
Mazura i ten w koncertowy sposób dwukrotnie umiesz-
czał piłkę w siatce. Tu jednak wzięło górę doświadczenie 
drużyny lidera. Zaczęli grać dokładną piłkę, rozdzielać 
podania z linii pomocy na skrzydłowych. A nasi jakoś 
nie umieli się pozbierać i efekt widoczny w wyniku. Była 
presja z racji meczu derbowego, Gród też był w zasięgu 
naszych możliwości i mimo naprawdę dobrej gry Tempa 

w przekroju całego spotkania nie udało się nawiązać walki 
o lepszy wynik.  Cieszymy się z wygranej, bo Tempo było 
dziś momentami bardzo groźne i sądzę, że w najbliższych 
meczach pokaże swoją siłę - powiedział Przemysław Gru-
chała, trener Grodu. Nadal w gronie najlepszych strzel-
ców jest Tomek Kopacki wspólnie z Patrykiem Klepaczem 
z Grodu - po 12 celnych trafień. Prowadzi z  13  golami 
-Marcin Chmiel (LZS Samborzec). Tempo zajmuje szó-
ste miejsce w tabeli mając 16 punktów i stosunek bramek 
29 – 31. W następnej kolejce jedziemy do UKS Baćkowice 
i na zakończenie rundy jesiennej A-klasy gramy 11 listo-
pada u siebie z Jawornikiem Gorzków.
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„Złote Gody” 2015 r. – w gminie Pacanów

 W dniu 15 października 2015r. w Urzędzie Gminy 
Pacanów odbyła się uroczystość wręczenia „Meda-
li za długoletnie pożycie małżeńskie”- przyznanych 
przez Prezydenta RP. W tym roku Jubileusz „Zło-
tych Godów” obchodziły 22 pary z terenu Gminy 
Pacanów. Para z najdłuższym stażem małżeńskim 
podczas tegorocznej uroczystości to: Państwo- Irena 
i Mieczysław Bryk z Grabowicy , którzy obchodzili 
60-tą rocznicę ślubu. Pozostałe pary małżeńskie to: 
Zofia i Edward Pikul (Karsy Duże), Maria i Leon 
Badyl (Rataje Słupskie), Genowefa i Ryszard Cygan 
(Książnice), Antonina i Józef Czaplak (Podwale), 
Maria i Ryszard Kardynał (Żabiec), Rozalia i Marian 
Karita (Biechów), Janina i Antoni Komasara (Komo-
rów), Janina i Czesław Kordos (Rataje Słupskie), Elż-
bieta i Jan Lolo (Słupia), Barbara i Zygmunt Łabuz 
(Rataje Karskie), Henryka i Stanisław Poniewierscy 
(Pacanów), Helena i Wiesław Zych (Rataje Kar-
skie), Krystyna i Marian Żak (Biskupice), Stanisława 
i Mieczysław Gałka (Sroczków), Janina i Witold Go-
dzisz (Rataje Słupskie), Janina i Antoni Kobos (Pa-
canów), Wanda i Tadeusz Łasak (Rataje Słupskie), 

Anna i  Jan Pluta (Pacanów), Irena i Tadeusz Pyrz 
(Komorów), a także Janina Eljasz (Oblekoń), której 
mąż zmarł przed uroczystością oraz Marian Orszu-
lak (Sroczków) również owdowiały w ostatnim cza-
sie. Nie wszystkie pary małżeńskie mogły zaszczycić 
nas swoją obecnością podczas uroczystości, ale na 
pewno dostarczone zostaną im medale i dyplomy. 
Jubilatów uhonorował  Wójt Gminy Pacanów- Wie-
sław Skop oraz Przewodniczący Rady Gminy Paca-
nów- Jan Nowicki wręczając medale, dyplomy gra-
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tulacyjne oraz kwiaty i upominki.  Na uroczystość 
przybył również   Radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego- Krystian Jarubas, aby osobiście 
pogratulować parom obchodzącym „Złote gody”, 
a także wręczyć dyplomy gratulacyjne. Oprawę mu-
zyczno- artystyczną zapewnił zespół „Pacanowianie”, 
który kolejny już rok wypełnia swoim występem ar-
tystycznym tą jakże podniosłą uroczystość. Nie oby-
ło się bez toastu lampką szampana za zdrowie bo-
haterów uroczystości oraz słodkiego poczęstunku. 
Pary małżeńskie – goście władz gminy -  wspomi-
nały dzień, w którym przed laty składali sobie wza-
jemnie przysięgi i obietnice na całe życie podczas 
zaślubin. Dzielili się doświadczeniem życiowym, 
wspomnieniami i co najważniejsze chwalili, dzieć-

mi, wnukami, a niektórzy nawet prawnukami, któ-
rych się doczekali. Wszystkim Jubilatom jeszcze raz 
gratulujemy i życzymy wielu jeszcze rocznic pożycia 
małżeńskiego w szczęściu, miłości, a przede wszyst-
kim w zdrowiu. 
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