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Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok składamy wszystkim mieszkańcom

Gminy Pacanów najlepsze życzenia.

Tym, którzy cierpią życzymy, by wyzdrowieli,
żyjącym w niedostatku, by im się poprawiło,

poszukującym pracy, aby ją znaleźli,
a żyjącym w samotności, by Święta spędzili wśród bliskich!

Niech nadchodzący Nowy 2015 Rok przyniesie Państwu
spełnienie  wszelkich pragnień i oczekiwań osobistych oraz rodzinnych.
Niech będzie dla Was czasem spokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Przewodniczący Rady Gminy Pacanów
Radni Rady Gminy Pacanów
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 Miesięcznik samorządowy „Z Życia Gminy” wrósł 
w lokalne środowisko informując, dokumentując 
życie gminy, ucząc i bawiąc czytelników. Jaki jest – 
każdy może ocenić, a że „schodzi” jak ciepłe bułecz-
ki – to tylko może cieszyć jego twórców, kolejnych 
redagujących go i gminę, której jest już nieodłączną 
częścią. Nasza  gazeta – to już dziś potężne dwudzie-
stoletnie archiwum dziejów gminy Pacanów. Utrwa-
lone fakty, zdarzenia, radości i smutki. Witaliśmy 
nowonarodzonych mieszkańców, byliśmy z wieloma, 
kiedy wchodzili w dorosłe życie, żegnaliśmy odcho-
dzących z tego świata. Z nią dorastali młodzie ludzie, 
dziś z łezką w oku przyglądający się swoim dziecię-
cym twarzom zapisanym na kartach miesięcznika. 
Patrzą z jej kart uśmiechnięci ludzie, których już nie 
ma wśród nas i te swojskie klimaty zatrzymane w ka-
drze dla kolejnych pokoleń – na pamiątkę … bo prze-
cież tu jest nasza mała ojczyzna – gmina Pacanów!
 Tak, Szanowni Czytelnicy! To już nasze wspól-
ne dwadzieścia lat!,  szmat czasu, kawał życia, które 
tak szybko, bezpowrotnie mija … Jaki był począ-
tek? W  roku 1994 podczas październikowej sesji 
Rady Gminy Pacanów, ówczesny radny Mieczysław 
Rój zgłosił pomysł stworzenia gazety gminnej, któ-
ra byłaby formą wypełnienia luki informacyjnej po-
między władzami gminy a społeczeństwem. Pomysł 
podchwycił ówczesny przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Skop i po trzech tygodniach, w listopadzie 
tego roku, ukazał się pierwszy numer gazety „Z Życia 
Gminy” jako Miesięcznik Mieszkańców i Sympaty-
ków Ziemi Pacanowskiej. Do redagowania gazety W. 
Skop zaprosił dyrektora GOK w Pacanowie – Janinę 
Michorowską, ówczesnego radnego Rady Gminy Ja-
rosława Banasika oraz nauczycieli Katarzynę Cudną 
i Leszka Belona. Trzy miesiące później dołączyłem ja 
- Robert Gwóźdź.  Jak się szybko okazało, gazeta stała 
się samorządowo – społeczną, piszącą o wszystkich 
dziedzinach życia naszego społeczeństwa. W maju 
1995 roku z prowadzenia gazety zrezygnował Wie-
sław Skop, ale nie zaprzestał współpracy z redakcją. 
Tak  zaczął się żywot gminnej gazety, który toczy się 
nieprzerwanie już 20 lat. 
 Kolejne roczniki „Z Życia Gminy” dzięki uporowi 
i mrówczej pracy kierownika Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pacanowie p. Zofii Judy oprawione, zde-
ponowane w tej instytucji są dla bardzo wielu osób 
bezcennym źródłem informacji, historią naszego 
środowiska lokalnego. Poza tym między innymi na 

To już okrągłe 20 lat istnienia Z Życia Gminy !

ich  bazie powstało szereg prac magisterskich i licen-
cjackich, materiałów tematycznych w najpoczytniej-
szych publikatorach w Polsce.  Gazeta od samego po-
wstania jako cel nadrzędny miała zawsze promować 
gminę. Dlatego też wielokrotnie spotykała się w pew-
nych kręgach gminnych z zarzutem, że nie wszystko 
co działo się na jej terenie znalazło się na łamach. Tyl-
ko każdorazowo przystępując do składania miesięcz-
nika, zastanawialiśmy się w zespole redakcyjnym 
i ważyli, czy warto pokazywać bulwersującą sprawę, 
sytuację, której podłożem są emocje, ludzka zawiść 
czy polityczne targi, które nie służą pozytywnemu 
wizerunkowi gminy, a zgasną nim ukaże się gazeta. 
Nie unikaliśmy racjonalnej krytyki i wskazywania 
błędów, przy czym zawsze dawaliśmy w niej propo-
zycję rozwiązania. I to naszym zdaniem było uczciwe 
tak w stosunku do władz samorządowych i w stosun-
ku do czytelników. Dziś jako ostatni z pierwszego 
składu redakcyjnego doprowadziłem do 20 – lecia, 
zamykając tym samym pewien etap jej funkcjono-
wania w lokalnej społeczności. Dla mnie osobiście 
stała się częścią życia, wyzwaniem i pasją, która po-
zwalała mimo wielu innych obowiązków trwać przy 
niej i poprzez jej łamy dzielić się z Państwem swoimi 
umiejętnościami i pomysłami, dokumentować fakty, 
wydarzenia z gminy, osiągnięcia i porażki wspólnoty 
gminnej. Pragnę w ostatnim jubileuszowym wydaniu 
naszej gazety serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy mają wkład w jej istnienie z nadzieją, że znaj-
dą się następcy przedłużający istnienie miesięcznika 
na kolejne lata. Bo warto – biorąc do ręki papierowe 
wydanie „Ż Życia Gminy” – naprawdę warto.
 Z uszanowaniem i serdecznym podziękowaniem 
za te wspólne dwadzieścia lat życia

Robert Gwóźdź 
– redaktor naczelny
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I Sesja Rady Gminy Pacanów

 W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady 
Gminy Pacanów zwołana przez Komisarza Wybor-
czego II w Kielcach. Prowadzenie obrad do czasu wy-
boru Przewodniczącego Rady Gminy przejął radny 
senior – Jan Nowicki, który powitał obecnych na sesji 
radnych, wójta gminy, radnych powiatowych, Prze-
wodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej i jego 
zastępcę, sekretarza i skarbnika gminy, radcę praw-
nego, sołtysów. Następnie poprosił Zenona Janic-
kiego – Przewodniczącego GKW o wręczenie nowo 
wybranym radnym oraz nowo wybranemu wójtowi 
gminy zaświadczenia o wyborze. Po otrzymaniu za-
świadczeń o wyborze radni złożyli ślubowanie. Na-
stępnie radny senior stwierdził quorum do podejmo-
wania uchwał. Zapoznał z  zaproponowanym przez 
Komisarza Wyborczego w Kielcach porządkiem ob-
rad i zawnioskował o poszerzenie porządku obrad 
o dodatkowe punkty, tj. ustalenie składu liczbowego 
komisji problemowych, wybór przewodniczących 
komisji oraz ustalenie składów osobowych komisji 
problemowych. Wniosek   radnego Nowickiego zo-
stał przyjęty jednogłośnie. Innych uwag do porządku 

obrad nie zgłoszono. Porządek obrad z poprawkami 
został przyjęty jednogłośnie. Przystąpiono do wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Pacanów. Wybrano 3 
osobową komisję skrutacyjną. Zapoznano się i przy-
jęto regulamin głosowania w sprawie wyboru prze-
wodniczącego RG i wiceprzewodniczących RG. 
   Na przewodniczącego rady zgłoszono kandydaturę 
Jana Nowickiego, który w wyniku głosowania tajnego 
został wybrany - większością głosów /9 gł. za i 6 gł. 
przeciw/ -  Przewodniczącym Rady Gminy Pacanów. 
Nowo wybrany przewodniczący podziękował rad-
nym za wybór i przystąpił do kontynuowania porząd-
ku obrad. Przystąpiono do wyboru wiceprzewodni-
czących RG.
 Na wiceprzewodniczących RG zgłoszono 2 kan-
dydatury, tj. Henrykę Komasara i Artura Czub, któ-
rzy w wyniku głosowania tajnego zostali wybrani 
wiceprzewodniczącymi RG Pacanów. A. Czub – 15 
gł. za, H. Komasara – 10 gł. za i 5 gł. przeciw. Po 
wyborze prezydium rady nowo wybrany Wójt Gmi-
ny Pacanów Wiesław Skop  złożył ślubowanie. Na-
stępnie ustalono składy liczbowe i osobowe komisji 
i dokonano wyboru przewodniczących komisji pro-
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blemowych RG. Ustalono 5 osobowy skład Komisji 
Rozwoju, której przewodniczącym został wybrany 
radny Artur Molenda, a członkami zostali radni: 

Kumoń Michał, Czub Artur, Kozłowski Tomasz, 
Komasara Henryka oraz 4 osobowy skład Komisji 
Socjalnej, której przewodniczącym został wybrany 
radny Jan Matyjas, a członkami zostali radni: Sta-
rościak Szczepan, Wojtyś Michał, Kapałka Andrzej. 
Wybrano również 5 osobowy skład Komisji Rewi-
zyjnej, której przewodniczącym został wybrany 
radny Stanisław Serafin, a członkami zostali radni 
Masłowski Edward, Korbaś Stanisław, Matuszewski 
Mirosław, Bonar Cecylia. Wójt W. Skop pogratulo-
wał wszystkim wyboru na określone funkcje i ży-
czył dobrej współpracy. Na koniec przewodniczący 
J. Nowicki oraz radny A. Molenda pogratulowali 
wszystkim wyboru i życzyli dobrej współpracy.

 Rada Powiatu Buskiego składa się z wybranych 19 radnych z ośmiu gmin wchodzących w skład tej jed-
nostki samorządowej. Z okręgu Nr 3 obejmującego naszą gminę i gminę Solec Zdrój mandaty uzyskali 
Krzysztof Eliasz, Andrzej Gądek, Robert Gwóźdź, Jerzy Kordos. W czasie obrad sesji 3 grudnia br. starostą 
buskim wybrany został radny Jerzy Kolarz. Nasi radni zostali nominowani do pełnienia funkcji i w głoso-
waniu otrzymali je: Andrzej Gądek – przewodniczącego Rady Powiatu, Robert Gwóźdź – członka Zarządu 
Powiatu, Jerzy Kordos – przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Krzysztof Eliasz – przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.

Rada Powiatu w Busku-Zdroju

 Rodzinnych, spokojnych i szczęśliwych w domo-
wym zaciszu świąt Bożego Narodzenia i dobrego 

nowego roku 2015, życzy 
mieszkańcom gminy, z wy-
razami podziękowania za 
otrzymany z woli wybor-
ców mandat - radny Rady 
Powiatu w Busku-Zdroju 
Krzysztof Eliasz
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W związku z wszczęciem procedury rozpatrzenia 
wniosku Zakładu Projektowania i Usług Tech-
nicznych A. i M. Brzozowscy; z Opola o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach in-
stalowania elektrowni wiatrowych , sieci kablowej 
oraz dróg i placów dojazdowych uprzejmie infor-
muję mieszkańców Wójeczki, Wójczy, Biechowa, 
Chrzanowa i Niegosławic oraz inne zainteresowa-
ne osoby jak poniżej:
1. Wniosek w tej sprawie w/w firma złożyła 8 maja 

2013 roku,
2. Wójt Gminy Pacanów postanowieniem z dnia 

27.05. 2013 roku odmówił wszczęcia procedu-
ry administracyjnej w sprawie wydania decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach w/w in-
westycji, uzasadniając odmowę masową skalą 
protestów mieszkańców wymienionych miej-
scowości,

3. Firma A. i M. Brzozowscy z  Opola  w dniu 11.06. 
2013 roku wniosła zażalenie na odmowne posta-
nowienie wójta Gminy Pacanów do Samorządo-
wego Kolegium odwoławczego w Kielcach,

4. SKO Kielce postanowieniem z dnia 02. 09. 2013 
roku uchyliło  postanowienie wójta Gminy Paca-
nów w całości i przekazało do ponownego roz-
patrzenia organowi I instancji. W uzasadnieniu 
SKO stwierdziło, że organ pierwszej instancji /
wójt/ „… nie miał jakichkolwiek podstaw praw-
nych do wydania zaskarżonego / odmownego / 
postanowienia”.

5. Mając na względzie skalę protestów mieszkań-
ców w/w miejscowości i przyrzeczenie dane im 
na oficjalnych zebraniach wójt Gminy Pacanów  

podtrzymuje swoje   negatywne stanowisko od-
nośnie możliwości uzgodnienia i przeprowa-
dzenia inwestycji, jednak  nie może dalej unikać 
wszczęcia procedury rozpatrzenia wniosku zło-
żonego przez Firmę A. i M. Brzozowscy z Opola 
ze względu na konsekwencje prawne.

6. Stąd też od z dniem 27 listopada 2014 roku 
Urząd Gminy Pacanów wystąpił od Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 
, oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego 
w Busku – Zdroju o wydanie opinii , co do ko-
nieczności przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia w/w inwestycji na lokalne środowisko w for-
mie specjalistycznego raportu. Instytucjom tym 
przesłano także kserokopie protestów mieszkań-
ców zawierające 426 podpisów. Równocześnie 
powiadomiono mieszkańców zainteresowanych 
miejscowości poprzez tablice ogłoszeń i sołtysów 
o rozpoczętej procedurze. W tej sprawie wójt 
spotkał się z sołtysami w dniu 5 grudnia b.r. .

7. Po otrzymaniu opinii w/w instytucji /w terminie 
do 30 dni od wystąpienia / wójt Gminy Pacanów 
wyda postanowienie odnośnie wniosku firmy   
A.i M. Brzozowscy z Opola. Na postanowieni to 
będzie przysługiwało zażalenie do SKO Kielce w 
terminie do 7 dni od jego wydania.

Szanowni Państwo!
W przedmiotowej sprawie  postanowienie admini-
stracyjne wójta Gminy Pacanów zostanie wydane 
na podstawie obowiązującego prawa i ze szczegól-
nym uwzględnieniem interesu społecznego!

Wójt Gminy Pacanów
Wiesław Skop

Komunikat w sprawie elektrowni wiatrowych

DO MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW
Urząd Gminy w Pacanowie informuje, że osoby, które chcą dostarczyć odpady do punktu selektywnej zbiórki 
(baza U.G.) powinny skontaktować się z upoważnionymi osobami celem ustalenia terminu odbioru odpadów 
w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze.
Odpady Komunalne, które można dostarczyć do punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych:
plastik, papier, szkło, metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne, od-
pady budowlane i rozbiórkowe(z drobnych prac budowlanych), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek zlokalizowanych w miejscowości Pacanów. 
Osoby do kontaktu:
Piotr Wojciechowski tel. 728 745 103
Grzegorz Szymaszek  tel. 728 746 315
Liliana Pogorzelska  tel.  41 376 54 03 wew. 15

Serwis Informacyjny UG
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 Radosnych, spokojnych, wypełnionych miłością 
i ciepłem rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia najskryt-

szych marzeń w Nowym 2015 
Roku życzy, dziękując tą drogą za 
poparcie w tegorocznych wyborach 
do sejmiku wojewódzkiego miesz-
kańcom gminy Pacanów i czytelni-
kom „Z Życia Gminy”
Radny sejmiku Krzysztof Dziekan

 Życząc Państwu, mieszkańcom gminy Pacanów 
szczęśliwych, serdecznych w gronie rodziny świąt 
Bożego Narodzenia pragnę tą drogą podziękować 
za zaufanie w wyborach samorządowych 2014, co 
dało mi mandat radnego Rady Powiatu na kaden-

cję 2014 – 2018. 
 Serdecznie dziękuję, oddając się 
do Państwa dyspozycji w rozwiązy-
waniu spraw na szczeblu powiatu.

Z szacunkiem Jerzy Kordos

Nieodpłatne doradztwo beneficjentom
PROW 2014-2020 oraz grupom producentów

owoców i warzyw

 W związku z licznymi sygnałami kierowanymi do 
wójta i Urzędu Gminy Pacanów w czasie kampanii 
wyborczej samorządowej na temat jakości doradz-
twa rolniczego, postanowiono z dniem 04 grudnia 
2014 r. o uruchomieniu stałych dyżurów w Urzę-
dzie Gminy w Pacanowie. Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na mocy 
porozumienia o współpracy z Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 czerwca 
2014 roku udziela nieodpłatnego doradztwa wnio-
skodawcom i beneficjentom PROW 2014-2020 oraz 
wstępnie uznanym grupom producentów owoców i 
warzyw.
 Doradztwa udzielają specjaliści z zespołu dorad-
czego w Modliszewicach w każdy czwartek w Urzę-
dzie Gminy Pacanów pokój 113.

 Nieodpłatne doradztwo wnioskodawcom i bene-
ficjentom PROW 2014-2020 w zakresie:
- Prawidłowości dokumentowania i rozliczania po-

niesionych przez beneficjenta kosztów.
- Prawidłowości dokumentowania realizacji operacji.
- Wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie 

pomocy.
- Przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywa-

ne przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agen-
cji w ramach postępowania w sprawie przyznania 
pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w 
tym przygotowywania środków zaskarżenia.

- Przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do 
protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodaw-
ców i beneficjentów.

- Spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej 
oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobra-
nych środków.

Wsparcie udzielane jest również wstępnie uznanym 
i uznanym grupom producentów owoców i warzyw 
w zakresie:
- Wprowadzania zmian w planach dochodzenia do 

uznania grup producentów owoców i warzyw.
- Przygotowywania programów operacyjnych uzna-

nych organizacji producentów owoców i warzyw 
oraz wprowadzania do nich zmian.

- Przygotowania wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej.

- Prawidłowości dokumentowania realizacji inwe-
stycji ujętych w planie dochodzenia do uznania.

- Przygotowywania działań w odpowiedzi na pisma 
otrzymywane przez wnioskodawców lub benefi-
cjentów z Agencji w ramach postępowania w spra-
wie opiniowania planów dochodzenia do uznania, 
zatwierdzania programów operacyjnych lub po-
stępowania o przyznanie pomocy finansowej, w 
tym przygotowywania odwołań.

- Przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do 
protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodaw-
ców i beneficjentów.

- Spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej 
oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobra-
nych środków.

Serwis informacyjny UG
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Przed nami Święta Bożego Narodzenia

 Boże Narodzenie jest jednym z największych świąt 
kościelnych w świecie chrześcijańskim. Tradycja jego 
obchodzenia sięga IV wieku. Najstarszym świadec-
twem obchodów narodzenia Chrystusa 25 grudnia 
jest wzmianka w chronografie rzymskim, czyli w ka-

lendarzu świąt kościelnych z 354 
roku. Ustanowienie tego święta 
w tym właśnie terminie przez Ko-
ściół miało być przeciwwagą dla 
odprawianych właśnie w porze 
przesilenia zimowego świąt pogań-
skich (ku czci bóstwom Słońca).

 W Polsce od XIV wieku używa-
na była także nazwa „gody” (staroruskie god – rok, 
święto, uczta). Termin ten był stosowany w znacze-
niu „święto kończące rok”. Nazwa „gody” była jeszcze 
używana w naszym kraju do początków XX wieku 
i obejmowała okres od Bożego Narodzenia do Święta 
Trzech Króli (6 stycznia).

Wigilia
 Wigilia – nazwa ta określa dzień poprzedzający 
każde ważniejsze święto i pochodzi od łacińskiego 
vigilare – czuwać oraz vigilia – straż nocna, warta. 
Powszechnie jednak termin ten jest używany w od-
niesieniu do dnia poprzedzającego Boże Narodzenia. 
W polskiej tradycji ludowej Wigilia ma własną, bo-
gatą obrzędowość wywodzącą się jeszcze z wcześniej-
szych, przedchrześcijańskich obchodów przesilenia 
zimowego.
 Jak pisze w książce „Zwyczaje, obrzędy i tradycje 
w Polsce” Barbara Ogrodowska „liczne legendy i po-
dania ludowe opowiadają o kwiatach zakwitających 
w noc wigilijną pod śniegiem np. kwiecie paproci, 
który kwitnie w Wigilię o północy i świeci w nocy 
(podobnie jak w noc świętojańską), o drzewach, które 
o północy na chwilę okrywają się zielenią, o cudow-
nej przemianie wody w rzekach i studniach w miód 
i wino albo w płynne złoto i srebro, o tym, że ziemia 
drży, otwiera się i pokazuje ukryte w niej skarby, a ka-
mienie nawet najcięższe, obracają się i  podskakują 
z radości. Według jednego z najbardziej znanych po-
dań w noc wigilijną o północy, zwierzęta mogą prze-
mawiać ludzkim głosem i przepowiadać przyszłość 
(np. termin śmierci swych właścicieli i gospodarzy).”
 Powszechna jest także wiara, że w noc wigilijną 
dusze zmarłych mogą zstępować na ziemię i przeby-

wać wśród swoich bliskich. Dlatego w Wigilię pozo-
stawiano dla nich uchylone furtki i drzwi wejściowe, 
resztki jedzenia na stole i okruchy opłatka. Na po-
łudniu i wschodzie Polski w Wigilię rozścielano na 
podłodze słomę, przede wszystkim na urodzaj zboża 
oraz aby obecne w domu duchy mogły wygodnie po-
dejść do stołu i cieszyć się jadłem. Przed rozpoczę-
ciem wieczerzy wigilijnej często przywoływano na 
zwierzęta, gdyż wierzono, że ich postacie mogą przy-
bierać duchy zmarłych.
 „W Wigilię nie wolno było spluwać na podłogę, 
chlustać pomyjami, mleć zboża w żarnach, ciąć siecz-
ki, skręcać powrozów, prząść na kołowrotku, a noży, 
nożyc i igieł można było używać tylko w razie pilnej 
potrzeby (aby nie zranić dusz zmarłych).” – pisze dalej 
Barbara Ogrodowska. W całej Polsce wierzono także, 
że przebieg dnia wigilijnego jest zapowiedzią prze-
biegu całego nadchodzącego, nowego roku. Dlatego 
szczególnie w tym dniu nie wolno było wszczynać 
kłótni i awantur ani martwić się. Na Ziemi Sądeckiej 
w celu hartowania dzieci zmuszano je, by w Wigilię 
o  świcie, w samych koszulkach i boso trzykrotnie 
obiegły dom. Aby zachować zdrowie i urodę na dnie 
mis z zimną wodą do mycia kładziono srebrne pie-
niądze. W Wigilię nie należało niczego pożyczać, aby 
nie narazić się na utratę mienia w nadchodzący rok 
i aby szczęście i smutek „nie uciekało” z domu. Do 
przystrojenie wigilijnych stołów używano siana, sło-
my, snopów zbóż na obfite plony oraz na pamiątkę 
stajenki, ubogiego miejsca urodzenia Chrystusa. Do 
ścian, belek stropów, ram obrazów oraz płotów przy-
bijano gałązki jodłowe i świerkowe. W Wielkopolsce 
na dobre plony obrzucano się ziarnem podczas wie-
czerzy wigilijnej. W Wigilię krojono także cebulę na 
12 kawałków, symbolizujących wszystkie miesiące 
nowego roku. Te kawałki, które potem szybko wil-
gotniały i pleśniały, zapowiadały obfite opady w da-
nym miesiącu. Jeśli w Wigilię widoczna była Mleczna 
Droga uważano, że nadchodzący rok będzie obfito-
wał w mleko i nabiały.
 Po Wigilii następował pierwszy dzień Świąt Boże-
go Narodzenia. Dla jego uczczenia „na wsi wstrzy-
mywano się od wykonywania wszelkich prac gospo-
darczych i domowych poza niezbędnym obrządkiem 
inwentarza żywego. Nie wolno było sprzątać, zamia-
tać, rąbać drewna, przynosić wody ze studni, goto-
wać, rozpalać dużego ognia. Podawano przygotowa-



Z Życia Gminy 9

no w przeddzień rano potrawy. Nie wolno było także 
przeglądać się w lustrze, czesać i rozplatać warkoczy, 
ani kłaść się spać w ciągu dnia (podobnie jak w Wigi-
lię), aby nie ściągnąć na siebie choroby i żeby w polu 
„nie pokładało” się zboże. Poza najbliższą rodziną nie 
składano w pierwszym dniu świąt i nie przyjmowano 
wizyt.” – pisze w swojej książce o obrzędach i trady-
cjach w Polsce Barbara Ogrodowska.

Kolędy
 Kolędy – ich nazwa pochodzi od łacińskiego wy-
razu calendae, oznaczającego w państwie rzymskim 
pierwszy dzień każdego miesiąca. Początkowo bo-
wiem kolędami nazywano w Polsce pieśni noworocz-
ne. Dzisiaj terminem tym określa się pieśni kościelne 
i domowe o Bożym Narodze-
niu, wywodzące się ze średnio-
wiecznych hymnów łacińskich, 
komponowanych we Włoszech 
i i rozpowszechnianych w Eu-
ropie przez rodziny francisz-
kańskie. Według legendy autorem pierwszej kolędy 
był św. Franciszek. Najstarsze polskie kolędy, przeło-
żone z kancjonałów łacińskich i czeskich pochodzą 
z XV wieku. Zalicza się do nich: „Zdraw bądź królu 
anielski” oraz „Anioł pasterzom mówił” (przetwo-
rzona z oryginału łacińskiego). W początkach XVII 
wieku powstała kolęda „W żłobie leży” pióra Piotra 
Skargi, nawiązująca melodią do poloneza koronacyj-
nego króla Władysława IV. W XVIII stuleciu powsta-
ło wiele znanych do dziś kolęd: „Gdy śliczna Panna”, 
„Jezus Malusieńki”, „Ach ubogi żłobie”, „Tryumfy 
Króla Niebieskiego” oraz „Bóg się rodzi” autorstwa 
Franciszka Karpińskiego z 1792 roku. Jednocześnie 
tworzone były pastorałki – wesołe i skoczne kolędy 
o tematyce pasterskiej, pełne humoru, elementów ży-
cia codziennego i wyrażeń gwarowych.

Opłatek
 Opłatek – jego nazwa pochodzi od łacińskiego 
oblatum – „to co ofiarowane”. Opłatkiem określamy 
półprzezroczysty płatek, upieczony z mąki pszennej 
i czystej wody w żelaznej matrycy (w Polsce zwanej 
„szczypcami” lub „żelazkami”), z wygrawerowany-
mi symbolami religijnymi. W znanej obecnie for-
mie opłatki zostały wprowadzone do obrzędów re-
ligijnych w X wieku, w miejsce chlebów ofiarnych. 
W  polskiej tradycji opłatki pojawiły się najprawdo-
podobniej poza regionami Pomorza, Warmii i Mazur 
na przełomie XVIII i XIX wieku. W średniowiecznej, 
zachodniej Europie pieczeniem opłatków zajmowały 

się klasztory. W Polsce zajmowały się tym dla kościo-
łów siostry zakonne ze Zgromadzenia Sakramentek. 
Z czasem zajęły się tym wytwórnie rzemieślnicze. 
Opłatkom przypisywano wiele właściwości magicz-
nych i leczniczych, np. okruch opłatka wrzucony do 
studni miał oczyszczać wodę, zapewniać zdrowie 
ludziom i trzodom. Wierzono, że każdy kto w Wi-
gilię podzieli się opłatkiem, przez cały rok nie zazna 
głodu i będzie mógł dzielić się chlebem i inną strawą 
z ubogimi. Barbara Ogrodowska podaje także i inny 
przykład: „Na Podhalu gospodarz łamał opłatek na 
tyle części, ile osób zasiadało do Wigilii, każdą cząst-
kę maczał w miodzie i wymawiając imiona domow-
ników przyklejał do szyby okiennej. Cząstka opłatka, 
która zsunęła się lub odpadła, wróżyła śmierć danej 
osobie, której ją przypisano.” Ostatnim zwyczajem 
jest wkładanie fragmentów opłatka do listów wysyła-
nych z życzeniami świątecznymi do bliskich osób.

Choinka
 Choinka – jest nieodzowną dekoracją Świąt Boże-
go Narodzenia w polskich domach. Najczęściej jest 
to odświętnie przystrojone drzewko iglaste: świerk, 
jodła lub rzadziej sosna. Zwyczaj strojenia drzewek 
bożonarodzeniowych wywodzi się z Niemiec, gdzie 
był już znany w XV wieku. W 1509 roku choinkę na 
jednym ze swych obrazów przedstawił Lucas Cra-
nach Starszy. W Polsce pierwsze choinki pojawiły się 
na przełomie XVIII i XIX wieku.

Święty Mikołaj
 Św. Mikołaj – legendarny biskup Miry w połu-
dniowo-zachodniej części Azji Mniejszej w Licji, we 
Wschodnim Cesarstwie Rzymskim, żyjący w po-
łowie IV wieku. Był wzorem pobożności, dobroci 
i miłosierdzia. W XI wieku prochy świętego zostały 
przywiezione i złożone w Bari. Według legendy od 
wczesnej młodości św. Mikołaj szczodrze rozdawał 
jałmużnę, wspomagał potrzebujących. M.in. jak pisze 
w swojej książce Barbara Ogrodowska „Św. Mikołaj 
podrzucił worki z pieniędzmi na wiano dla trzech 
ubogich sióstr, umożliwiając im zawarcie małżeń-
stwa i ratując ich honor; ojciec zmuszał je bowiem 
do nierządu”. Legendy uczyniły Św. Mikołaja patro-
nem żeglarzy, flisaków, statków i rozbitków (posiadał 
moc poskramiania sztormów), jeńców wojennych 
i więźniów, mnichów, literatów, uczonych, uczniów 
zdających egzaminy, piwowarów i młynarzy oraz 
cnotliwych panien na wydaniu. W tradycji polskiej 
i europejskiej Św. Mikołaj jest jednak znany przede 
wszystkim jako wielki dobrodziej i przyjaciel dzieci.
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 Wprowadzeniem do nadchodzących świąt jest 
tradycyjnie organizowane w pomieszczeniach remi-
zy OSP Rataje przez KGW „Nadwiślanki” z prezes 
Beatą Mietłowską w roli prowadzącej  i Ochotniczą 
Staż Pożarną w Ratajach pod wodzą prezesa Roberta 
Zagrajka spotkanie opłatkowe, w którym biorą tak-
że udział zaproszenie goście spoza miejscowego śro-
dowiska. Z ogromnym pietyzmem według tradycji 
przygotowuje się tu wystrój sali, stołów, zestaw po-
traw wigilijnych i bożonarodzeniowych. Jest opłatek, 
są kolędy a rozpoczyna ten wieczór proboszcz para-
fii Rataje ks. Jan Barna modlitwą i krótkim wpro-
wadzeniem w istotę duchowego przeżywania świąt 
Bożego Narodzenia. To wszystko sprawia, że gdzieś 
pryska ta wszechobecna w ostatnich latach przed-
świąteczna gorączka nakręcana coraz bardziej przez 
krzykliwe reklamy a wraca spokój, powaga wspólne-
go, rodzinnego spotkania, gdzie serdeczny uśmiech 
i radość bycia razem pozwalają na wyciszenie i re-
fleksję. Z szacunkiem i wdzięcznością dla organiza-
torów, po raz kolejny uczestniczy w tym spotkaniu 
wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, 
dla której świąteczny stół w Ratajach jest oderwa-
niem się od warszawskiego zgiełku, wyciszeniem 
i wejściem w rytm świąt naznaczonym najpiękniej-

Wigilia u Nadwiślanek

szymi elementami polskiej a tym przypadku nadwi-
ślańskiej tradycji bożonarodzeniowej. 
 Niech te święta będą dla wszystkich szczęśliwe, 
spędzone w rodzinnym gronie – mówiła pani mi-
nister. I niech takie będą – spokojne, wyciszone po 
galopującym wirze obowiązków i spraw bieżących 
roku 2014.

 Najpiękniejszych jakie każdy z nas sobie wymarzy, 
szczęśliwych w gronie najbliższych świąt Bożego Na-
rodzenia i dobrego kolejnego roku XXI wieku – roku 
2015  mieszkańcom gminy i czytelnikom „Z Życia 
Gminy” życzą „Nadwiślanki”
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 „Jedzie święty Mikołaj 
 białą brodą świeci 
 Worek z prezentami 
 ma dla grzecznych dzieci… i dorosłych też !” 

 Mikołaj z jego atrybutem workiem pełnym prezentów, to coroczny utrwa-
lony w naszej świadomości przedsmak najpiękniejszego dla wielu okresu bo-
żonarodzeniowego. Oczekiwany przez dzieci ale też miło i serdecznie witany 
przez dorosłych, którzy równie z lekkim dreszczykiem emocji rozpakowy-

wują otrzymane paczuszki. Towarzyszyliśmy wizytom Mikołaja i jego pomocników w kilku miejscach 
naszej gminy czego efektem jest załączony fotoreportaż z jego pobytu:

Przedszkole w Pacanowie

 Tu zawitał już  2 grudnia gdyż kalendarz odwie-
dzin ma bardzo, bardzo napięty, a grudniowych ter-
minów i zobowiązań ten jegomość w czerwonym 
kubraczku zawsze przecież jak w kolejnych latach 
dotrzymuje sprawiając radość obdarowywanym!
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Komorów

 Tu do zgromadzonych malutkich, nieco więk-
szych i prawie już dorosłych mieszkańców sołectwa 
w świetlicy wiejskiej zawitał w towarzystwie pani 
sołtys Henryki Komasary a prezenty dla każdego 
jego pomocnicy wnosili na salę w kilku koszach, 
gdyż jego worek nie mieścił tylu wspaniałości. 
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Oblekoń

 Tutaj nasz strudzony wędrowiec nieco odpoczął 
oglądając wraz uczniami szkoły, nauczycielami i za-
proszonymi gośćmi kostiumowy spektakl szkolnego 
teatru. Ale za to po jego zakończeniu pełen werwy 

obdarował prezentami wszystkich włącznie w obec-
nym wójtem gminy, panią sołtys sołectwa Oblekoń, 
księdzem proboszczem tutejszej parafii. Radosnego 
gwaru i szczęśliwego śmiechu było w murach szkol-
nych pod dostatkiem a nasz Mikołaj żegnając się ser-
decznie z uczestnikami spotkania wyruszył w dalszą 
drogę do kolejnych z niecierpliwością czekających 
na niego dzieci.
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ECB Pacanów

 Tutaj jak przystało na insty-
tucję rangi europejskiej wizyta 
Mikołaja była jednocześnie wy-
darzeniem kulturalnym z wio-
dącym motywem  „Książka od 
Mikołaja” i  spotkaniem autor-
skim z Agnieszką Frączek i Li-
dią Miś autorkami książek dla 
dzieci i młodzieży. W oczekiwa-
niu na przybycie Św. Mikołaja 
dzieci przygotowywały dla niego 
niespodzianki. W Pracowniach 
Świętego Mikołaja wyczaro-
wywane były piernikowe cuda, 
którymi można było ozdabiać 
choinkę. Z filcu i kolorowego 
papieru tworzone były mikołaj-
ki, śnieżynki płatki śniegu, które 
dzieci później mogły zabrać ze 
sobą. A to wszystko w baśniowej 
piernikowo-lodowej scenografii. 
Mikołaj i jego śnieżynki tego dnia 
mieli dużo pracy, rozdali setki 
prezentów, bawili się z dziećmi 
i organizowali konkursy w któ-
rych można było wygrać książki 
goszczących w ECB w tym dniu 
autorek i zdobyć ich autograf. 
Mocnym a zarazem niezwykle 
ciekawym akcentem spotkania 
był występ grupy tanecznej „Po-
lish Hard Dance Team” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury z Tuczęp 
oraz występ dwóch solistek Elż-
biety Patrzałek i Amelii Mazur. 
Nie zabrakło ręcznie wykona-
nych stroików i ozdób świątecz-
nych, które można było nabyć na 
specjalnym kiermaszu przygoto-
wanym przez Fundację „Bajkowy 
Pacanów”. Spotkanie było nagry-
wane przez ekipę TVP a relacja 
z  wydarzenia i świąteczne dzie-
cięce życzenia z Pacanowa emi-
towane będzie na antenie TVP 1 
27 grudnia o godz. 8.00.
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Diamenty Powiśla tańczyły z Góralami Żywieckimi!

 W niedzielę 14. grudnia br. dzie-
ci ze stowarzyszenia Diamenty Po-
wiśla, uczestniczące w warsztatach 
tańców ludowych, wyjechały do 
Milówki w Beskidzie Żywieckim. 
Spotkały się ze swoimi rówieśni-
kami – tancerzami i muzykami 
z zespołu regionalnego‚ „Spod Ki-
kuli’’ z Lalik. Żywiecczyzna to re-
gion Polski, w którym folklor jest 
wciąż żywy. Tańce i przyśpiewki są 
powszechnie znane i chętnie wy-
konywane. Już od najmłodszych 
lat dzieci w Milówce tańczą i śpie-
wają z wielkim zapałem, jak rów-
nież młodzież i dorośli. W czterech 
zespołach regionalnych występuje 
ponad 180 artystów. Kilkadziesiąt 
dzieci uczy się wykonywania mu-
zyki ludowej na tradycyjnych in-
strumentach, dzięki zajęciom pro-
wadzonym przez Fundację Braci 
Golec Orkiestra. Zespół ,,Spod 
Kikuli” działa od 10 lat. Zdobył 
wiele nagród na festiwalach i kon-
kursach folklorystycznych. Wystę-
pował w Bułgarii, Macedonii, Sło-
wacji i na Węgrzech. W niedzielę 
zatańczył właśnie dla nas. Bardzo 
podobały nam się tańce żywieckie 
t.j. obyrtka, siustany, hajduk, jak iś-
piewy solistów. Nagrodziliśmy ich 
ogromnymi brawami. Pomimo, że 
Diamenty Powiśla nie posiadają 
tak dużego stażu, również przy-
gotowały piękną suitę krakowską. 
Po pokazaniu układów wszystkie 
dzieci wspólnie spędzały czas, za-
poznając się, ucząc nowych rzeczy 
oraz oczywiście tańcząc. Wszyscy 
byli bardzo szczęśliwi i zadowole-
ni. Zwiedziliśmy także Starą Cha-
łupę Góralską z 1760 roku i dzięki 
temu mogliśmy poznać tradycyjne 
budownictwo ludowe tamtego re-
gionu. Wyjazd ten dużo nam dał. 
Jest to kolejne doświadczenie, któ-
re pokazało nam inną kulturę lu-

dową tamtych terenów. Poznaliśmy ludzi, którzy z ogromnym zapałem 
robią to, co wychodzi im najlepiej. Dostaliśmy wiele wskazówek, jak po-
stępować, aby być coraz lepszymi tancerzami. W rzeczy samej jest tylko 
jeden sposób: liczne treningi, wytrwałość oraz chęć polepszania swoich 
umiejętności. Uważam, że wszyscy wzbogaceni o nowe doświadczenia, 
jesteśmy gotowi na dalszą współpracę. 
 Wizyta w Milówce była podsumowaniem projektu realizowanego we 
w współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach finansowa-
nego przez Krajowy Sekretariat Obszarów Wiejskich.

Tadeusz Kołodziej
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Kondolencje na ręce sołtysa Jana Łuszcza
i całej rodziny w związku
ze śmiercią brata Alberta

składają mieszkańcy sołectwa Pacanów.

Wyrazy współczucia dla Jana Łuszcza
z rodziną, sołtysa sołectwa Pacanów

po śmierci brata Alberta
składa wójt gminy Wiesław Skop.

 Trwają intensywne prace przy modernizacji niektó-
rych odcinków wału wiślanego na terenie Gmin: Nowy 
– Korczyn i Pacanów. Pracę podjęto w miejscach in-
tensywnych przecieków zlokalizowanych w czasie po-
wodzi 2010 roku. Miejsc takich na 12-kilometrowym 
odcinku obwałowań na terenie Gminy Pacanów jest 
kilka, m.in. w Trzebicy, Ratajach Karskich czy w Ko-
morowie.
 Firma „Buskopol” na zlecenie Świętokrzyskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 
wykonuje obecnie prace uszczelniające na kilkusetme-
trowym odcinku wału w Ratajach Karskich.
 Po zdjęciu części korony wału układana jest w dwóch 
warstwach folia uszczelniająca, a u podstawy wału 
(w tzw. stopie wału) wykonano specjalną ścianę z miesz-
kanki betonowo – żywicznej. Pracownicy firmy, pomi-
mo różnych przeszkód technologicznych są pewni, że 
prace zostaną ukończone w terminie. Zastosowane roz-
wiązanie daje nadzieję, że bardzo niebezpieczne w tym 
miejscu przecieki zostaną zlikwidowane. 
 Po trwającej już regulacji Kanału ,,Strumień” jest to 
kolejne działanie służb marszałkowskich, o które wie-
lokrotnie zabiegali samorządowcy z Gminy Pacanów.

Serwis informacyjny UG

Wał wiślany w naprawie!

Naszemu koledze sołtysowi sołectwa
Pacanów  Janowi Łuszczowi wyrazy

szczerego współczucia
po śmierci brata

składają sołtysi gminy Pacanów.

Koledze Janowi Łuszczowi wyrazy
współczucia w związku

ze śmiercią brata Alberta
przekazują członkowie Stowarzyszenia

 Miłośników Gminy Pacanów.
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Sprawozdanie z realizacji zajęć sportowych
dla uczniów w ramach projektu

powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”
w okresie wrzesień-listopad/grudzień 2014 r.

 Uczniowie klas trzecich Szkoły 
Podstawowej w Pacanowie prze-
szli kurs nauki pływania w ra-
mach ogólnopolskiego projektu 
,,Umiem pływać”. Podstawowym 
celem projektu było doprowadze-
nie do opanowania przez uczniów 
elementarnych sposobów pływa-
nia oraz zdobycie umiejętności 
pływania stylem grzbietowym, 
a także uświadomienie dzieciom, 
rodzicom korzyści zdrowotnych 
jakie pociąga za sobą umiejętność 
nauki pływania. Zajęcia odbywały 
się dwa razy w tygodniu. Podczas 
20-godzinnych zajęć na krytej 
pływalni ,,Delfin” w Połańcu, pod 
kierunkiem instruktorów: p. Da-
wida Kondka i p. Sławomira Ski-
by, wychowawców: p. Barbary To-
malskiej i p. Bogumiły Krzemień 
i ratowników, uczniowie klas 
trzecich poznawali tajniki nauki 
pływania. Rodzice uczniów rów-
nież byli zaangażowani w opiekę 
nad dziećmi podczas wyjazdów. 

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach na base-
nie, z niecierpliwością czekały na 
każdy kolejny wyjazd i ze smut-
kiem żegnały się po zakończeniu 
zajęć. Frekwencja uczniów na za-
jęciach była bardzo wysoka. 
 Udział w tym projekcie dał im 
nie tylko możliwość nauki pły-
wania, ale również aktywnego 
spędzania wolnego czasu i do-
brej zabawy. Ćwiczenia w formie 
zabawowej dostarczały mnó-
stwo radości i satysfakcji. Zajęcia 
na basenie rozbudziły potrzebę 

uczestnictwa dzieci w tej formie 
aktywności ruchowej. Dzieci na-
uczyły się w sposób odpowie-
dzialny i bezpieczny korzystać 
z  basenu. Wspólne wyjazdy in-
tegrowały uczniów, zaangażowa-
ły także do wspólnych działań 
rodziców. Zajęcia dały uczniom 
nie tylko możliwość nabycia pod-
stawowych umiejętności pływa-
nia, ale dały również możliwość 
rozwijania i podnoszenia spraw-
ności fizycznej. Zachęciły dzieci 
do systematycznego uprawiania 
sportu w czasie wolnym od nauki 
i aktywnego stylu życia.
Realizacja zajęć podzielona była 
na 4 fazy: 
- faza 1 (lekcje 1-5) obejmowała 

opanowanie takich czynności 
jak zanurzanie głowy do wody, 
otwieranie oczu pod wodą, na-
ukę wydechu do wody i ćwi-
czenia wypornościowe. Faza ta 
została zakończona sprawdzia-
nem I na stopień RYBKA. Sto-
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

pień RYBKA uzyskali wszyscy 
uczniowie.

- faza 2 (lekcje 6-10) obejmowa-
ła naukę leżenia na piersiach 
i grzbiecie, proste skoki do wody 
oraz opanowanie poślizgów na 
piersiach. Faza ta została za-
kończona sprawdzianem II na 
stopień FOKA. Stopień FOKA 
uzyskali wszyscy uczniowie.

- faza 3 (lekcje 11-15) obejmowa-
ła opanowanie ruchów napędo-
wych kończyn dolnych do kraula 
na grzbiecie i do kraula na pier-
siach z wydechem oraz elementy 
nurkowania w głąb. Faza ta zosta-
ła zakończona sprawdzianem na 
III stopień NUREK. Stopień NU-
REK uzyskało 25 uczniów. 

- faza 4 (lekcje 16-20) obejmowa-
ła opanowanie pracy kończyn 
górnych do kraula na grzbie-
cie, elementy nurkowania w dal 
i w głąb oraz wykonywanie sko-
ków do wody głębokiej. Faza ta 
została zakończona sprawdzia-
nem na IV stopień DELFINEK. 
Stopień DELFINEK uzyskało 18 
uczniów.

 Ostatnie zajęcia na basenie zo-
stały zorganizowane w formie gier 
i zabaw z wykorzystaniem pozna-
nych elementów nauki pływania. 
Dostarczyły dzieciom wiele rado-
ści i niezapomnianych przeżyć.
 Projekt był finansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
a dowozy zapewnił Urząd Gminy 
Pacanów.

Wychowawcy klas III 
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