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Laureaci
„Lauru Pacanowskiego” 2014

Samorządy lokalne rozpoczynają działanie
Wybrane Rady – gmin, powiatów, województw 1 grudnia uroczystymi sesjami rozpoczęły oficjalnie 
pracę w kadencji 2014 – 2018. Radni otrzymali pisemne potwierdzenie o wyborze i złożyli ślubowanie. 

Wójt gminy Wiesław Skop
 odbiera potwierdzenie o wyborze

Radny Rady Gminy Artur Molenda ze Słupi
odbiera potwierdzenie o wyborze
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celina_fota Henryka Komasara  Andrzej Kapałka

 Artur Czub  Artur Molenda  Edward Masłowski

 Jan Matyjas  Jan Nowicki  Michał Kumoń

 Michał Wojtyś  Mirosław Matuszewski  Stanisław Korbaś

 Stanisław Serafin  Szczepan Starościak  Tomasz Kozłowski
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WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA GMINY:

SKOP Wiesław, lat 55, wykształcenie wyższe pedagogiczne, zam. Pacanów, członek partii: Polskie Stron-
nictwo Ludowe - 2068 głosów
zgłoszony przez KWW „Przyjazna i Gospodarna Gmina”
RACHUNA Marek Ryszard, lat 53, wykształcenie średnie zawodowe, zam. Wójcza, nie należy do partii 
politycznej - 550 głosów
zgłoszony przez KWW Marka Rachuna
KWAS Henryk Tadeusz, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Wola Biechowska, nie należy do partii politycz-
nej - 631 głosów
zgłoszony przez KWW Samorządna Gmina Pacanów
MIERZWA Małgorzata Maria, lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Chrzanów, nie należy do partii politycz-
nej - 435 głosów
zgłoszony przez KWW Rozsądny Wybór

WYNIKI WYBORÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY:

Okręg nr 1: NOWICKI Jan, zam. Sroczków, wiek: 67 - 162 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 2:  KOZŁOWSKI Tomasz Andrzej, zam. Wójeczka, wiek: 36   - 126 głosów
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządna Gmina Pacanów” - lista nr 16
Okręg nr 3:  SERAFIN Stanisław Michał, zam. Kwasów, wiek: 58 - 129 głosów
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 4:  KUMOŃ Michał Maciej, zam. Pacanów, wiek: 38 -  88 głosów
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządna Gmina Pacanów” - lista nr 16
Okręg nr 5:  WOJTYŚ Michał Stefan, zam. Pacanów, wiek: 34 -  116 głosów
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządna Gmina Pacanów” - lista nr 16
Okręg nr 6:  BONAR Cecylia, zam. Biechów, wiek: 67 -  83 głosy
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Cecylia Bonar - lista nr 22
Okręg nr 7:  MOLENDA Artur Stanisław, zam. Słupia, wiek: 46 - 142 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 8:  CZUB Artur Józef, zam. Karsy Dolne, wiek: 47 - 140 głosów
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 9:  MASŁOWSKI Edward Franciszek, zam. Książnice, wiek: 60 - 91 głosów
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 10:  STAROŚCIAK Szczepan Daniel, zam. Trzebica, wiek: 37  -  68 głosów 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 11:  KORBAŚ Stanisław Józef, zam. Oblekoń, wiek: 48 - 183 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 12:  MATYJAS Jan, zam. Rataje Słupskie, wiek: 58 - 142 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 13:  KAPAŁKA Andrzej Mirosław, zam. Rataje Karskie, wiek: 47 - 103 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 14:  MATUSZEWSKI Mirosław Ignacy, zam. Żabiec, wiek: 40 - 142 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18
Okręg nr 15: KOMASARA Henryka, zam. Komorów, wiek: 57 - 133 głosy
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” - lista nr 18

Wybory samorządowe 2014 rozstrzygnięte
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Rada Powiatu w Busku-Zdroju

Okręg wyborczy nr 1, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, Liczba mandatów: 8:

1. KOLARZ Jerzy Adam, zam. Bronina, wiek: 55 - głosów: 1553
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. MARZEC Wiesław Waldemar, zam. Chotelek, wiek: 59 - głosów: 763
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. LASAK Grzegorz, zam. Żerniki Górne, wiek: 38 - głosów: 499
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4. MOSKAL Stanisław, zam. Kotki, wiek: 57 - głosów: 337
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. WĄSOWICZ Piotr Ludwik, zam. Łagiewniki, wiek: 61 - głosów: 556
zgłoszony przez KWW Nasz Głos w Powiecie
6.  MAJCHERCZAK Bogusława Zofia, zam. Busko-Zdrój, wiek: 59 - głosów: 444
zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem 
7. JANKOWSKI Grzegorz Stanisław, zam. Busko-Zdrój, wiek: 56 - głosów: 439
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8. MIERZWA Tomasz, zam. Szaniec, wiek: 46 - głosów: 408
zgłoszony przez KW „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” 

Okręg wyborczy nr 2, Gnojno, Stopnica, Tuczępy, Liczba mandatów: 4: 

1. KLIMCZAK Stanisław, zam. Gnojno, wiek: 56 - głosów: 2141
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. ZIOŁO Zbigniew Jan, zam. Tuczępy, wiek: 70 - głosów: 1031
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. LESZCZYŃSKI Ludomir Józef , zam. Stopnica, wiek: 53 - głosów: 644
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4. KASPERCZYK Kamil, zam. Mietel, wiek: 31 - głosów: 559
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Okręg wyborczy nr 3, Pacanów, Solec-Zdrój, Liczba mandatów: 4: 

1. GĄDEK Andrzej Marcin, zam. Ludwinów, wiek: 53 - głosów: 1052
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. GWÓŹDŹ Robert Paweł, zam. Pacanów, wiek: 60 - głosów: 695
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. KORDOS Jerzy Franciszek, zam. Niegosławice, wiek: 61 - głosów: 552
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4. ELIASZ Krzysztof Stanisław, zam. Żabiec, wiek: 44 - głosów: 830
zgłoszony przez KWW Nasz Głos w Powiecie

Okręg wyborczy nr 4, Nowy Korczyn, Wiślica, Liczba mandatów: 3: 

1. GAJEK Krzysztof Antoni,  zam. Błotnowola, wiek: 49 - głosów: 1124
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. WOJTAŚ Krzysztof, zam. Piasek Wielki, wiek: 50 - głosów: 869
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. JAWORSKI Jarosław, zam. Kobylniki, wiek: 50 - głosów: 801
zgłoszony przez KWW Nasz Głos w Powiecie
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Sejmik Wojewódzki

Okręg 1, Sandomierski, Opatowski, Ostrowiecki, Staszowski: 
Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Kotowski Kazimierz Jerzy,  Zam. Opatów, Wiek: 63 - głosów: 16561
2. Grabowski Izydor Bronisław, Zam. Staszów, Wiek: 68 - głosów: 7040
3. Borzęcki Wojciech Tomasz, Zam. Głazów, Wiek: 38 - głosów: 4925
4. Bąk Arkadiusz, Zam. Ostrowiec Świętokrzyski, Wiek: 37 - głosów: 4115
5. Swajda Andrzej, Zam. Sulisławice, Wiek: 44 - głosów: 4031
Lista  Nr 3 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Kryj Andrzej Michał, Zam. Ostrowiec Świętokrzyski, Wiek: 54 - głosów: 7937
2. Strzała Marek, Zam. Staszów, Wiek: 49 - głosów: 2489
Lista Nr 4  - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1. Szaginian Grigor, Zam. Ostrowiec Świętokrzyski, Wiek: 56 - głosów: 4922

Okręg 2, Starachowicki, Skarżyski, Konecki 
Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Stępień Wiesław Zbigniew, Zam. Wielka Wieś, Wiek: 56 - głosów: 5869
2. Napierała Beata Jolanta, Zam. Końskie, Wiek: 42 - głosów: 4771
Lista  Nr 3 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Pruś Andrzej Piotr, Zam. Starachowice, Wiek: 47 - głosów: 6629
2. Wrona Waldemar Krzysztof, Zam. Królewiec, Wiek: 47 - głosów: 5418
Lista Nr 4  - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1. Maćkowiak Jan Sławomir, Zam. Skarżysko-Kamienna, Wiek: 55 - głosów: 5607
Lista  Nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
1. Marczewski Sławomir Szczepan, Zam. Końskie, Wiek: 64 - głosów: 3203

Okręg 3, Kielecki (ziemski), m. Kielce (p. grodzki) 
Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Żołądek Piotr Bogusław, Zam. Łabędziów, Wiek: 46 - głosów: 13413
2. Gałuszka Grzegorz Andrzej, Zam. Tokarnia, Wiek: 39 - głosów: 6902
3. Stanioch Małgorzata Maria, Zam. Kielce, Wiek: 54 - głosów: 5894
4. Jarubas Krystian Stefan, Zam. Brzostków, Wiek: 33 - głosów: 5305
Lista  Nr 3 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
1. Koza Janusz Adam, Zam. Kielce, Wiek: 52 - głosów: 14639
2. Latosiński Bogdan Jan, Zam. Gumienice, Wiek: 49 - głosów: 5304
3. Gębski Mieczysław, Zam. Długojów, Wiek: 54 - głosów: 3901
Lista Nr 4  - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1. Świercz Grzegorz Maciej, Zam. Kielce, Wiek: 54 - głosów: 7879
Lista  Nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
1. Milcarz Henryk Mieczysław, Zam. Zabłocie, Wiek: 64 - głosów: 8917

Okręg 4, Włoszczowski, Jędrzejowski, Pińczowski, Buski, Kazimierski
Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Jarubas Adam Sebastian, zam. Błotnowola, Wiek: 39 - głosów:  37871 
2. Dziubek Grzegorz Artur, zam. Rogienice, Wiek: 40  - głosów: 7951 
3. Sas Mieczysław, zam. Busko-Zdrój, Wiek: 72 - głosów: 5865 
4. Kowalczyk Tadeusz Józef, zam. Skalbmierz, Wiek: 65  - głosów: 4846 
5. Wawrzyła Leszek Jarosław, zam. Sieńsko, Wiek: 35 - głosów: 3223
6. Wypych Bogusława Bożena, zam. Jędrzejów, Wiek: 60 - głosów: 3015
Lista  Nr 3 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Dorywalski Bartłomiej, zam. Włoszczowa, Wiek: 35 - głosów: 6032
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UCHWAŁA Nr LVIII/359/14
Rady Gminy Pacanów

z dnia  13 listopada  2014 roku.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015  rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 
roku  o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013.1381 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchawala, co 
następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2014, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego         z dnia 20 
października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Monitor Polski z 2014.935)  z kwoty  61.37 zł za 1dt do kwoty 40,00 
zł za 1dt. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Podziękowanie
Szanowni Państwo!
 16 listopada 2014 r. Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna i Gospodarna Gmina” wygrał 
wybory na wójta i do Rady Gminy Pacanów.
 Z wdzięcznością i szacunkiem dziękujemy za okazane poparcie!
 Wybór wójta w I turze i wprowadzenie do Rady Gminy 11 radnych jest wyrazem zaufania do 
naszej koncepcji zarządzania gminą oraz idei zgody i zrozumienia w samorządzie.
 Deklarujemy szczególną wolę pracy na rzecz lokalnej społeczności i zachowania służebnej roli 
samorządu.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Szef Sztabu Wyborczego KWW

„Przyjazna i Gospodarna Gmina” 
Artur Czub

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Informacja
na temat przyjęć interesantów
przez Urząd Gminy Pacanów

Przyjęcia interesantów przez pracowni-
ków Urzędu Gminy Pacanów odbywają się 
w czasie pracy urzędu od poniedziałku do 
piątku.

Serwis Informacyjny UG

 Pragnę tą drogą serdecznie podziękować wybor-
com z okręgu nr 11. za obdarzenie mojej kandyda-
tury zaufaniem w głosowaniu 16 listopada w wy-
borach samorządowych 2014. Mandat radnego 
Rady Gminy jest dla mnie zaszczytem i zobowiąza-
niem w stosunku do mojego środowiska, w którym 
żyję, pracuję i współuczestniczę w budowaniu jego 
znaczenia na arenie regionalnej.

Z szacunkiem
Stanisław Korbaś
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 Trwają intensywne prace modernizacyjne na 
Kanale ,,Strumień” na odcinku od granicy z gmi-
ną Łubnice do mostu w Karsach Małych. Firma 
,,GENERICS” ze Staszowa – generalny wykonawca 
robót powinna zakończyć prace do 30 maja 2015 
roku. Łącznie zostanie wykonane ponad 8 kilome-
trów wałów ziemnych, 24 śluzy, drogi interwencyj-

ne wzdłuż obwałowań i znacznie poszerzone koryto 
Kanału (12 metrów). Wartość prac to około 4,5 mln 
PLN. Nadzór nad inwestycją sprawują służby mar-
szałkowskie, czyli Świętokrzyski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Kielcach. Tempo prac pozwa-
la wnioskować, że termin oddania do użytku zmo-
dernizowanego odcinka kanału będzie dotrzymany.

Szybkie tempo prac na Kanale „Strumień”

 1 grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy 
Pacanów VII kadencji na lata 2014 – 2018 zwołana 
przez Komisarza Wyborczego w Kielcach.
 Nowo wybrani radni oraz wójt gminy złożyli ślu-
bowanie i odebrali oficjalne potwierdzenie uzyska-
nia mandatu.
 Następnie dokonano wyboru na stanowiska funk-
cyjne w Radzie. Przewodniczącym Rady Gminy na 
rozpoczynającą się kadencję został Jan Nowicki, 
wiceprzewodniczącymi Henryka Komasara i Artur 
Czub. Przewodniczącymi komisji problemowych 
zostali: Komisji Rozwoju – Artur Molenda, Komisji 
Socjalnej – Jan Matyjas, Komisji Rewizyjnej – Stani-
sław Serafin.

I Sesja Rady Gminy Pacanów
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 Od stycznia szybkie uzyskanie zaświadczenia z 
urzędu stanu cywilnego może graniczyć z cudem. 
Jeśli mamy tam coś do załatwienia, lepiej zróbmy 
to w grudniu. Jak twierdzą samorządowcy, przy-
gotowania do informatycznej rewolucji – choć ta 
ma się wydarzyć już w styczniu – są jeszcze w lesie. 
Wątpliwości budzi m.in. stan aplikacji ŹRÓDŁO, za 
pośrednictwem której urzędy będą się łączyć z pań-
stwowymi rejestrami i obsługiwać petentów wnio-
skujących np. o odpis aktu, nowy dowód osobisty 
czy nadanie numeru PESEL.

 Po Nowym Roku wszystkie urzędy stanu cywilne-
go w kraju staną – przestrzegają ich pracownicy. Po-
wodem spodziewanego bałaganu jest informatyczna 
rewolucja w lokalnych urzędach szykowana przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) i podle-
gły mu Centralny Ośrodek Informatyki (COI).

 Jak tłumaczy nam naczelnik jednego z USC, w ca-
łej Polsce jest wytworzonych ok. 85 mln aktów stanu 
cywilnego – aktów ślubu, narodzin, oświadczeń itp. 
Z tego ok. 30 mln aktów zostało już wprowadzonych 
w lokalne systemy elektroniczne, z których korzysta-
ją urzędy.

 Rząd uznał jednak, że wszystkie urzędy stanu cy-
wilnego – ok. 2,3 tys. – powinny działać na jednej 
aplikacji o nazwie Źródło, którą przygotowali infor-
matycy COI. Problem w tym, że nowy rejestr począt-
kowo będzie pusty, a wszystko, co do tej pory mieli-
śmy w wersji elektronicznej, trzeba będzie wpisać od 
nowa. Wydawanie aktów na bazie starego systemu 
będzie w praktyce niemożliwe. Wprowadzając każ-
dy z dokumentów do nowego systemu, kierownik 
urzędu będzie musiał się podpisać elektronicznym 
certyfikatem, co dodatkowo skomplikuje i wydłuży 
procedury. Do tego dojdą nawarstwiające się sprawy 
bieżące.

 Urzędnicy mają problemy z obsługą nowego 
programu, tym bardziej że wciąż nie działa finalna 
wersja. – Krótko mówiąc, w styczniu możemy zapo-
mnieć o uzyskaniu odpisu aktu od ręki – przestrzega 
naczelnik jednego z urzędów.

Czy Urzędy Stanu Cywilnego

będą sparaliżowane?

 Bardzo gorąco dziękuję moim wyborcom z 
okręgu nr 3 za wsparcie i wybór na radnego 
Rady Gminy w wyborach samorządowych 16 
listopada 2014 r. Otrzymany dzięki Państwu 
mandat jest pozytywnym skwitowaniem dzia-
łań w ubiegłej kadencji Rady i możliwość dal-
szej realizacji zadań jakie wspólnie układali-
śmy dla podniesienia jakości życia w naszej 
lokalnej społeczności.
 Serdecznie Państwu dziękuję.

Stanisław Serafin

 COI odpiera zarzuty. Zapewnia, że Źródło umoż-
liwia migrację aktów z obecnych rejestrów bez ko-
nieczności ich przepisywania. Choć przyznaje, że 
problemy mogą wystąpić. – Warunek szybkiej mi-
gracji jest jeden: dane o akcie muszą być kompletne, 
tj. zawierać wszystkie prawnie wymagane informa-
cje. Wiemy, że dla wielu gmin to właśnie może być 
główny problem. Dotychczas część z nich wprowa-
dzała do swoich aplikacji tylko wybrane informacje, 
wystarczające do wydania odpisu skróconego aktu. 
Po 1 stycznia 2015 r. nowy system nie dopuści nie-
pełnych danych i wymusi na urzędnikach ich uzu-
pełnienie – tłumaczy.

 Jaką sprawę lepiej teraz załatwić w urzędzie stanu 
cywilnego:

- uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodze-
nia, małżeństwa, zgonu)

- uzupełnienie lub sprostowanie informacji zawar-
tych w akcie

- transkrypcja do polskich ksiąg stanu cywilnego 
dokumentów zagranicznych (np. w przypadku ślu-
bu za granicą), co będzie obowiązkowe od 2015 r.

- złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

- zmiana imienia lub nazwiska

Źródło:
Gazeta Prawna, dziennik.pl
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Przegląd Pieśni Legionowej,
Żołnierskiej i Niepodległościowej 

 15 listopada 2014 r. w sali widowiskowej Buskiego 
Samorządowego Centrum Kultury odbył się  po raz 
24 Przegląd Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Nie-
podległościowej. Wzięło w nim udział 14 wykonaw-
ców z terenu powiatu buskiego i ościennych. Miejsce 
pierwsze w kategorii soliści otrzymała  Anna Raś z 
Połańca wykonując pieśni: „Warszawo ma” oraz „Pij-
my wino Szwoleżerowie”.  II miejsce w tej samej kate-
gorii Rada Artystyczna przyznała Jarosławowi Bana-
sikowi, który wykonał utwory: „Marsz samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego” oraz 
„Szli na zachód Osadnicy”.  III miejsca w kategorii 
solistów przypadło  Justynie Durnaś i Michałowi 
Jewiarzowi za wykonania pieśni: „Dokąd idziesz 
Polsko”, „Serce w plecaku”. W kategorii – zespoły, I 
miejsce zajął  zespół „Echo” („Po ten kwiat czerwo-
ny”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”). Miejsce II 

zajęła Grupa Wokalna „VOX” („Serce w plecaku”, 
„Bóg, honor, Ojczyzna”), III zespół „Pacanowianie” 
(„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „To Oni”). Na-
grody finansowe, książkowe oraz dyplomy ufundo-
wali: Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój oraz 
Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kul-
tury. Gratulujemy naszym reprezentantom

Naszemu proboszczowi,
księdzu Janowi Barnie

szczere wyrazy współczucia
po śmierci mamy

przekazują parafianie parafii Rataje

Wyrazy współczucia
po śmierci mamy

księdzu Janowi Barnie,
proboszczowi parafii Rataje

składa Wiesław Skop Wójt Gminy Pacanów

Księdzu Janowi Barnie szczere wyrazy
współczucia w tej trudnej dla niego chwili, 
śmierci mamy, składają w imieniu swoim, 

młodzieży, nauczycieli i pracowników obsługi 
- dyrektorzy szkoły podstawowej,

gimnazjum w Ratajach

Prezesowi OSP Wójcza Markowi Rachunie 
kondolencje w związku

ze śmiercią mamy
przekazuje

Zarząd Gminny OSP RP w Pacanowie.

Szczere wyrazy współczucia
Markowi Rachunie w związku

ze śmiercią matki
przekazują tą drogą koledzy i przyjaciele. 

Dh. Prezesowi Markowi Rachunie
szczere wyrazy współczucia

po śmierci mamy
składają strażacy

z jednostki OSP Wójcza wraz z rodzinami

Prezesowi jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wójczy dh. Markowi Rachunie 

wyrazy współczucia
po śmierci mamy

przekazuje
Wiesław Skop Wójt Gminy Pacanów

Biuro Księgowe 
IP PRYMUS 

 
 

 obsługa ksiąg handlowych, książek przychodów i rozchodów,   
ryczałtu, kart podatkowych, VAT, ZUS, BHP, PFRON 

 reprezentacja przed urzędami skarbowymi, ZUS i innymi 
instytucjami 

 kompleksowe doradztwo w cenie usługi 
 usługa wirtualnego biura 
 pełna dyskrecja 
 atrakcyjne ceny 
 
Działamy na rynku od ponad 20 lat.   
Posiadamy ubezpieczenie działalności OC. 
 
www.prymus-ip.com 
biuro@prymus-ip.com 
tel. 12 642-25-07 
Kraków – Nowa Huta, os. Teatralne 24 III piętro 
(niedaleko ZUS) 
 
Zapraszamy! 
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II Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego 
Osób Niepełnosprawnych – Zborów 2014

 6 listopada br.  Stowarzyszenie Na Rzecz Po-
trzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie było organizatorem II 
Wojewódzkiego Turnieju Tańca Sportowego Osób 
Niepełnosprawnych – Zborów 2014. Do „Dwo-
ru Dziekanów” w Zielonkach koło Solca-Zdroju 
gdzie odbywał się turniej przyjechali mieszkańcy 
Domów Pomocy Społecznej ze Słupi, Gnojna, Ła-

giewnik, Pińczowa, Zgórska, Końskich, Zborowa 
oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Połańca, Buska-Zdroju i Gnojna. Celem turnieju 
była społeczna integracja osób niepełnospraw-
nych oraz wykorzystanie tańca jako formy terapii 
i aktywnego spędzania czasu. Patronat honorowy 
nad Turniejem objął Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Jury w skła-
dzie: s. Agata Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Słupi, Sławomir Dalach Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywil-
nej w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, 
Krzysztof Zawierucha – instruktor muzykoterapii 
w DPS Łagiewniki oceniało występy solowe i gru-
powe biorąc pod uwagę poczucie humoru, kostiu-
my, choreografię i ogólny efekt sceniczny. Wśród 
zwycięzców w tańcu grupowym drugą lokatę wy-
walczyły mieszkanki DPS w Słupi. Serdeczne gra-
tulacje !
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 Dnia 5 listopada 2014 r. odbyło się ślubowanie 
uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZPPO 
w Wójczy. Przygotowania do tej ceremonii trwały od 

Przyjęci w poczet uczniów

początku roku szkolnego. Wychowawczyni klasy zapo-
znawała i wdrażała swoich podopiecznych do pełnie-
nia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpo-

częcia nauki w szkole. Dzieci, aby 
zaprezentować swoje zdolności i 
umiejętności, przedstawiły część 
artystyczną.
 Wszyscy przybyli goście 
mieli zaszczyt zobaczyć przyję-
cie pierwszoklasistów do braci 
uczniowskiej naszej szkoły. Pani 
Dyrektor pasowała każde dziecko 
na ucznia i wręczała  dyplomy. Po 
wykonaniu pamiątkowych zdjęć, 
dzieci udały się wraz z rodzicami 
do klasy na słodki poczęstunek.

Wychowawca

Zaproszenie do udziału
w IV Gminnym Przeglądzie Kolęd Zapomnianych

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kępian-
ki” zaprasza do udziału w IV Gminnym Przeglądzie 
Kolęd Zapomnianych w formie konkursu z nagroda-
mi, który zaplanowano na 04 stycznia 2015r.
 Regulamin IV Gminnego Przeglądu Kolęd Zapo-
mnianych:
1. Organizatorem IV Gminnego Przeglądu Kolęd Za-

pomnianych jest Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kępianki” w Kępie Lubawskiej.

2. Celem przeglądu jest popularyzowanie starodaw-
nych kolęd i pastorałek zapomnianych już, a śpiewa-
nych  dawniej w grupach kolędniczych i zebranych 
w tzw. KANTYCZCE oraz poszukiwanie osób, które 
pomogą przekazać je następnym pokoleniom, by nie 
zginęły bezpowrotnie z kultury polskiej. 

3. Przegląd będzie przebiegał w formie konkursu.
4. Każdy uczestnik (wykonawca indywidualny lub 

grupa śpiewacza w dwóch kategoriach: DZIECI i 
DOROŚLI) może zgłosić 1 kolędę lub pastorałkę 
i zaprezentować ok. 7 zwrotek utworu, chyba że w 
oryginale jest ich mniej. Dodatkowo punktowa-
ne jest pamięciowe opanowanie tekstu. Prosimy  
o wymianę informacji z organizatorem, aby utwory 
w miarę możliwości się nie powtarzały. Dopuszcza 
się wykorzystanie instrumentów, ale śpiew ma pełnić 
funkcję pierwszoplanową.

5. Zostanie przyznane I, II i III miejsce dla wykonaw-
ców indywidualnych w kategoriach DZIECI i DO-
ROŚLI oraz I, II, III miejsce dla grup śpiewaczych 
w kategoriach DZIECI i DOROŚLI. Stosownie do 
uzyskanych miejsc przyznawane będą dyplomy i na-
grody rzeczowe oraz możliwość nagrania utworu na 
płycie w profesjonalnym studio nagrań. Przewidzia-
ne będą również wyróżnienia uhonorowane dyplo-
mem.

6. Zwycięzcy ubiegłorocznego Gminnego Przeglądu 
Kolęd Zapomnianych nie biorą udziału w rywali-
zacji konkursowej w tym roku, ale prezentują się z 
krótkim programem, jako GWIAZDA WIECZORU.

7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie na kon-
kurs w terminie do 24.12.2014r. oraz podanie tytułu 
kolędy lub pastorałki i przedstawienie wykonawcy 
indywidualnego lub grupy śpiewaczej( jej przyjętej 
nazwy). 

8. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefo-
nów: 603 052 930 lub pocztą elektroniczną na adres 
ewka4068@op.pl

9. Oceny i wyboru najlepszego wykonania dokona ko-
misja konkursowa złożona z osób kompetentnych w 
dziedzinie muzyki. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tym szczegól-
nym wydarzeniu kulturalnym!
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Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka

 30 października w Przedszkolu 
Samorządowym w ZPPO w Wój-
czy odbyło się uroczyste Pasowa-
nie na Przedszkolaka i Starszaka. 
Zgromadzeni rodzice z dumą 
oczekiwali na pierwszy występ 
swoich pociech. Uroczystość roz-
poczęła się od powitania gości 
przez panią dyrektor Marzenę 
Studziżór, a następnie zaproszenia 
na program artystyczny. Dzieci 
zaprezentowały wiersze, piosenki 
oraz taniec otrzymując gromkie 
brawa od zaproszonych gości. W 
dalszej części złożyły uroczystą 

przysięgę, po której pani dyrek-
tor za pomocą czarodziejskiego 
ołówka dokonała pasowania. Od 
tej chwili dzieci z grupy młodszej 
stały się pełnoprawnymi przed-
szkolakami, a z dzieci z grupy „O” 
pełnoprawnymi starszakami. Na 
pamiątkę przedszkolaki otrzyma-
ły dyplom oraz słodki upominek. 
Był to niezapomniany dzień, pe-
łen emocji i miłych wrażeń.

Wychowawczynie grup:  
Karolina Drab 
Agnieszka Ból

 Wyborcom, którzy obdarzyli moją kandyda-
turę zaufaniem i oddali głos na moją skromną 
osobę serdecznie dziękuję.

Cecylia Bonar

 Dziękuję za poparcie w wyborach 16 listopa-

da br. do Rady Gminy Pacanów.

Michał Kumoń

 Mam zaszczyt po raz pierwszy być radnym 
Rady Gminy Pacanów.
 Jest to dla mnie wyzwanie i zobowiązanie, 
a otrzymany w wyniku wyborów mandat będę 
wypełniał zgodnie ze złożonym ślubowaniem 
dla wspólnego dobra społeczności gminy.
 Z szacunkiem do mieszkańców gminy Pacanów 
i ukłonami dla moich wyborców z okręgu nr 2.

Tomasz Kozłowski

 Z całego serca dziękuję wyborcom za odda-
ne na moją kandydaturę głosy w wyborach do 
Rady Gminy. Jest dla mnie zaszczytem i zobo-
wiązaniem do całego lokalnego środowiska po 
raz kolejny uczestniczyć w pracach Rady i pra-
cować na rzecz naszej małej ojczyzny.
 Serdecznie dziękuję.

Henryka Komasara
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„Jak dobrze uczniem być”
- marzyli o tym pierwszoklasiści przekraczając próg 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

w Pacanowie

 Do jednego z piękniejszych wy-
darzeń w naszej szkole uczniowie 
klas pierwszych przygotowywali 
się bardzo starannie. Po kilku tygo-
dniach adaptacji w nowym środo-
wisku i wdrażania do codziennych 
obowiązków złożyli ślubowanie i 
zostali włączeni do grona młodych 
Kornelowców. Ceremonia ta mia-
ła miejsce w Europejskim Centrum 
Bajki. Pani dyrektor Małgorzata 
Stańczyk w obecności wzruszonych 
rodziców, dziadków, przewodni-
czącej Rady Rodziców – Elżbiety 
Plewy, nauczycieli i starszych kole-
gów pasowała 46 dzieci na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Pacanowie. 
Przed przystąpieniem do złożenia 
uczniowskiej przysięgi, pierwszo-
klasiści po kierunkiem  wychowaw-
czyń: Doroty Sosin i Marty Golonki 
dali na scenie teatralnej ECB popis 
swych aktorskich i wokalnych talen-
tów. Dzieciom towarzyszyli starsi ko-
ledzy oraz Koziołek Matołek, który 
wręczył im wspaniałe niespodzianki 
przygotowane przez rodziców. Takie 
wydarzenia ,jak zaznaczyła w swoim 
wystąpieniu dyrektor szkoły, nie tyl-
ko integrują środowisko szkolne, ale 
również społeczność lokalną. Pod-
kreśliła również, jak ważną rolę od-
grywają w życiu dziecka takie cechy 
jak: życzliwość, ostrożność, przyjaźń, 
pracowitość i uśmiech, a szczególnie 
dobroć, która raz okazana powraca 
z większą siłą. Rodzice przygotowali 
dla uczniów i gości słodki poczęstu-
nek. Były upominki, życzenia i wiele 
ciepłych słów pod adresem najmłod-
szych członków szkolnej społeczno-
ści. Wszyscy się bardzo starali, aby 
był to dla pierwszaków dzień nieza-
pomnianych wrażeń. 

Wychowawcy klas pierwszych
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 Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy 
Pacanów za udział w wyborach samorządo-
wych w dniu 16 listopada 2014r.
 Szczególne podziękowania składam tym 
Wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i 
oddali na mnie swój głos oraz na kandydatów 
do Rady Gminy Pacanów z KWW Rozsądny 
Wybór.
 Składam podziękowania również osobom, 
którzy wspierali mnie podczas kampanii wy-
borczej.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Mierzwa
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Z życia przedszkola
w Świetlicy Środowiskowej w Ratajach

 6 listopada br. w Świetlicy dla Małych Dzieci w Ratajach Słupskich 
odbyło się długo oczekiwane pasowanie na przedszkolaka. Od tygodni 
trwały przygotowania do tak ważnej uroczystości. Dzieci pod opieką 
wychowawczyń: Pani Asi Szczepaniak i Pani Agatki Wilk, przygotowa-
ły wiersze, piosenki i tańce. Rodzice i nauczyciele w mieniu własnym i 
dzieci zaprosili miłych gości, którymi byli Wójt Gminy Wiesław Skop, 
Radni Powiatowi: Zbiniew Surdel i  Krzysztof Eliasz, Radni Gminni: Jan 
Matyjas i Andrzej Kapałka, Kierownik Domu Pomocy Społecznej Cari-
tas: Witold Krawczyk 
 W pierwszej części nastąpiło zaprezentowanie montażu słowno- mu-
zyczno – tanecznego, po którym Pani Ewa Klimczak dokonała pasowania 
na przedszkolaka. Do Grona Przedszkolaków dołączyli: Paulinka Nowa-
kowska, Julitka Nowak, Patryś Bator, Patryś Cholewa, Basia Jędruch, Jul-
ka Kuźnia, Julka Legiecka, Julka Pawłowska, Sebastian Mazur, Wiktorek 
Dupońka, Madzia Cieślak, Izunia Kogut, Oliwka Drążek, Maja Doktór, 
Asia Myłek, Marcel Pietrucha, Karolek Nogaś. Do grona Przedszkola-
ków – Starszaków dołączyli: Zosia Pawelec, Oliwka Broda, Piotruś Sur-
del, Kacperek Dalach. Kolejnym punktem uroczystości było wykonanie 
pamiątkowego zdjęcia i rozdanie upominków. Na ręce miłych gości skła-
damy podziękowanie za przybycie i wręczenie prezentów, a rodzicom za 
pomoc w przygotowaniu uroczystości. 

*********************************************************

 Na 25 listopada przypada Ogólnopolski Dzień 
Pluszowego Misia dlatego też nie mogło go zabrak-
nąć w Świetlicy dla Małych Dzieci w Ratajach Słup-
skich. Każdy wychowanek tego dnia przyniósł ze 

sobą swojego pluszowego przyjaciela, który został 
głównym bohaterem uroczystości. Wśród licznych 
zajęć dzieci przedstawiały swe pluszaki, opowiada-
ły o zabawie z misiami, śpiewały misiowe piosenki, 

O G Ó L N O P O L S K I  D Z I E Ń  P L U S Z O W E G O  M I S I A

P A S O W A N I E  N A  P R Z E D S Z K O L A K A
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bawiły się w niedźwiadki a także wykonywały te-
matyczną pracę plastyczną. Dzień pełen wrażeń za-
kończył się elementami treningu relaksacyjnego w 
objęciach pluszowego przyjaciela. Dzień taki jak ten 
miał na celu wykształtowanie poczucia konieczno-
ści poszanowania zabawek, docenienie misia jako 

zabawki, która towarzyszy dzieciom od najmłod-
szych lat, rozwinięcie wszechstronnej stymulacji 
dzieci oraz  umiejętności poprawnego budowania 
wypowiedzi. Zajęcia zostały zaaranżowane i prze-
prowadzone przez pedagoga i logopedę Szczepa-
niak Joannę. 

*********************************************************

 „Czary, mary, czary mary, aby wróżby się spełniały 
złóżmy dary”. Tymi słowami dzieci  rozpoczęły 28 li-
stopada zabawę andrzejkową. Wystrój sali był  iście 
andrzejowy, wypełniony balonami i lampionami, 
a całość dopełniły dzieciaki, które przebrały się w 
przeróżne stroje. Na bal przybyły: wróżki, motylki, 
spiderman, zorro. 
 Każdy przedszkolak na początku andrzejek wrzu-
cił do pudełka swój dar - maleńki grosik, aby tym 
samym zapewnić sobie dobrą zabawę i pomyślne 
wróżby. Cała zabawa przeplatana była wspólnymi 
tańcami, zabawami ruchowymi, które prowadzi-
ły zaproszone na tę okazję wróżki z Europejskiego 

Centrum Bajki z Pacanowa – piękna Śnieżka i prze-
urocza Śpiąca Królewna. 
 Dzieci poznały najbardziej popularne wróżby 
m.in. lanie wosku, wróżby z butami. Odczytywanie 
znaków i przepowiedni wprowadziło wszystkich w 
tajemniczy nastrój. Dzieci uważnie słuchały, co dana 
wróżba dla nich znaczy. Cienie woskowych figurek 
pobudziły fantazje i wyobraźnie przedszkolaków. Po 
udanej zabawie i wróżbach dzieci zostały zaproszo-
ne na wspólny poczęstunek zorganizowany przez 
rodziców. Zabawa przebiegła w miłej i radosnej at-
mosferze. 
 Andrzejki przygotowały: Joanna Szczepaniak i 
Agata Wilk.

Z A B A W A  A N D R Z E J K O W A
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Program : „Szkoła promująca zalecenia
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Żyjesz zdrowo -
wygrywasz

Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

 Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest realiza-
torem zadania Prewencja Pierwotna Nowotworów 
Złośliwych, w ramach tego Programu prowadzone 
są działania edukacyjne wobec społeczeństwa z za-
kresu prewencji nowotworów złośliwych w oparciu 
o zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Powyższe zalecenia są realizowane poprzez szereg 
działań skierowanych szczególności do dzieci i mło-
dzieży oraz nauczycieli i wychowawców. Jednocze-
śnie prowadzonych jest wiele działań adresowanych 
do środowisk medycznych oraz ogółu społeczeń-
stwa poprzez konferencje, spotkania edukacyjne, 
akcje profilaktyczne oraz informacje medialne.
 W projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie 
harmonogramu zadań wykonywanych w tym pro-
gramie w roku 2014-2015 znalazły się zapisy, że w 
ramach zadania Prewencja Pierwotna Nowotworów 
planuje się zbudowanie w całym kraju sieci Szkół 
Promujących Zalecenia Europejskiego  Kodeksu 
Walki z Rakiem.
 Nasza szkoła od września 2014 roku bierze udział 
w tym Programie.
 Celem głównym jest kształtowanie postaw proz-
drowotnych wśród uczniów wszystkich typów szkół, 
w oparciu o  zasady prewencji pierwotnej nowotwo-
rów zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Ra-
kiem.
 Uhonorowaniem udziału w programie będzie 
nadanie szkole tytułu „Szkoły Promującej Zalece-

nia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” na rok 
2014-2015, potwierdzone stosownym certyfikatem.

Główny organizator programu:
- Ministerstwo Zdrowia
Organizator i koordynator na poziomie wojewódz-
kim:
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
Partnerzy programu:
- Świętokrzyskie Centrum Oświaty
- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Koordynatorzy Programu ze szkoły: 
- p. Jolanta Legawiec,
- p. Justyna Zdziebko.

 Wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach 
samorządowych do Rady Gminy zagłosowali 
na moją kandydaturę bardzo serdecznie dzię-
kuję.

Michał Wojtyś

 Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocz-
nych wyborach samorządowych, a szczególnie 
grupie w okręgu nr 7 popierającej moją kandy-
daturę do Rady Gminy składam podziękowa-
nie.

Z szacunkiem Artur Molenda

 Moim wyborcom z okręgu Nr 1 w wyborach 
16 listopada 2014 r.  do Rady Gminy serdecz-
nie dziękuję za poparcie.

Z uszanowaniem Jan Nowicki

 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy po raz 
kolejny obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na 
mnie swój głos w wyborach do Rady Gminy. 

Z poważaniem Andrzej Kapałka
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Zabawa Andrzejkowa 2014
w Szkole Podstawowej w Pacanowie

Hokus,  Pokus,  wosku  lanie, 
co  się  ma  stać,  niech  się  stanie…
 Zabawa Andrzejkowa to wyjątkowa impreza, 
która ma niepowtarzalną oprawę i atmosferę. 
Dzieci lubią marzyć i fantazjować, a świat ludo-
wych obrzędów, baśni, czarów i magii wyjątko-
wo ,,łaskocze” ich emocje. Dzisiaj ta tematyka 
świetnie się ,,sprzedaje” w literaturze i mediach, 
co czyni zabawę jeszcze bardziej interesującym 
wydarzeniem.
 Andrzejki są więc jedną z najbardziej oczeki-
wanych imprez. Jak co roku, był pyszny poczę-
stunek, który przygotowali rodzice; zabawy in-
tegracyjne; tańce oraz wróżby i przepowiednie, 
a wszystko na wesoło i z przymrużeniem oka.
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 We wtorek, 25 listopada w naszym 
przedszkolu obchodziliśmy Święto 
Pluszowego Misia. 
 W tym dniu najważniejszymi go-
śćmi były pluszowe misie przynie-
sione przez dzieci z domu.
 Mało kto wie, że historia pluszo-
wego misia zaczyna się od 1902 roku, 
kiedy to ówczesny prezydent Stanów 
Zjednoczonych, Theodore Roosevelt  
będąc na polowaniu sprzeciwił się za-
biciu młodego niedźwiadka. Historię 
tę najpierw uwieczniono na rysunku, 
który pojawił się w gazecie, a potem 
pewien właściciel sklepu z zabawka-
mi wpadł na pomysł, aby wykonać 
kilka zabawek przedstawiających misia. Wkrótce oka-
zało się, że pluszowe misie sprzedają się znakomicie. 
Tak zaczęła się historia powstania pluszowego misia.
 Mimo, że w obecnych czasach mamy mnóstwo 
różnorodnych zabawek, to jednak wciąż jest miło 
przytulić się do pluszowego misia. Nasze przedszko-
laki bardzo cieszą się z takiego święta. Tego dnia 
dzieci opowiadały o swoich misiach, tańczyły z nimi 
i przytulały do woli. Odbyły się też  wspólne zaba-

wy i rozwiązywanie zagadek związanych z misia-
mi. Misie były też huśtane na chuście animacyjnej. 
Uczyliśmy się także krótkich wierszy i rymowanek o 
misiach. A ponieważ misie lubią miodek toteż dzieci 
z grup młodszych pałaszowały wafle z tym słodkim 
smakołykiem. Cały dzień upłynął w miłej i sympa-
tycznej atmosferze. Za rok znowu zorganizujemy 
taki dzień!

Gabriela Czechowska

 Pragnę tą drogą serdecznie podziękować 
mieszkańcom gminy za okazane mi zaufanie i 
wybór dokonany 16 listopada br. mojej osoby 
na kolejną kadencję do Rady Powiatu w Bu-
sku-Zdroju. 

Z szacunkiem
Krzysztof Eliasz
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 7 listopada 2014 r. po raz pierwszy w Przedszkolu Samorządowym w ZPPO w Wójczy obchodziliśmy 
Dzień Postaci z Bajek. Przedszkolaki wraz z rodzicami przygotowali na ten dzień wspaniałe stroje. W baj-
kowy nastrój wprowadziły dzieci pięknie udekorowane sale oraz wychowawczynie, które wcieliły się w po-
staci myszki Minnie i Pinokia. Dzieci słuchały ulubionych bajek i baśni, rozwiązywały bajkowe zagadki, 
kolorowały swoich ulubionych bohaterów bajkowych oraz baśniowych i bawiły się przy muzyce ze znanych 
dobranocek. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, deszczu baniek mydlanych oraz pamiątkowych dy-
plomików. Dzień ten sprawił dzieciom mnóstwo radości i za rok na pewno go powtórzymy. 

Wychowawczynie grup: 
Karolina Drab, Agnieszka Ból

Dzień Postaci z Bajek
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 W poniedziałek 24 listopada Powiatowe Koło Pol-
skiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, które-
mu przewodniczy dyrektor PCPR w Busku-Zdroju  
Andrzej Smulczyński, wraz z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  byli organizato-
rami Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uro-
czystość poprzedziła Msza Święta w intencji pracow-
ników socjalnych i służb społecznych odprawiona w 
Kościele Św. Anny w Parku Zdrojowym przez  Księdza 
Kanonika Dziekana Proboszcza Parafii pod wezwa-
niem Św. Brata Alberta w Busku – Zdroju – Marka 
Podymy. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Jadwi-
ga Irla – Dyrektor Kieleckiego oddziału Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Barbara Jakac-
ka – Green – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polity-

Święto Pracownika Socjalnego

ki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, Starosta 
Buski Jerzy Kolarz, V-ce Starosta Stanisław Klimczak, 
V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk 
Radosz,  Radni Powiatu, a także Dyrektorzy, kierow-
nicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomo-
cy społecznej z powiatu Buskiego. Po raz kolejny z 
inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały wręczone 
przez Przewodniczącego Kapituły Andrzeja Gąd-
ka „Złote Serca Dobroci” i „Serca Dobroci”. W tym 
roku laureatami statuetek „Złotego Serca Dobroci” 
zostali: Renata Segiecińska - Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
w Kielcach, Przemysław Zięba - Kompania Piwowar-
ska S.A.– inicjator, koordynator Projektu „Wolonta-
riat” z ramienia Kompanii Piwowarskiej W kategorii 
Serce Dobroci statuetki otrzymali: Dariusz Kapusta 
– Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w 
Warszawie. Krajan  z Powiatu Buskiego, siostra Agata 
Jońca – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Słupi, 
Zenona Kuranda – Wiceprezes Zarządu Rejonowe-
go Polskiego Czerwonego Krzyża w Busku – Zdroju, 
Jolanta Wiktorowicz – Stowarzyszenie Miłośników 
Gminy Pacanów, Ksiądz   Tadeusz Szlachta - Pro-
boszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Busku – Zdroju, Marek Dziekan – 
Przedsiębiorca z Zielonek gmina Solec Zdrój. Staro-
sta Buski Jerzy Kolarz, jak co roku uhonorował wy-
różnieniami grupę pracowników pomocy społecznej, 

 Rok 2014 jest szczególną datą dla Polski jako pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej. To właśnie 
1 maja 2014 r. obchodziliśmy rocznicę 10 lat akcesji 
naszego kraju w  strukturach unijnych. Przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej stanowiło, w zasa-
dzie, swego rodzaju krok w nieznane. Nie do końca 
było wiadomo,  jakie przyniesie nam to efekty. Dzi-
siaj, z perspektywy 10 lat, można  wyciągnąć pewne 
wnioski   i  dokonać podsumowania tej dekady. Na 
każdym kroku da się zauważyć nowe obiekty i miej-
sca, które powstały dzięki wykorzystaniu środków 
pochodzących z funduszy europejskich. Aby pod-
kreślić pozytywny wpływ integracji Polski z Unią 

Gimnazjaliści z Rataj Słupskich
laureatami konkursu

Europejską w kontekście regionalnym, RODM w 
Kielcach zorganizował wojewódzki konkurs: „Mój 
region w UE”.
 Dnia 28 listopada 2014 roku w siedzibie RODM 
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród. Wśród laureatów znalazło się troje 
gimnazjalistów, podopiecznych p. Elżbiety Biskup: 
Karolina Bielacha, Maria Krawczyk i Marek Marci-
nek, którzy zostali nagrodzeni cennymi nagrodami 
rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami. 
Składamy im serdeczne gratulacje i życzymy dal-
szych sukcesów.

Gimnazjaliści
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którzy szczególnie zasłużyli się na 
polu pomocy potrzebującym. Na-
grodę specjalną Starosty Buskiego 
dla najstarszego stażem pracowni-
ka socjalnego   otrzymała Leokadia 
Polak z Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie. Podczas uroczysto-
ści Obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego został rozstrzygnię-
ty Konkurs „Wolontariusz Roku 
2014”, aby nagrodzić osobę, która 
dobrowolnie i bez wynagrodzenia 
podejmowała aktywność wolonta-
rystyczną na terenie Powiatu Bu-
skiego. Wolontariusze działali ak-
tywnie w Klubie Wolontariusza   w 
ramach projektu „NOWY ZAWÓD 
– NOWY START” realizowanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju.  „Wo-
lontariuszem Roku 2014” został 
Dawid Szwed – uczeń   IV klasy 
Technikum Informatycznego. Na-
grodzeni zostali także wszyscy wo-
lontariusze działający w Klubie Wo-
lontariusza. W trakcie uroczystości 
Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna 
Troska” założone przez pracowni-
ków Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Busku – Zdroju dzię-
ki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim   w 
Warszawie, przekazało cztery zestawy komputerowe. 
Komputery zostały przekazane rodzinie zastępczej 
niezawodowej i rodzinom wielodzietnym biorącym 
udział w realizacji pilotażowego projektu „Schema-
tom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej i instytucji rynku pracy oraz rodzinom 
potrzebującym z Powiatu Buskiego. Obchody Dnia 
Pracownika Socjalnego uświetnił recital Agaty Ślazyk 
artystki związanej na co dzień z zespołem Piwnicy 
pod Baranami z Krakowa. Serdeczne gratulacje dla 
wyróżnionej grupy osób z terenu naszej gminy.
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Akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 

 Uroczysty Apel poświęcony 96 Rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości, odbył się w 
Szkole Podstawowej w Pacanowie 7 listopada.
 Montaż słowno-muzyczny pod tytułem „ Świę-
ta Miłości Kochanej Ojczyzny” przygotowała klasa 
IV ,,b” pod opieką wychowawcy: p. Renaty Moussa. 
Piękna, symboliczna scenografia, teksty dobrane do 
możliwości percepcyjnych młodego słuchacza oraz 
żołnierskie i powstańcze pieśni wykonane przez 
Szkolny Chór ,,Gama” pod kierunkiem p. Mariusza 
Maligi, wpływały na emocje, pomagały w rozumie-
niu tych wydarzeń i ich wartości dla historii naszego 
kraju.
 W takich momentach wszyscy zadajemy sobie 
pytanie o nasz stosunek do wartości najwyższych. 
Szkoła nigdy nie przestanie o tych wydarzeniach 
uczyć, o tym przypominać, ale naszym pragnieniem 

jest, aby to dom rodzinny był głównym nośnikiem 
wartości. W związku z powyższym, w trosce o przy-
szłe pokolenia Polaków, zadbajmy wspólnie o to, aby 
nasze dzieci znały historię swojego kraju, uczestni-
czyły w obchodach ważnych rocznic i okazywały 
należny szacunek: Bohaterom, Miejscom Pamięci i 
Symbolom Narodowym.
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Niecodzienne obchody Święta Niepodległości

 W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ra-
tajach Słupskich zrobiło się barwnie i wesoło, a to 
wszystko za sprawą zaproszonych gości. Pojawiły się 
Panie z lokalnych stowarzyszeń, aby wziąć udział w 
organizacji niecodziennych obchodów Święta Nie-
podległości.  „Kępianki” z Kępy Lubawskiej prezen-
towały wszystkim dzieciom krakowski strój ludowy 
z regionu Pacanowa, piosenkę śpiewaną tutejszą 
powiślańską gwarą oraz uczyły je niektórych słów 
w tej gwarze. „Nadwiślanki” z Rataj Słupskich po-
kazały dzieciom z klasy VI, jak wykonać kotyliony 
w barwach narodowych i pomagały im w pracy, aby 
mogły udekorować nimi wszystkich uczniów, ro-

dziców, gości i pracowników szkoły. W tym czasie 
„Kępianki” pomogły im opanować wybraną pieśń 
patriotyczną. „Żabieckie Powiślanki” uczyły klasę 
IV wybranej piosenki ludowej i pieśni patriotycznej 
oraz dziecięcej zabawy ludowej ze śpiewem. Wycho-
wawczynie klas młodszych i oddziału przedszkolne-
go wraz z przybyłymi rodzicami pomagały dzieciom 
wykonywać biało- czerwone flagi i uczyły śpiewać 
piosenkę „Płynie Wisła, płynie…”. Grupa dzieci z 
klasy II i III pod przewodnictwem nauczyciela Gim-
nazjum w Ratajach p. Alberta Stojka uczyła się kro-
ku podstawowego i układu poloneza, a klasa V od-
była warsztaty pieczenia ciastek tzw. amoniaczków 

pod przewodnictwem 
połączonych sił Pań z 
wymienionych wyżej 
stowarzyszeń we współ-
pracy z kuchnią Caritas. 
Pani Monika Surdel 
wraz z uczniami klas IV-
-VI przygotowała na ten 
dzień piękną akademię, 
której oprawę muzyczną 
stanowiły pieśni patrio-
tyczne przygotowane 
pod opieką i z akompa-
niamentem Dyrektora 



Z Życia Gminy28

Szkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 W dniu 12 listopada 2014 r. w 
Szkole Podstawowej w Pacano-
wie odbył się I Szkolny Konkurs 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 
Organizatorem konkursu jest na-
uczyciel muzyki  oraz założyciel 
Szkolnego Chóru ,, GAMA” p. 
Mariusz Maliga. W Jury zasiedli 
członkowie znanego nam wszyst-
kim zespołu ,, KONSONANS”: p. 
Jarosław Banasik, p. Sylweriusz 
Tomalski, p. Rafał Rój. Jak na 
pierwszą edycję konkursu to trze-

Krzysztofa Eliasza. Udział w akademii stanowił pod-
sumowanie prac warsztatowych przeprowadzonych 
tego dnia i był swoistą manifestacją polskości. Z 
kotylionami na sercu, z flagami szeleszczącymi nad 
głowami, przy dźwiękach  odtańczonego polone-
za oraz śpiewanych wspólnie pieśni patriotycznych 
mogliśmy świętować to, że żyjemy i uczymy się w 
wolnej Polsce.

Na koniec wszyscy z uśmiechem na twarzy często-
wali się przyniesionymi przez Panie ze stowarzy-
szeń i upieczonymi świeżo przez dzieci ciasteczka-
mi. Myślę, że każdy mógł na swój sposób przeżyć tę 
uroczystość, która mamy nadzieję utkwi wszystkim 
w pamięci, jako coś wartościowego i stworzonego 
cząstką własnego wkładu pracy.
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ba przyznać, że zainteresowanie 
wspólnym śpiewaniem patrio-
tycznych piosenek i pieśni było 
ogromne.
Jury powołane przez organizatora 
konkursu postanowiło przyznać 
miejsca i wyróżnienia w następu-
jących kategoriach:
Kategoria- klasy I-III ( solo)
I – miejsce - Aleksandra Matus
Kategoria- klasy I-III ( zespół):
I – miejsce kl. II b 
II – miejsce kl. II a  oraz III a
III – miejsca klasy Ia i I b
Kategoria klasy -IV-VI (solo):
I – miejsce - Maria Woś
Kategoria -( zespół):
I –miejsca– kl. IV b i V a
II – miejsce – kl. VI a
III – miejsce – kl. IV a
Wyróżnienia otrzymały klasy: V b 
i VI b
Miłą niespodzianką był występ, 
wspomnianego już Wokalnego 
Zespołu Wojskowego ,, KONSO-
NANS”, który w swoim repertu-
arze ma wiele piosenek i pieśni 
patriotycznych, znanych, mniej 
znanych i tych zapomnianych.
Jest to bardzo dobry sposób na 
zaktywizowanie dzieci i mło-
dzieży do poznawania historii i 
kultury naszego narodu i mamy 
nadzieje, że konkurs na zawsze 
zagości w kalendarzu szkolnych 
wydarzeń.

Redakcja SP w Pacanowie
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Niepodległościowa gala w Pacanowie

 Pięknie świętowała Gmina Pacanów 96-roczni-
cę odzyskania niepodległości poprzez liczny udział 
delegacji pocztów sztandarowych, młodzieży i do-
rosłych mieszkańców gminy. Począwszy od uroczy-
stej mszy świętej w intencji ojczyzny, odprawionej w 
Bazylice przez księdza Zbigniewa Abramowicza, po-
przez hołd oddany Marszałkowi J.Piłsudskiemu, na 
dostojnej gali w Europejskim Centrum Bajki skoń-
czywszy, była to żywa lekcja historii i patriotyzmu.
 Wśród gości obchodów był radny wojewódzki 

Krzysztof Dziekan, szef WKU Busko –Zdrój płk Ja-
rosław Molisak, radni powiatowi: Robert Gwóźdź, 
Zbigniew Surdel, Krzysztof Eliasz i Jerzy Kordos, 
większość radnych z przewodniczącym Rady Gmi-
ny Janem Nowickim na czele, prezesi stowarzyszeń, 
sołtysi, przedsiębiorcy i dyrektorzy szkół.
 Po uroczystej mszy świętej i odśpiewaniu ,,Boże 
coś Polskę” uczestnicy obchodów zebrali się pod 
obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po-
szczególne delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze, 
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a w geście szacunku pochyliły się liczne sztandary. 
 Druga część obchodów odbyła się w Europejskim 
Centrum Bajki i miała charakter uroczystej sesji 
Rady Gminy. Po hymnie państwowym głos zabra-
li płk Jarosław Molisak, który odczytał specjalne 
przesłanie do mieszkańców gminy od wicemini-
ster MON Pani Beaty Oczkowicz oraz wójt gminy 
Wiesław Skop. Obydwaj podkreślali znaczenie tego 
święta, konieczność skupiania się wokół wartości 
niezależnych od podziałów.
 Dorocznym zwyczajem wręczono także lokalne 
wyróżnienie ,,Laur Pacanowiski”. W kategorii Talent 
Roku 2013/2014 laur odebrał Mariusz Bielaszka – 
student Politechniki Krakowskiej, laureat wielu kra-
jowych i światowych olimpiad wynalazczości.  
 W kategorii tej kapituła plebiscytu przyznała tak-
że dwa specjalne wyróżnienia szczególnie uzdol-
nionym uczniom pacanowskich szkół. Odebrały je 
Natalia  Kuźnia z Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słup-
skich i Eliza Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej w 
Ratajach Słupskich.
 W kategorii ,,Sukces zawodowy Roku 2014” laur 
odebrało małżeństwo przedsiębiorców z Pacanowa 
Bożena i Henryk Wawrzyniec. Prowadzą oni pręż-
nie rozwijająca się piekarnię, która zajęła II miejsce 

w tej kategorii w plebiscycie wojewódzkim.
 W kategorii ,,Aktywność w działalności pozarzą-
dowej i charytatywnej” laur odebrał Tadeusz Koło-
dziej – prezes dynamicznego Stowarzyszenia ,,Dia-
menty Powiśla”. 
 Tytuł ,,Przyjaciela Gminy Pacanów” kapituła 
przyznała Lokalnej Grupie Działania ,,G-5”, bardzo 
skuteczniej w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla 5 
gmin zrzeszonych w tej grupie. Natomiast Grzegorz 
Malinowski został odznaczony Specjalnym Wyróż-
nieniem Postawy Obywatelskiej.
Powszechnie znani artyści z zespołu ,,Pacanowianie” 
otrzymali z rąk przewodniczącego kapituły W. Sko-
pa ,,Laur Specjalny” za 35 lat twórczej pracy i godne 
reprezentowanie gminy. 
 W części artystycznej interesujące przedstawienie 
nawiązujące do tematyki niepodległościowej zapre-
zentowali mali artyści z Powiśla: Julia Kuźnia, Oli-
wia i Filip Broda oraz Patryk Cholewa. Ich występy 
nagrodziła burza oklasków!
 Kunszt recytatorstwa poezji niepodległościowej 
zaprezentowała dyr  Karolina Kępczyk. Świetnie za-
śpiewały wybrane utwory o w/w tematyce zespoły 
,,Kępianki” i ,,Pacanowianie”

Serwis Informacyjny U.G.
Zdjęcia R.Gwóźdź
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Podziękowanie
 Składam serdeczne podziękowanie Pani Dyrektor 
Karolinie Kępczyk za Pomoc organizacyjną przy ob-
chodach 96-rocznicy odzyskania niepodległości, a księ-
dzu prałatowi Leszkowi Domagale i księdzu wicedzie-
kanowi Zbigniewowi Abramowiczowi za uroczystą 
homilię w intencji ojczyzny.
 Podziękowanie zechcą także przyjąć „Pacanowia-
nie”, jednostki OSP, stowarzyszenia i szkoły, które ak-
tywnie włączyły się w rocznicowe obchody, jak również 
mieszkańcy gminy za udział w uroczystości.

Wójt Gminy
Wiesław Skop






