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Gminne Obchody Dnia Strażaka
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 Przy pięknej, słonecznej pogodzie 8 czerwca 
2014  r. w Oblekoniu spotkali się druhowie 11 jedno-
stek OSP z terenu gminy i z zaprzyjaźnionej jednost-
ki OSP Parchocin z gminy Nowy Korczyn. Gminne 
Obchody Dnia Strażaka zaszczycili dostojni goście: 
Marszałek Województwa Adam Jarubas, radny wo-
jewódzki Krzysztof Dziekan, prezes zarządu powia-
towego OSP i zarazem Starosta Buski Jerzy Kolarz, 
komendant PSP Busko – Zdrój, brygadier Kazimierz 
Ścibiło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert 
Gwóźdź, radni powiatowi Zbigniew Surdel, Krzysz-
tof Eliasz i Jerzy Kordos. Przybyli również Prezes 
Zarządu Gminnego OSP Józef Zaród, Wójt Gminy 

Wiesław Skop i Przewodniczący Rady Gminy Jan 
Nowicki z grupą radnych, liczni sponsorzy i przy-
jaciele OSP. Uroczystość rozpoczęto od mszy polo-
wej, którą odprawił kapelan gminnego pożarnictwa 
ksiądz Kajetan Burzyński, w asyście księdza pro-
boszcza parafii Oblekoń Lucjana Sańprucha. Po na-
bożeństwie dokonano wciągnięcia flagi państwowej 
na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Księża po-
święcili nowy garaż wielofunkcyjny, wybudowany w 
związku z realizowaną procedurą wejścia jednostki 
OSP Oblekoń do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Obiekt ten powstał dzięki szczególne-
mu zaangażowaniu w prace budowlane i wykończe-
niowe druhów strażaków i mieszkańców Oblekonia 
oraz Trzebicy. Gmina wsparła budowę kwotą około 
70 tys. zł. Pokropiono także samochód lekki mar-
ki opel Vivaro przekazany jednostce OSP Biechów 
przez wójta gminy oraz sąsiednie obiekty po kapital-
nym remoncie, tj. strażnice OSP i świetlicę wiejską. 
Część świecką uroczystości prowadzili druhowie 
Stanisław Kłusek i Stanisław Korbaś. W oficjalnych 
wystąpieniach na jednostkę OSP Oblekoń i jednost-
ki pozostałe spłynął deszcz gratulacji i ciepłych ży-
czeń. ,,… nie poznaje tego miejsca, tak się zmieniło. 
Wielka w tym zasługa druhów strażaków z Obleko-
nia. Tym bardziej się cieszę, że te zmiany zachodzą 
w kolebce ruchu ludowego, jaką jest Oblekoń! Gra-
tuluję i przekazuję  najlepsze życzenia z okazji święta 
strażackiego i zarazem Zielonych Świątek”  – powie-
dział marszałek A.Jarubas, a do gratulacji dołączył 
pamiątkowy miedzioryt na ręce prezesa OSP Oble-
koń Stanisława Korbasia. ,,… staję przed Wami dru-
howie, by razem z Radą  Gminy zdać raport z  naszej 
niemal ośmioletniej samorządowej posługi wobec 
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11 jednostek OSP Gminy Pacanów. staję, by z głębi 
serca podziękować Wam za szczególne zaangażowa-
nie społeczne, ofiarną służbę i skuteczność w pozy-
skiwaniu funduszy” - powiedział gospodarz gminy 
W.Skop i salutował sztandary oraz pododdziały 
OSP.  Z gratulacjami i serdecznymi życzeniami po-
śpieszyli także: prezes ZP OSP i starosta w jednej 
osobie J.Kolarz oraz szef buskich struktur PSP bry-
gadier K.Ścibiło. W tak doniosłej chwili nie mogło 
zabraknąć także odznaczeń. Złote Medale Za Za-
sługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Korbaś Stanisław, 
Pisarczyk Krzysztof, Wójtowicz Czesław, Jankoski 
Krzysztof, Nowak Zdzisław, Widz Bogdan, Pawelec 
Robert. Srebrne Medale otrzymali: Jędruch Józef, 
Eliasz Krzysztof, Zagrajek Robert, Kuźnia Łukasz, 
Satora Zbigniew, Górski Tadeusz, Rachuna Łukasz. 
Brązowymi Medalami odznaczeni zostali: Skowron 
Rafał, Kobos Mateusz, Pompa Ryszard, Kula Krzysz-
tof, Chwast Bogusław, Gmyrek Bogdan, Pisarczyk 
Leszek, Młyńczak Grzegorz, Gajos Łukasz, Czaplak 
Mirosław, Paszczak Piotr,   Dudek Paweł, Kapałka 
Piotr, Czub Marcin.   Odznaczeniem Za Długolet-
nią Służbę wyróżniono natomiast druhów: Satora 
Zbigniew, Widz Bogdan, Wójtowicz Czesław, Liguz 
Lesław, Łuszcz Jan, Gajos Łukasz, Eliasz Władysław, 
Jędruch Józef, Korbaś Stanisław, Górski Tadeusz, 

Wojtal Mariusz, Czekaj Kamil, Węgliński Sylwester, 
Czekaj Rafał, Malinowska Agnieszka, Walas Krzysz-
tof, Pisarczyk Krzysztof, Pisarczyk Leszek, Pisarczyk 
Dariusz, Nowak Zdzisław, Padak Józef, Rybak Stani-
sław, Rybak Piotr, Młyńczak Grzegorz, Korbaś Mate-
usz, Czekaj Bogdan, Skowron Rafał, Pawelec Robert, 
Rzepecki Bronisław, Rzepecki Józef, Kłusek Stani-
sław, Studziżór Zbigniew. W tej części uroczystości 
wójt W.Skop w imieniu samorządu i społeczności 
gminnej podziękował Marszałkowi A. Jarubasowi 
za ,,nieustanne wspieranie rozwoju Gminy Pacanów 
i ustawiczną życzliwość dla tutejszych inicjatyw”. 
Wręczył przy tym Marszałkowi okazały miedzioryt 
z herbem gminy. Marszałkowi podziękowali także 
druhowie z OSP Oblekoń za życzliwość i wsparcie 
finansowe przy remontach zrealizowanych z Oble-
koniu. Wójt i Prezes ZG OSP J. Zaród podziękowali 
także osobom i instytucjom, które na co dzień ofiar-
nie wspierają działalność jednostek OSP. Okoliczno-
ściowe listy gratulacyjne odebrali z tej okazji: Guzik 
Tadeusz, Dziura Zbigniew, Wybraniec Wojciech, 
Firma Wienerberger, Gądek Andrzej, Cygan Ar-
tur, Dziekan Krzysztof, Łuszcz Stanisława, Mancela 
Sławomira, Czekaj Malinowska Halina, Sas Mieczy-
sław, Mądry Jan, Frączek Zbigniew,   Eliasz Krzysz-
tof, Komasara Henryka,  Jankoski Krzysztof, Witek 
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Szczepan, Olszowy Sławomir, Olszowy Tadeusz. Po 
części oficjalnej druhowie i zaproszeni goście udali 
się na tradycyjny strażacki poczęstunek przy dobrej 
muzyce prezentowanej przez znany zespół oblekoń-
ski: ,,Grupa Metrum”. Warto zaznaczyć, że pyszny 
posiłek przygotowały niezmordowane w działaniu 
Panie z KGW Oblekoń, często wspierające druhów 
strażaków. Gminne Święto Strażackie w Oblekoniu 
było okazją do prezentacji dorobku i możliwości 11 
jednostek OSP, a za rok jego organizacja przypadnie 
najprawdopodobniej OSP Rataje Karskie ( w związ-
ku m.in. z planowanym ukończeniem bliźniaczego 
garażu na samochody bojowe).

Serwis informacyjny UG

Zarząd Gminny OSP
i Zarząd Jednostki OSP Oblekoń dziękują!

W związku z organizacją uroczystości strażackich 
w   Oblekoniu 8.06.2014r.dziękujemy n/w sponso-
rom za pomoc finansową i organizacyjną udzieloną 
organizatorom. Podziękowania zechcą przyjąć: Sas 
Mieczysław, Dziekan Krzysztof, Skop Wiesław, Eliasz 
Krzysztof, Gądek Andrzej, Frączek Zbigniew, Surdel 
Zbigniew, Kordos Jerzy, Wieczorek Mariusz, Rybak 
Józef, Padak Józef, Wybraniec Wojciech, Siekierski 
Czesław, KGW Oblekoń, OSP Biechów, Swatek Lu-
cjan, Marzena i Zbigniew Studziżór, OSP Pacanów, 
Jerzy Kolarz, Jan Matyjas

Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP
i Zarząd OSP Oblekoń
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APEL BEZPIECZNE WAKACJE 2014

 Rozpoczęły się wakacje. Jest to okres urlopów, 
kiedy chętnie wyjeżdżamy wypoczywać poza mia-
sto. Sprzyjają temu lato - słońce, lejący się żar z nie-
ba. Wówczas brzegi jezior, rzek, stawów, glinianek 
i morza licznie zaludniają się amatorami wodnych 
kąpieli. Nie wszyscy jednak wiedzą jak należy się 
zachować nad wodą - świadczą o tym statystyki. 
Corocznie woda pochłania wiele ludzkich istnień. 
Tragedie te spowodowane są   najczęściej brawurą, 
beztroską i lekkomyślnością ludzką. Szczególny wy-
miar mają te, w których giną dzieci. Pozostawiane 
najczęściej bez należytej opieki osób starszych, nie 
do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich 
zabaw i tego, co robią. A te niekiedy są tragiczne w 
skutkach.
 Oto kilka rad, dzięki którym być może uda się 
uniknąć choć niektórych tragedii:
-Pływać należy tylko w miejscach strzeżonych, czyli 

tam, gdzie znajduje się ratownik WOPR. Nie wol-
no pływać w miejscach, w których kąpiel jest za-
kazana - o fakcie tym najczęściej informują znaki 
i tablice. Nie wolno także pływać w pobliżu urzą-
dzeń i budowli wodnych.

-Należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu ką-
pieliska, na którym się znajdujemy oraz uwag i za-
leceń ratownika WOPR.

-Nie należy wchodzić do wody, której temperatu-
ra wynosi poniżej 14 stopni C; optymalna temp. 
wody do kąpieli wynosi 22 – 25 stopni C. 

-Nie wolno pływać podczas burzy, mgły oraz pod-
czas gdy wieje porywisty wiatr.

-Nie wolno skakać rozgrzanym do wody. Przed wej-
ściem do wody należy schłodzić całe ciało wodą 
- unikniemy wówczas wstrząsu termicznego, któ-
rego skutki mogą być tragiczne.

-Nie należy pływać w miejscach, gdzie znajduje się 
dużo wodorostów lub tam, gdzie występują zawi-
rowania wody lub zimne prądy. 

-Nie wolno skakać do wody w miejscach nieznanych. 
Może to skończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. 
W takich miejscach absolutnie zabronione są sko-
ki na tzw. „główkę”. 

-Nigdy nie wolno pływać po spożyciu alkoholu.
-Nie wolno wypływać w głąb jezior, rzek czy zbior-

ników wodnych na materacach, małych ponto-
nach, kołach ratunkowych oraz innych środkach 
pływających, które są mało stabilne, gdyż większa 
fala czy silniejszy wiatr może doprowadzić do wy-
wrotki.

-Kąpiąc się w kąpieliskach należy zwracać uwagę na 
osoby kąpiące się obok nas. Może się okazać, że 
ktoś potrzebuje właśnie pomocy. Jeśli nie będziesz 
mógł sam mu pomóc – zawiadom innych.

-Nie należy przeceniać swoich możliwości i umie-
jętności pływackich. W przypadku wystąpienia 
bolesnego skurczu mięśni należy zachować spokój 
i  położyć się na plecach – ból powinien minąć.

 Te kilka powyższych zasad powinno wystarczyć, 
aby bezpiecznie spędzać upalne wakacyjne dni nad 
wodą.
 Apelujemy do Państwa, aby zwracać szczególną 
uwagę na to, co robią nasze dzieci, gdzie spędza-
ją wolny od zajęć czas. Nie pozostawiajmy ich bez 
należytej opieki. Pozwoli to na pewno w znacznym 
stopniu zapobiec wielu tragediom.

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej
w Busku-Zdroju

Pacanów - Letnią Stolicą Świętokrzyskiego
 - zapraszamy do głosowania!

 Gdzie najlepiej wybrać się na urlop? W święto-
krzyskim jest wiele atrakcyjnych miejsc wabiących 
turystów ciekawymi imprezami, lub miejscami do 
zabawy i wypoczynku. W tym roku razem wybie-
rzemy Letnią Stolicę Świętokrzyskiego 2014 w ple-
biscycie organizowanym przez Echo Dnia. Pacanów 

również walczy o ten tytuł! Dlatego zapraszamy do 
głosowania mieszkańców i gości odwiedzających. 
Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS pod numer 
71321 w treści wpisując stolica.10. Koszt SMS-a to 
1,23 złote z VAT. Głosowanie trwa od 27 czerwca do 
28 lipca.
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Absolutorium dla wójta gminy udzielone!

 W dniu 30.06.2014r. odbyła się robocza sesja 
Rady Gminy Pacanów. Obradom przewodniczył Jan 
Nowicki, a głównym tematem były: analiza i ocena 
realizacji budżetu gminy za rok 2013, przedstawie-
nie stosownych wniosków komisji rewizyjnej RG 
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kiel-
cach. Po wyczerpaniu tych punktów przegłosowa-
no udzielenie skwitowania wójtowi gminy Wiesła-
wowi Skopowi. Na 13 obecnych na sali radnych 12 
zagłosowało za absolutorium, 1 radny wstrzymał 
się. W  dyskusji poprzedzającej ten moment uczest-
niczyli, m.in. radni Artur Molenda, Jan Nowicki, 
Henryka Komasara oraz wójt W.Skop. W zgodnej 
opinii dyskutantów budżet roku 2013, zarówno po 
stronie dochodów (92%), jak i po stronie wydat-
ków (97%) został zrealizowany bez większych za-
strzeżeń. Także zaplanowane do realizacji inwesty-
cje i  remonty wykonano w  całości. Gmina spłaca 
terminowo kredyt inwestycyjny i osiągnie wskaźnik 
zadłużenia poniżej 50% jesienią tego roku. Rada 
Gminy podziękowała wójtowi i skarbnikowi gminy 
Dorocie Kochanowicz za te wyniki symboliczny-

mi wiązankami róż i brawami. Dla obecnego wój-
ta jest to ósme absolutorium, a każde z   nich była 
udzielane jednomyślnie lub zdecydowaną większo-
ścią głosów. Po głosowaniu wójt gminy złożył po-
dziękowanie radnym za bardzo dobrą ocenę pracy 
w 2013 roku. W obradach uczestniczyli także radni 
powiatowi: Robert Gwóźdź, Krzysztof Eliasz i  Jerzy 
Kordos. W  ich trakcie przybyła także dyrektor ECB 
Karolina Kępczyk. Interpelacje do wójta i radnych 
powiatowych złożyli: Artur Molenda, Cecylia Bo-
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 W dniu 9 czerwca 2014r. Wojewoda Świętokrzy-
ski przesłała do biura Rady Gminy Pacanów odpis 
prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 
roku w którym stwierdzono wygaśnięcie mandatu 
radnego Rady Gminy Stanisława Lolo. W związku 

Informacja biura Rady Gminy Pacanów
dotycząca wygaśnięcia mandatu

radnego Rady Gminy Stanisława Lolo

z faktem, że do najbliższych wyborów samorządo-
wych zostało mniej niż 6 miesięcy w okręgu wybor-
czym Słupia – Niegosławice – Chrzanów nie będą 
przeprowadzone wybory uzupełniające, a reprezen-
tantem mieszkańców tego okręgu pozostaje drugi 
radny Pan Artur Molenda.

nar, Stanisław Serafin, Bolesław Nega, Jan Nowicki, 
Mirosław Matuszewski, Robert Cybulski, Stanisław 
Korbaś, Jan Matyjas i Artur Czub. Poruszono m.in. 
problemy bieżącego utrzymania dróg, stanu obiek-
tów komunalnych, modernizacji linii energetycz-
nych, drożności rowów melioracyjnych, wykoszenia 
kanału ,,Strumień” i dodatkowych przyłączy wodo-
ciągowych. Rada Gminy przedyskutowała i przyjęła 
do realizacji 11 uchwał w sprawie:
1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2013 rok

2.Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r. 
z tytułu wykonania budżetu gminy

3.Zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2014 
–  2025

4.Zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 r.
5.Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacanów na 
lata 2014 – 2019

6.Ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Pacanów

7.Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
Gm.  Pacanów za 2013 rok

8.Zmiany uchwały LIV/295/14 z dnia 30.12.2013 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Gminie Pacanów na 2014 r.

9.Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Biechowie, Podwalu, Grabowicy 
10.Zmiany uchwały XLVII/297/14 w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego uprawniające-
go do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakre-
sie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowe-
go gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa 
w  zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020

11.Zmiany uchwały Nr XLVIII/303/14 dot. udziele-
nia dotacji dla OSP w Oblekoniu.

Serwis informacyjny UG

Wyrazy szczerego współczucia
po śmierci mamy dla naszego kolegi z jednostki, 

druha Jana Łuszcza
składają druhowie

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu.
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Józef Zaród w  „Złotej Księdze Zasłużonych
Województwa Świętokrzyskiego”

 Miło nam poinformować, że druh Józef Zaród 
– Prezes Zarządu Gminnego OSP RP został uho-
norowany wpisem do „Złotej Księgi Zasłużonych 
Województwa Świętokrzyskiego” w dowód uzna-
nia zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
województwa. Wójt i Rada Gminy Pacanów oraz 
druhowie z 11-tu jednostek OSP serdecznie gra-
tulują wyróżnienia i życzą następnej „pięćdzie-
siątki” w służbie!

Serwis Informacyjny UG

 Zgodnie z założeniami budżetowymi i inwestycyj-
nymi na rok 2014 samorząd przeprowadził pierw-
szą, wiosenną turę remontów kapitalnych kilku dróg 
gminnych.

 Nowe nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 
1,77 kilometra otrzymały drogi:
•Książnice – Zborówek ( 547mb),
•Zborówek Nowy – Lesisko (2 odcinki 550 mb),
•Żabiec (680mb),
Łączna wartość tych prac wyniosła 355 tys. 413 zło-
tych. Z tego 250 tys. PLN  to dofinansowanie z  Mi-
nisterstwa Administracji i cyfryzacji, a reszta jest 
wkładem własnym Gminy Pacanów.
Zakończono modernizację ul. Mlecznej w Pacano-
wie, która otrzymała nową nawierzchnię i chodniki. 
Wartość tych prac to 277,6 tys. PLN.

Kolejne drogi gminne po kapitalnym remoncie!

W kolejce na letnią turę dofinansowania i remont 
kapitalny czekają drogi:
•Rataje Karskie – Rataje Słupskie,
•Żabiec (od dawnego sklepu),
•Kółko Żabieckie (w kierunku posesji G. Ubowskiego)
•Komorów ( w kierunku Zalesia)
•Ul. Biechowska w Pacanowie, gdzie budowa chod-
ników i położenie nowej nawierzchni asfaltowej 
będą realizowane wspólnie z powiatem. Wartość 
tych prac zamyka się kwotą 291 tys. PLN, a prace do 
końca września wykona firma „FART” z Kielc.

 Gmina zakończyła także  I etap remontów bieżą-
cych na drogach dojazdowych do pół. Przeznaczono 
na ten cel około 800 ton kruszywa ceglanego i 500 
ton kamienia.
 Aktualnie trwa gromadzenie kamienia do remon-
tów letnich.
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Koszenie poboczy dróg

 Po trzech latach starań grupy radnych w początku 
czerwca br. trafił na wyposażenie Powiatowego Za-
rządu Dróg w Busku-Zdroju zakupiony ze środków 
samorządu powiatowego nowoczesny sprzęt – cią-
gnik typ „FARMTRAC 7110 DT” o mocy 110 KM. 
z dwoma kosiarkami bijakowymi - zapinaną bezpo-
średnio do maszyny (kosi pobocze przy nawierzchni 
asfaltowej) i na wysięgniku do koszenia roślinności z 
drugiej strony rowów. Wszystko nowe z gwarancją. 
Po przeszkoleniu przez dostawcę operatorów tego 
sprzętu – pracowników PZD - i kilkudniowej prak-
tycznej nauce posługiwania się  ciągnikiem i osprzę-
tem, już samodzielnie rozpoczęło się koszenie. Do 
utrzymania powiat buski ma w ośmiu gminach po-
nad 600 kilometrów dróg i sukcesywnie realizuje za-
danie. Ekipa na zmiany pracuje 12 godzin na dobę. 
Tu na zdjęciach sprzęt pracuje na drogach powiato-
wych naszej gminy na odcinku Biechów – Wójcza – 
Wójeczka i Książnice - Zborówek. Zgłaszane są z na-
szego środowiska uwagi co do jakości wykaszania. 
Pragnę wyjaśnić z prośbą o cierpliwość, że utrzyma-
nie poboczy dróg - tu wykaszanie poboczy winno się 
rozpocząć w okresie wiosennym zanim roślinność 
nie jest nadmiernie wybujała. Powiat wobec już za-
kończonego postępowania w sprawie zakupu sprzę-
tu nie zdecydował się na wynajęcie jak to było w la-
tach ubiegłych firmy zewnętrznej do jego realizacji. 
Następnie wyznaczeni kierowcy musieli przejść spe-
cjalistyczne szkolenie aby zapoznać się z maszyną, 
osprzętem i pod okiem instruktora przeprowadzić 
pierwsze koszenie. To sprawiło, że faktycznie do 
czyszczenia poboczy PZD przystąpił już samodziel-
nie po 15 czerwca, kiedy roślinność już była wybu-

jała a łodygi chwastów stwardniałe. Rzeczą natural-
ną w tej sytuacji jest, iż dokładność wykoszeń może 
dla wielu osób być nie taka jaką być powinna. Za 
to wszystkich w imieniu PZD przepraszam. Dbając 
o   rzetelne przygotowanie obsługujących zakupio-
ny sprzęt ludzi i nabranie przez nich doświadczenia 
w  tym nowym dla nich zajęciu a  także o to aby nie 
„zajeździć”  nabytku już w pierwszym okresie jego 
użytkowania – nie można na razie wykonywać tego 
zadania lepiej. Mimo to mam osobistą satysfakcję 
z faktu posiadania nareszcie przez powiat buski ta-
kiego nowoczesnego sprzętu, gdyż moja inicjatywa 
i  konsekwentne działanie w ramach Rady Powiatu 
zaowocowało jego zakupem i wprowadzeniem na 
stan PZD. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
- Robert Gwóźdź
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Wybory do Europarlamentu  2014

 W powiecie buskim najwięcej głosów zdobyło 
Prawo i Sprawiedliwość - 28,63 %, i kolejno PSL  
27,92 %,  Platforma Obywatelska 15,60 %, Sojusz Le-
wicy Demokratycznej-Unia Pracy – 9,25 %,  Nowa 
Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 6,23 %,  Soli-
darna Polska – 5,90 %, Polska Razem – 3,48 pro-
cent (392); 5. Europa Plus Twój Ruch - 1,91 procent 
(215); Ruch Narodowy – 0,98 %,  Demokracja Bez-
pośrednia – 0,37 %. Indywidualnie najwięcej głosów 
zdobyli: 1.  Czesław Siekierski z PSL – 2447, 2. Beata 
Gosiewska z PiS – 1601,  3. Róża Thun z PO – 813,  
4.  Bogdan Wenta z PO – 709, 5. Ryszard Legutko 
z  PiS – 641,  6. Andrzej Duda – 554,  7. Zbigniew 
Ziobro z SP – 487, 8. Joanna Senyszyn z SLD – 415,  
9. Irena Romanowska z SLD – 274, 10. Stanisław 
Żółtek z NP – 263.
Frekwencja wyborcza wyniosła 19,02 procenta. Gło-
sowało 11698 osób na 61 505 uprawnionych.

Jak głosowano w naszej gminie
 Najwięcej głosów otrzymał PSL - 34,40 % i kolej-
no Prawo i Sprawiedliwość - 25,88, Solidarna Pol-
ska - 9,03, Platforma Obywatelska - 8,02, SLD - 7,62, 
Polska Razem - 7,02, Nowa Prawica - 4,61, Ruch Na-
rodowy - 1,40, Europa Plus Twój Ruch - 1,40, De-
mokracja Bezpośrednia - 0,60

 Frekwencja wyborcza: 16.23 % - głosowało 1040 
osób z 6 407 uprawnionych.

 Największe poparcie otrzymali: Czesław Siekier-
ski z PSL – 198 głosów,  Beata Gosiewska z PiS – 
109, Beata Oczkowicz z PSL – 101, Zbigniew Ziobro 

z Solidarnej Polski - 64, Andrzej Duda z PiS – 57.
 Lista 51 polityków, którzy dostali się do europar-
lamentu:

Platforma Obywatelska: Michał Boni, Jerzy Buzek, 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Danuta 
Hübner, Danuta Jałowiecka, Agnieszka Kozłowska-
-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, 
Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Julia Pitera, 
Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Szejn-
feld, Jarosław Wałęsa, Bogdan Wenta, Bogdan Zdro-
jewski, Tadeusz Zwiefka

Prawo i Sprawiedliwość: Ryszard Czarnecki, An-
drzej Duda, Anna Fatyga, Beata Gosiewska, Marek 
Grabarczyk, Dawid Jackiewicz, Marek Jurek, Karol 
Karski, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, 
Ryszard Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, 
Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Kazimierz 
Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojcie-
chowski, Kosma Złotowski

Sojusz Lewicy Demokratycznej: Lidia Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek , Bogusław Liberadzki , 
Krystyna Łybacka, Janusz Zemke

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego: Robert 
Iwaszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Michał Matu-
sik, Stanisław Żółtek

Polskie Stronnictwo Ludowe: Andrzej Grzyb, 
Krzysztof Hetman, Jarosław Kalinowski Czesław 
Siekierski

Podzielone funkcje w Parlamencie Europejskim.
Czesław Siekierski poprowadzi komisję rolnictwa

 W Parlamencie Europejskim w Brukseli pracuje 
20 komisji i dwie stałe podkomisje (bezpieczeństwa 
i obrony oraz praw człowieka). Na pierwszych po-
siedzeniach oficjalnie zostali wybrani ich przewod-
niczący i wiceprzewodniczący. Jerzy Buzek (PO) 
został przewodniczącym komisji przemysłu, badań 
naukowych i energii (ITRE) i będzie ją prowadził 
do połowy obecnej kadencji. Na drugą połowę prze-
wodniczenie przejmie od niego  były polski komi-

sarz ds. budżetu Janusz Lewandowski (PO). Komisji 
rolnictwa (AGRI) przewodniczyć będzie Czesław 
Siekierski (PSL) a zastępcą został Janusz Wojcie-
chowski (PiS) i komisją spraw konstytucyjnych 
(AFCO) Danuta Huebner (PO). Anna Fotyga (PiS) 
była minister spraw zagranicznych poprowadzi ko-
misję bezpieczeństwa i obrony (formalnie jest to 
podkomisja w komisji spraw zagranicznych PE).
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Wybory samorządowe tuż, tuż...
Inauguracyjne spotkanie szerokiego sztabu

wyborczego „Przyjazna i Gospodarna Gmina”

 15 czerwca w Pacanowie na inauguracyjnym po-
siedzeniu zebrał się sztab wyborczy kandydata na 
wójta i radnych Gminy Pacanów o znanej już nazwie 
z poprzednich wyborów „Przyjazna i Gospodarna 
Gmina”. Niemal 90 osób na sali, a wśród nich kan-
dydaci na radnych gminnych i powiatowych, sołtysi, 
prezesi stowarzyszeń gminnych, członkowie zarządu 
gminnego PSL, dyrektorzy placówek oświatowych, 
przedsiębiorcy, rolnicy przedstawiciele związku 
emerytów, młodzieży, osoby zaangażowane w pracę 
wspierające działalność sztabu. Spotkanie poprowa-
dził przewodniczący sztabu wyborczego „Przyjazna 
i Gospodarna Gmina” Artur Czub – na co dzień 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Pacanów i bliski 
współpracownik wójta Wiesława Skopa. Bardzo cie-
pło powitał przybyłych, zwracając uwagę na liczną   
frekwencję i obecność osób reprezentujących szero-
ki przekrój społeczny i zawodowy gminy. Podkreślił, 
że celem sztabu jest wygranie najbliższych wyborów 
samorządowych i kontynuowanie tym samym pro-
inwestycyjnego kierunku rozwoju gminy z   zacho-
waniem stabilnej i sprzyjającej mieszkańcom poli-
tyki podatkowej oraz intensywnego pozyskiwania 
funduszy unijnych, marszałkowskich i rządowych w 
perspektywie lat 2015 – 2018. „...Mamy sprawdzone-
go kandydata na wójta, czyli obecnego gospodarza 
gminy i sprawdzone grono kandydatów na radnych. 
To doświadczeni w pracy samorządowej ludzie, z sil-
ną wolą działania na rzecz lokalnej społeczności...” 
– powiedział A. Czub i zaapelował do zebranych o 
tworzenie właściwego klimatu i poparcia w środo-
wisku wyborców dla kandydatów. W  tym momen-

cie dokonał  prezentacji 14 kandydatów na radnych 
gminnych w poszczególnych okręgach wyborczych. 
Z listy KWW „Przyjazna i   Gospodarna Gmina” 
wystartują:  w okręgu wyborczym nr 1 – sołectwa: 
Sroczków, Zborówek Nowy – Jan Nowicki, w okrę-
gu wyborczym nr 2 – sołectwa: Wójcza, Wójeczka 
– Krzysztof Jankoski, w okręgu wyborczym nr 3 – 
sołectwa: Chrzanów, Kwasów, Niegosławice – Sta-
nisław Serafin, w okręgu wyborczym nr 4 – część 
sołectwa Pacanów – Robert Cybulski, w okręgu wy-
borczym nr 5 – cześć sołectwa Pacanów – Bolesław 
Nega, w okręgu wyborczym nr 7 – sołectwa: Słupia 
– Artur Molenda, w okręgu wyborczym nr 8 – so-
łectwa: Karsy Duże, Karsy Dolne, Karsy Małe – Ar-
tur Czub, w okręgu wyborczym nr 9 – sołectwa: Bi-
skupice, Książnice, Zborówek – Edward Masłowski, 
w okręgu wyborczym nr   10 – sołectwa: Podwale, 
Trzebica – Szczepan Starościak, w okręgu wybor-
czym nr 11 – sołectwa: Oblekoń – Stanisław Kor-
ba, w okręgu wyborczym nr 12 – sołectwa: Rataje 
Słupskie – Jan Matyjas, w okręgu wyborczym nr 13 
– sołectwa: Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Rataje 
Karskie – Andrzej Kapałka, w  okręgu wyborczym 
nr 14 – sołectwa: Żabiec – Mirosław Matuszewski, 
w okręgu wyborczym nr  15 – sołectwa: Grabowi-
ca, Komorów – Henryka Komasara. Dokonał także 
prezentacji kandydatów na radnych powiatowych: 
Roberta Gwoździa, Zbigniewa Surdela i Jerzego 
Kordosa. Zaznaczono jednak, że w/w samorządow-
cy będą startować w wyborach jesiennych z listy Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, która nie jest jeszcze 
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„domknięta” i wymaga formalnego zatwierdzenia 
na konwencji powiatowej PSL, co nastąpi w póź-
niejszym terminie. Wymienieni radni oraz czwarty 
reprezentant gminy w powiecie Krzysztof Eliasz /re-
prezentujący Listę Stowarzyszenia ,,Ziemia Buska”/ 
odebrali stosowne podziękowania od prowadzącego 
spotkanie A.Czuba i wójta W.Skopa. „...za bardzo do-
brą współpracę obydwu samorządów i za ich wspie-
ranie inicjatyw oraz potrzeb gminy w powiecie.” W 
dalszej części spotkania wójt gminy W.Skop złożył 
obszerny raport ze swego, niemal 8-letniego zarzą-
dzania gminą, dbając jednak o rozdzielenie obydwu 
kadencji, czyli tej z lat 2006-2010 i obecnej. ,,…Siłą 
obecnego samorządu i jego oczywistym dorobkiem 
jest 8 lat spokoju w gminie. Nie włóczyliśmy się po 
prokuraturach i sądach. Mamy solidny wizerunek 
medialny!” ,,…W ostatnich 8 latach wydaliśmy na 
inwestycje i remonty ponad 60,8 mln złotych. Pozy-
skaliśmy zewnętrzną pomoc finansową dla gminy w 
wysokości 42,6 mln zł.  Gmina zabezpieczyła do tych 
działań wkład własny w wysokości ponad 18 mln 
złotych. Jednak z kwoty 18 mln zł, tylko 6 mln to 
środki pochodzące z podatków lokalnych, natomiast 
12 mln do kredyt inwestycyjny. Spłacamy go szybko, 
by na koniec tego roku uzyskać wskaźnik zadłużenia 
na poziomie 49 % rocznych dochodów gminy, a tym 
samym, by nasza gmina mogła sięgnąć po kolejną 
pomoc unijną w latach 2015 - 2018. Niezależnie od 
tego, kto po jesiennych wyborach zostanie wójtem 
i jaki będzie skład rady musimy uczynić wszystko 
by nasz Gmina miała do tych środków otwartą dro-
gę…” – powiedział wójt W. Skop. Zaapelował także 
do zebranych, by byli ,,pierwszą linią wyborczego 
frontu” reagującą na ewentualne przekłamania i pół-
prawdy w kampanii wyborczej: „...Od was bardzo 
wiele zależy, jak ja i nas kandydaci na radnych będą 
postrzegani i jakie uzyskamy rezultaty”. Ze względu 
na obszerność sprawozdania odsyłamy czytelników 

do innych, wcześniejszych informacji na stronie 
www.pacanow.pl i do gazety „Z Życia Gminy”, gdzie 
o gminnych inwestycjach, remontach i realizacji bu-
dżetu gminnego pisano wiele. Wiele ciepłych słów 
wyraził wójt pod adresem 22 stowarzyszeń działa-
jących na terenie gminy, dziękując im za szczegól-
ne zaangażowanie, trafne pomysły i ponad 800 tys. 
zł ściągniętych na teren gminy. Mówiąc o strategii 
rozwoju Gminy Pacanów na lata 2015 – 2018 stwier-
dził, iż samorząd nastawia się na realizację 3 dużych 
zadań, oczywiście w oparciu o ewentualne dofi-
nansowanie zewnętrzne. Będzie to modernizacja 
kolejnych 20 km dróg gminnych, budowa sieci ka-
nalizacyjnej w ramach tzw. „Aglomeracji Pacanów 
2” (Chrzanów, Niegosławice, połowa Słupi, Karsy 
Duże, Dolne i Małe, Książnice, Kwasów) oraz sieci 
oczyszczalni przyzagrodowych na Powiślu. Trzecim 
zadaniem ma być budowa nowoczesnego przed-
szkola w Pacanowie wraz z boiskiem wielofunk-
cyjnym w otoczeniu starego urzędu gminy. Innych 
inwestycji nie należy obiecywać, bo finanse gminy 
na takie pozwolą, a te które są zaplanowane będą 
realizowane tylko i wyłącznie przy dofinansowaniu 
unijnym, marszałkowskim, rządowym – zazna-
czył wójt.  „...Administrację widzę jako przyjazną 
mieszkańcom i petentom oraz tak oszczędną, jak w 
ostatnich 8 latach” – dodał W.Skop. W dalszej części 
spotkania przy kawie i serniku odbyła się dyskusja 
w czasie której głos zabierali: Artur Molenda, Ro-
bert Cybulski, Wacław Wójcik, Krzysztof Jankoski i 
Henryka Komasara.  Na pytania odpowiedział wójt. 
Sztab wyborczy   „Przyjazna i Gospodarna Gmina” 
ma formułę otwartą, co oznacza, że będzie stale po-
szerzany i może do niego przystąpić każdy, kto pozy-
tywnie ocenia działania obecnego samorządu gmi-
ny. Kolejne spotkanie tego gremium planowane jest 
w sierpniu br.

Serwis informacyjny UG
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Mamy laureata !!

 Trzecie miejsce w finale 
XXXVIII Buskich Międzynaro-
dowych Spotkań z Folklorem, 
jaki odbył się 15 czerwca w Kiel-
cach zajął nasz zespół śpiewaczy 
„Kępianki” pod wodzą prezes 
Stowarzyszenia Ewy Jamińskiej. 
W grupie zespołów śpiewaczych 
jury pod przewodnictwem  dr. Je-
rzego Szczyrby w składzie: Janina 
Skotnicka, Barbara Kardynalska, 
Leszek Ślusarski, Jerzy Gumuła 
wyróżniło nagrodami Gminny 
Zespół Pieśni Ludowej MGOK w 
Daleszycach, Zespół Śpiewaczy 
„Makoszyńskie Przepióreczki” i 
nasze „Kępianki” za przygotowa-
ne do oceny utwory zgodne z re-
gulaminem konkursu zawierające 
w swojej treści, formie i oprawie 
(tu elementy strojów członków 
zespołów), autentyczne bez mo-
dyfikacji ludowe dziedzictwo 
naszego regionu. U „Kępianek” 
ważnym była też zachowana w nie 
zmienionej formie gwara ludowa 
z terenu Powiśla jaka występo-
wała w prezentacji i doskonale 
odtworzona linia melodyczna. 
Gratulujemy występu i aktywnej 
promocji naszej gminy na arenie 
regionalnej.
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Z szacunkiem i miłością dla mamy i taty

 O matce o ojcu - w sumie o naszych rodzicach 
można mówić w nieskończoność nieważne w jakim 
miesiącu, w jakiej porze roku. Bo o nich mówi się 
z szacunkiem ... - Pielęgnują nowo narodzone nie-
mowlę, wychowują, dbają o wszystkie jego potrze-
by, pomagają, finansują, uczą życia, doprowadzają 
do dorosłości często sami odmawiając sobie czegoś 
ponad niezbędną potrzebę. Potem z pokorą przyj-
mują fakt, że ich z taką troską wychowany potomek 
opuszcza rodzinny dom, układa sobie nowe życie 
zawierając związek małżeński. I wówczas zostają 
sami, ze swoimi wspomnieniami lat ubiegłych, pro-
blemami, podupadającym ze względu na wiek zdro-
wiem, ciesząc się z każdej wizyty dzieci z ich dziećmi 
wchodząc kolejną życiową rolę – odpowiedzialnych 
dziadków. Przychodzi jednak taki moment, kiedy 
żegnają się z tym światem. I wówczas bardzo moc-
no odczuwamy, kim byli dla nas mających własne 
rodziny, dzieci, nawet już wnuki, jaką wartość mia-
ła ich obecność.  Ich uwagi nawet cierpkie, dorada 

czy najzwyczajniejszy wydawać się może uścisk ręki, 
szczery uśmiech i serdeczność …. Szczęśliwi są ci, 
którzy mają ich przy sobie już jako dorośli ludzie jak 
najdłużej ! Miłym jest, że w naszym lokalnym środo-
wisku dzięki staraniom grupy osób między innymi 
ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń przyjął się zwy-
czaj zorganizowanych uroczystych spotkań z okazji 
Dnia Mamy i Dnia Ojca. Odbywają się one przede 
wszystkim w placówkach oświatowych ale chwała 
tym, którzy corocznie zapraszają mamy i ojców na 
spotkanie podkreślające siłę macierzyństwa, ojco-
stwa i szacunek dla ich codziennego wysiłku. Jed-
na z takich uroczystości zaistniała w roku ubiegłym 
na Powiślu z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich 
„Nadwiślanki” i kolejny raz w roku bieżącym po 
wystosowaniu przez nie zaproszenia - cieszyło się  
powodzeniem w tamtejszym środowisku. Obcho-
dy Dnia Mamy i Taty miały miejsce w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach 
Słupskich. Specjalnie na tą okazję oprawę artystycz-
ną spotkania przygotowały -  Koła Gospodyń „Kę-
pianiki”, „Żabieckie Powiślanki” i gospodynie uro-
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czystości  „Nadwiślanki” oraz uczniowie zerówki 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, solistki 
Alessia Sazio i Eliza Szczepaniak- uczennice tejże 
szkoły, grupa „Świetliki” ze Świetlicy dla Małych 
Dzieci w Ratajach Słupskich. O oprawę muzyczną 
zadbał zespół „Kaktus”. W tematyczny program ar-
tystyczny wplecione były życzenia  pyszny tort oraz 
słodycze dla przybyłych gości. Uczestniczyli w tym 
świątecznym spotkaniu również - Wiceminister 
Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Wójt Gminy 
Pacanów Wiesław Skop, radni powiatu i gminy z Po-
wiśla którzy w ciepłych słowach wyrazili się o takich 
jak to w Ratajach spotkaniach, gdzie razem dzieci, 
rodzice, dziadkowie swoją obecnością zaświadczają 
o sile rodziny, szacunku dla macierzyństwa, rodzi-
cielstwa. 

 Stowarzyszenie „Nadwiślanki”tą drogą pragnie po-
dziękować za pomoc materialną i fizyczną przy or-
ganizacji Dnia Mamy i Taty dla: Wójta Gminy Pa-
canów Wiesława Skopa, Radnego Powiatu Krzysztofa 
Eliasza, Radnych Gminy Pacanow Jana Matyjasa i 
Andrzeja Kapałka. Słowa wdzięczności za pomoc kie-
rują też, do pani Barbary Zawada.
 Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali część 
artystyczną na tę okazję i wszystkim przybyłym go-
ściom.
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Dzień rodziny w przedszkolu w Pacanowie

 Dzień Mamy i Taty to wyjątkowe 
święto! Każdy z nas je zna i szanuje. 
Wychowawcy znają rolę mamy w ży-
ciu dziecka i wiedzą, że mądra miłość 
rodzicielska daje gwarancję tego, aby 
dzieci były zdrowe, radosne, życzliwe 
i otwarte na innych.
 Nasze  coroczne święto z okazji Dnia 
Mamy i Taty, czyli DZIEŃ RODZINY, 
miało miejsce w piątek, 23 maja 2014 
r. w budynku ECB. Spotkanie przygo-
towały wszystkie dzieci uczęszczające 
do przedszkola. Młodsze grupy: „Mu-
chomorki” i „Krasnoludki” recytowały 
wierszyki i śpiewały piosenki związa-
ne ze świętem swoich kochanych ro-
dziców. Natomiast starsze grupy czyli: 
„Biedronki” i „Żabki” przygotowały 
przedstawienie pt.: „ Na majowej łące”. 
Dzieci wcieliły się w role najpiękniej-
szych wiosennych kwiatów, które obu-
dzone przez Słonko składały życzenia 
mamie i tacie. Wielki aplauz zebrały 
wszystkie tańce, przygotowane przez 
panią Joannę Białą- Wilk. Były one 
wesołe, żywiołowe i oddawały miły i 
radosny nastrój całej uroczystości. Na-
stępnie rodzice otrzymali prezenty od 
swoich pociech i wszyscy przeszli na 
plac przedszkolny, gdzie odbywała się 
dalsza część Dnia Rodziny w postaci 
pikniku rodzinnego na świeżym po-
wietrzu.
 Takie spotkania są okazją, nie tylko 
do bliższego poznania, ale głównie do 
wyrażenia podziękowania za trud, jaki 
wszyscy rodzice wkładają w wycho-
wanie swoich pociech. Bo przecież „... 
mama to skarb największy na świecie”, 
a tata „...jest potrzebny, żeby przybić 
gwóźdź, … by na spacer pójść”. Miło 
było popatrzeć na rodziców wpatrzo-
nych w swoje pociechy, które każdym 
wierszem, piosenką, tańcem- oddawa-
ły jak bardzo kochają swoją mamę i 
tatę.

Gabriela Czechowska



Z Życia Gminy18

DZIEŃ RODZINY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PACANOWIE

 W naszej szkole miało miejsce ciekawe wydarze-
nie integracyjne- Dzień Rodziny. Klasa II „a” wraz z 
wychowawcą, panią Barbarą Tomalską w nieco inny, 
ciekawy sposób chciała uczcić Dzień Matki i Ojca. 
Najpierw był uroczysty apel, a w nim montaż słow-
no-muzyczny, który był swoistą, pełną dobrego hu-
moru diagnozą relacji rodzinnych oraz życzenia od 

Dyrekcji. Nie zabrakło również samodzielnie wyko-
nanych upominków, kwiatów i tradycyjnych laurek. 
Ostatnim punktem programu był piknik rodzinny, 
na którym ,,gwoździem” programu były: słodki po-
częstunek, pieczenie kiełbasek, zabawy z chustą ani-
macyjną oraz niespodzianka – pyszne lody. 
 Wspaniałą ucztę przygotowali rodzice uczniów, 
za co serdecznie dziękują organizatorzy i uczestnicy 
imprezy
 Spotkaniu towarzyszył wspaniały rodzinny klimat 
i piękna pogoda.
Kochana Mamo ,Kochany Tato
Niech się Wam spełniają życzenia
Niech słońce zawsze Wam świeci
Przyjmijcie te skromne życzenia
Od kochających Was dzieci!

Redakcja SP w Pacanowie 
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Moc pracy i wspaniała atmosfera

 Moc pracy i wspaniała atmosfera, to ogólne wra-
żenia po zakończonych warsztatach pt. „Pożywne 
i zdrowe kulinarne perełki Powiśla” realizowanych 
w zakresie małego projektu w ramach działania 
413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję-
tego PROW na lata 2007-2013 zorganizowanych 
i przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich „Kępianki” we współpracy z 
„Żabieckimi Powiślankami” oraz Stowarzyszeniem 
„Nadwiślanki”.   Merytorycznym przygotowaniem 
warsztatów oraz ich praktyczną organizacją, w któ-
rej zakres wchodziło planowanie i przygotowanie 
kolejnych dni warsztatowych oraz zakup i dowiezie-
nie potrzebnych produktów i sprzętu kuchennego, 
a także przygotowanie miejsca pracy zajęła się nie-
zwykle profesjonalnie prowadząca warsztaty, Pani 
Lidia Wilk, na co dzień pracownica kuchni Caritas 
w Ratajach Słupskich. Spotkania odbywały się w ko-
lejne weekendy, począwszy od 28 kwietnia 2014r. , w 
sumie pięć dni warsztatowych oraz dodatkowo wiel-
ka bezpłatna promocja w czasie XII Międzynaro-
dowego Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie 
31 maja 2014r. Kulinarnymi perełkami „Nadwiśla-
nek” z Rataj były „Zalewajka” oraz „Ratajskie ciasto 
drożdżowe”, „Żabieckie Powiślanki” zaprezentowały 
„Gały żabieckie” i „Pączki ziemniaczane”, a „Kępian-
ki” – „Pierogi kępiańskie z kapustą i mięsem” oraz 
„Placki z blachy”( tzw. sodzioki). Panie z poszcze-
gólnych kół odkrywały tajniki przepisów i sposo-
by przygotowania swoich sztandarowych potraw 
tradycyjnych. W kolejnych zajęciach uczestniczyło 
średnio ok. 40 odbiorców. W tym miejscu pragnę 
podziękować moim Koleżankom z sąsiednich Kół 

Gospodyń Wiejskich, uczestnikom warsztatów, Pani 
Ewie Satora i Pani Ewelinie Rędzińskiej - pracow-
nikom biura LGD Stowarzyszenie „G5”, Pani Lidii 
Wilk oraz Koleżankom „Kępiankom” za współpracę 
i pomoc przy realizacji Małego Projektu i organiza-
cji warsztatów „Pożywne i zdrowe kulinarne perełki 
Powiśla”. 

Ewa Jamińska
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Złote Gody

 Są razem w związku małżeńskim pięćdziesiąt i wię-
cej lat. Mimo problemów zdrowotnych u wielu z nich 
a związanych z wiekiem nadal na ich twarzach jest 
uśmiech, nadal z troską patrzą na siebie i rodzinę, na-
dal z pokorą przyjmują wszystko to, co przynosi ko-
lejny dzień ich życia. Złoci jubilaci – małżonkowie z 
50-letnim stażem, mieszkańcy naszej gminy spotkali 
się w Urzędzie Gminy na specjalnej uroczystości zor-
ganizowanej przez gospodarzy gminy wraz z kierow-
nikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Jej ranga podkre-
ślona została nadaniem jubilatom przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego medali i dyplomów 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz prezenta-
mi od władz gminy.  Złote Gody w asyście władz gmi-
ny - wójta Wiesława Skopa, przewodniczącego Rady 
Gminy Jana Nowickiego i kierownika USC Anny 
Wirtek obchodziły 5 czerwca br. pary małżeńskie: 
Zofia i Adolf Niewrzał z Wójczy, Irena i Józef Sarek z 
Woli Biechowskiej, Janina i Stefan Godos z Obleko-
nia, Krystyna i Marian Karcz z Książnic, Krystyna i 
Edward Lolo ze Słupi, Władysława i Bolesław Matyjas 
z Kars Dużych, Marianna i Władysław Kępa z Kwaso-
wa, Marianna i Edward Stępień ze Zborówka, Geno-
wefa i Stanisław Janicki ze Sroczkowa, Maria i Antoni 

Majcher z Wójeczki, Łucja i Edward Czapla z Wójczy, 
Krystyna i Henryk Gawlik z Pacanowa, Maria i Józef 
Zaród ze Słupi. Państwo Gawlikowie w małżeńskim 
związku są już 60 lat. Względy zdrowotne nie pozwo-
liły kilku parom uczestniczyć w tym spotkaniu ale 
gospodarze gminy medale od prezydenta, życzenia 
przekażą osobiście w ich miejscu zamieszkania. Tra-
dycyjnie od lat oprawę tego wyjątkowego dla lokal-
nego środowiska spotkania przygotował zespół śpie-
waczy „Pacanowianie” dołączając zacnym gościom 
także swoje muzyczne życzenia. Na początku było 
zauroczenie, potrzeba bycia ze sobą, był ślub i wesele, 
po których wspólna małżeńska codzienność – praca 
zawodowa, obowiązki, zmartwienia, radości i sukce-
sy, wychowywanie dzieci. To wszystko kształtowało, 
wiązało i wzbogacało nasze rodziny.  Żadnego z nas 
nie omijały rodzinne burze, ostre wymiany zdań. Jak 
widać wyszliśmy z nich obronną ręką dbając o siebie 
nawzajem, nasze dzieci, będąc odpowiedzialnymi za 
słowa jakie są treścią przysięgi małżeńskiej – mówili 
wspominając przeżyta lata jubilaci. Życzymy im dużo 
zdrowia, pogody ducha i radości bycia razem, szczę-
śliwych kolejnych małżeńskich lat.
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Europejskie Centrum Bajki zaprasza do udziału
w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym

„Wszystkie Dzieci Świata”
Pacanów 2014.

 Nagrody w konkursie: I miejsce 2500 zł, II miejsce 1500 zł, III miejsce 1000 zł

 Pokonkursowe wystawy zaplanowano m.in. w: Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum 
Narodowym w Kielcach, Krakowie, Busku-Zdroju, Kurozwękach. 

Strona konkursowa: www.foto.pacanow.eu 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 Termin nadsyłania prac upływa 25 lipca 2014r. Prace należy nadsyłać na adres:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka

ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów

z dopiskiem „Wszystkie Dzieci Świata” 

Kontakt: koordynator konkursu
Wioletta Jędrzejczyk tel. 41 376 50 88,  foto@pacanow.eu
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Parafia Pacanów

Parafia Biechów

Uroczystość Bożego Ciała 2014
w parafiach naszej gminy

Co roku niby takie samo, msza, uroczysta procesja 
do czterech ołtarzy usytuowanych poza obrębem 
kościołów. Zdawać się może – takie samo od lat 
utrwalone w tradycji  - a mimo to dokumentując od 

lat te uroczystości zauważam, że każdego roku jest 
w nich coś nowego, podkreślającego podniosły cha-
rakter tego święta.   

 Dekretem biskupa ordynariusza Diecezji Kielec-
kiej w czerwcu nastąpiły zmiany osobowe w para-
fiach. Dotyczą one tak proboszczów jak i wikariu-
szy. Bp Kazimierz Ryczan mianował sześciu nowych 
proboszczów a wśród nich znalazł się ks. dr Paweł 
Kurek (dotychczas parafia św. Jana w Pińczowie),  
będący wcześniej w okresie prowadzenia parafii 
Pacanów przez proboszcza Lucjana Sito tu wikariu-
szem. To on aktywnie przygotowywał kościół i para-
fię do uroczystości podniesienia sanktuarium w Pa-
canowie do godności bazyliki mniejszej. Ks. Paweł 
obejmie parafię w Rachwałowicach w gminie Ko-

Zmiany osobowe w parafiach

szyce.  Zmienia również miejsce pracy 50 wikarych 
a wśród nich żegnamy wikariusza z parafii Biechów 
ks. Adama Dziadka, który przechodzi do parafii św. 
Brata Alberta w Busku-Zdroju i nasz dobry znajo-
my też będący w parafii Biechów przed ks. Adamem, 
ksiądz-piłkarz, reprezentant Polski duchownych, 
zdobywca z drużyną księży tytułu Mistrza Euro-
py i aktualny Mistrz Europy Duchownych Edward 
Giemza, który przechodzi z parafii bł. Jerzego Ma-
tulewicza w Kielcach do Działoszyc. Do Biechowa 
przyszedł ks. Piotr Grabarz



Z Życia Gminy 23

Parafia Rataje

Parafia Zborówek

Informacja Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie 
o przyznanych nagrodach w tegorocznej edycji

„Mistrzowie Muzyki i Teatru”

 29 maja odbył się przegląd Mistrzów Teatru, a 31 
maja na scenie plenerowej byliśmy świadkami prze-
glądu Mistrzów Muzyki.

VIII Spotkania Mistrzów Teatru
Jury w składzie: Marta Hankus, Wojciech Medyński, 
Mateusz Wróbel przyznało nagrody:
Grand Prix: 1500zł dla Kacpra Olszewskiego z Te-
atru PST za monodram „Rowerek”
Wyróżnienie dla  Teatru Stryk Pstryk  w wysokości 
900zł za spektakl „Takie jest życie”
Wyróżnienie dla Grupy Teatralnej „Na Fali” w wyso-
kości 900zł za spektakl „Baśń o grającym Imbryku”
Wyróżnienie aktorskie dla Marii Konczewicz w wy-
sokości 350zł

Wyróżnienie aktorskie dla Kingi Mokwa w wysoko-
ści 350zł
VIII Spotkania Mistrzów Muzyki
Jury w składzie Agata Steczkowska, Paweł Steczkow-
ski, Robert Cieśla przyznało nagrody:
Kategoria I
Grand Prix: 350zł dla Hanny Sztachańskiej
Wyróżnienie dla Elizy Szczepaniak (Rataje - gmina 
Pacanów) w wysokości 100zł
Wyróżnienie dla Julia Zadworna w wysokości 100zł
Dyplom specjalny: Natalia Michalska, Agata Zając
Kategoria II
Grand Prix: po 350zł dla Agaty Łabno i Pawła Ni-
kody
Wyróżnienie dla Zofii Sydor w wysokości 150zł
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Dobra zabawa nad zalewem w Solcu Zdroju

 Grupa mieszkańcy DPS-ów ze Słupi i Rataj uczest-
niczyła 18 czerwca w kolejnym, piątym już Sobót-
kowym Spotkaniu Integracyjnym nad Zalewem w 
Solcu Zdroju. Jego pomysłodawcą i corocznym or-
ganizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Potrze-
bujących „Wielki Grosz” i Dom Pomocy Społecznej 
w Zborowie. Celem spotkań jest integracja osób 
niepełnosprawnych, pobudzanie ich do aktywności, 
podtrzymywanie już zawartych w latach ubiegłych 
znajomości i dobra, wspólna zabawa wypełniona 
wieloma atrakcjami. Uczestniczyli w nim w roku 
bieżącym mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej 
z Gnojna, Świniar, Łagiewnik, Pińczowa, Zborowa, 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Buska-

-Zdroju, Gnojna z opiekunami, osoby niepełno-
sprawne z terenu gminy Solec-Zdrój i grupa miesz-
kańców DPS-ów z naszej gminy. Tematem wiodącym 
spotkania była tradycja ludowa i każda grupa miała 
zaprezentować ludową przyśpiewkę albo taniec. Na-
sze grupy na tle pozostałych wypadły bardzo dobrze 
a szczególnie zauważona była i pozytywnie oceniona 
przez organizatorów prezentacja taneczna DPS Słu-
pia (duże brawa za ten występ). Gościem specjalnym 
było Koło Gospodyń Wiejskich „NADWIŚLANKI” 
z Rataj Słupskich, które przygotowało do degustacji 
zestaw potraw regionalnych. Tu na stołach pojawiły 
się między innymi  placki sodziaki, chleb wiejski, ser 
i masło wyrabiane według staraj tradycji powiślań-
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Bajkowe Wakacje z Europejskim Centrum Bajki

Wraz z początkiem wakacji dzieci, młodzież oraz dorośli mogą skorzystać z atrakcji,
które oferuje Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia plastyczne, muzyczne oraz do kina „Szkatułka”!!!
Zaczynamy 7 lipca!!!

Plan zajęć wakacyjnych w Europejskim Centrum Bajki

Poniedziałki
10:00 – 12:00 Bajkowe kino „Szkatułka”- filmy dla dzieci i młodzieży (Sala kinowa).
10:00 – 12:00 Gry stolikowe dla dużych i małych (Sala Warsztatowa  ECB).
12:00 – 14:00 Na sportowo z konsolą PlayStation movie (Sala Teatralna).
Wtorki
10:00 – 12:00 Bajkowe kino „Szkatułka”- filmy dla dzieci i młodzieży (Sala kinowa).
10:00 - 12:00 „Instrumenty muzyczne bez tajemnic” - lekcje gry oraz wykłady poświęcone instrumentom 

muzycznym (Sala teatralna ECB).
12:00 – 14:00 „Śpiewać każdy może” - karaoke dla wszystkich (Sala kinowa).
17:00 – 19:00 Warsztaty plastyczne (Sala Warsztatowa ECB).
Środy
10:00 – 12:00 Bajkowe kino „Szkatułka” - filmy dla dzieci i młodzieży (Sala kinowa).
10:00 – 12:00 Gry planszowe (Sale Warsztatowa ECB).
12:00 – 14:00 Na sportowo z konsolą Play Station movie (Sale Teatralna).
Czwartki
10:00 – 12:00 Bajkowe kino „Szkatułka”- filmy dla dzieci i młodzieży (Sala kinowa).
10:00 - 12:00 „Instrumenty muzyczne bez tajemnic” - lekcje gry oraz wykłady poświęcone instrumentom 

muzycznym (Sala Teatralna).
12:00 – 14:00 „Śpiewać każdy może” - karaoke dla wszystkich (Sala kinowa).
17:00 – 19:00 Warsztaty plastyczne (Sala Warsztatowa ECB).
Piątki
10:00 – 12:00 Bajkowe kino „Szkatułka”- filmy dla dzieci i młodzieży (Sala kinowa).
11:00 – 12:00 Dzień z grami wielkoformatowymi ( Plac przed budynkiem lub Sale Warsztatowe ECB).
12:00 – 14:00 Mój instrument muzyczny - warsztaty plastyczne z tworzenia instrumentów 
(Sala Warsztatowa ECB).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!!!

skiej, smalec domowej roboty, ogórki kiszone. Zni-
kały one błyskawicznie chwalone za niepowtarzalny 
smak, inny niż te ze sklepowych półek. Panie z tego 
koła prowadziły i były jurorami super konkursu – 
wyrabiania masła gdzie nieźle radziły sobie opiekun-
ki ze Słupi i Rataj ale najlepiej radził sobie opiekun 
z Pińczowa. Pysznej zabawy, radosnego śmiechu, 
puszczania wianków sobótkowych na wodę i dobrej 
zabawy tanecznej nie brakowało i tylko żal było pen-
sjonariuszom DPS-ów odjeżdżać – szkoda, że tak 
krótko to spotkanie trwało, mogło być do samego 
wieczora – mówiły szczególnie panie.
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 Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Zespole 
Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy za-
prosiła mieszkańców rejonu działania szkoły w tym 
w szczególności całe rodziny uczniów na piknik pod 
hasłem „Postaw na rodzinę”. W kolejnych odsłonach 
pikniku nabiera to hasło dużego znaczenia w lokal-
nym środowisku i odzew na zaproszenie szkoły jest 
imponujący. 
 We wszystkich obecnych na tegorocznym, trze-
cim już z kolei było tyle pogody ducha, że wyjątkowo 
chłodny dzień nie mógł popsuć nikomu nastroju. A 
poza tym niedzielne popołudnie w nietuzinkowej, z 
atrakcjami zabawie dzieci, młodzieży razem z rodzica-
mi czy dziadkami - czy może być coś wspanialszego? 
 Po oficjalnym otwarciu pikniku przez Dyrektora 
Zespołu Marzenę Studziżur wszyscy zgromadzeni 
mieli okazję uczestniczyć w przygotowanej części 
artystycznej -  kolorowych i rozśpiewanych wystę-
pach dzieci z klas I-III oraz przedszkolaków. Skocz-
ne, wesołe piosenki oraz wyjątkowe układy taneczne 
zostały nagrodzone przez widzów gromkimi okla-
skami.
 Potem wspólna zabawa, degustacja między inny-
mi przeróżnych wyrobów cukierniczych,  grillowa-

WÓJCZAŃSKI III PIKNIK RODZINNY 

nie, podczas których można było posłuchać znanych 
piosenek w wykonaniu zespołu muzycznego Pana 
Tadeusza Kwiatkowskiego.
 Dużym zainteresowaniem cieszyły się na pikniku: 
wesołe miasteczko , rysowanie węglem swojej rodziny, 
pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez straża-
ków oraz Wielka Loteria Nagród. Była też prezenta-
cja dorobku fotograficznego uczennicy gimnazjum 
w Pacanowie Kingi Mierzwy, której jedno ze zdjęć 
wygrało konkurs międzygminny organizowany przez 
Stowarzyszenie G5. Dobrej, beztroskiej zabawy było w 
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Rok szkolny 2013/2014 przeszedł do historii
 81 absolwentów, uczniów klas trzecich gimnazjów 
rok następny rozpoczną już w szkołach poza naszą 
gminą. W sumie w zakończonym roku nauki kształci-
ło się w szkołach podstawowych gminy 409 uczniów, 
223 w gimnazjach i 192 objętych było opieką przed-
szkolną. Na podstawie opublikowanych przez Okrę-
gową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi ostatecznych 
wyników sprawdzianu kompetencji w klasach VI 
szkół podstawowych i egzaminu końcowego w kla-
sach III gimnazjów przedstawiają się one następująco: 
Egzamin gimnazjalny 2014 -  wyniki w powiecie bu-
skim. Opracowanie na podstawie średnich wyników 
z poszczególnych przedmiotów. Pierwszą liczbą jest 
suma punktów i w nawiasie średnie powiatowe w ko-
lejności  – język polski, historia, matematyka, przed-
mioty przyrodnicze, język angielski poziom podsta-
wowy. 
1. Wiślica - 102,91 (22,46 + 21,83 + 13,21 + 17,15 

+  28,26)
2. Busko Zdrój - 97,53 (22,13 + 19,47 + 13,94 + 14,99 

+ 27,00)
3. Stopnica - 90,81 (20,60 + 18,60 + 12,34 + 14,45 

+  24,82)
4. Nowy Korczyn - 90,74 (21,64 + 18,79 + 11,73 

+  13,91 + 24,67)
5. Pacanów – 89,85 (20,96 + 20,01 + 11,26 + 14,60 + 

23,02)
6. Tuczępy - 88,92 (22,17 + 19,12 + 11,12 + 13,74 

+  22,77)
7. Gnojno - 79,31 (19,22 + 18,28 + 9,16 + 12,97 

+  19,68)
8. Solec-Zdrój - 76,91 (19,13 + 16,64 + 11,00 + 13,40 

+ 16,74).
W województwie świętokrzyskim powiat buski upla-
sował się na siódmy miejscu. 

Sprawdzian szóstoklasistów 2014 – wyniki w powie-
cie buskim
W powiecie buskim najwyższy wynik osiągnęła Szko-
ła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Ratajach 
Słupskich aż 77 procent !!  Gratulacje Sprawdzian 
szóstoklasisty zawierał do rozwiązania 26 zadań, za 
które można było uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
Uczniowie w naszym województwie zdobyli średnio 
25,83 punktów, czyli około 64,6 % możliwych do zdo-
bycia. Z takim wynikiem nieco przewyższają średnią 
krajową, która w tym roku wyniosła 25,82 punktów. 
Powiat buski osiągnął drugi wynik w województwie, 
średnia 26,29 punktów na 40 możliwych. Wyniki - 
GMINA PACANÓW
Zdawało 76 uczniów, średnia 26,55 -  61,1 % 1. Szkoła 
Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Ratajach Słup-
skich – 22 uczniów, 77 %
2. Szkoła Podstawowa imienia Fundacji Zofii i Wła-
dysława Pokusów Wspierania Edukacji w Oblekoniu 
– 6 uczniów, 66,3 %
3. Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyń-
skiego w Pacanowie – 39 uczniów, 62,3 %
4. Szkoła Podstawowa w Zespole Publicznych Placó-
wek Oświatowych w Wójczy – 9 uczniów, 58,1 %
Dla porównania najlepsze szkoły w innych gminach 
powiatu buskiego uzyskały wyniki: Zespół Placówek 
Oświatowych numer1 Szkoła Podstawowa Nr 1 imie-
nia Stanisława Staszica w Busku-Zdroju – 50 uczniów, 
74,4 %; Szkoła Podstawowa numer 3 imienia pułkow-
nika Aleksandra Krzyżanowskiego w Busku-Zdroju 
- 65 uczniów, 72,2 %; Zespół Placówek Oświatowych 
w Szańcu – Szkoła Podstawowa – 16 uczniów, 70,9 
%; Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawo-
wa imienia Batalionów Chłopskich w Stopnicy – 71 
uczniów, 68,7 %.

Wójczy dla wszystkich pod dostatkiem a zapobiegliwi  
gospodarze spotkania dbali, aby było dynamicznie, 
ciekawie i … tak po prostu – rodzinnie.
 Nauczyciele oraz uczniowie serdecznie dziękują 
sponsorom: przewodniczącej Rady Rodziców, Pani 
Małgorzacie Mierzwie, Wójtowi Gminy Pacanów, 
Panu Wiesławowi Skopowi, Radnym Powiatowym, 
Panom: Robertowi Gwoździowi i Krzysztofowi Elia-
szowi, Radnym Gminy Pacanów: Pani Cecylii Bo-
nar i Krzysztofowi Jankoskiemu, Pani Renacie Jan-
koskiej, Państwu Joannie i Krzysztofowi Cepilom, 
Państwu Barbarze i Waldemarowi Mazurom oraz 
Rodzicom za pomoc w przygotowaniu pikniku.
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Żegnaj szkoło! Wyróżnienia dla uczniów
- Podziękowania dla pedagogów i rodziców

 W ostatni piątek czerwca br. uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i przedszkolaki zakoń-
czyli zajęcia szkolne i rozpoczęli wakacje. Na uro-
czystych akademiach podsumowano 10 miesięcy 
pracy dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej w 
Gminie Pacanów. Wręczono wyróżnienia i nagrody 
najlepszym z najlepszych uczniów. W spotkaniach 
licznie wzięli udział rodzice, przyjaciele i sponsorzy 
placówek oświatowych oraz przedstawiciele władz 
samorządowych w osobach wójta gminy Wiesława 
Skopa oraz przewodniczącego Rady Gminy Pacanów 
Jana Nowickiego wraz z grupą radnych. Tradycyjnie 
już gospodarz gminy wyróżnił najlepszych uczniów 
w każdej szkole przy okazji wyrażając zadowolenie 

z osiągnięcia bardzo dobrych wyników na końcowo 
rocznym sprawdzianie   kompetencji uczniów klas 
szóstych w Gminie Pacanów. ,,… To jeden z naj-
lepszych wyników ostatnich lat! Dyrektorom szkół, 
nauczycielom poszczególnych przedmiotów i wy-
chowawcom klas szóstych należy się szacunek oraz 
słowa mocnego podziękowania! Myślę , że wyniki te 
będą bardzo dobrze oddziaływać na edukację gim-
nazjalną już od września br.”- powiedział W.Skop w 
czasie akademii w Ratajach Słupskich. Słowa te pa-
dły nieprzypadkowo w tym miejscu, gdyż to właśnie 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach 
Słupskich uzyskała jeden z najlepszych wyników 
sprawdzianu w województwie. Z ust gospodarza 
gminy padło też wiele podziękowań pod adresem 
sponsorów szkół i przedszkoli oraz rodziców ofiar-
nie wspierających gminną oświatę.

Gabriela Pawelec - SP w Oblekoniu Aleksandra Borycka - Gimnazjum w Pacanowie

Wiktoria Zych i Martyna Wójcik - SP w Ratajach

Patrycja Mierzwa - SP w Wójczy
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Podsumowując zakończony rok szkolny nasi uczniowie odnieśli kilka znaczących sukcesów na arenie po-
nadgminnej wartych odnotowania, poznawały świat poza granicami miejscowości, w których mieszkają, 
był pokaz mody i prezentacje umiejętności w atrakcyjnej formie a także „zaliczyli” ekstra prezent – tygo-
dniowy pobyt w ramach tzw. zielonej szkoły. Więcej – patrz poniżej

 W dniach  23-24 maja 2014 roku w Zespole Pla-
cówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie odbył się 
Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w 
Ruchu Drogowym organizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komendę Główną 
Policji w Kielcach. Do rywalizacji przystąpiło dwana-
ście drużyn reprezentujących poszczególne powiaty 
województwa świętokrzyskiego. Powiat buski dzięki 

FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

- WŁOSZCZOWA 2014

wygraniu eliminacji powiatowych reprezentowała 
drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich 
w składzie Lucyna Trela, Arkadiusz Grzywa, Jakub 
Parka, Grzegorz Nega - opiekun  Pan Albert Stojek. 
W czasie dwudniowych zmagania konkursowych 
drużyny rywalizowały w następujących konkuren-
cjach: - test z przepisów o ruchu drogowym - jazda 
po sprawnościowym torze przeszkód, - udzielanie 

,,…Jesteście wypróbowanymi partnerami samorzą-
du  gminy w dziele edukacji. Wasze wsparcie w trud-
nych dla oświaty czasach jest bezcenne”  – zaznaczył 
wójt.  Jednym z takich przyjaciół naszych szkół jest 
Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży 
Wiejskiej z Krakowa Stefan Rachwalski, który na 
uroczystości zakończenia roku szkolnego w Oble-
koniu już zapowiedział ufundowanie w porozumie-
niu z samorządem gminy 4-5 tablic interaktywnych 
wraz z projektorami marki ,,Sony” dla naszych szkół 
i przedszkola. Dodajmy, że w ostatnich latach dzię-
ki jego życzliwości udało się także doposażyć kilka 
szkolnych pracowni komputerowych i zorganizować 
ciekawe wycieczki dla uczniów.

Martyna Adamczyk i Marcin Grzyb - SP w Pacanowie

Katarzyna Pietrzak - Gimnazjum w Ratajach

Wyróżnieni uczniowie:
1. Szkoła Podstawowa w Pacanowie: Martyna Adam-

czyk, Marcin Grzyb
2. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w 

Wójczy: Patrycja Mierzwa
3. Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich: Wikto-

ria Zych, Martyna Wójcik
4. Szkoła Podstawowa w Oblekoniu: Gabriela Pawe-

lec
5. Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie: Aleksandra Bo-

rycka 
6. Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich: Katarzyna 

Pietrzak
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Nieco więcej o naszym patronie
– ciekawie z atrakcjami w SP Rataje

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach 
Słupskich   świętowała Dzień Patrona pod hasłem; „ 
Wesoły Świat Jana Brzechwy”. Uroczystość  ta  zosta-
ła połączona z uczczeniem  Dnia  Dziecka, który dla 
dzieci ma zawsze szczególne znaczenie. Międzynaro-
dowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej 
Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się 
w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dla-
czego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerw-
ca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca 
począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była 
organizacja The International Union for Protection 
of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie 
Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 pań-
stwach świata. W tym dniu nauczyciele zorganizowali 
dla uczniów szereg atrakcji:
Konkurs plastyczny „Kolorowy świat Brzechwy”, mię-
dzyklasowy turniej sportowy klas starszych „Sporto-
wy świat Brzechwy”, kino Brzechwy, szkolny konkurs 
piosenki anglojęzycznej „I Like Sing English Song”, 
wspólne grillowanie. Jednym z nich był  przeprowa-
dzony Gminny Konkurs Czytelniczy „Brzechwolo-
andia”, który  miał na celu rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych wśród uczniów szkół podstawowych 
gminy Pacanów. W konkursie brały udział 2 osobowe 
drużyny  uczniów reprezentujące szkoły podstawowe   
z Rataj, Oblekonia  i Wójczy.   Biorący w nim udział 
uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowa-
niem i dużą wiedzą  w zakresie  znajomości twórczo-
ści oraz życiorysu poety- Jana Brzechwy. W konkursie 
biorący udział uczniowie zostali nagrodzeni  indywi-
dualnie i drużynowo. Indywidualnie uczniowie zaję-
li:   I miejsce – Agnieszka Matuszewska, II miejsce 
– Wioleta Klimczak (SP Rataje Słupskie ), III miejsce 

– Agnieszka Juszczyk (SP Wójcza), IV miejsce – Kon-
rad Polański i Agnieszka Filipowicz ( SP Oblekoń), 
V miejsce – Natalia Zych (SP Wójcza ) Drużynowo I 
miejsce zajęły uczennice ze Szkoły w Ratajach Słup-
skich, II miejsce – uczennice  ze Szkoły Podstawo-
wej w Wójczy oraz III miejsce – uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Oblekoniu . Składamy serdeczne po-
dziękowania  nauczycielom za udział i bardzo dobre 
przygotowanie uczniów do konkursu:   Pani   Beacie  
Wojtyś  ze Szkoły Podstawowej  w Wójczy i Pani Da-
nucie Juszczyk ze Szkoły Podstawowej  w Oblekoniu  
.  Organizatorem konkursu był nauczyciel bibliote-
karz -  Barbara Pawełczyk ze Szkoły Podstawowej w 
Ratajach Słupskich. Wszystkim uczestnikom bardzo 
gratulujemy . Na zakończenie uczniowie zaprezento-
wali  się w części artystycznej – recytując i śpiewając  
wybrane utwory  z  twórczości  Jana Brzechwy oraz 
kilka faktów z  jego życia. Do utworów dzieci przy-
gotowały również piękne układy taneczne. Po czę-
ści artystycznej dyrektor placówki mgr inż. Krzysz-
tof Eliasz najlepszym czytelnikom wręczył dyplomy  
ze  Szkolnego konkursu czytelniczego dotyczącego 
twórczości Jana Brzechwy. Konkurs  przeprowadził 
nauczyciel bibliotekarz mgr Barbara Pawełczyk.  W 
przedziale klas I-III dyplom za najlepszą znajomość 
utworów bajkopisarza dyplomy zostały przyznane; I 
miejsce – Magdalena Nogaś (kl. I),  Klaudia Dude-
k(kl.II),  Kinga Bąk (kl.III); II miejsce zajęły- Domi-
nika Wójcik(kl.I), Gabriela Religa (kl.II), Weronika 
Wójcik(kl.III), III miejsca zajęły – Dominika Guzi-
k(kl.I), Maja Pietrucha (kl.II), Karolina Łabuz ( kl. 
III) W grupie uczniów klas IV-VI dyplomy otrzymali 
za I miejsce – Agnieszka Matuszewska, II miejsce – 
Wioleta Klimczak, III miejsce – Karolina Maciszew-
ska oraz IV Sebastian Kawa.

pierwszej pomocy przedmedycznej, - jazda po mia-
steczku rowerowym  
 Po zaciętej rywalizacji drużyna z Gimnazjum w 
Rataj Słupskich zajęła bardzo wysokie piąte miejsce 
z minimalną stratą do podium. Na szczególne sło-
wa uznania zasługuje również nasz uczeń Arkadiusz 
Grzywa, który w klasyfikacji indywidualnej uzyskał 
bardzo wysokie piąte miejsce, będąc w ścisłej czo-
łówce w każdej z przeprowadzonych konkurencji. 
Po zakończonych zmaganiach uczniowie otrzyma-
li z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ciekawe nagro-
dy, a szkoła piękną statuetkę. W tym miejscu należy 
podkreślić wspaniałą organizację turnieju. W czasie 
jego trwania uczniowie poza rywalizacją sportową 
uczestniczyli w szeregu różnych atrakcji. Między 
innymi w Pikniku Bezpieczeństwa „Mundurowi – 
dzieciom”, wycieczce do Czarncy, gdzie oglądali Izbę 
Pamięci Stefana Czarnieckiego, kościół, pomnik i 
park arboretum. Wreszcie mogli uczestniczyć w za-
jęciach na basenie. Będzie co wspominać !!! Gratu-
lujemy całej drużynie !
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Wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”

 W dniach 02.06. – 07.06 2014 r. klasa IV a  prze-
bywała na ,,zielonej szkole” w Dąbkach nad mo-
rzem. Grupą opiekowała się  p. dyrektor Małgorzatą 
Stańczyk i wychowawca klasy p. Barbara Nawrot. 
Pani Barbara Nawrot, która jest organizatorem wy-
prawy, od wielu lat starała się o to, aby taka forma 
edukacji połączonej z rekreacją urzeczywistniła 
się. Przeszkodą jak to najczęściej bywa, były wyso-
kie koszty. W tym roku udało się zrealizować pla-
ny dzięki życzliwym osobom i instytucjom. Wielkie 
podziękowania należą się kierownikowi GOPS  p. 
Edwardowi Wojniakowi za przychylność i znalezie-
nie  możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Był to 
tydzień pełen wrażeń. Nadmienić należy, że dla nie-
których uczniów był to pierwszy wyjazd nad morze. 
Dzieci realizowały obowiązek szkolny, ale miały też 
czas na wypoczynek w zdrowym klimacie wybrzeża, 
w strefie oddziaływania jodu i soli. W wolnych chwi-
lach zwiedzały Kołobrzeg i Darłówek. Miały okazję 

 Teraz czas na wakacyjny wypoczynek, relaks, czas 
wolny od nauki. Aby upłynął szczęśliwie – prosimy o 
zapoznanie się z apelem Komendy Powiatowej PSP 
w Busku Zdroju i wracajcie szczęśliwie od września 
do kolejnych zadań, do kolejnego etapu kształcenia. 
Miłych WAKACJI !! 

popływać statkiem po Bałtyku. Ponieważ dzieci 
rzadko bywają zmęczone, to wieczorami odbywały 
się dyskoteki. Dużą atrakcją okazały się dla uczniów 
,,Neptunalia” – na których trzeba było przejść kilka 
prób np. próbę słonej wody, papki, pokonania szysz-
kowego toru, przejścia przez linę, nadania morskich 
imion. To była wspaniała  integrująca zabawa.  
 Uczniowie wrócili zmęczeni podróżą, ale bardzo 
zadowoleni, a my w szkole mogliśmy im tylko za-
zdrościć.

Redakcja SP Pacanów

Nagrodzeni w konkursie literackim
„List do przyszłości”

i obchody 25-lecia wolności w Kielcach
 Polacy od stuleci starali się o odzyskanie niepod-
ległości i utworzenie samodzielnego, suwerennego 
i wolnego państwa. Nasze marzenie spełniło się 4 
czerwca 1989r. Wówczas Polacy wzięli udział w I 
wolnych wyborach poprzez głosowanie. Od tam-
tej pory sami podejmujemy decyzje odnoszące się 
do naszego państwa. W tym roku obchodzimy 25. 
rocznicę tych wydarzeń. Z tej okazji do Polski przy-
byli przedstawiciele ponad 40. państw m.in. Barack 
Obama.  W ramach obchodów 25-lecia wolno-
ści, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochot-
niczych Hufców Pracy oraz Zarząd Wojewódzki 
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” zorganizowali 
konkurs literacki pt. „List do przyszłości”. Nawiązu-
jąc do wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku, zachęcali 
mieszkańców województwa świętokrzyskiego, aby 
poprzez słowo pisane uczcić dwudziestą piątą rocz-
nicę odzyskania wolności. Konkurs miał na celu 
motywowanie mieszkańców województwa świę-
tokrzyskiego do rozwijania zdolności literackich, 
rozwijania wyobraźni i kreatywności oraz uwrażli-
wiania na piękno słowa pisanego. Temat okazał się 

jednak dużym wyzwaniem dla uczestników. Musieli 
się oni wykazać znajomością historii oraz wrażli-
wością artystyczną. Laureaci, na pytanie co ich in-
spirowało do napisania utworu, który komisja tak 
wysoko oceniła, odpowiadali różnie. Dla jednych 
natchnieniem były opowieści krewnych, dla dru-
gich osobiste przeżycia, a jeszcze inni twierdzili, że 
w swych dziełach opisywali otaczający, czasami nie-
zrozumiały świat. Pośród prac konkursowych poja-
wiły się zarówno eseje, wiersze, listy osobiste, dia-
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„KRÓTKA HISTORIA STROJÓW”

 24 czerwca wszystkie dzieci z naszego przedszkola 
zostały zaproszone na niepowtarzalny pokaz mody, 
który odbył się w budynku ECB. W role modelek 
wcieliły się pensjonariuszki Domu Pomocy Społecz-
nej w Słupi, profesjonalnie przygotowane do wystę-
pu. Bowiem pokaz taki to nie tylko piękny strój, ale 
też odpowiednia oprawa muzyczna, światła i ruch 
modelek na wybiegu. Temu występowi nic a nic nie 
zabrakło! Panie prezentowały się pięknie i dostojnie. 
Przedszkolaki poznały dzieje strojów od czasów pre-
historycznych do współczesności. Nie zabrakło też 
krótkich informacji na temat materiałów, jakie w da-
nym okresie się nosiło, ich cech charakterystycznych 
oraz dodatków do strojów jakie wówczas wykorzy-
stywano. Całości pokazu dopełnił pięknie zatańczo-
ny polonez przez wszystkie modelki. Pokaz przygo-

towały ze swoimi podopiecznymi Anna Zdziebko, 
Renata Kajda i Agnieszka Chrabąszcz.  Pokaz mody 
w naszej miejscowości – to przecież niebywałe wy-
darzenie! 

Gabriela Czechowska

logi oraz opowiadania.  Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród odbyło się w Kielcach 4 czerwca 
2014r. podczas obchodów 25-lecia odzyskania wol-
ności. Patronat nad uroczystościami objął marsza-
łek województwa świętokrzyskiego - Adam Jarubas. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. : Zdzisław 
Wrzałka - Starosta kielecki , Grzegorz Bień – Ku-
rator Oświaty w Kielcach, przedstawiciele Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, odczytano także 
list od Pani Minister Obrony Narodowej - Beaty 
Oczkowicz. Konkurs był skierowany do młodzieży i 
osób dorosłych. Wśród nagrodzonych z wojewódz-
twa świętokrzyskiego znalazły się cztery uczennice z 
Gimnazjum nr 2 im Batalionów Chłopskich w Ra-
tajach Słupskich.  II miejsce zajęła Oliwia Żmuda za 
wiersz pt. „ Wolna Polska” , Wyróżnienia otrzymały 

: Katarzyna Pietrzak za esej pt. „Kiedyś było inaczej”, 
Lucyna Trela za esej : „ Wolność– jedno słowo, wie-
le znaczeń”, Agnieszka Warzecha za pracę pt. „Roz-
mowy o wolności” Prace powstały pod kierunkiem 
nauczycielki j. polskiego mgr Doroty Czub. W tek-
stach uczennice nawiązywały do wydarzeń z lat 80. 
PRL-u. Starały się ukazać różnice pomiędzy czasami 
współczesnymi a przeszłością. Młodzi twórcy in-
spirowali się opowieściami rodziców, dziadków, są-
siadów, rodziny… Zdobywali informacje również z 
literatury i Internetu po to, aby jak najlepiej wyrazić 
swój stosunek do wydarzeń z przeszłości. Na stronie 
internetowej gminy prezentowane są w pełnej wersji 
wyróżnione prace naszych uczennic – odsyłamy tam 
do zapoznania się z tymi ciekawymi a zarazem ory-
ginalnymi tekstami.
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10  ROCZNICA 
WEJŚCIA POLSKI  DO UNII EUROPEJSKIEJ

 To ważne dla naszego kraju wydarzenie nie mogło 
umknąć uwadze szkoły. Dlatego też w Szkole Podsta-
wowej w Pacanowie uczniowie postanowili ukazać 
ten fakt w nieco odmienny sposób. Klasa VI b pod 
kierunkiem wychowawcy pani Renaty Moussa przy-
gotowała wspaniałe, przepełnione dobrą muzyką i 
humorem przedstawienie, w którym z ,,przymruże-

niem oka” prezentowane były elementy kultury cha-
rakterystyczne dla danego kraju. Taka kabaretowa 
prezentacja tematu okazała się ,, strzałem w 10”, bo 
młodzi widzowie uzupełniły swoją wiedzę, dobrze 
się przy tym bawiąc.

Redakcja SP w Pacanowie
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Krasnoludki i Muchomorki na wycieczce!
 Wycieczka to ważne wydarze-
nie w życiu najmłodszych przed-
szkolaków. Niektóre dzieci po raz 
pierwszy jechały autobusem i to 
była już dla nich wielka atrakcja. 
Wycieczka najmłodszych przed-
szkolaków z Samorządowego 
Przedszkola w Pacanowie odbyła 
się w dniu 16.06.2014r a celem jej 
było uzdrowisko Busko-Zdrój. Or-
ganizatorką i jednocześnie prze-
wodniczką naszej wycieczki była 
dyrektor Zdzisława Belon. Space-
rując po parku-jego nowszej części 
w ciszy i spokoju podziwialiśmy 
piękne, kolorowe kwiaty, krzewy, 
drzewa, zobaczyliśmy też małe 
jeziorka. Urzekły nas pływające 
na powierzchni wody śliczne li-
lie wodne i obok pływające dzikie 
kaczki z maleńkimi kaczątkami. 
Wędrując alejkami i przechodząc 
przez mostek dotarliśmy do czę-
ści parku uzdrowiskowego-ogrodu 
łazienkowskiego znajdującego się 
obok budynku „Marconi”. To naj-
bardziej reprezentacyjny budynek 
uzdrowiska w Busku zajmujący 
centralne miejsce parku zdrojowe-
go. Weszliśmy do głównego holu 
tego sanatorium, by tam zobaczyć 
Pijalnię Wód Zdrojowych a na-
stępnie piękną Salę Koncertową 
do której zapraszają  gipsowe po-
sągi Orfeusza i Eurydyki. W tej 
sali po obu stronach obok wielkich 

luster umieszczone są popiersia 
bogów rzymskich a z sufitu zwi-
sają ogromne dekoracyjne żyran-
dole. Po wyjściu z budynku alej-
ką będącą Promenadą gwiazd ze 
„słoneczkami” ludzi związanych z 
muzyką poważną odwiedzających 
uzdrowisko i biorących udział w 
festiwalach, koncertach doszliśmy 
na środek parku z wielką fontan-
ną a następnie do muszli kon-
certowej. W tym miejscu troszkę 
posiedzieliśmy na ławeczkach i 
wzmocniliśmy swoje siły smakując 
ciasteczka, by wyruszyć w dalszą 
drogę. Spacerkiem dotarliśmy do 
placu zabaw położonego wśród 
ogromnych starych drzew a po 
krótkiej zabawie przeszliśmy przed 
Buskie Samorządowe Centrum 
Kultury gdzie znajdują się dooko-
ła budynku drewniane rzeźby z 

plenerowej wystawy „Wrażliwość 
w drewnie ukryta”. Przysiedliśmy 
też na ławeczce-pomniku Woj-
ciecha Belona-  pieśniarza, poety 
i kompozytora, którego imię nosi 
BSCK. Tak zakończyła się nasza 
wycieczka i musieliśmy wracać, by 
zdążyć do przedszkola na smaczny 
obiad. Wycieczka dobiegła końca, 
ale wspomnienia zostały i na pew-
no niejeden raz tam jeszcze poje-
dziemy, bo bardzo nam się podo-
bało. Krasnoludki i Muchomorki 
z wychowawczyniami- E.Kapusta 
i B. Żurek dziękują pani dyrektor 
Zdzisławie Belon za to, że oprowa-
dzając nas po buskim uzdrowisku 
opowiadała nam o miejscach, któ-
re odwiedzaliśmy i poprowadzi-
ła nas najpiękniejszymi szlakami 
parku uzdrowiskowego. 

Barbara Żurek
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Aktywne działanie przedszkola w Pacanowie
w ramach programu

„Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”

Każde dziecko o tym wie: chcesz być zdrowy-ruszaj się! 
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele a z wszystkiego 
jedna racja: górą sport i rekreacja! 

 W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie re-
alizowany jest program „Przedszkole przyjazne ży-
wieniu i aktywności fizycznej”, którego celem jest 
wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności 
fizycznej u dzieci.
 Od początku jego realizacji wdrażane były zasady 
dobrego i zdrowego odżywiania się i zdrowego try-
bu życia poprzez różne formy takie jak zajęcia, zaba-
wy, konkursy a także spacery, wycieczki, ćwiczenia 
gimnastyczne, zabawy taneczne, ruchowe, zabawy 
na świeżym powietrzu. Kontynuując ten program w 
dniu 10.06.2014r odbyła się impreza sportowa w któ-
rej wzięły udział wszystkie przedszkolaki. Scenariusz 
„Dnia sportu” przygotowała i imprezę poprowadziła 
nauczycielka Ewa Kapusta , która jest liderem tego 
programu w naszej placówce. Dzieci i rodzice na pla-
cu przedszkolnym brali udział w różnych konkuren-
cjach sportowych, których celem było propagowanie 
aktywności ruchowej a przez to rozwijanie sprawno-
ści fizycznej dzieci a także integracja poprzez wspólną 
zabawę i rywalizację sportową. 
 Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem bra-
ły udział w konkurencjach grupowych i indywidu-
alnych. Po krótkiej rozgrzewce przy muzyce jako 
pierwsze rywalizację rozpoczęły mamy w konkuren-
cji-skakanie na skakance a następnie było rzucanie 
woreczkami do celu, biegi z woreczkami na głowie, 

biegi z rozkładaniem krążków, przeciąganie liny, to-
czenie piłki między pachołkami, slalom ”umyj ręce” a 
także konkurencja ćwicząca zmysły- rozpoznawanie 
z zasłoniętymi oczami warzyw i owoców po dotyku, 
smaku i po węchu. Sportowej rywalizacji towarzyszył 
głośny doping uczestników i nauczycielek. Zakończył 
ją wspólny taniec „Gimnastyka” a także wręczenie 
nagród- dla wszystkich znaczki- uśmiechnięte buźki 
J, bo wszyscy byli zwycięzcami a każda grupa przed-
szkolna otrzymała dyplom i duże pudełko klocków. 
Dzieci powróciły do przedszkola długim „pociągiem”, 
gdzie czekały na nich witaminowe nagrody -oczywi-
ście zdrowe i smaczne owoce, by uzupełnić siły spo-
żytkowane na sportowe rozgrywki.  
 Ten dzień dostarczył dzieciom niepowtarzalnych 
przeżyć towarzyszących sportowej zabawie oraz wie-
le radości. Był wspaniałą okazją do pokazania rodzi-
com i dzieciom, że sport to świetny sposób na spędze-
nie wolnego czasu.

Barbara Żurek
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Stanisław Pytko
70 lat minęło od tamtych dni, a było to tak….

 Rok 1944 w rejonie gminy Pacanów przebiegał 
normalnie, jak w okupowanej Polsce. Codziennie 
rano dowiadywaliśmy się, gdzie w nocy byli party-
zanci i jakie wykonali działania. W Pacanowie i w 
okolicy nazywani byli najczęściej „Jędrusiami”, cho-
ciaż były to oddziały Armii  Krajowej (AK)  lub Ba-
talionów Chłopskich (BCH). Jędrusie to pierwsza 
powstała partyzantka na obszarze gminy Łubnice i 
Połaniec, zorganizowana przez prawnika Jasińskie-
go, który nazwał ją  „Jędrusie „ od imienia jego syna. 
Partyzanci podczas nocy  najczęściej zabierali zboże 
z magazynów, przygotowywanych do wywozu przez 
Niemców a zebranych jako kontygent od rolników. 
Prawie codziennie słyszało się o jakiś aresztowaniach 
lub walkach partyzantów, których akordem była na 
naszym terenie walka oddziałów Batalionów Chłop-
skich pod wsią Słupia dnia 2 sierpnia 1944 r. Nie 
tak dawno, bo późną wiosną, widać było często na 
wschodniej części nieba smugi dymne pozostawione 
po wystrzeliwanych rakietach V-1,  z lasów za Miel-
cem, która jedna spadła obok wsi Karsy Małe. 
 W tym samym czasie od wschodu w kierunku Pa-
canowa zbliżał się z prędkością 30-35 km/dobę „I 
Ukraiński Front”, który przedstawiał w tym czasie  
ogromną siłę. W skład tego Frontu, dowodzonego, 
przez marszałka I. S. Koniewa, wchodziło ponad 
840 tyś. żołnierzy i oficerów a z tyłami 1.2 mil.; w 
tym 1667 czołgów i 529 dział opancerzonych, ponad 
13 tyś. dział i moździerzy kalibru powyżej 76 mm, 
około 2400 dział przeciw pancernych, ponad 1000 
wyrzutni rakietowych- typu „Katiusza”, ponad 3000 
samolotów w tym 680 bombowców, ponad 1400 my-
śliwców i ponad 1000 samolotów szturmowych. Dla 
dostarczenia amunicji i innych materiałów dla tej 
armii potrzeba było 15000 wagonów a w momencie 
uderzenia, czyli tak zwanego „nastuplenia” (ataku) 
3 razy więcej. Po zdobyciu Przyczółka Baranowsko-
-Sandomierskiego, front ten zajmował pas od Opa-
towa za Sandomierzem do granic Polski ze Słowa-
cją- to jest ponad 200 km w prostej linii a linia frontu 
wynosiła ponad 300 km.
 Naprzeciw temu Frontowi działała grupa armii 
niemieckich „Nordukraina”  (Północna Ukraina) 
pod dowództwem feldmarszałka W. Modela. W 
skład  jej wchodziło około 600 tyś. żołnierzy  i  ofi-
cerów a z tyłami 900 tyś. Składała się ona z 4-ej i 1-ej 

Armii Pancernej oraz 1 Armii Węgierskiej, która w 
skład grupy armii Północna Ukraina weszła wiosną 
1944 r. Chciałbym czytelnikom przypomnieć, że z 
Niemcami na wschodnim froncie  oprócz żołnierzy 
węgierskich, walczyli między innymi; żołnierze  wło-
scy, rumuńscy, bułgarscy,  ukraińscy. Grupa armii 
Północna Ukraina liczyła 34 dywizje i dwie brygady 
piechoty, 5 dywizji pancernych, 1 dywizję zmotory-
zowaną, 6300 dział i moździerzy, 900 czołgów i dział 
pancernych oraz 700 samolotów bojowych. Z danych 
tych wynika, że przewaga armii I Frontu Ukraińskie-
go była znaczna.
 Dnia 27 lipca 1944 r. siły radzieckie I Frontu 
Ukraińskiego, zgodnie z planem Kwatery Głównej, 
otrzymały polecenie sforsowania Wisły na odcinku 
od Sandomierz do ujścia rzeki Wisłoki. Według tego 
rozkazu, na ten kierunek miała uderzyć 13 Armia i 1 
Gwardyjska Armia Pancerna. Ważną rolę w uchwy-
ceniu przyczółka w tym obszarze miała odegrać 350 
Dywizja piechoty.
 Dnia 28 lipca dywizja ta, po sforsowaniu Sanu 
uderzyła w kierunku Baranowa Sandomierskiego. W 
czasie tego marszu, pomimo dużej burzy w Puszczy 
Sandomierskiej i walk z wycofującymi się oddziała-
mi niemieckimi w kierunku Buska-Zdroju, oddziały 
jej doszły do Wisły i przy pomocy zacumowanych 
przy brzegu chłopskich łódek przepłynęli na jej  za-
chodni (lewy) brzeg. Według zapisów kronikarza 
frontowego; było to 29 lipca 1944 r. o godz.18 pod 
wsią Siedleszczany.(patrz mapka) W tej początkowej 
przeprawie na drugi żołnierzom pomagali okoliczni 
rolnicy. Było to duże osiągnięcie I Frontu Ukraiń-
skiego; sforsowanie największej polskiej rzeki Wisły.
 W następny dzień od wschodu nad Wisłę nadciągały 
bardzo duże ilości czołgów i armat  wojsk radzieckich, 
oczekując na przeprawę. Przeszkodą tej przeprawy były 
niemieckie samoloty, mające swe bazy na lotniskach w 
Mielcu  do 5 sierpnia i w Krakowie do połowy stycz-
nia 1945 r. Lotniska frontowe armii radzieckich były 
bardzo daleko od frontu, to jest za Lwowem. Do 1-go 
sierpnia udało się oddziałom saperskim armii radziec-
kiej przeprawić za Wisłę- po zbudowaniu mostów pon-
tonowych- a więc w ciągu dwóch dni; 182 czołgi, 11 
transporterów opancerzonych, 55 dział, 94 samochody 
i dwa korpusy piechoty 13 Armii. Dla dowództwa nie-
mieckiego było to wielką klęską.



Z Życia Gminy 37

 A. Hitler dowiedziawszy się o sforsowaniu Wisły 
przez żołnierzy radzieckich, zażądał od dowódcy 
Armii Północna Ukraina zlikwidowania, za wszelką 
cenę, powstałego Przyczółka. Uderzenie niemieckie 
dla likwidacji powstałego Przyczółka było od stro-
ny Tarnobrzegu i Mielca. Po ciężkich walkach tam 
stoczonych  Niemcom nie udało się zamknąć armie 
radzieckie za Wisłą. I tak zaczął się ponad 5-io mie-
sięczny okres walk na obszarach za Wisłą, to jest jej 
lewym brzegu a tym samym także na terenie Gminy 
Pacanów. Ale zaczym to się zaczęło rozpoczęła się 
walka partyzantów polskich z Niemcami, którą czę-
ściowo obserwował autor.
 Dnia 1 sierpnia 1944 r. przez Pacanów jechał nie-
miecki tabor  od Stopnicy i przemieszczał się w kie-
runku Szczucina i należy sądzić na front wschodni, 
zatrzymując się po południu w ogrodach zabudowań 
pałacu księcia Radziwiłła w Słupi. Oddział niemiec-
ki liczył około 400 żołnierzy i ponad 150 wozów 
dwukonnych załadowanych uzbrojeniem. O tym 
przemarszu dowiedziało się dowództwo oddziału  
Batalionów Chłopskich „Piotra” (Piotra Pawliny)  
znajdujące się na zgrupowaniu  za Oleśnicą we wsi 
Brody. Przebieg zdarzeń był następujący (według 
dowódcy P. Pawliny);.. . ”Tego samego dnia ( 1 VIII 
1944) we wsi Brody miała miejsce duża koncentracja 
Oddziałów BCh. Oprócz żołnierzy Piotra Pawliny  
byli też żołnierze innych oddziałów. Był też komen-
dant Powiatowy Jan Sowa „Grot”. W tej bardzo dużej 
koncentracji partyzanckiej było wielu ludzi bardzo 
młodych, a kilka z nich prawie dzieci, którzy przy-
chodzili do „chłopców z lasu”, jak się wtedy mówiło, 
aby walczyć z Niemcami....Oddział w sile 130 osób 
miał wyruszyć z Brodów o godz. 22.00, aby przed 
świtem objąć pozycje do walki z wrogiem. Okazało 
się.... że wyruszył po północy- co oczywiście opóź-
niło przybycie na pozycje walki... Noc była ciepła ale 
nad ranem, kiedy już się zbliżali  do Pacanowa, poja-
wiła się mgła, utrudniająca marsz, ze względu na sła-
bą widoczność. Nastrój wśród żołnierz był dobry, ale 
odczuwało się zmęczenie.....Świtało, kiedy oddział 
doszedł do kanału „Strumień” (rzeczki za Słupią) i 
w tym samym momencie zaczęły nadjeżdżać pierw-
sze wozy taboru niemieckiego, który już przed świ-
tem opuścił miejsce postoju, to jest ogrody majątku 
księcia Radziwiłła. A zatem na przygotowanie się od-
działów BCh do walki nie było czasu, trzeba było od 
razu przystąpić do działania. To właśnie zaważyło o 
pewnych dalszych niepowodzeniach....Sygnałem do 
ataku miał być wystrzał z Visa (karabin maszynowy).

Kiedy żołnierze usłyszeli ten strzał ruszyli do ataku, 
ale w tym pośpiechu i panującej mgle utrudniającej 
widoczność rozpoczęcie walki było bardzo skompli-
kowane. Wreszcie po kilkudziesięciu sekundach roz-
poczęła się potworna walka, istne piekło. Zaskocze-
nie i zdezorientowani Niemcy rozpoczęli ucieczkę, a 
co najgorsze przeszli na nie obstawioną przez party-
zantów stronę drogi i z  za pryzm z kamieniami leżą-
cymi na drodze rozpoczęli kontratak. Kwiczące ran-
ne konie, krzyki w języku polskim (wydawane przez 
partyzantów rozkazy) niemieckich i ukraińskich ( 
w niemieckim oddziale byli też Ukraincy -Własow-
cy) odzwierciadlały obraz walki. Ledwo minęło parę 
minut od rozpoczęcia walki- ginie jeden z dzielniej-
szych żołnierzy Jan Sowa „Grot”( z Zofijówki). Kula 
trafia go w głowę nad czołem. Nie było ratunku i nie 
było jednego z dowódców. Walka z każdą chwilą na-
rastała,..sytuacja dla partyzantów stawała się z każdą 
minutą coraz trudniejsza. Niemcy we wsi zaczęli wy-
prowadzać z domów zakładników. (O tym piszę w 
art. Matka w Naszej Gazecie.) Od strony Żabca zbli-
żały się niemieckie posiłki nadchodzące ze Szczuci-
na... Straty oddziałów BCh pod Słupią to dziewięciu 
zabitych i zmarłych od ran...Straty Niemców to kil-
kudziesięciu zabitych i 47 wziętych do niewoli .
Tego samego dnia 2 sierpnia 1944 r. zbliżał się do 
Pacanowa z kierunku Połańca oddział 1-ej Gwar-
dyjskiej Armii Pancernej. Pierwszymi, radzieckimi 
żołnierzami, którzy od nas dowiedzieli się o walkach 
partyzantów  z Niemcami w Słupi i pomogli  potem 
partyzantom byli Gwardziści dwóch wozów pan-
cernych, zamaskowanych ściętymi drzewami przed 
niemieckim lotnictwem. Potem weszła do Pacanowa 
piechota, która opanowywała wszystkie miejsca  w 
obszarze miejscowości gminy Pacanów. A to wypo-
wiedź jednego żołnierza armii radzieckiej (słyszana 
przez autora): tyle dni walczymy i nie ma ochrony 
dla nas przez nasze lotnictwo a Niemcy nas  niszczą 
z góry. Należy pamiętać, ze w tym czasie radzieckie 
bazy lotnicze były daleko od frontu. Do 5- go sierp-
nia dowództwo radzieckie wprowadziło na powstały 
- jeszcze mały przyczółek- 13 Armię, 1-ą  i 3-cią Ar-
mię Pancerną oraz 5-tą  Gwardyjską z 31 korpusem 
pancernym. Pierwsze czołgi doszły aż pod Kazimierę 
Wielką, ale zostały zniszczone przez lotnictwo nie-
mieckie…..
- ciąg dalszy nastąpi

Kolejne odcinki wspomnień zamieszczać będziemy 
w następnych wydaniach Z Życia Gminy
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I Turniej Koziołka Matołka w Piłce Nożnej
Dziewcząt i Chłopców

 Dnia 16. 06. 2014 r. na stadio-
nie Zorzy Tempo w Pacanowie 
odbył się I Turniej Koziołka Ma-
tołka w Piłce Nożnej Dziewcząt i 
Chłopców. W rozgrywkach wzięło 
udział 80 uczniów, podzielonych 
na 4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny 
chłopców. Zespoły dziewcząt jakie 
mieliśmy szanse zobaczyć, były ze 
szkół: SP Wiślica, SP Wójcza, SP 
Rataje oraz SP Pacanów. Po zacię-
tej walce wytypowane zostały po-
szczególne miejsca: I miejsce zajęła 
drużyna z SP Wiślica, II SP Paca-
nów, III SP Rataje oraz IV  SP Wój-
cza. Podczas turnieju została wyło-
niona także najlepsza bramkarka 
turnieju, Oliwia Bińczyk uczen-
nica grająca w zespole SP Wiślica. 
Drużyny chłopców reprezentowa-
ły szkoły: SP Szczucin, SP Rata-
je,  SP Wójcza oraz SP Pacanów. 
Wśród nich najlepszą drużyną 

 Zarząd GLKS Zorza Tempo Pacanów informu-
je, że planowany termin rozpoczęcia Turnieju Piłki 
Nożnej „O Puchar Wójta Gminy Pacanów” , to 19 
lipca o godzinie 16.00. Planowane dni rozgrywek: 
19, 20, 26, 27 lipca. Warunkiem przystąpienia za-
wodnika do rozgrywek jest stan zdrowia pozwala-
jący na uczestnictwo w zawodach piłki nożnej oraz 
dostarczenie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawo-
dów, wypełnionych i podpisanych oświadczeń (wg. 
załączonych na stroni internetowej gminy formula-
rzy dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich.)
Jednocześnie informujemy że:
•mecze odbywać się będą w czasie 2 x po 35 minut z 
15 minutową przerwą,
•drużyny będą prowadzić rozgrywki w składach 8 
osobowych (7 + bramkarz),
•w czasie gry na boisku w drużynie nie może być 
jednocześnie więcej niż:

Informacje o Turnieju Piłki Nożnej
„O Puchar Wójta Gminy Pacanów”

-3 zawodników pełnoletnich, zrzeszonych i grają-
cych w klubach piłkarskich,
-50 % zawodników zamieszkałych poza terenem 
gminy Pacanów
•maksymalna liczba zgłoszonych zawodników na li-
ście wynosi 12 osób (do ubezpieczenia NNW). Moż-
na zgłosić większą liczbę zawodników niż 12 pod 
warunkiem, że   zawodników tych obejmuje ubez-
pieczenie ogólne Zawarte przez GLKS Zorza Tempo 
– Pacanów (dotyczy członków klubu i zawodników 
drużyn klubowych).
•otrzymanie żółtej kartki przez zawodnika jest rów-
noznaczne z opuszczeniem boiska na 2 minuty, 
otrzymanie kartki czerwonej skutkuje opuszcze-
niem boiska do końca meczu,
•za dostarczenie do organizatorów  list zawodników 
i oświadczeń odpowiada kierownik drużyny.

okazała się drużyna ze Szczucina, 
II miejsce przyznano zespołowi z 
Rataj, III uzyskała SP Pacanów na-
tomiast IV SP Wójcza. Najlepszym 
zawodnikiem został Dariusz Wój-
cik grający w drużynie SP Szczu-
cin. Chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować sponsorom, dzięki 
którym mogłam zorganizować tak 
piękny turniej. Dziękuję p. Walde-
marowi Kaczmarczykowi za ufun-
dowanie pucharów i statuetki dla 

dziewcząt. Pani Danusi Wójtowicz 
za prace na kiermasz, z dochodu 
których zakupiłam puchary dla 
chłopców. Panu Wawrzyńcowi za 
bułki. Dziękuję także p. Dawidowi 
Kondkowi za pomoc w organiza-
cji całego przedsięwzięcia. Turniej 
uważam za bardzo udany i myślę, 
że moje zdanie podzielają wszyscy 
uczestnicy, którzy już obiecali swój 
udział za rok.

Barbara Nawrot
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Zorza Tempo Pacanów na wakacjach!

 Na dziewiątym miejscu w tabeli zakończyła se-
zon piłkarski 2013/2014 drużyna Zorzy Tempa pro-
wadzona przez trenera Dawida Kondka i pozostaje 
w grze w grupie drugiej A-klasy na kolejny sezon. 
Nasz zespół zgromadził w 26 spotkaniach 32 punk-
ty wygrywając 9 meczy, remisując 5 i przegrywając 
12. Strzelił 55 bramek, stracił 70. Nasi grali jesienią 
i wiosną ze zmiennym szczęściem gromiąc silniej-
szych od siebie i … dając się ogrywać teoretycznie 

słabszym. Przykrym jest spadek do B-klasy sympa-
tycznej Wisły Nowy Korczyn, klubu z ponad 70-let-
nią tradycją ale za to o mały włos do naszej grupy 
A-klasowej mógł trafić z okręgówki Piast Stopnica, 
który uratował się w ostatnim momencie wygrywa-
jąc 2 : 1 ze Stalą Kunów a przyczynił się do tego były 
piłkarz Tempa, sroczkowianin, grający w Piaście - 
Rafał Jabłoński
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Łowili w Sroczkowie

 Stowarzyszenie „Rozwojowy 
Sroczków” zaprosiło na zawody 
wędkarskie dzieci i młodzież zor-
ganizowane w niedzielne przed-
południe 22 czerwca  na otwartym 
w maju w tej miejscowości rekre-
acyjnym 1.5 hektarowym zbiorni-
ku wodnym. Przygotowane wokół 
niego miejsce na rekreację, wypo-
czynek ma też stanowiska dla mi-
łośników wędkowania. Zaprosze-
ni też byli do kibicowania w tych 
zawodach ojcowie zawodników, 
którzy w przeddzień „Dnia Ojca” 
mogli wspólnie z nimi miło spę-
dzić czas. Po rozstrzygnięciu za-
wodów czekał na wszystkich grill 
z pieczonymi kiełbaskami, przy 
których długo jeszcze rozmawia-
no o rybach, łowieniu, sprzęcie i 
sposobach wędkowania. Konkurs 
trwał od 7 rano do 11 a sędzią 
głównym był Ryszard Wieczorek. 
Całość spotkania prowadził i wrę-
czał nagrody zwycięzcom prezes 
Stowarzyszenia Czesław Adam-
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ANONIMY WYRZUCAMY DO KOSZA

czyk. Zwyciężył Szymon Romejko 
ze Sroczkowa z wynikiem 2.70 kg, 
drugim był Krzysztof Wojtowicz 
z Pacanowa z wynikiem 2.65 kg, 
trzecie miejsce zajął Adrian Bernat 
z Piestrzca gm. Solec Zdrój z wyni-
kiem 2.05 kg. Nagrodę odebrał też 
Sławomir Winczorek za najwięk-
szą złowioną w tych zawodach 
rybę – amura o wadze 1.65 kg. 

Startowało dwudziestu zawodni-
ków w tym jedna dama i każdy na 
zakończenie otrzymał od prezesa 
pamiątkowy dyplom za udział w 
rywalizacji. Była to dobra zaba-
wa i pożytecznie spędzony czas – 
mówili ojcowie, kibicujący swoim 
pociechom. Dobry pomysł Srocz-
kowa i warto go kontynuować – 
dodawali na zakończenie. 
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Za nami 12. Międzynarodowy Festiwal
Kultury Dziecięcej. Pacanów-Norwegia 2014

 Atrakcyjny i bogaty w wydarzenia program przy-
gotowało na ten odbywający się co roku wyjątkowy 
festiwal Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka w Pacanowie. W dniach 29 maja - 1 czerw-
ca goście z całego kraju mogli uczestniczyć całymi 
rodzinami w spotkaniach z gwiazdami sceny, ekra-
nu, kabaretu. W cztery dni pacanowskiego święta 
jego uczestnicy mieli do dyspozycji cały ciąg stref 
wiedzy, twórczości, zabawy,  park edukacyjny i wie-
le, wiele innych i dla dzieci i dla ich rodziców. Na 
scenie ECB w konkursowych prezentacjach wystę-
powały najlepsze dziecięce i młodzieżowe zespoły 
teatralne, muzyczne i soliści. Oceniało prezentacje 
artystyczne jury pod przewodnictwem Agaty Stecz-
kowskiej. Jednocześnie uczestniczyli w warsztatach 
tematycznych prowadzonych przez znane z desek 
scenicznych i występów muzycznych w kraju i za 
granicą postacie. Bajki, w tym w głównej mierze 
norweskie czytali Krzysztof Globisz, Roman Gan-
carczyk, Monika Dryl i Michał Piela a także w czasie 
oficjalnego otwarcia Festiwalu wiceminister obrony 

Beata Oczkowicz. Wyróżnienie w kategorii mistrzo-
wie muzyki zdobyła w grupie laureatów  reprezen-
tantka Ponidzia Eliza Szczepaniak z Rataj.  Dużym 
wzięciem cieszył się szlak kulinarny pod nazwą „Po-
żywne i zdrowe kulinarne perełki Powiśla” oferują-
cy gościom festiwalu na kilku stoiskach prawdziwe 
rarytasy kuchni przygotowane według starych tra-
dycji i przepisów dziś już często zapomnianych w 
codziennym menu. Przygotowały je i oferowały bez-
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płatnie w ramach promocji dziedzictwa kulinarnego 
panie ze Stowarzyszeń  K.G.W. „Nadwiślanki”,  „Ża-
bieckie Powiślanki”, „Kępianki”. Swoje stoiska miało 
też będące razem z naszymi gminnymi Kołami w 
grupie G-5 Stowarzyszenie „Kobiety Kreatywne” ze 
Stopnicy z wyrobami rękodzielniczymi, swojskim 
jadłem i dekoratorskie. Scena główna cały czas tęt-
niła życiem gromadząc wokół setki bawiących się 
widzów za sprawą doskonałych występów  wciąga-
jących publiczność do wspólnej z artystami zabawy 
formacji Chatelet, grupy LemON, Eweliny Lisow-
skiej (oboje wykonawców z zespołami mogliśmy 
oglądać podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu), Kasi Kowalskiej i prowadzących 
te spotkania z gwiazdami Moniki Dryl i Michał Pie-
li, Iwony Radziszewskiej i Piotra Gąsowskiego,  Do-
roty Wellman i Marcina Prokopa. Mocnym akcen-
tem inaugurującym finał festiwalu był tradycyjny, 

kolorowy bajkowy korowód uczestników spotkania. 
Klucz do miasta Koziołka Matołka przekazał dzie-
ciom wójt gminy Wiesław Skop oddając im pełnię 
władzy na czas trwania festiwalu. Trzeba przyznać, 
że z zadania młodzi ludzie wywiązali się doskona-
le – co z satysfakcją podkreślali gospodarz gminy, 
organizatorzy oraz zabezpieczające imprezę służby 
mundurowe i ochrona. Tu w grupie zabezpieczającej 
festiwal byli strażacy z OSP Pacanów, OSP Słupia i 
OSP Rataje pełniąc służbę przez cały czas jego trwa-
nia. Mottem wiodącym tegorocznego spotkania była 
Norwegia z jej historią, kulturą, tradycjami gdyż w 
81. urodziny Koziołek Matołek zawitał właśnie tam 
skupiając wokół siebie roześmianych, doskonale ba-
wiących się z nim młodych i dorosłych Norwegów. 
Po raz pierwszy w historii Festiwalu całość imprezy 
usytuowana była w obrębie pacanowskiego rynku i 
przylegających do niego ulic wraz z obiektem ECB – 
i ten pomysł trafiony był w „dziesiątkę”. 
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