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Z Życia Gminy2

 „Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższe-
nia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego ży-
cia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po 
uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach 
o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci 
w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogo-
sławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich 

Historyczny dzień 27 kwietnia 2014 roku

w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele 
byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W Imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego” – tymi słowami papież 
Franciszek wyniósł obu poprzednich papieży na ołta-
rze. Fotoreportaż przygotowała, uczestnicząca w uro-
czystości w Rzymie - Irena Rzepa
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 Ciągłe od czwartku (15 maja), 
bardzo intensywne opady desz-
czu w południowo-wschodniej 
części kraju sprawiły, że podno-
sił się w szybkim tempie poziom 
wód na rzekach. Na naszym tere-
nie w  przełomowym dla sytuacji 
dniu – tu niedziela 18 maja w go-
dzinach południowych – na Wiśle 
na wodowskazie w Ratajach gm. 
Pacanów zanotowano 842 cen-
tymetry co realnie zapowiadało 
możliwość wystąpienia powodzią. 
Wisła rozlała się między wałami 
ochronnymi do poziomu około 
70 centymetrów od ich korony. 
Nastąpiła cofka wód Nidy co od 
razu dało efekt w Nowym Korczy-
nie podstopień a woda znalazła 
się na boiskach tutejszego kom-
pleksu szkolnego i na placu przy-
kościelnym oraz podwyższył się 
stan lustra wody w zawsze w  ta-
kiej sytuacji niepokornym kana-
le Strumień. W Opatowcu przy 
przeprawie promowej uważnie 
obserwowano stan wody i cokół 
pomnika marszałka Piłsudskiego. 
W tym miejscu bowiem w   sy-
tuacjach kryzysowych – jeżeli 
„marszałek zamoczy buty w wo-
dzie” – jest bardzo duże zagroże-
nie. Tak było w poprzednich ka-
tastrofach powodziowych. Sztab 
kryzysowy ze szczebla krajowego 
uspakajał, że nawet w przypad-
ku większej wody zatrzyma się 
ona w obrębie wałów. Tu jednak 
zaczęto obserwować na naszym 
terenie pojawiające się przecieki 
i przesiąki obwałowań. Strażacy 
natychmiast uszczelniali je wor-
kami z piaskiem, co zapobiegło 
przy tak dużym naporze wody 
ich ewentualnym rozerwaniu. Złą 
robotę czynią na wałach bobry. 
Te sympatyczne zwierzątka nie-

Zagrożenie powodzią

Monitorowania stanu wody przez OSP Oblekoń

Rozlana Wisła w Opatowcu

stety zagospodarowały się w pa-
sie obwałowań na Powiślu, drążą 
w  nich tunele a to przy utrzymu-
jącym się dłużej wysokim stanie 
wody stwarza zagrożenie przebi-
cia się wód przez zabezpieczenia. 
Ponad to pracowicie budują ko-
lejne żeremia na kanale Strumień, 
co blokuje swobodę przepływu 
wody. W   sobotę (17 maja) stra-

żacy z Oblekonia musieli usuwać 
w rejonie Trzebicy zwałowisko 
gałęzi, które zatrzymało nurt na 
mostku przejazdowym. Pomni 
doświadczeń poprzednich po-
wodzi strażacy z  naszych jedno-
stek kontrolowali i zabezpieczali 
przede wszystkim takie miejsca. 
W godzinach popołudniowych 
w  niedzielę 18 maja poziom wody 
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Rozlana Wisła przy moście w Ratajach

Rozlana Wisła w sobotę 17 maja

Stan poziomu wody Wisły
na wodowskazie w Ratajach
w niedzielę o godzinie 12.40

Z niepokojem obserwowali podnoszenie się lustra wody Wisły
okoliczni mieszkańcy - tu w Kółku Żabieckim gm. Pacanów

zaczął powoli opadać. Począwszy 
od Dunajca, który już nie dole-
wał wód płynących z gór do Wi-
sły, przestało padać a ostre słońce 
zaczęło suszyć ziemię dając moż-
liwość wsiąkania jej nadmiaru. 
Fala kulminacyjna przesunęła  się 
w   kierunku Sandomierza i tam 
nakierowane były główne działa-
nia zabezpieczające obwałowania. 
Na pomoc szczególnie odcinka 
od Łubnic po Sandomierz zadys-
ponowane zostały jednostki PSP 
z pełnym wyposażeniem z   Ło-
dzi i  Zgierza, które stacjonowały 
u  nas w Pacanowie.
 Szczęśliwie minęło naszą gmi-
nę majowe zagrożenie powodzią, 
ale kolejne uwagi na temat „dziu-
rawych wałów”, ich remontów 
i   bieżącego utrzymania nadal 
pozostają aktualne. I jak na razie 
po minięciu fali kolejnego przy-
boru i   podwyższonego ponad 
alarmowy stanu wody Wisły – nie 
ma zdecydowanego działania in-
stytucji odpowiedzialnych za ten 
zakres. Pozostaje zatem czekać 
na kolejne zagrożenie i liczyć na 
zaprawionych w powodziowych 
bojach strażaków – ochotników 
z  jednostek gminy. 
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Na każdym odcinku obwałowania Wisły
dyżury pełnili strażacy

Skierowane na wspomaganie
jednostki PSP z łodzi i Zgierza

Służba patrolowa na wałach wiślanych

Widok rozlanej Wisły z mostu w Ratajach

OSP Oblekoń w likwidowaniu zablokowanego
przepływu w kanale Strumień w Trzebicy

Wisła w Nowym Korczynie

 Wyjątkowe wydarzenie w życiu jednostki OSP Oble-
koń odnotował jej kronikarz Józef Padak. Otóż w czasie 
obecnych, majowych działań przeciwpowodziowych na 
wałach wiślanych broniący się dotychczas wszelkimi spo-
sobami od pływania łodzią prezes tej jednostki dh. Sta-
nisław Korbaś …. wykonał pierwszy, historyczny rejs !! 
Znany ze swojej dokładności w działaniach strażackich 
i   odpowiedzialności za będących pod jego komendą 
strażaków, w obliczu zauważonych przesiąków a co za 
tym  potencjalnego zagrożenia rozerwaniem wału w  re-
jonie Oblekoń – Trzebica, wsiadł do łodzi i osobiście po-
płynął z dwoma druhami sprawdzić sytuację od strony 
wody. Ten fakt skrupulatnie zarejestrowali koledzy-stra-
żacy z szacunkiem i uznaniem odnosząc się do determi-
nacji prezesa i dowódcy. Brawo Panie Prezesie !

Historyczny rejs 
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Wykonano: 
1.Oświetlenie uliczne na istniejących sieciach ni-

skiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów 
II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice 
II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary”. Wyko-
nawca F.U.H.KA&BE Usługi Elektryczne ul. Leśna 
10/17 23- 235 Annopol.  Wartość prac budowla-
nych  65  659,13 zł

2.„Remont i modernizację budynku  świetlicy wiej-
skiej  w Biechowie” I etap Wykonawca robót  Za-
kład Remontowo-Budowlany Mieczysław Dudek   
ul. Żapniowska 11 28-230 Połaniec. Wartość prac 
budowlanych 35 321,85 zł. Dofinansowanie ze 
środków PROW  w wysokości 22 900zł

3.Zakupiono samochód dostawczy  do obsługi   za-
opatrzenia w wodę mieszkańców gminy za kwotę  
12 634,97 zł

4.Zakupiono  ciągnik  za kwotę 159 703,20zł  w tym  
dofinansowanie 97 380,00zł 

5.Zakupiono kontener mieszkalny w   Biskupicach   
za kwotę  23 985,00 zł.

6.Kontynuowano budowę  garaży na pojazdy pożar-
nicze w OSP Rataje Karskie, oraz OSP Oblekoń. 
Realizacja robót odbywa się siłami własnymi stra-
ży. Gmina Pacanów dofinansowała w 2013r. po-
wyższe inwestycje w wysokości po 30 000,00 zł dla 
każdej jednostki. 

7.Zakończono   „Opracowanie kompletnej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej uzupeł-
niających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowościach Wójcza, Wójeczka oraz Wola 
Biechowska”. Wykonawca projektu Firma Pro-
jektowo-Budowlana „ECO – PROJEKT” Rafał 
Bzduch, 28-225 Szydłów , Grabki Duże 89/7. Koszt 
projektu 40 995,90 zł . Posiadamy pozwolenie na 
budowę. W chwili obecnej przeprowadzana jest 
procedura przetargowa. 

8.Zakończono rekultywację stawu w Sroczkowie   
w  2013r wydatkowano 39 290 zł. oraz w Karsach 
Dużych za kwotę 10 000zł.

9.Zapłacono za przebudowę drogi gminnej w  m.  Bie-
chów nr. ewid.gr. 3879 od km. 0+000 do 0+171 dł. 
171 mb. Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-
200 Staszów. Koszt robót 24 999,38 zł.

INFORMACJA z realizacji
zadań inwestycyjnych i remontowych w 2013r.

10.Przebudowę   drogi gminnej   Słupia wieś nr 
361058T od km  0+000 do km 0+460 Wartość za-
dania  61 864,57 zł.  Wykonawca: Firma Transpor-
towo-Budowlano-Drogowa DylmeX Tomasz Dyl 
ul.Rakowska 33 28-200 Staszów

11. Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy  
w kierunku Suchowoli nr  361003T od km 0+000 do 
km. 0+ 710 , Kępa Lubawska – Oblekoń nr  361037T 
od km 0 +600 do km 1 + 300 , Kółko Żabieckie wzdłuż 
wału nr 361107T od km 0 +000 do km 0  +  360  o 
łącznej dł. 1 770 mb –za  kwotę 297 590,26 zł  z tego 
dofinansowanie 294 665,69 zł z  usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Wykonawca: Firma Transpor-
towo-Budowlano-Drogowa Dylmex Tomasz Dyl 
ul.Rakowska 33 28-200 Staszów.

 12.Remont drogi   wewnętrznej w miejscowości 
Chrzanów nr ewid. grunt. 218 od km   0+000 do 
km 0+ 205, nr ewid. grunt.  118 od km 0+ 000 do 
km  0+ 270, razem 475 m   za kwotę  30 908,33zł 
w tym kwota dofinansowania z funduszu ochrony 
gruntów  15 000zł.

13.Naprawę dachu   w budynku   ośrodka zdrowia 
w   Pacanowie za kwotę   8650,00zł ze środków 
ubezpieczyciela.

14. Ścianki działowe  w budynku UG za kwotę 5200zł 
15.Trzy wiaty przystankowe w miejscowości  Zabiec, 

Trzebica, Sroczków za kwotę  13 776,00zł
16. Remontu chodnika pomiędzy Rynkiem a ul Szkol-

ną dr. Wewnętrzna 1976 koszt wykonania bez mate-
riałów 5500 zł

17.Parking przy świetlicy w Żabcu o pow.  313m² za 
kwotę 15 717,22zł.

18.Wykonano 5 przepustów przy drogach gminnych 
z   kręgów Ø 500 mm (2x Żabiec, Zołcza Ugory, 
Sroczków) , 1 przepust wykonano z kręgów Ø 1000 
mm w  msc. Słupia Ugory, 2 przepusty z kręgów 
Ø   400(Trzebica, Wójeczka), Karsy Małe – kręgi 
właściciela działki

19.Wykonano remonty dróg gminnych kruszywem 
o frakcji 4-31,5 mm w ilości   715 ton na kwotę 
28751,25 zł (Oblekoń, Rataje Karskie, Zołcza Ugo-
ry, Kwasów, Wójcza, Żabiec, Biechów, Słupia, Zbo-
rówek, Rataje Słupskie, Pacanów, Biskupice, Kółko 
Żabieckie, Książnice), oraz 305 ton o frakcji 31,56-
63 mm za kwotę – 9735,26 zł w miejscowościach 
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Pacanów, Rataje Karskie, Zołcza Ugory, Słupia, 
Wola, Rataje Słupskie, Biskupice, Oblekoń)

20.Wykonano oczyszczenia rowów w miejscowo-
ściach Pacanów 210 mb. na odkład na kwotę 
1801,80 zł przez firmę Usługi Trans. Korepta Wie-
sław, Siesławice, w miejscowości   Słupia   i Karsy 
Małe o łącznej długości 837 mb z czego 200 mb na 
odkład, 673 mb za kwotę – 8 113,08 zł przez firmę 
Usługi Trans. Sylwester Kowalczyk . 

21.Wykonano rowy przy pomocy koparki komunal-
nej w miejscowościach – Niegosławice, Grabowi-
ca, Oblekoń, Żabiec, Wójeczka, Rataje Karskie

22.Wykonano remont dróg gminnych workowa-
ną masą asfaltową w miejscowościach Rataje Sł., 
Rataje Karskie, Słupia o łącznej ilości 1,95 tony na 
kwotę 1 210,32 zł

23.Remont dróg destruktem w miejscowościach 
Niegosławice, Oblekoń, Zborówek Nowy, Zboró-
wek, Kępa Lubawska, Słupia (dr. do oczyszczalni) 
– o łącznej ilości 100 ton

24.Zakupiono  wodomierze w ilości 400 szt na kwo-
tę 32 502,75 zł.

25.Dofinansowano modernizację Stadionu GLKS 
„Zorza-Tempo” Pacanów w wys. 20 000 zł

/Serwis Informacyjny UG/

OSP Oblekoń Pacanów rynek

Pacanów ul. Mleczna
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Informacja

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie 

Wsparcie dla opiekunów już w maju

 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę 
przywracającą wsparcie opiekunom dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Ustawa o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowe-
go wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca 
ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które 
je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je 
wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie.
 Opiekunowie otrzymają również wyrównanie 
wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobie-

rały świadczeń. Będzie to w sumie ok. 5,5 tys. zł.
 O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy 
gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóź-
niej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w 
życie. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku 
szacuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. To koszt zwrotu 
świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku.

Kierownik GOPS
w Pacanowie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paca-
nowie informuje , iż w dniu 15 maja 2014 r. weszła 
w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. 2014 poz. 567) dająca możliwość 
ubiegania się o taki zasiłek osobom, które pobierały 
świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad 
bliską osobą dorosłą niepełnosprawną, a wygaszono 
im to prawo od 1 lipca 2013 r.

 By się ubiegać o zasiłek dla opiekuna należy w 
terminie 4 miesięcy złożyć wniosek do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Termin 
składania wniosku upłynie 15 września 2014 r.

 Ubiegający się o zasiłek dla opiekuna w przypad-
ku spełnienia wymagań określonych ustawą mają 
prawo do otrzymania go z wyrównaniem od 1 lipca 
2013 r. do 15 maja 2014 r. w kwotach miesięcznych 
po 520 zł wraz z ustawowymi odsetkami i w dalsze-
go wypłacania gdy opieka trwa nadal.
 Szczegółowe warunki jego otrzymywania wymie-
nione są poniżej.

 Zgodnie z art. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie za-
siłków dla opiekunów:

1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprze-

dzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których 
osoba spełniała warunki do otrzymania świadcze-

nia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 
w  brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 
2012 r.;

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba speł-
nia warunki do otrzymania świadczenia pielęgna-
cyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu 
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

3) warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyj-
nego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obo-
wiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1.  matce albo ojcu
2.  innym osobom, na których, zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), 
ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 
znacznym stopniu niepełnosprawności
3.  opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opie-
ki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej oso-
by w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
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samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo oso-
bą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności.
4. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym 
stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypad-
ku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym 
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawo-
wać opieki.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do 
emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do 
renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-
-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczy-
cielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytal-
nego;
1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzi-
nie lub poza rodziną;  
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współ-
małżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wy-
jątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dziec-
kiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, 
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji 
lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodo-
bową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkol-
no-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjąt-
kiem zakładów opieki zdrowotnej;  
3)  osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcze-
śniejszej emerytury na to dziecko; 
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodat-
ku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, 
albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną 
osobę w rodzinie lub poza rodziną;  
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest 
uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie 
wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecz-
nym stanowią inaczej.
2. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalo-

nymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej 
przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują 
do dnia wejścia w życie ustawy.
3. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w 
których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zo-
stało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało 
ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńcze-
go lub świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy 
jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statu-
su bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do 
zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 
r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla 
opiekuna.
5. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają 
się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to 
przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia 

przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przy-

padku zaprzestania prowadzenia przez nich go-
spodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich 
pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego 
lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodar-
stwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza 
się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowią-
zany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zło-
żenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastę-
puje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.
6. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 
zł miesięcznie. 
7. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasił-
ku dla opiekuna organ ustalający prawo do świad-
czeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby 
ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może 
być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy.
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Podpisanie umowy na montaż solarów

 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w dniu 12.05 
2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busko-
-Zdrój zostały uroczyście podpisane umowy między 
gminami partnerskimi a Wykonawcą Konsorcjum 
firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przed-
siębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp.j 
z siedzibą w Radomsku – lider konsorcjum, i „ECO-
-TEAM” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z sie-
dzibą w Częstochowie na zaprojektowanie i budowę 
instalacji solarnych na budynkach użyteczności pu-
blicznej i domach prywatnych w gminach powiatu 
buskiego i pińczowskiego. Zakres podpisanej przez 
Gminę Pacanów z Wykonawcą umowy obejmuje 
zaprojektowanie i budowę 280 szt. instalacji solar-
nych dla zgłoszonych   budynków mieszkalnych   z 
terenu gminy w trzech różnych wariantach. Ogólna 

wartość udzielonego zamówienia wynosi 39,6 mln 
zł, w tym dla Gminy Pacanów 2,7 mln zł.  Projekt 
jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
Szwajcarskiego   programu współpracy z nowymi 
krajami Unii Europejskiej. Wysokość dofinanso-
wania  będzie wynosiła maksymalnie 75% kosztów 
kwalifikowanych.
 Informujemy, iż zainteresowani mieszkańcy Gmi-
ny Pacanów którzy zadeklarowali udział w projekcie  
będą  w najbliższych dniach  sukcesywnie informo-
wani o warunkach ( w tym ostatecznej wysokości 
udziału uczestnika projektu w kosztach montażu 
kolektorów słonecznych) i możliwości podpisania 
umowy na realizację instalacji.

/Serwis Informacyjny UG/

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bu-
sku-Zdroju informuje, iż w ostatnim czasie odnoto-
wano znaczny wzrost powiadomień zgłaszanych do 
systemu RASFF w sprawie zakażeń owoców pocho-
dzących z Polski patogennymi wirusami przenoszo-
nymi przez żywność. W związku z powyższym oraz 
ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców, należy 
pamiętać o obowiązkach i wytycznych w odniesie-
niu do zapewniania bezpieczeństwa mikrobiolo-
gicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej w 
Polsce
 Wobec powyższego Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Busku-Zdroju przypomina o 
spełnianiu odpowiednich warunków sanitarno-hi-
gienicznych na etapie produkcji pierwotnej i etapie 
zbioru owoców i warzyw. Powinny być przestrzega-
ne co najmniej następujące wymagania:
-odpowiednia jakość wody stosowanej do podlewa-

nia (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub 
wymiotami ludzkimi). Należy zwrócić uwagę na 
źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki 
jej .dostarczania. Woda do upraw powinna speł-
niać następujące kryteria mikrobiologiczne: grupa 
coli poniżej 50 000 w 100ml, gr. coli termotoleran-

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
- Wymagania higieniczne

przy zbiorze owoców i warzyw

cyjne poniżej 20 000 w 100ml, paciorkowce kało-
we poniżej 10 000 w 100ml, Salmonella nieobecne,

-odpowiednie nawożenia płodów rolnych (nie wol-
no stosować odchodów ludzkich, które mogą być 
zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami 
mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka mie-
sięcy),

-zapewnienie dostępu wszystkich pracowników do 
toalet w pobliżu plantacji oraz dostępu do czystej, 
bieżącej wody do mycia i suszenia rąk.

 W tym celu należy zapewnić aby toalety (stałe lub 
przenośne) były:

- umieszczone blisko powierzchni plantacji, w za-
mkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel,

- ulokowane w miejscach w pobliżu powierzchni pro-
dukcyjnej, ale bez bezpośredniego dostępu do nich,

- w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu,
- tak zaprojektowane, że zapewniają higieniczne 

usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,
- tak zaprojektowane, że gwarantują brak możliwo-

ści przeciekań do wód gruntowych,
- są utrzymywane w odpowiednich warunkach sani-

tarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz 
instrukcje),
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- myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi pro-
cedurami,

- oddzielne dla gości i personelu (o ile to możliwe),
-egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wej-

ściem na pole (instrukcja). Zalecane jest stosowa-
nie rękawiczek jednorazowych,

-przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi 
jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub 
żółtaczka,

-sprawdzać posiadanie czystej odzieży przy wyko-
nywaniu pracy,

-przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie 
higieniczno-sanitarnym,

-posiadać procedury dotyczących mycia i dezynfek-
cji zanieczyszczonych powierzchni,

-przeprowadzać kontrolę czystości i jakości stoso-
wanych pojemników, naczyń do zbioru,

-przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Hi-
gienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej

-sprawdzać zakaz wejścia osób nieupoważnionych 
w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w 
obszarze zbioru,

-przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śle-
dzenia produktów według zasady: „krok w przód” 
(np. lista odbiorców) oraz stosowanie odpowied-
nich procedur w tym zakresie.

 Prawidłowa ocena zagrożeń środowiskowych jest 
szczególnie ważna, gdyż następująca potem kontrola 
poszczególnych etapów podczas produkcji nie jest w 
stanie wyeliminować pierwotnych zanieczyszczeń. 
Główne źródła wirusów w żywności, mogą poja-
wić się podczas   pierwotnej   produkcji,  obejmując  
wodę,  glebę,  nawozy, ścieki.
 Owoce mogą być zanieczyszczone fekaliami po-
chodzącymi od ludzi lub zwierząt podczas np. po-
wodzi, wylewów.

 Należy przeprowadzać szkolenia pracowników w 
zakresie prawidłowej higieny przy zbiorze owoców.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bu-
sku-Zdroju przypomina, iż zgodnie z art. 19 rozpo-
rządzenia (WE) 178/2002 za jakość zdrowotną środ-
ka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz 
treść informacji umieszczonych na jego opakowa-
niu lub prezentacji i reklamy ponosi producent bądź 
przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do 
obrotu.

 Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Busku-Zdroju przypomina, iż podmioty 
działające na rynku spożywczym, prowadzące dzia-
łalność w zakresie produkcji pierwotnej i sprzedaży 
bezpośredniej obowiązane są do złożenia wniosku o 
wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej 
kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju celem uzy-
skania zaświadczenia o wpisie do rejestru zgodnie z 
obowiązującymi przepisami art. 61 i art. 63 ust. 2 pkt 
1, pkt 12 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 
136, poz. 914 z 2010r.).

 Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z 
art.103 pkt 4 Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 136, poz. 914 z 2010r.) podlega karze pieniężnej 
producent działający na rynku spożywczym, który 
prowadzi działalność w zakresie produkcji lub ob-
rotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do re-
jestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 
Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Będzie dodatkowe szkolenie
z zakresu PROW dla rolników Gminy Pacanów

 W związku z komunikatem zamieszczonym na stronie www.pacanow.pl dotyczącym szkolenia dla rolni-
ków z zakresu PROW 2014-2020 (w Nowym Korczynie) uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Dyrek-
cją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach oraz kierownikiem oddziału tej instytucji 
w Busku – Zdroju podjąłem starania o zorganizowanie dodatkowego szkolenia WYŁĄCZNIE dla rolników 
Gminy Pacanów!   Szkolenie to odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacanowie 4 czerwca 
2014 roku o godz. 9.00.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop
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Uroczysty Apel
z okazji Kanonizacji Papieża Jana Pawła II

 ,, Ojcze Święty żyjesz w naszych sercach”  taki 
tytuł nosił scenariusz uroczystości jaka miała miej-
sce w Szkole Podstawowej w Pacanowie w dniu 

24.04.2014 r. Był to Apel upamiętniający postać Pa-
pieża Polaka, którego Kanonizację świętowaliśmy w 
niedzielę 27 kwietnia. Uczniowie klasy IV b pod kie-
runkiem pani Barbary Żurman przypominali nam 
chwile wzruszeń jakich doznawaliśmy w kontaktach 
z Ojcem Świętym. ,, Przeszli” po ścieżkach historii 
całego pontyfikatu, aby na koniec ogłosić nam ra-
dosną nowinę, Papież Jan Paweł II – Świętym. Dla 
nas dorosłych to wyczekiwana chwila, dla młodego 
pokolenia to potwierdzenie, że rzeczywiście był to 
Ktoś zupełnie wyjątkowy.  Pontyfikat Jana Pawła II 
trwał od 16.10.1978 r. do 02.04. 2005 r., był jednym 
z najdłuższych w historii papiestwa. Przez znawców 
Kościoła Jan Paweł II nazywany był Papieżem Ro-
dziny. Kochał dzieci i młodzież, mówił do nich ,, Wy 

„Był taki Papież wśród nas”

 30.04.2014 r. w Samorządowym Przedszkolu w Pa-
canowie miała miejsce akademia poświęcona Wiel-
kiemu Polakowi- Św. Janowi Pawłowi II pt: „ Był taki 

Papież wśród nas”. Na wstępie pani dyrektor Zdzi-
sława Belon powitała dzieci z wychowawczyniami z 
poszczególnych grup oraz przybyłych na akademię 
rodziców. Natomiast ja w kilku zdaniach ukazałam 
postać Papieża Jana Pawła II. Na dalszą część akade-
mii złożyły się wiersze w wykonaniu dzieci , które po-
święcone były historii życia Karola Wojtyły- Papieża 
Jana Pawła II. Na zakończenie dzieci, wychowawcy i 
rodzice wspólnie zaśpiewali „Barkę” - ulubioną pieśń 
Papieża. Pani dyrektor wspomniała również o zasa-
dzonej dwa lata temu Jodle Papieskiej, jako Żywym 
Pomniku, który świadczy o ponadczasowej pamięci o 
Największym z Rodu Polaków- Św. Janie Pawle II.

s. Olga Kulec
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jesteście przyszłością świata….światłością…..solą tej 
ziemi”.    25 kwietnia w holu głównym Szkoły Pod-
stawowej w Pacanowie można było obejrzeć wysta-
wę upamiętniającą pontyfikat Jana Pawła II. Wysta-
wę zorganizowała biblioteka szkolna ( pani Barbara 
Żurman) oraz Koło Hobbystów ( pani Barbara To-
malska). Pamiątki pochodziły z prywatnych kolekcji 
( nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków ). Były 

Wielkanoc 2014 w naszej gminie

Biechów

w śród nich: kartki z pielgrzymek, znaczki i monety 
okolicznościowe, plakaty, obrazy, pamiątki, rzeźby, 
odlewy gipsowe, breloczki, książki Karola Wojtyły i 
te o Papieżu, albumy, kalendarze i inne przedmioty, 
które mają dla właścicieli dużą wartość. 

Redakcja SP
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Oblekoń

Pacanów
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Rataje

Zborówek
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Wielkanoc 2014

 Przed wiosenną przerwą świąteczną, odbył się 
w Szkole Podstawowej w Wójczy apel wielkanocny 
w wykonaniu uczniów klasy II.  Stół wielkanoc-
ny przystrojony baziami, pisankami, bukszpanem 
oraz tradycyjny koszyczek wprowadziły wszystkich 
zebranych w nastrój Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego. Młodzi artyści przybliżyli treści dotyczą-
ce tradycji wielkanocnych; z  przejęciem wyjaśniali 
znaczenie kolejnych elementów świątecznego śnia-

dania. Ta ciekawa lekcja poglądowa przerodziła się 
we wspaniałą zabawę, kiedy zaprezentowano Ponie-
działek Wielkanocny, a zwłaszcza śmigus-dyngus – 
zwyczaj oblewania się wodą. Spotkanie w szkolnym 
gronie dobiegło końca po złożeniu sobie życzeń, do 
których dołączyli: dyrektor szkoły, nauczyciele i pra-
cownicy obsługi.

Beata Czapla

 Każde święta są wspaniałe, ale te są wyjątkowe ze 
względu na swoją oprawę, obrzędy i zwyczaje, a w 
dodatku mają miejsce wiosną, kiedy przyroda budzi 
się do życia. W tym roku szkolnym w klimat Świąt 
Wielkanocnych wprowadziła społeczność szkoły 
podstawowej w Pacanowie klasa III a przygotowu-
jąc pod kierunkiem wychowawczyni pani Barbary 
Kondek, wspieranej przez pana Mariusza Maligę, 
wzruszające przedstawienie, które w przystępny 
sposób oddało Istotę Tajemnicy Wielkiej Nocy. Na 
zakończenie uczniowie wręczyli gościom własno-
ręcznie wykonane upominki, a  dyrektor szkoły pani 
Małgorzata Stańczyk podziękowała wykonawcą i 
pomagającym rodzicom za przygotowanie przedsta-
wienia,  zapowiedziała przerwę świąteczną i złożyła 
wszystkim obecnym życzenia

Redakcja SP

...........................................
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Zorganizowany Sroczków

 W niedzielę 18 maja mieszkańcy Sroczkowa i oko-
lic, goście spoza terenu gminy  uczestniczyli w śro-
dowiskowej uroczystości zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie „Rozwojowy Sroczków”, tutejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną. 
Związana ona była z oficjalnym oddaniem do użyt-
ku zagospodarowanego odpowiednią infrastrukturą 
zbiornika wodnego o powierzchni 1,6 hektara wybu-
dowanego staraniem samorządu gminnego w 2013 
roku. Pierwszymi gośćmi byli zaproszeni do rywa-
lizacji o puchary wójta gminy wędkarze, którzy już 
od godziny 6.00 rano rywalizowali o tytuł Mistrza 
Gminy Pacanów w wędkarstwie spławikowym. Ryby 
brały i niemal każdy wędkarz (także w kategorii ju-
niorów wśród których najmłodszym był 3-letni Filip 
z sekundującym mu ojcem a  nieźle łowił 13-latek 
Kuba) coś złowił. Zwyciężył wynikiem 5,5 kg Piotr 
Chmielowiec z Połańca. Drugą lokatę zdobył Robert 
Nowak z Wojnowa 5.025 kg, trzecie miejsce przypa-
dło Wiesławowi Janickiemu z Pacanowa 3.0 kg. Na 
kolejnych, punktowanych miejscach znaleźli się – 
Łukasz Sekuła z Pacanowa 2.75 kg., Szymon Romej-

ko ze Sroczkowa i Sylwester Czajka z Połańca. Zgod-
nie z regulaminem ryby po komisyjnym zważeniu 
zostały obdarowane wolnością. Rywalizację sędzio-
wał Wiesław Chmielowiec. Zwycięscy odebrali oka-
załe puchary z rąk Wójta Gminy Wiesława Skopa, a 
od regularnego sponsora tych corocznych zawodów 
Michała Wojtysia z Pacanowa sprzęt wędkarski. Nie 
krył zadowolenia prezes stowarzyszenia Czesław 
Adamczyk, który odpowiadał za całość spraw or-
ganizacyjnych, że włożony ogromny wysiłek w wy-
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budowanie i przygotowanie tego miejsca pod kątem 
rekreacyjno-sportowym zaczęło żyć własnym ży-
ciem i jest pozytywnie odbierane przez przybyłych 
gości. Po południu na terenie zbiornika odbyła się 
uroczysta msza święta z okazji poświęcenia pól i 
wspomnianego zbiornika,   celebrował ją proboszcz 
parafii Pacanów ksiądz prałat Leszek Domagała. Po 
nabożeństwie jego uczestnicy prowadzeni przez or-
kiestrę udali się na część biesiadną w remizie OSP 
Sroczków. Tu podsumowany został pierwszy rok pra-
cy stowarzyszenia i osiągnięte bardzo dobre wyniki 
także na płaszczyźnie integrowania mieszkańców 
Sroczkowa. Wójt Gminy Wiesław Skop, Przewodni-
czący Rady Gminy Jan Nowicki i prezes stowarzy-
szenia Czesław Admaczyk podziękowali sponsorom 
i przyjaciołom stowarzyszenia. Wyróżnieni zostali: 
Radny wojewódzki Krzysztof Dziekan, były radny 
powiatowy Andrzej Gądek, przedsiębiorca lokalny 
Waldemar Kaczmarczyk, radny powiatowy Robert 
Gwóźdź i Jerzy Bator ze Sroczkowa. Podziękowania 
spłynęły także na ręce prezesa Adamczyka i radnego 
sroczkowskiego Jana Nowickiego oraz Pań z KGW 
Sroczków. W imieniu mieszkańców podziękowania 
dla wójta gminy i radnych Rady Gminy za wspiera-
nie aktywności mieszkańców Sroczkowa i budowy 
zbiornika złożył radny J.Nowicki. Orkiestra zagra-
ła ,,100 lat”, a sympatyczne dziewczyny z KGW za-

prosiły na pyszny poczęstunek. Zespół ,,Metrum” z 
Oblekonia bawił wszystkich bardzo dobrą muzyką 
do późnych godzin nocnych. W uroczystości wzięli 
udział (poza wymienionymi wyżej/ także: członek 
zarządu powiatu Zbigniew Surdel, radni powiatowi 
Krzysztof Eliasz i Jerzy Kordos, prezes LGD – G-5 
Kazimierz Zdziebko, radni gminni, przedstawiciele 
stowarzyszenia ,,Gospodarna wieś Kwasów” na czele 
z jego prezesem Bogusławem Wleciałem, szef gmin-
nych struktur SLD Zenon Janicki, a w  późniejszych 
godzinach także Wiceminister Obrony Narodowej 
Beata Oczkowicz.

Serwis informacyjny UG
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„W służbie Bogu, Ojczyźnie, Lokalnej Społeczności
i na ratunek potrzebującym” – uroczystości

Dnia Strażaka w jednostkach OSP naszej gminy



Z Życia Gminy 21

Gminny Dzień Strażaka odbędzie się 
na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Oblekoniu 8 czerwca br. i będzie po-
łączony z uroczystościami oddania do 
użytku nowego, wybudowanego przez 
tutejszych strażaków przy wsparciu 
gminy obiektu garażowego jednostki.
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     26 sierpnia 1899 
w   Jarosławiu w rodzi-
nie żydowskiej na świat 
przyszła jako pier-
worodna z sześciorga 
dzieci Chaje Kalb. Ro-
dzice jej Schie Kalb i 
Jutte Friedwald bardzo 
dbają aby ich dzieci po-
znały dobrze historię i 
religię swojego narodu. 
Kiedy Chaje miała 16 
lat umiera jej matka, 
zarażając się tyfusem 

od osób, którymi się opiekowała. Ojciec w poszuki-
waniu pracy wyjeżdża do Ameryki a mała Helena tak 
Chaje nazywali domownicy już więcej nie zobaczy 
ojca. W wieku 19 lat poważnie choruje i blisko pół 
roku przebywa w szpitalu, gzie spotyka siostry zakon-
ne opiekujące się chorymi. Obserwuje ich bezstronną 
ofiarność, doświadcza ich nieustannej dobroci. Często 
z nimi rozmawia. Po powrocie do zdrowia pomimo 
olbrzymich przeszkód ze strony rodziny, 18 stycznia 
1919 r. przyjmuje chrzest w katedrze w Przemyślu. 
Na chrzcie przyjmuje wybrane przez siebie imiona 
Maria Magdalena. Potem w swoim Dzienniku pisze 
„Poznałam prawdę i poszłam za nią   (…) Dusza moja 
otwierała się ku Panu Bogu jak kwiat ku słońcu. Gdy 
wspominam, o Jezu te chwile pierwszej mojej gorliwo-
ści, ogarnia mnie wzruszenie i wdzięczność głęboka. 
Jak nie trudnym, nie przykrym było dla mnie, by Ci 
miłość moją okazywać. Miała serce spragnione Boga. 
Chaje Kalb rozpoznała czas swojego nawiedzenia, roz-
poznała przechodzącego Chrystusa, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. „Poznałam prawdę i poszłam za nią” 
wyzna z ujmującą prostotą. Dalej pisze „ Boże mój, tyle 
czasu traciłam szukając Ciebie gdzie Cię nie było lecz 
od tej chwili, o Boże dla Ciebie tylko chzę żyć Ty jesteś 
Wszystkim. 30 kwietnia 1927 r. w wieku 28 lat wstępuje 
do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego 
de Saxia w Krakowie i przyjmuje imię Emanuela. 29 
października  1933 r. składa śluby wieczyste. Potem pi-
sze w swoim Dzienniku „  Jedno z Jezusem,  żyję tym 
cała, objęta i wchłonięta cała, nic już moje nie jest. 
Myśli moje, uczucia, życie to tylko Jezus. Stale ze mną 
stale we mnie.(..)  Nic już innego nie wiem tylko, że 
Bóg jest Miłość, że porwała mnie i pochłonęła mnie ta 
Miłość. (…) Jezus  jest wychowawcą najlepszym, naj-
doskonalszym. (….) Boże mój szukać Ciebie dla Cie-

SŁUŻEBNICA BOŻA - siostra EMANUELA KALB

bie samego, to największe szczęście. Szukając Ciebie i 
tylko Ciebie znajdę wszystko: moją miłość, moje życie, 
moje szczęście”. Dzięki zdobytym wcześniej kwalifika-
cjom podejmuje pracę nauczycielki w różnych placów-
kach zgromadzenia. Powierzono jej funkcję mistrzyni 
nowicjatu, przełożonej wspólnot, sekretarki generalnej 
, wikarii domu. Siostra Emanuela doświadczyła nie-
zwykłej bliskości Boga. Zostaje obdarowana wieloma 
łaskami mistycznymi. Jedną z placówek w której s. 
Emanuela pracowała był Pacanów. Miałem to niezwy-
kłe szczęście, że chodziłem do przedszkola do sióstr na 
Radziwiłłówkę. Pamiętam doskonale siostrę Emanu-
elę, która była moją wychowawczynią. Swoją  niezwy-
kłą osobowością, radością, uśmiechem powodowała, 
że do przedszkola chodziłem bardzo chętnie. Siostra 
uczyła nas różnych piosenek, grając przy tym ślicznie 
na pianinie. Do dziś pamiętam jej okulary, uśmiech 
oraz niezwykle miły głos. Zmarła w opinii świętości 
w Krakowie, dnia 18 stycznia 1986 r. w dniu przyjęcia 
chrztu. Pochowana została w grobowcu zakonnym na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Druga siostra 
którą pamiętam jak z nami prowadziła zajęcia była s. 
Arkadia i kiedy byliśmy na pielgrzymce  z Pacanowa 
na pogrzebie papieża Jana Pawła II to ona nas oprowa-
dzała po kościele Ducha Świętego w Rzymie. Zgroma-
dzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, przekonane 
od początku o świętości s. Emanueli, wdzięczne Bogu 
za dar jej życia - zarówno dla Zgromadzenia, jak i dla 
Kościoła - w Roku Jubileuszowym 2000 zwróciło się do 
kompetentnych władz kościelnych z prośbą o zezwole-
nie na rozpoczęcie prac zmierzających do jej beatyfi-
kacji. Po jego uzyskaniu przystąpiono do kwerendy i 
opracowywania zachowanej dokumentacji. Zebrany 
materiał został następnie przekazany do Kongregacji 
ds. Kanonizacyjnych w Rzymie, która po przestudio-
waniu akt 3 czerwca 2005 r. wydała dekret odnośnie 
do ważności postępowania dowodowego, przeprowa-
dzonego na szczeblu diecezjalnym. Obecnie, już na 
etapie rzymskim, trwają prace nad zredagowaniem 
Positio co do życia, heroiczności cnót i opinii święto-
ści służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb. Emanuela Kalb 
córka narodu żydowskiego nazywana jest naszą polską 
Edytą Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża). Jan Pa-
weł II swoim listem apostolskim „motu prioprio” z 1 
października ogłosił Edytę Stein wraz ze św. Brygidą 
Szwedzką i św. Katarzyną z Sienny patronką Europy. 
 Jeśli chodzi o placówkę Zgromadzenia Sióstr Ka-
noniczek w Pacanowie to powstała ona w roku 1936 
po tym jak spłonęły budynki  placówki w pobliskiej 
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Stopnicy.  Po pożarze siostry udały się po pomoc do 
pałacu księcia Macieja i Krystyny Radziwiłłów. Książę 
Radziwiłł, zamiast wsparcia na odbudowę klasztoru, 
ofiarował 3 ha parcelę w Pacanowie wraz z zabudo-
waniami z intencją prowadzenia jakiegoś dzieła cha-
rytatywno – oświatowego. Budynek mieszkalny rząd-
cy został przekształcony na klasztor a stajnia została 
wyremontowana i po przebudowie przysposobiona 
na szkolę handlowa z internatem dla dziewcząt oraz 
przedszkole dla miejscowych dzieci. Szkoła i przed-
szkole zaczęły już funkcjonować w 1937 roku. Księżna 
Krystyna Radziwiłł wielokrotnie udzielała wsparcia 
materialnego starając się o odzież dla dzieci i ich do-
żywianie. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek 
domu spełniał różne funkcje. W budynku funkcjono-
wała szkoła handlowa, szpital wojskowy w którym sio-
stry udzielały pomocy sanitarnej rannym żołnierzom 
i cywilom przywożonym przez „Czerwony Krzyż”, 
funkcjonowała też kuchnia dla ludzi biednych. W 1945 
roku powstała Trzyletnia Szkoła Żeńska Krawiecka im. 
Opatrzności Bożej, Społeczny Dom Dziecka dla sierot 
wojennych oraz Przedszkole dla dzieci z Pacanowa. 
W 1962 władze państwowe nie tolerując wychowania 
dzieci i młodzieży w duchu religijnym zlikwidowały 

Dom Dziecka i Przedszkole. Siostrom zezwolono jed-
nak na otwarcie Zakładu Wychowawczego dla dziew-
cząt z lekkim upośledzenie umysłowym. Utworzono 
Szkołę Specjalną.  W1974 roku Kuratorium Oświaty i 
Wychowania w Kielcach przeprofilowało Zakład Wy-
chowawczy dla dziewcząt na Zakład Wychowawczy 
dla chłopców z umiarkowanym i znacznym upośledze-
niem umysłowym. Szkolę Specjalną przekształcono na 
Szkołę Życia. Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 
roku kościół i zgromadzenia zakonne odzyskały moż-
liwość prowadzenia szkół oraz placówek oświatowych 
i wychowawczych. Kuratorium Oświaty w 1990 roku 
rozwiązało Szkołę Życia, która była szkolą państwową 
z nauczycielami świeckimi. W tej sytuacji uległ likwi-
dacji również Zakład Wychowawczy, ponieważ dzieci 
nie miałyby gdzie chodzić do szkoły. Zgromadzenie 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wystąpiło do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej z prośba o umożliwienie 
otwarcia Domu Dziecka dla dzieci i młodzieży żeńskiej. 
Decyzja z dnia 6 czerwca 1991 roku Dom Dziecka roz-
począł swa działalność. W 1995 roku Placówka Opie-
kuńczo – Wychowawcza w Pacanowie otrzymała imię 
Błogosławionego z Gwidona Montpellier – założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego a 
w 1996 roku na placu przed budynkiem odsłonięto i 
poświęcono pomnik patrona. Od tej pory dla użytku 
wewnętrznego Dom Dziecka nazywany jest Domem 
Ojca Gwidona. Obecnie Placówka Opiekuńczo – Wy-
chowawcza składa się z dwóch części parterowej oraz 
(części budynku) piętrowej. W budynku znajdują się 
pokoje dwu i trzy osobowe dla wychowanków star-
szych oraz cztero i pięcioosobowe dla młodszych dzie-
ci Oprócz pokoi mieszkalnych dzieci mają możliwość 
korzystania z sali rekreacyjnej, artystycznej, kompute-
rowej, sali do ćwiczeń z zakresu integracji sensorycz-
nej, świetlicy, biblioteki, jadalni i placu zabaw, który 
jest bogato wyposażony. Na terenie znajduje się bo-
isko do gry w siatkówkę, boisko do gry w piłkę noż-
ną, teren do biesiady przy ognisku i wspomniany plac 
zabaw. Obecnie w „Domu Ojca Gwidona” przebywa 
30 wychowanków. Najmłodsze dziecko ma 2,5 roku, 
najstarsze dziewiętnaście lat. Dzieci mają zapewnioną 
całodobową opiekę w placówce. Każdy pracownik w 
Domu Ojca Gwidona, bez względu na to, na jakim sta-
nowisku pracuje uczestniczy w procesie wychowania i 
opieki. Zadaniem wychowawców i wszystkich pracow-
ników jest tworzenie serdecznej, rodzinnej atmosfery, 
dającej poczucie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom.
Niech wstawiennictwo służebnicy Bożej s. Emanueli 
Kalb wspiera nas i wyprasza potrzebne łaski na ścież-
kach realizacji naszych życiowych powołań.

Przygotował Henryk Góra.
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Wycieczka pierwszaków
ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie do Kielc

 29 kwietnia 2014 r. odbyła się szkolna wycieczka 
klas pierwszych do stolicy województwa. Wyciecz-
kę zorganizowały wychowawczynie klas pierwszych 
panie: Danuta Duda i Grażyna Gumuła. Funkcje do-
datkowego opiekuna pełniła pani Barbara Tomalska.  
W Teatrze Lalki i Aktora ,, Kubuś” dzieci obejrzały 
spektakl pt. ,, O Pryszczycerzu i królewnie Pięknot-
ce” oraz zwiedziły galerię teatru. Uczniowie zwie-
dzili również: Muzeum Zabawek i Zabawy; Bazylikę 
Katedralną; Dworzec PKP; Galerię ECHO.
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- Spektakularny sukces na skalę 
europejską osiągnął reprezen-
tant Polski, już dziś absolwent, 
maturzysta Zespołu Szkół w 
Połańcu, mieszkaniec Słupi – 
technik elektronik Mariusz Bie-
laszka. Podczas odbywającego 
się w dniach 8 – 12 maja br. w 
Bukareszcie (Rumunia) naj-
większego w Europie i jednego 
z największych w świecie kon-
kursu naukowego INFOMatrix 
z udziałem zespołów z całego 
świata – odebrał za swój wy-
nalazek główną nagrodę i złoty 
medal w kategorii „hardware”.

Mamy się czym poszczycić !

- Zespół śpiewaczy „Kępianki” 
z Kępy Lubawskiej jako jeden z 
dwóch w swojej kategorii uzy-
skał nominację do finału te-
gorocznych Buskich Spotkań 
z Folklorem. Koncert finało-
wy odbędzie się w Kielcach 15 
czerwca br.

- Uczennica klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Ratajach Eliza 
Szczepaniak uzyskując jako je-
dyna z terenu powiatu buskiego 
nominację do organizowanego 
już po raz szósty przeglądu ar-
tystycznego - Świętokrzyskich 
Nagród Artystycznych „Scyzo-
ryki Festiwal 2014” zajęła dru-
gie miejsce w kategorii muzyka 
młodzieżowa

Szerzej o szczegółach sukcesów w/w – zapraszamy do następnego wydania Z Życia Gminy
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 Rok 2014 ogłoszono „Rokiem 
Żeromskiego”, ponieważ 14 paź-
dziernika przypada 150 roczni-
ca urodzin pisarza, którego życie 
związane było z Kielecczyzną. 
 Stefan Żeromski to prozaik, 
dramatopisarz oraz publicysta. 
Urodził się w 1864 roku w Straw-
czynie koło Kielc. W miejscowym 
kościele do dziś znajduje się me-
tryka chrztu pisarza. Wychowy-
wał się w Ciekotach w Górach 
Świętokrzyskich. Od 1874 roku 
uczył się w Męskim Gimnazjum 
Rządowym w Kielcach, gdzie 
obecnie znajduje się Muzeum 
Lat Szkolnych Żeromskiego. W 
powieści „Syzyfowe prace” od-
najdziemy wiele wątków autobio-
graficznych. Akcję wielu swoich 
utworów umieścił na Kielecczyź-
nie. Tytuł powieści „Wierna Rze-
ka” stał się nawet nową nazwą 
dla przepływającej na zachód od 
Kielc rzeki Łosośnej oraz stacji 
kolejowej w pobliżu Gnieździsk. 
Pracował jako guwerner na dwo-
rach szlacheckich, między inny-
mi w pobliskiej Oleśnicy u Gu-
stawa Zaborowskiego. Tak pisał 
w „Dziennikach” z 14 listopada 
1888 roku: „Oleśnica leży wśród 
równin ogromnych, pochylają-
cych się ku Wiśle. Wisła stąd o 
milę. Staszów o milę. Kurozwęki 
o dwie. Stopnica o milę. Najbli-
żej leży - Boże odpuść - Pacanów. 
Miejscowość monotonna i nudna, 
ziemia nędzna. (...) sama Oleśnica 
stanowi miasteczko w guście Ku-
rozwęk, drewniane, biedne...” 
 Pisarz zmarł w Warszawie 20 li-
stopada 1925 roku. Został pocho-

Rok Żeromskiego

Młodzież Gimnazjum nr 1 w Pacanowie
podąża szlakiem Stefana Żeromskiego  

wany na cmentarzu ewangelicko-
-reformowanym na warszawskiej 
Woli. Pozostawił po sobie powie-
ści, opowiadania, które na trwałe 
weszły do kanonu lektur szkol-
nych.
 Rocznica urodzin Stefana Że-
romskiego stała się okazją do 
przypomnienia postaci i zasług 
tego wielkiego polskiego twórcy 
oraz poznania jego dorobku lite-
rackiego. Uczniowie Gimnazjum 
nr 1 w Pacanowie pod opieką 
nauczycieli:  Katarzyny Cudnej 
– organizatora wyjazdu, Anety 
Ambroży, Małgorzaty Król, Edyty 
Świąder pojechali na wycieczkę 
do Kielc, gdzie zwiedzali cieka-
wą ekspozycję znajdującą się w 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana 
Żeromskiego. Słuchając  opowie-
dzianej przez przewodnika bio-
grafii pisarza, obejrzeli eksponaty 
związane z okresem jego dzieciń-
stwa i osobami mu najbliższymi, 
przedmioty związane z czasem, 

kiedy Stefan Żeromski zdobywał 
edukację w Męskim Gimnazjum 
Rządowym oraz zapoznali się z 
opracowaniami badaczy dotyczą-
cymi jego życia i twórczości.
 Najciekawszy punktem wy-
cieczki był Quest „Z pamiętnika 
młodego Żeromskiego” -  nie-
konwencjonalna forma edukacji, 
oparta na wędrówce nieoznako-
wanym szlakiem. Po wyjściu z 
muzealnych sal młodzież rozpo-
częła  literacką wędrówkę, połą-
czoną z edukacją przez zabawę. 
Bohater questu – Stefan Żeromski 
– prowadził młodych  turystów w 
atrakcyjne miejsca miasta, poka-
zywał ciekawe, a nie zawsze znane 
obiekty. Uczestnicy zabawy za-
mienili się w detektywów, poszu-
kiwaczy, których celem było odna-
lezienie „skarbu”. Aby dotrzeć do 
celu wyprawy, trzeba było jednak 
zmierzyć się z przeszkodami – ry-
mowanymi zagadkami, rebusami. 
Wędrując zgodnie z zawartymi w 
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Podczas powrotu w autobusie 
odbył się konkurs „Co wiemy 
o Stefanie Żeromskim?”, które-
go zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe. 
 Wycieczka „Śladami Stefana 
Żeromskiego” była dla młodzieży 
znakomitą lekcją języka polskie-
go,  historii, architektury, orien-
tacji w terenie, którą zapamiętają 
na długo. Wszyscy zadowoleni, 
uśmiechnięci i pełni wrażeń wró-
cili do Pacanowa.

Uczniowie Gimnazjum nr 1
w Pacanowie

Wyniki półfinału Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Filatelistycznego

 26.04.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Kiel-
cach odbył się półfinał 42 Ogólnopolskiego Kon-
kursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym 
przebiega pod hasłem ,, Gniezno i Poznań – tu Pol-
ska się zaczęła”.
 Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny 
Polskiego Związku Filatelistów. Koło Hobbystów ze 
Szkoły Podstawowej w Pacanowie reprezentowali: 
Alicja Kaczor i Remigiusz Biegacz – uczniowie kla-
sy V a. Alicja Kaczor zajęła I miejsce, a  Remigiusz 
Biegacz otrzymał wyróżnienie. Uczniowie dostali 
pamiątkowe dyplomy i ciekawe nagrody.
 Konkurs polegał na rozwiązaniu dwóch testów:  z 
wiedzy tematycznej dotyczącej początków powsta-
nia Państwa Polskiego i wiedzy filatelistycznej. Ta 
forma wymaga od opiekuna i uczestników wiele 
pracy i zaangażowania. 
 Gratulujemy !

Opiekun Koła Hobbystów – Barbara Tomalska

tekście wskazówkami, uczestnicy 
zabawy odnaleźli ścieżki, który-
mi chadzał pisarz, poznali wiele 
tajemnic i zapomnianych historii. 
Nagrodą dla wytrwałych, którzy 
ukończyli quest, była nie tylko 
znakomita zabawa, ale i zdobycie 
„niespodzianki” - pamiątkowej 
pieczątki.
 Quest „Z pamiętnika młodego 
Żeromskiego” to doskonała for-
ma pracy z uczniami. Dlatego, 
pomysłodawca – Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskie-
go, respektując ich zaintereso-
wania, stworzył nieoznakowany 
szlak edukacyjny, który pozwolił 
uczniom poszerzyć wiedzę z za-
kresu dziedzictwa kulturowego 
poprzez samodzielną pracę, roz-
wiązywanie problemów. Poza tym 
projekt kształtował u dzieci umie-
jętności zauważania zależności 
między obserwowanymi faktami, 
dostrzegania problemów, sta-
wiania i weryfikowania hipotez. 

Uczniowie dokonali analizy i syn-
tezy badanych treści, odkrywali 
powiązania logiczne, sprawnie 
wyciągali wnioski, kształtowali 
umiejętność i elastyczność myśle-
nia abstrakcyjnego oraz zdolność 
odszukiwania najprostszych roz-
wiązań.
 Uczniowie odwiedzili również 
teatr noszący imię Stefana Żerom-
skiego, gdzie obejrzeli spektakl z 
elementami musicalu z kompozy-
cjami Seweryna Krajewskiego pt. 
„Mały Książę” w reżyserii Piotra 
Szczerskiego.
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Szkolny konkurs recytatorski „Zwierzęta wokół nas”

Szkoła Podstawowa w Wójczy
 14 kwietnia 2014r. odbył się 
szkolny konkurs recytatorski pod 
hasłem „Zwierzęta wokół nas”. 
Młodzi recytatorzy sięgnęli po 
najpiękniejsze wersy z literatury 
dziecięcej nawiązującej do tema-
tyki konkursu. Komisja oceniają-
ca miała duży problem z wyłonie-
niem zwycięzców.

 Po długich naradach werdykt 
przedstawił się następująco:
Kategoria pierwsza:
klasy 0-I
I miejsce - Jakub Łukasik kl. 0
II miejsce- Kamil Czapla kl. I
III miejsce- Magdalena Broda kl. 
0
Kategoria druga:
klasy II-III
I miejsce – Mateusz Pluta kl. II
II miejsce – Krystian  Kobos kl. III
III miejsce – Wiktoria Wach kl. II 
ex aequo Aleksandra Lis kl. III

przygotowała Dorota Wojtacha
FOTO. Tomasz Kopacki
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Szkoła Podstawowa w Pacanowie
 W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Szkole podstawowej 
w Pacanowie odbył się Szkolny Konkurs Recytator-
ski pod hasłem ,, Zwierzęta wokół nas”. Organizator-
ką była Bogumiła Krzemień, a adresatami uczniowie 
klas I-III. Konkurs odbywa się co roku. Ma na celu 
popularyzację poezji, rozwijanie ekspresji, wrażliwo-
ści estetycznej i dziecięcych zdolności. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział 38 uczniów z naszej szkoły. 
Repertuar stanowiły utwory polskich poetów, głów-

nie Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana Brze-
chwy i innych. Ocenie podlegały przede wszystkim: 
interpretacja głosowa, dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Przyznano dwa I miejsca. Zajęły 
je: Natalia Gawłowska kl. II b i Zuzanna Guła kl. II 
a. Drugie miejsce zajęła Julia Nalepa kl. I b, a trzecie 
przyznano Kindze Lewińskiej z kl. I a. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

Materiał przygotowała Bogumiła Krzemień
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Występ Szkolnego Koła Teatralnego „Aida”

 Zespół Teatralny ,, Aida” jak 
co roku przygotował spektakl z 
okazji Dnia Teatru. W tym roku 
szkolnym uczniowie przygoto-

wali inscenizację pt. ,, Przygody 
Tomka Sawyera”.  Przedstawie-
nie zostało wystawione dnia 29 
kwietnia na deskach Europejskie-

go Centrum Bajki. Trupa teatral-
na spisała się na medal, o czym 
świadczył aplauz publiczności.
 Zespół ,, Aida” istnieje w Szko-

Uczniowie SP w Ratajach Słupskich w czołówce
– FINAŁU POWIATOWEGO

KONKURSU MITOLOGICZNEGO

 Dnia 15 maja odbył się finał Powiatowego Kon-
kursu Mitologicznego dla uczniów szkół podstawo-
wych powiatu buskiego. Konkurs, organizowany co-
rocznie przez nauczycielki języka polskiego Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju oraz Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. 
Propozycja tego rodzaju konkursu wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród uczniów i cieszy się zaintere-
sowaniem młodych miłośników mitologii greckiej. 
 W bieżącym roku szkolnym do  finału ze Szko-
ły Podstawowej w Ratajach Słupskich zakwalifiko-

wało się trzech uczniów: Wiktoria Zych, Martyna 
Archacka i Dominik Krupa pod opieką nauczyciela 
przygotowującego ich do tego konkursu Zofii Saw-
czenko-Wieczorek.
 Wiktoria Zych zajęła w tegorocznej edycji na 
szczeblu powiatu drugie miejsce, Martyna Archacka 
trzecie. W/w uczniowie otrzymali dyplomy i piękne 
nagrody książkowe.
 Serdeczne gratulacje
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SOS – to Ziemia woła ludzi!!!

 Dzień Ziemi obchodzony jest 
na całym świecie 22 kwietnia. Z 
tej okazji 25 kwietnia w naszej 
szkole odbył się apel przygotowa-

ny przez uczniów kl. VI – człon-
ków Ligi Ochrony Przyrody. 
 Głównym celem tych wystąpień 
było uświadomienie społeczności 

szkolnej, jak ważne jest to, aby se-
gregować odpady, ponieważ duża 
ich część nadaje się do ponowne-
go wykorzystania. Podczas uro-
czystości zachęcano również do 
zaangażowania się w akcję zbiórki 
zużytych baterii, które zawierają 
trujące i niebezpieczne substan-
cje oraz do charytatywnej zbiór-
ki plastikowych zakrętek, które 
zostaną przekazane na wózek 
inwalidzki dla niepełnosprawnej 
osoby. Uczniowie kl. VI zwrócili 
również uwagę na zmniejszającą 
się powierzchnię lasów – nieza-
stąpionych płuc naszej planety.
 Na koniec apelu głos zabrała 
Pani Dyrektor Marzena Studziżór, 
która jeszcze raz pokreśliła, jak 
wielki wpływ mamy my, ludzie na 
wygląd naszej Matki Ziemi. To od 
nas zależy, jak nasza planeta bę-
dzie wyglądać za 10 czy 100 lat.
 Ziemia nie obroni się sama. Po-
móżmy jej!!! 

Materiał przygotowała
Agata Piasecka

FOTO. Tomasz Kopacki.

le Podstawowej w Pacanowie już 
od 2000 r. i cieszy się u uczniów 
dużym powodzeniem. Opraco-
waniem strony muzycznej teatru 
zajął się pan Mariusz Maliga, a 
scenografią i reżyserią opiekun 
koła – pani Jolanta Legawiec.

 Nadrzędnym celem tych zajęć 
jest wszechstronny rozwój osobo-
wości dzieci, ich ekspresji i wrażli-
wości poprzez kontakt ze sztuką i 
oczywiście odnoszenie sukcesów. 
Ważnym czynnikiem jest także 
czerpanie radości z własnej twór-
czości i dzielenie się nią z innymi.

Jolanta Legawiec
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Gminny Konkurs Recytatorski 

„ Zwierzęta wokół nas”

 Dnia 24 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawo-
wej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  
w Wójczy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
pod hasłem „ Zwierzęta wokół nas”, w którym wzięli 
udział uczniowie z klas 0 – III  ze wszystkich szkół 
i przedszkoli naszej gminy. Celem konkursu było 
między innymi: popularyzowanie poezji dziecięcej, 
rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentacja 
umiejętności dzieci i uczenie rywalizacji w przyja-
znej atmosferze.
 Do konkursu przystąpiło 21 uczestników w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
Klasy: 0 – I ( 12 uczniów);   
Klasy: II – III (9 uczniów).
 Zmagania młodych recytatorów oceniało jury, któ-
re  przy ocenie wzięło pod uwagę: dobór repertuaru 
i  jego pamięciowe opanowanie, interpretację utwo-
rów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 Jury po długich obradach przyznało następujące 
miejsca:
W kategorii pierwszej  kl.  0 – I  
I miejsce – Julia Nalepa  - Szkoła Podstawowa w Pa-
canowie
II miejsce – Oliwia Godek – Samorządowe Przed-
szkole w Pacanowie
III miejsce – Jakub  Łukasik – Samorządowe Przed-
szkole w  ZPPO w Wójczy
W kategorii drugiej kl. II – III 
I miejsce – Gabriela Religa – Szkoła Podstawowa w 
Ratajach Słupskich
II miejsce – Mateusz  Pluta – Szkoła Podstawowa w  
ZPPO w Wójczy
III miejsce – Magdalena Czekaj – Szkoła Podstawo-
wa w Oblekoniu

 Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozo-
stali  uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz słodki 
upominek. Na koniec uczestnikom zrobiono pa-
miątkowe zdjęcia.  
 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów, bowiem będą oni reprezentować Gminę Pa-
canów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w 
Busku Zdroju.

Agnieszka Ból
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Egzamin Gimnazjalny 2014

 Do tegorocznego egzaminu przystąpiło 81 
uczniów z naszej gminy z Gimnazjum w Pacanowie 
i Gimnazjum w Ratajach. Po minach młodych ludzi 
widać, że nie było aż tak strasznie i aż tak trudno w 
zmaganiach z treścią zadań. 
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223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szkoła Podstawowa w Pacanowie
 Rocznicę uchwalenia Konstytucji obchodzą Ro-
dacy na całym świecie. Choć dla Polaków 3 Maja 
zawsze był ważnym dniem, to jednak do kalendarza 
świąt narodowych wrócił dopiero w 1990 r. Uchwa-
lona przez Sejm Czteroletni Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów stała się symbolem tradycji 
niepodległościowych państwa polskiego. W Szkole 
Podstawowej w Pacanowie jak co roku odbył się Apel 
poświęcony temu historycznemu wydarzeniu. Mon-
taż słowno- muzyczny pt. ,, Witaj, majowa jutrzenka” 
przygotowała klasa III b pod kierunkiem wychowaw-
czyni  pani  Doroty Sosin. Uczniom kl. III towarzyszył 
Szkolny Chór ,, GAMA” . Choć dla młodszych uczniów 
to trudny temat, jednak (sprawdzono w naszej szkole 
wiele razy) jak nikt inny potrafią oni podnieść ducha 
patriotyzmu wśród słuchaczy. I tym razem było po-
dobnie. Przepiękne wiersze, pieśni  i scenki historycz-
ne wprowadziły nastrój zadumy i refleksji.

 Uczniowie odnieśli się również do innego święta, 
mianowicie: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
obchodzonego od 2004 r. przed Świętem Konstytu-
cji- czyli 2 maja. Polskie barwy narodowe kształto-
wały się na przestrzeni wieków, ostatecznie 7 lutego 
1831 r. Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną 
Ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Od tego czasu 
biel i czerwień noszone były na kokardach podczas 
wszystkich powstań niepodległościowych w XIX w. 
Oficjalnie za barwy narodowe uznano je w 1919 r. 
W odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczypospoli-
tej, dyrektor szkoły Małgorzata Stańczyk zachęcała 
uczniów i rodziców do uczestnictwa w uroczysto-
ściach patriotycznych i eksponowania swojej przy-
należności narodowej w czasie ,, polskiej majówki”. 
Wszyscy bowiem jesteśmy odpowiedzialni za wy-
chowanie młodego pokolenia.

Redakcja SP Pacanów
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Szkoła Podstawowa w Ratajach
 Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ra-
tajach Słupskich odbyła się uroczysta akademia z 
okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja. Celem spotkania było kształtowanie postaw 

Szkoła Podstawowa w Wójczy
 W dniu 30 kwietnia 2014 roku w naszej szkole 
odbył się apel związany z 223 rocznicą uchwalenia 
Konstytucji. W uroczystości wzięli udział uczniowie 
klas V—VI. Młodzież przygotowała oprawę słowno-

-muzyczną. W programie znalazły się wiersze i pie-
śni związane z wydarzeniami z 1791 roku. Na ko-
niec jeszcze raz zostały przypomniane najważniejsze 
daty, aby utrwalić je dzieciom w pamięci. 

patriotyzmu i pamięci narodowej, które są istotnym 
spoiwem społeczeństwa. Uczniowie klasy IV i V 
przedstawili ważne wydarzenie  w dziejach Polski, 
jakim było uchwalenie  Konstytucji 3-go Maja 1791r. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż była to postępowa 
jak na owe czasy pierwsza  w Europie, a druga na 
świecie konstytucja. Całości artystycznej dopeł-
niały polskie pieśni patriotyczne odśpiewane przez 
uczniów, a  wszystko po to, by wzbudzić szacunek do 
symboli narodowych takich jak: godło, flaga i hymn 
państwowy.  Bardzo istotne jest bowiem, aby czło-
wiek znał historię swojej ojczyzny, swoje korzenie, 
rozumiał przeszłość, by mógł budować przyszłość 
swoją i rodziny. „ „Przecież naród, który nie zna 
swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. 
Jest to szczególnie ważne dla rozbudzania pozytyw-
nego myślenia młodego pokolenia Polaków wobec 
Ojczyzny. 

...........................................
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12. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej.
Pacanów-Norwegia 2014

29 maja – 1 czerwca

29 maja (czwartek) ECB
9.00 – 19.00 Spotkania Mistrzów Teatru - najlep-
szych dziecięcych grup młodzieżowych 
30 maja (piątek) Szkoła Podstawowa
10.00 – 18.00 Warsztaty dla Mistrzów Teatru i Mi-
strzów Muzyki
31 maja (sobota)  Scena - Rynek - prowadzą Monika 
Dryl i Michał Piela
14:00 - Recital Agaty Steczkowskiej 
14:30 - Spotkania Mistrzów Muzyki - kategoria I
15:30 - Koziołkowe figle
15:45 - czytanie bajek norweskich autorów Monika 
Dryl i Michał Piela
16:00 - Spotkania Mistrzów Muzyki - kategoria II
17:00 - Program Norweski
17:15 - Formacja Chatelet

1 czerwca (Niedziela)  Scena - Rynek - prowadzą 
Iwona Radziszewska i Piotr Gąsowski
12:00 - Bajkowy Korowód, wręczenie nagród w Ko-
rowodzie, wręczenie nagród Mistrzom Teatru
13:00 - Występ Przedszkolaków z Pacanowa
13:20 - Występ laureatów Spotkań Mistrzów Muzyki 
13:40 - Koziołkowe figle
14:10 - Czytanie bajek norweskich autorów - Krzysz-
tof Globisz 
14:20 - Występ zespołu tanecznego z Kieleckiego Te-
atru Tańca
14:50 - Koziołkowe figle
15:00 - 81. Urodziny Koziołka
15:20 - Czytanie literatury Kornela Makuszyńskiego 
- Roman Gancarczyk 
15:30 - Koziołkowe figle
16:00 - Tęczowa muzyka - występ orkiestry symfo-
nicznej połączony z warsztatami gry na bum bum 
rurkach
17.00 – Koncert Gwiazd, prowadzą Dorota Wellman 
i Marcin Prokop, wystąpią: LemON, Ewelina Lisow-
ska, Kasia Kowalska

Wydarzenia towarzyszące:

Strefa wiedzy - Park edukacyjny (m.in. rower eko-
-rower, rower elektrownia, labirynt magnetyczny, 

dla dzieci - klocki magnetyczne, klocki z kół zęba-
tych, hydro-klocki, zabawki solarne), warsztaty edu-
kacyjne z Muzeum Armii Krajowej

Strefa twórczości - warsztaty garncarskie, kowalstwa 
artystycznego, ceramiczne, cyrkowe, pokaz i wyra-
bianie lizaków, pokaz stolarstwa, warsztaty z kali-
grafii, art-recykling oraz wikingowie, którzy popro-
wadzą warsztaty: garncarskie, tkackie, jubilerskie, 
spotkanie z zielarką, pokazy średniowiecznej broni 
i walki

Strefa zabawy - wesoła piaskownica, wesołe mia-
steczko, gry wielkoformatowe
Występ profesjonalnego teatru ulicznego „A3” ze 
spektaklem „Zmysły”
Szlak Kulinarny
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
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 Wspaniałe wieści! Pani Prezydentowa Anna Ko-
morowska objęła Honorowym Patronatem 12. Mię-
dzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów-

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej

„Bajkowy Korowód”

 Koziołek Matołek zaprasza wszystkich do udzia-
łu w ,,Bajkowym Korowodzie”, który przemaszeruje 
uroczyście podczas wydarzenia 12. Międzynarodo-
wy Festiwal Kultury Dziecięcej, Pacanów-Norwegia 
1 czerwca 2014 przez Kozi Gród- Pacanów. Jedno-
cześnie ogłaszamy konkurs na najefektowniejszą 
grupę uczestniczącą w korowodzie. Stawiamy na 
barwność i oryginalność prezentacji, a także umie-
jętność zabawienia publiczności.
 Nagrodą w konkursie jest tablica interaktywna!

 Zapraszamy rodziny, grupy przyjaciół, kluby i 
kółka zainteresowań, domy dziecka, domy kultury, 
świetlice, szkoły, organizacje pozarządowe, przed-
szkola, a także grupy przy nich działające, czyli 
wszystkich od lat 1 do 101 z całej Polski!
 Jest to fantastyczna okazja do wspólnej nieprze-
ciętnej zabawy i szansa, by choć przez chwilę poczuć 
się częścią bajkowego świata!
 Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie www.
stolica-bajek.pl

Ratujemy bociany

 Z niewiadomych przyczyn w piątkowe (9 maja) po-
południe znalazł się w okolicy ulicy Słupskiej Bocznej 
i Biechowskiej bocian. Chodził ale nie był w stanie 
mimo rozwinięcia skrzydeł wznieść się w powietrze. 
Dzięki pomocy Andrzeja Gawłowskiego, który de-
likatnie usadowił go w ażurowym metalowym po-
jemniku przeniesiony został na posesję sołtysa Jana 

Łuszcza. Po porozumieniu się telefonicznym z azylem 
dzikich zwierząt pod Kielcami i opisaniu stanu pta-
ka otrzymaliśmy wskazówki jak postępować a jeżeli 
nie będzie w ciągu kilku dni wracał do siebie, mieli-
śmy go dostarczyć do azylu. Tu sołtys Pacanowa wraz 
z   żoną serdecznie zaopiekowali się bocianem ser-
wując mu same smakołyki do jedzenia. Obejrzał go 
lekarz weterynarii, opatrzył zranienie pod skrzydłem  
i zastosował leczenie, które zaczęło już pozytywnie 
skutkować w drugim dniu pobytu u ludzi. Ptak maje-
statycznie wychodził na działkę wokół domu, zdyscy-
plinował ciekawskiego psa sąsiada, zaczął podchodzić 
do p.   Jana, wyjadać dane mu w misce jadło w tym 

-Norwegia 2014. Zapraszamy do Pacanowa od 29 
maja do 1 czerwca! Dziękujemy za wsparcie. To dla 
nas nobilitacja i ogromny zaszczyt!
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Ułatwili im życie

 Od ubiegłego roku bocianie gniazdo w Żabcu usy-
tuowane na wysokim drzewie zasłaniały szczelnie 
narosłe gałęzie. Do tej pory gospodarze obok któ-
rych usadowiły się od lat ptaki radzili sobie obcina-
jąc z wysokiej drabiny przeszkadzające narosty. Te-
raz jednak nie byli już w stanie im pomóc. Boćki na 
siłę przeciskały się przez gałęzie, nie mogły swobod-
nie karmić młodych a te jak podrosły często spadały 

z gniazda przy pierwszym rozwijaniu skrzydeł do 
lotu. Obserwujący te heroiczne zmagania wiernych 
swojemu rodzinnemu gniazdu bocianów poprosili-
śmy o pomoc strażaków. Tu na sygnał ze środowiska 
z Komendy Powiatowej PSP w Busku przyjechała 
drabina samojezdna i szybko, sprawnie z wysoko-
ści strażacy z Buska w asyście OSP Rataje oczyścili 
im dom. Bociany cały czas towarzyszyły pracy ludzi 
krążąc wokół nich. Ile radości można było widzieć u 
nich po zakończeniu działań – tego nie da się opisać. 
Pani bocianica zaraz zasiadła w gnieździe a pan bo-
cian z kilkoma kolegami, których sprowadził zaraz 
na początku wycinki kołowali wokół drzewa wyczy-
niając akrobatyczne figury w powietrzu. Patrzyliśmy 
wszyscy jak urzeczeni na ten taniec radości. Jak nie-
wiele potrzeba było aby ułatwić tym wiernym swo-
jemu miejscu ptakom, jak niewiele potrzeba!

Składamy tą drogą podziękowanie Komendzie
Powiatowej PSP w Busku za okazaną pomoc.

bardzo delektował się wątróbką i na to danie bardzo 
czekał. Wracał szczęśliwie do sił, podejmował próby 
wzniesienia się w powietrze co zdaniem lekarza było 
sygnałem, że jest gotowy do odlotu. Z żalem, ale soł-
tys wyniósł boćka na łąki dając mu tym możliwość 
powrotu do natury. Przyzwyczaiłem się do niego, 
pomagałem mu w dojściu do zdrowia ale teraz ma 
prawo powrotu do swojego stada. Widziałem, jak 
gospodaruje się szukając samodzielnie pożywienia 
w trawach, jak rozgląda się wokół siebie i jak powo-
li „startuje” w  powietrze. Zostawiłem go aby mu nie 
przeszkadzać i po kilku godzinach mój bocian znik-
nął. Widać – mówił jego tymczasowy opiekun – że 
wrócił do bocianiej rodziny.
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Ocalić od zapomnienia

 „Ocalić od zapomnienia”- pod tym tytułem od-
była się uroczysta akademia poświęcona pamięci 
wszystkich pomordowanych w sowieckich łagrach- 
miejscach powolnego konania, fizycznej zagłady, 
której towarzyszyła następująca w ekstremalnych 
warunkach utrata człowieczeństwa. Koszmar obo-
zowej katorgi mógł spotkać praktycznie każdego 
obywatela stalinowskiego reżimu, a w okresie II 
wojny światowej bezmiarem swojego okrucieństwa 
objął również setki tysięcy ludzi aresztowanych i 
wywiezionych na teren byłego Związku Radzieckie-
go. Postępowanie wobec jeńców znajdujących się w 
obozach  specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostasz-
kowie, Starobielsku oraz przetrzymywanych w wię-
zieniach Zachodniej Białorusi  i Zachodniej Ukrainy 
było szczególnie okrutne i bezwzględne. W  drugiej 
części  przedstawienia uczniowie klasy VI wcielili się 
w rolę dzieci, które w latach okupacji przebywały  w 
Potulicach- jednym z wielu obozów hitlerowskich na 
Pomorzu. Ukazali prawdziwy więźniarski los dzieci, 
które za drobne przewinienia karano klęczeniem 
na sosnowych szyszkach, bito bykowcem (biczem), 
poddawano badaniom rasowym i wywożono w głąb 
Rzeszy. Poddane surowemu rygorowi obozowemu 
były bite i maltretowane . Byli chudzi, bladzi i niedo-
żywieni. Spali w barakach na siennikach pod kocami. 
Nie posiadali odpowiedniego ubrania, stosownego 
do pory roku. Umierali z powodu żółtaczki zakaź-

nej, szkarlatyny, krwawej biegunki i innych chorób. 
Szczególnie niebezpieczny był dyfteryt. Wyzywano 
ich od „dzieci bandytów”, popychano kolbami kara-
binów, bito po twarzy, gdy próbowali odpoczywać. Z 
powodu wszawicy i świerzbu strzyżono im włosy do 
samej skóry. Większość z nich chorowała za względu 
na złe warunki, niedożywienie.  Z  tej lekcji historii 
wypływa głębokie i ważne przesłanie dla ludzi żyją-
cych obecnie, a brzmi ono następująco „Zaprawdę  
godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym 
jest, aby człowiek w życiu swoim  sprawiedliwym był  
i godnym.  Żeby człowiek był człowiekiem.

Przygotowała Monika Surdel

To działo się na prawdę mieście Pacanowie

Pacanowska specjalność i czy tylko 
 patrząc na współczesność

Uprzejmie donoszę – denuncjacja z 1859 roku

 Na wstępie pragnę zaznaczyć, że poniższy artykuł 
„popełniłem” w celu poprawienia humoru osoby za-
przyjaźnionej ze mną od wielu lat, której ostatnio los 
nie poskąpił przykrych zdrowotnych doświadczeń, a 
która to osoba na takowy prezent od losu absolutnie 
nie zasłużyła. 

 Niedawno przeglądając moje osobiste archiwum 
w poszukiwaniu jakiejś przedwojennej fotografii  

sławetnego Pacanowa, zupełnie przypadkiem na-
trafiłem na kserokopię dokumentu, który już kil-
kanaście lat temu odnalazłem w Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach, grzebiąc tam w poszukiwaniu 
czasu minionego. I dopiero teraz przeczytawszy go 
uważnie stwierdziłem, że nie można tego incydentu, 
o którym mówi dokument, puścić w zapomnienie. 
Tym bardziej, że opisuje on tak charakterystycz-
ne dla naszej polskiej mentalności (jak się okazuje 
od dawien dawna), informowanie różnych instytu-
cji skarbowych o poczynaniach naszych ziomków. 
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Rzecz miała miejsce w marcu 1859 roku (cztery lata 
przed wybuchem powstania styczniowego). 15 mar-
ca niejaka wdowa Stachurska wychodziła za mąż po 
raz drugi. Niestety, szczęściu młodej pary na drodze 
stanęła zbytnia gorliwość pewnego starozakonnego. 
W owym czasie burmistrz miasta Pacanowa pełnił 
również jednoosobowo funkcję lokalnego Urzędu 
Skarbowego. I tak, pewnego marcowego poranka, 
otrzymał na piśmie taką oto wiadomość (pisownia 
oryginalna):

Do Urzędu Skarbowego Pacanów
Pacanów d. 15 marca 1859 r.
Dzierżawca Konsumpcji 
Miasta Pacanowa
Denuncjacja przeciwko
Stachurskiej o defraudację trąków

Wdowa po Adamie Stachurskim idzie za mąż za pro-
pinatora z Klępia i dziś jest wesele. Ten propinator 
przywiózł na to wesele okowitę i inne trunki, pota-
jemnie, i są one w domu Stachurskiej ukryte. Proszę 
zatem o zrobienie rewizyi, zabranie tychże tronków i 
uformowanie winnym o defraudacyą takowych pro-
cesu jako przed opłatą konsumpcyjną zatajonych. 
 Manipulant dzierżawcy
Wolf Olster
(obok podpis w języku hebrajskim)

W tym miejscu wypada wyjaśnić, że opłata kon-
sumpcyjna była czymś w rodzaju podatku – akcyzy 
od napojów alkoholowych i innych towarów także. 
Pochodzące z innego źródła musiały zostać opłaco-
ne i otrzymywały stosowną naklejkę. Wspomniany 
dzierżawca zbierał w imieniu miasta opłaty w za-
mian za prowizję. 
Nic nie wiadomo z jakimi uczuciami burmistrz Ra-
dziński ową denuncjację przyjął, ale służba nie druż-
ba, zareagować na pisemny donos musiał. No bo jak 
tu zabierać komuś gorzałkę z polskiego wesela???!!! 
A może po prostu lubił takie zadymy? Co się potem 
działo, opisuje protokół rewizji, własnoręcznie przez 
burmistrza. Zadziwia dokładność i piękna polsz-
czyzna, czego nie spotka się teraz w protokołach 
sporządzanych przez współczesne organy ścigania. 
Chociaż, jak widać poniżej, z ortografią bywało raz 
tak, a raz tak.

Działo się w Mieście Pacanowie dnia 3/15 marca 
1850 r. (podwójna data związana jest z obowiązu-

jącym w Europie kalendarzem juliańskim i w Rosji 
kalendarzem gregoriańskim – JB)

Protokuł  rewizji
Na skutek pierwostronnej denuncjacji wysłałem ze 
Strażnikiem konsumpcyjnym Mechelem Grunenri-
ze dwóch policjantów: Stefana Kamińskiego i Pawła 
Jarosz z poleceniem dopełnienia w domu Stachur-
skiej rewizyi i wrazie wynalezienia defraudowanych 
trónków, takowe zabrać i do Urzędu Skarbowego 
dostawić rozkazano. 
Lecz gdy rewidujący tam przybyli, nie tylko znaleźli 
czynny opór przeciw rewizyi, ale nadto Leopold Pał-
ka, syn żeniącego się ze Stachurską Marcina Pałki, 
człowiek rosły i silny rzucił się na Strażnika Kon-
sumpcyjnego i bił go pięściami bardzo, gdzie trafił 
(Boże Święty, a który Polak pozwoliłby zabrać go-
rzałkę ze swojego wesela i to jeszcze Żydowi – JB). 
Dalej rzuciło się i więcej osób, mianowicie Marcin 
Pałka, żona jego poprzednio Stachurska i inne osoby 
– jedni bili strażnika, drudzy szarpali policjantów, a 
tymczasem baryłki i flaszki z trónkami inni rozbijali 
o ziemię. (Bardzo słusznie – jak nie można wypić 
to lepiej wylać, niż oddać policji. A swoją drogą – 
Polak zawsze walczył do upadłego o rzeczy mu naj-
bliższe. Zwłaszcza kiedy starozakonny tych idei nie 
szanował  - JB).
Policjanci, ledwo z pod razów uwolniwszy Strażnika 
Konsumpcyjnego, przebili się przez tłok i zameldo-
wali w Urzędzie zaszły wypadek. Wtedy Burmistrz 
Urząd Skarbowy sprawujący z przybraną pomocą 
udał się osobiście do miejsca denuncyacyą objęte-
go, gdzie znalazł się w konieczności rozkazać sta-
wiających czynny opór rewizyi Marcina i Leopolda 
Pałków przyaresztować, lecz nim to nastąpiło, to Le-
opold Pałka dopuścił się na osobie Burmistrza obelg 
– wszakże mimo silnego oporu i gwałtu przyaresz-
towano obu Pałków i dopiero dopełniono rewizyą w 
skutku której wykryto:
1. Baryłkę obejmującą garncy 4. wyraźniej cztery (to 
znaczy „słownie” – JB) czyli wiader 11/3 – w której 
była resztka niewylanej okowity.
2. Flaszek potłuczonych jak etykiety świadczyły z 
wódek słodkich a raczej szyjek z korkami nieopie-
czętowanymi po 1/3 garnca obejmującemi sztuk 3. 
trzy
3. Flaszek potłuczonych z araku, jak etykiety świad-
czyły, krajowego a jako świadczyły szyjki z korkami 
nieopieczętowanymi dowodziły sztuk trzy po 1/3 
garnca.



Z Życia Gminy 43

4. W spiżarni w dole z kartoflami których było kil-
kanaście korcy, znaleziono zmoczone rozmaitemi 
trónkami w nie przed rewizją wylanemi.
Powyższe przedmiota, to jest baryłkę z resztą okowi-
ty i szyjkow z flaszek sztuk 6 sześć jako corpus delicti 
do Urzędu Skarbowego zabrano, które po doświad-
czeniu jako rzeczywiście z świeżo wylanych trunków 
pochodziły wobec podpisanych osób zniszczono – 
jako przedmiota bez żadnej wratości. – Zaś rzecz o 
opór, gwałt i obelgi po ukazanie Sądowe odesłano 
i w tym celu Urząd Skarbowy pod datą dzisiejszą 
za Nr 5 uczynił swe do Sądu Policji prostej Okręgu 
Stopnickiego odniesienie.
Gdy nic więcej do działania nie pozostało na tem 
protokół ukończony i podpisany został. 
Znaczy Wolf Olster (podpis hebrajski)
Znaczy Mechel Grunenrize (podpis hebrajski)
XXX Paweł Jarosz posługacz policyjny
Stefan Kamieński policyiant
Sprawujący Urząd Skarbowy 
Burmistrz M. Pacanowa
Radziński

Tak to w tamtych czasach egzekwowano prawo w 
sławetnym jeszcze mieście Pacanowie (prawa miej-
skie utracił 10 lat później). Zapewne wesele pana 
Marcina Pałki na długo stało się tematem dyskusji 
i pogawędek wszelkich rodzinnych i towarzyskich 
spotkań. Oczywiście „nic tak nie cieszy jak cudze 
nieszczęście”, a znając cechy mieszkańców stolicy 
naszej gminy, pewnie specjalnie Pałki nie żałowali, 
zwłaszcza ci, których na wesele nie zaprosił. 
A swoją drogą trzeba przyznać, jak stanowczo i ry-
gorystycznie egzekwowano literę prawa, zwłaszcza 
przepisy skarbowe! Takiej desperacji urzędników 
i poświęcenia dla pracy jak w wydaniu Strażnika 
Konsumpcyjnego Mechele Grunenrize, trudno by 
szukać między współczesnymi pracownikami Mi-
nisterstwa Skarbu i Urzędami Skarbowymi w te-
renie, chociaż oni na brak donosów nie narzekają. 
Naprawdę wiele postępowań wszczętych jest obec-

nie na podstawie listów zaczynających się zwrotem 
grzecznościowym – „Uprzejmie donoszę, że…”. Ale 
już nikt nie napisze tak pięknie, jak Wolf Olster, np. 
„Denuncjacja przeciwko Janowi Kowalskiego o pro-
wadzenie uboju rytualnego zwierząt niezgodnego z 
normami UE”. Za to ze strony Ratusza w Pacanowie 
obywatelom naszej gminy w sferze konsumpcji nic 
nie zagraża. Mogą sobie konsumować po domach 
(poza nimi także) do woli i produkować na własne 
potrzeby bez obawy o nagłe odwiedziny wójta jako 
Urzędu Skarbowego. A szkoda – aż miło pomarzyć, 
jaki przebieg miałyby takie interwencje! Wójt Skop 
zagląda na wesela zawsze jako zaproszony gość, nie 
sprawdza akcyzy na szyjkach butelek, degustuje ze 
współbiesiadnikami, no i zawsze coś ze sobą przy-
nosi. Chwała mu za to!
Kiedy kończyłem ten tekst otrzymałem informa-
cję, że niedawno na terenie naszej gminy „nakryto” 
kogoś na rozprowadzaniu papierosów bez akcyzy. 
Niech się cieszy, że nie przyszedł do niego Strażnik 
Konsumpcyjny Mechel Grunenrize z policjantem 
Stefanem Kamińskim i posługaczem policyjnym 
Pawłem Jaroszem. 

Jarosław Banasik
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OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN
KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW

w Szkole Podstawowej w Wójczy

 10 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Wój-
czy uczniowie kl. III przystąpili do pisania testów 
sprawdzających z języka polskiego i matematyki. 
Test trzecioklasisty to podsumowanie pierwszego 
etapu edukacji, który ukazuje poziom zdobytej wie-
dzy i nabytych umiejętności przez dziewięciolatków. 

Zakończyli kolejny etap edukacji

 Młodzi ludzie, uczniowie najwyższych programowo 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych egzaminem gim-
nazjalnym i egzaminem maturalnym podsumowali trzy 
i czteroletni etap nauki w poszczególnych typach szkół. 
Są już absolwentami – rocznik 2014. Przed maturzystami 
stoi wybór albo dalszej nauki w szkołach wyższych albo 
już praca zawodowa a przed gimnazjalistami – wybór 
szkoły średniej i od września kontynuacja kształcenia w 
placówkach już poza terenem gminy. Wszystkim im ży-
czymy przemyślanych wyborów dalszej życiowej drogi, 
wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Niech 
towarzyszy im uśmiech, dobre zdrowie i zasób wiedzy, 
umiejętności nabytych w szkołach do których uczęszczali. 
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