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JEDNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH CHWIL W ŻYCIU …

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że nie opuszczę Cię aż do śmierci” 
Tą formułę powtórzyli w kaplicy Bazyliki Mniejszej w Pacanowie Krystyna i Stefan, małżonkowie Pytko 
w jubileuszu 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.  

Tą przysięgę złożyli także w Bazylice Mniejszej w Pacanowie Justyna i Grzegorz od 27 czerwca br. małżon-
kowie Szymaszek. Prezes OSP Słupia swoją dotychczasową miłość do straży pożarnej podzielił  z wybranką 
oddając zgodnie z „poleceniem” druhów jednostki większą jej część poślubionej kobiecie swojego życia.

Obu parom małżeńskim „Szczęść Boże” na kolejne wspólne lata życzy redakcja Z Życia Gminy
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25 lat samorządności terytorialnej

 W 1989 roku zaistniały w naszym kraju dwie wiel-
kie reformy - Balcerowicza i Regulskiego. Ich prze-
prowadzenie stworzyło nowy, inny obraz Polski od 
strony formalno-prawnej, zasad podziału kompe-
tencji i finansów w sferze rządzenia od poprzednio 
funkcjonującego ustroju. Jest on pozytywny zwłasz-
cza w oczach cudzoziemców, którzy przyjeżdżają 
uczyć się od nas i niekoniecznie akceptowany przez 
rodaków. Zwłaszcza, że rozsypała się główna idea sa-
morządności – dobra wspólnego – tworząc wąskie 
grupy wpływów ludzi trzymających władzę i duże 
pieniądze będące tu w ich dyspozycji nie zawsze tra-
fiały w całości do beneficjentów i nie zawsze na spo-
łecznie uzasadnione zadania. System wygenerował 
poprzez wybory do rad gmin i powiatów nie zawsze 
ludzi merytorycznie przygotowanych do wypełnia-
nia roli przedstawicielskiej. Zabrakło też myślenia 
perspektywicznego i realnej oceny skutków podej-
mowanych decyzji w tym szczególnie finansowych. 
To sprawiło, że wiele samorządów wpadło w pętlę 
zadłużenia kredytem pokrywając kolejny kredyt nie 
do końca dbając o racjonalne gospodarowania real-
nie posiadanymi funduszami.  Nie wszystkie udało 
się dobrze zrobić, ale bilans minionych 25 lat jest 
w opiniach i ocenach jednak całkiem dobry, mimo 
że jest jeszcze wiele do zrobienia. W szczególności 
uwagi doświadczonych samorządowców skupia-
ją się na działalności gmin i powiatów. Te szczeble 
powinny zwrócić dużą uwagę na zagospodarowa-
nie przestrzenne. Władze, które rozumieją wagę 
tworzenia planu zagospodarowania, przygotowują 
między innymi bazę pod inwestycje w tym zasila-
ne z funduszy Unii Europejskiej. Tam, gdzie tych 
planów brak, panuje chaos i zdaniem specjalistów 
gmina, powiat słabiej się rozwija. Pilną potrzebą z 
perspektywy doświadczeń lat ubiegłych jest wzmoc-
nienie pozycji rad gmin, w przypadku powiatów 
rad powiatu i koniecznie zadbać o profesjonalizm w 
samorządzie. To powinno być największym wyzwa-
niem na najbliższe lata. Dziś trzeba dobrze umieć 
poruszać się w świecie finansów publicznych, długu 
publicznego, należy umieć zdobywać środki unijne i 
racjonalnie je zagospodarowywać. I taką wiedzę, ta-
kie praktyczne umiejętności winni posiadać i umieć 
się tą wiedzą posługiwać radni. Rolą samorządu jest 
również dbanie o dobre relacje z biznesem i promo-
cję rodzimej przedsiębiorczości, ponieważ to biznes 

tworzy miejsca pracy i wpływa na rozwój lokalny. 
Skupiamy się na działalności rządu, a zapominamy, 
że w 90- procentach jakość życia mieszkańców za-
leży właśnie od samorządów, które zarządzają co-
dziennym funkcjonowaniem małych środowisk, 
tu między innymi szkołami, szpitalami, ośrodkami 
zdrowia, opieką społeczną, bezpieczeństwem, ob-
sługą administracyjną obywateli i przyciągają in-
westorów. To tu – w gminach, powiatach skupia się 
realne, codzienne życie Polaków. To tu a nie do rzą-
du, sejmu czy instytucji centralnych docierają infor-
macje o bieżących sprawach i problemach ludzi i tu 
są rozwiązywane a właściwie powinny być zgodnie z 
zasadami opracowanymi przez prof. Regulskiego. I 
dlatego, jeżeli chcemy utrzymania tej formy rządze-
nia, gdzie samorząd stanowi podstawową część tego 
systemu, to muszą w nim zasiadać fachowcy, ludzie 
z doświadczeniem, określonym dorobkiem zawodo-
wym, życiowym, wiedzą o zasadach tworzenia i wy-
konywania budżetu. Rozpoznawalni w środowisku, 
merytoryczni w podejmowaniu decyzji finansowych 
opartych nie na doraźnych potrzebach, układach 
personalnych, partyjnych i być dyspozycyjni dla 
wyborców. Utrwaliła się pewna maniera w gronie 
radnych, osób funkcyjnych wybieranych z rad czy w 
bezpośrednich wyborach o swojej nieomylności w 
podejmowanych decyzjach i znawstwie na wszyst-
kim, co dotyczy bieżących spraw samorządowych. 
Praktyka kolejnych kadencji pokazuje, że tak nie jest 
i nie ma ludzi znających się na wszystkim, nieomyl-
nych. Ludowa mądrość mówi  – „jeżeli znasz się na 
wszystkim – to znaczy nie znasz się na niczym” i od 
tej niedobrej maniery a co za tym idzie osób z takim 
przekonaniem trzeba w samorządach szybko odejść 
w obliczu kolejnych wyzwań, jakie przed nimi stoją. 
Opracowana przez prof. Regulskiego i jego zespół 
reforma samorządowa w swojej merytorycznej, roz-
pisanej na role treści spełnia oczekiwania społeczne, 
ale do jej praktycznej realizacji potrzebni są jeszcze 
ludzie – wrażliwi na płynące ze środowisk sygnały 
i postulaty, odpowiedzialni za swoje działanie, kon-
sekwentni, traktujący dany przez wyborców mandat 
jako służbę społeczną a nie sposób na życie. Tego 
niestety w wielu samorządach przez te 25 lat zabra-
kło i wykreowany został niedobry wizerunek samo-
rządowca dbającego o elektorat tuż przed kolejnymi 
wyborami. A tak nie powinno być. 
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XI Sesja Rady Gminy Pacanów. Jednogłośne

absolutorium za rok 2014 dla wójta gminy

 W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyła się XI sesja Rady 
Gminy Pacanów zwołana przez Przewodniczącego 
Rady Gminy J. Nowickiego. Zapoznał z projektem 
porządku obrad i zapytał o uwagi.
 Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku 
obrad w pkt.11e –projektu uchwały w sprawie przy-
znania dotacji na alejkę procesyjną dla kościoła w Pa-
canowie. Wniosek wójta został przyjęty jednogłośnie. 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porzą-
dek obrad   z poprawką został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie zatwierdzono protokół  z poprzedniej sesji. 
W dalszej części wójt złożył krótkie sprawozdanie ze 
swojej działalności między sesjami, które przyjęto jed-
nogłośnie. Następnie A. Molenda – przewodniczący 
komisji rozwoju przedstawił sprawozdanie z posiedze-
nia komisji rozwoju oraz ze wspólnego posiedzenia 
komisji problemowych RG, które zostało przyjęte jed-
nogłośnie. M. Matuszewski – z-ca przewodniczącego 
komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  z pracy 
komisji rewizyjnej między sesjami, które zostało przy-
jęte jednogłośnie. W pkt. Interpelacje radnych radny 
E. Masłowski zwrócił się o remont drogi dojazdowej 
do J. Chmury w Zborówku, która jest w bardzo złym 
stanie oraz o wykonanie zadaszenia na przystanku i 
wycinkę krzaków przy moście w Zborówku. Radny T. 
Kozłowski zwrócił się o wykopanie rowu raz o usu-
niecie wyciętych krzaków w Wójeczce przy drodze 
do Suchowoli. Radny M. Matuszewski zwrócił się do 
radnego powiatowego, by interweniował odnośnie 
wycinki krzaków przy drogach powiatowych oraz wy-
koszenia poboczy. Radny A. Molenda zwrócił się o 
podczyszczenie rowu k/ Nowaka w Słupi, który wyciął 
krzaki we własnym zakresie. Zwrócił się do radnego 
powiatowego, by zwrócili uwagę na pracę  firmy kładą-
cej światłowody na ul. Słupskiej, bo niszczą wjazdy na 
posesje i by doprowadzili je do pierwotnego stanu, bo 
mieszkańcy płacili za kręgi. Radny St. Korbaś zwrócił 
się o wyrównanie drogi za wałem wiślanym od Kępy 
do Trzebicy oraz o podcięcie gałęzi drzew przy drodze 
w Oblekoniu od świetlicy do cmentarza, k/ Wybrańca i 
Zientarskiego, bo utrudniają przejazd pojazdem. Rad-
ny J. Matyjas poprosił, by zwrócić uwagę firmie mon-
tującej solary, by nie pobierali opłat za prace, które 
może właściciel posesji wykonać sam np. wyniesienie 
bojlera z kotłowni, itp., bo to powinno być uzgodnio-
ne. Radny A. Czub podziękował wszystkim za zaufa-
nie i wybór do Izby Rolniczej. Stwierdził, że dołoży 

wszelkich starań, by dobrze wypełniać ten mandat i 
informować o działaniach Izby. Innych interpelacji nie 
zgłoszono. Następnie rozpatrzono i jednogłośnie przy-
jęto sprawozdanie z pracy wójta i jednostek podległych 
RG za 2014 r. W dalszej części obrad rozpatrzono i po 
krótkiej dyskusji jednogłośnie przyjęto  sprawozdanie 
z realizacji budżetu gminy   za 2014 r.   Podjęto w tej 
sprawie uchwałę XI/50/15. Następnie komisja rewizyj-
na przedstawiła wniosek komisji dot. absolutorium dla 
wójta gminy z tytułu realizacji budżetu gminy za 2014 
r. oraz opinię RIO w Kielcach o wniosku komisji re-
wizyjnej w sprawie absolutorium. Po tym fakcie radni 
jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z tytułu 
realizacji budżetu gminy za 2014 r. Wójt W. Skop po-
dziękował radnym za udzielone absolutorium, zazna-
czając, że na wynik pracowali wszyscy pracownicy UG 
i zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, by dobrze spra-
wować funkcję i poprosił radnych i sołtysów o dalszą 
dobrą współpracę. 
 „..Jednogłośne absolutorium to efekt solidnej pracy 
załogi, która mi podlega oraz bardzo dobrej współpra-
cy z koleżankami i kolegami radnymi. Dziękuję Pani 
Skarbnik Gminy za umiejętne prowadzenie gospodarki 
finansowej. Ten wynik bardzo zobowiązuje!” – powie-
dział na gorąco po głosowaniu gospodarz gminy.

 Następnie przystąpiono do realizacji   pkt.11   po-
rządku obrad -„Podjęcie uchwał”.   Podjęto szereg 
uchwał min.  w sprawie:  zmian w WPF-ie Gminy Pa-
canów na lata 2015-2025, zmian w budżecie gminy na 
2015 r., trybu  powoływania członków Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, przyjęcia Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Gminie Pacanów na lata 2015-2020, przyznania do-
tacji na dofinansowanie budowy alejki procesyjnej w 
otoczeniu kościoła św. Marcina w Pacanowie wpisane-
go do rejestru zabytków, na którą RG przyznała kwotę 
15 tys. zł. Po rozpatrzeniu  i podjęciu uchwał wójt W. 
Skop udzielił odpowiedzi na interpelacje, a następnie 
poruszono sprawy różne, min. sprawę odstrzału bo-
brów, na który gmina uzyskała pozwolenie od Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – na 
odstrzał 10 sztuk. Poruszono również sprawę objazdu 
dróg gminnych na terenie gminy. Wstępnie ustalono, 
że objazd odbędzie się po 20 lipca, ponieważ do tego 
czasu będą zakończone niektóre prace na drogach. Na 
tym posiedzenie zakończono.
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Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Pacanów
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów

podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 
zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z 
późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o 
zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zapewnia się na terenie Gminy Pacanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych  do udzia-
łu w kampanii referendalnej, które stanowią sołeckie tablice informacyjne ustawione w poszczególnych 
miejscowościach Gminy Pacanów, tj. Biechów – przy przystanku (obok sklepu), Biskupice – obok P.Nowa-
kowskiej, Chrzanów – przy świetlicy wiejskiej, Grabowica-przy remizie OSP, Komorów – obok. P.Nogaś, 
Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe -  przy sklepie w Karsach Małych, Kępa Lubawska – przy remizie OSP, 
Kółko Żabieckie – przy sołtysie, Książnice – przy sklepie, Niegosławice – przy sołtysie, Oblekoń – przy soł-
tysie, Pacanów – dwie tablice w Rynku, Podwale – obok P.Niedolaza, Rataje Karskie – przy sołtysie, Rataje 
Słupskie – przy szkole podstawowej,  Słupia – przy byłym sklepie, Trzebica – przy świetlicy środowiskowej, 
Wola Biechowska – obok P.Lenartowicza, Wójcza – przy sklepie, Wójeczka – przy sołtysie, Zborówek – przy 
remizie OSP, Zborówek Nowy – przy sklepie, Zołcza Ugory – przy przystanku, Żabiec – przy byłym sklepie, 
Kwasów – przy sklepie, Sroczków – przy  sołtysie.

§ 2.
Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3.
Plakaty oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte w terminie 30 dni po dniu referendum zostaną usunięte 
na koszt obowiązanych.

§ 4.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Pacanów, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Pacanów i stronie internetowej www.pacanow.pl.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Wyrazy współczucia po śmierci

Mamy

składają Barbarze Nawrot

sąsiedzi i znajomi rodziny.

Wyrazy współczucia
związane ze śmiercią

Mamy
Tadeuszowi Kołodziejowi przekazują

Zarząd Gminny PSL w Pacanowie,
Koło PSL w Oblekoniu
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Obwieszczenie 
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 22 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 318) oraz uchwały Nr  XXXIII/209/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28.12.2012 r. w sprawie podziału gminy Pacanów na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały Nr  VI/30/15 
Rady Gminy Pacanów z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Biechowie, uchwały 
Nr XII/58/15 Rady Gminy  Pacanów  z dnia 22 lipca 2015 r.w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na 
terenie gminy Pacanów w referendum ogólnokrajowym podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw refe-
rendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespon-
dencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba 
obwodowej komisji do spraw referendum

1 Pacanów, Niegosławice, Słupia,  
Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne

Szkoła Podstawowa w Pacanowie 
 ul. Karska 3, 28- 133 Pacanów 

tel. 41 376 51 01

2 Biskupice, Książnice,  Zborówek, Grabowica,  
Komorów, Zborówek Nowy

Remiza OSP w Zborówku,  
Zborówek 51, 28-133 Pacanów 

tel.  660 102 108
3

Rataje Słupskie, Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie,  
Rataje Karskie, Żabiec

Szkoła Podstawowa w  Ratajach Słupskich,  
Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów 

tel. 41 376 52 04

4 Podwale, Trzebica, Oblekoń
Szkoła Podstawowa w  Oblekoniu,

Oblekoń 73, 28-133 Pacanów 
tel. 660 102 412

5 Wójcza, Wójeczka, Biechów, Wola Biechowska,  
Zołcza- Ugory, Chrzanów

Świetlica wiejska w Biechowie,
Biechów 40a, 28-133 Pacanów 

tel. 728 746 315
6

Sroczków, Kwasów
Remiza OSP w Sroczkowie,  

Sroczków 27, 28-133 Pacanów 
tel. 662 570 748

7 Dom Pomocy Społecznej w Słupi
Dom Pomocy Społecznej w Słupi,  

Słupia 91, 28- 133 Pacanów 
tel. 41 376 54 13

8 Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich,   

Rataje Słupskie 39b, 28-133 Pacanów 
tel. 41 376 54 70

 - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

 - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej 
w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum. 
Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie 
do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Uwaga! 
W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośred-
nictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.

Wójt Gminy Pacanów
(-) mgr Wiesław Skop
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 Świętokrzyska Izba Rolnicza służy pomocą i doradz-
twem, oferując również pomoc w organizowaniu produ-
cenckich grup marketingowych oraz w promocji dzia-
łalności gospodarczej na wsi. Serdecznie zachęcam do 
systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej 
www.sir-kielce.pl, gdzie znajduje się pełna informacja 
dotycząca bieżącej działalności ŚIR. W dniu 31 maja 2015 
r. odbył się pierwszy etap wyborów do izby rolniczej, w 
wyniku którego w 13 powiatach naszego województwa 
wybrano 187 rolników do Rad Powiatowych Świętokrzy-
skiej Izby Rolniczej. Członkami Rady Powiatowej ŚIR w 
Busku- Zdroju z terenu Państwa Gminy są :
1.Pan Artur Czub
2.Pan Zbigniew Surdel
 Do dnia 21 czerwca 2015 r. Członkowie Rad Powia-
towych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dokonali wyboru 
swoich przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia, któ-
rymi w powiecie buskim są:
1.Pan Sławomir Sadowski - Przewodniczący Rady Po-
wiatowej
2.Pan Krzysztof Gajek - Delegat do Walnego Zgromadzenia
 Informuję również, że w dniu 10 lipca 2015 r. odbyło 
się pierwsze Walne Zgromadzenie V kadencji Święto-
krzyskiej Izby Rolniczej, na którym wybrany został Za-
rząd ŚIR w następującym składzie:
1.Pan Ryszard Ciźla, gm. Wilczyce, powiat sandomierski 
— Prezes Zarządu
2.Pan Zdzisław Pniewski, gm. Raków, powiat kielecki - 
Wiceprezes Zarządu
3.Pan Robert Fatyga , gm. Imielno, powiat jędrzejowski - 
Członek Zarządu
4.Pan Zdzisław Wójcik, gm. Moskorzew, powiat włosz-
czowski - Członek Zarządu
5. Pani Krystyna Zdonek, gm. Ćmielów, powiat ostro-
wiecki - Członek Zarządu

ŚIR 

Informacja
Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej  W związku z licznymi interwencjami mieszkań-

ców Gminy Pacanów w sprawie wolno biegających 
psów po drogach publicznych, ulicach i placach, 
które stwarzają zagrożenie dla ludzi oraz wyrządzają 
szkody w ptactwie domowym, Wójt Gminy Paca-
nów przypomina mieszkańcom Gminy Pacanów o 
bezzwłoczne zabezpieczenie swoich posesji tak aby 
psy nie wydostawały się poza nią i nie stwarzały za-
grożenie dla ludzi i nie wyrządzały szkód w ptactwie 
domowym.
 Zgodnie z rozdziałem 5 Regulaminu uchwalone-
go Uchwałą Nr XXXI/ 199/12 Rady Gminy Paca-
nów z dnia 10 grudnia 2012r. stanowiącego prawo 
miejscowe powszechnie obowiązujące na terenie 
Gminy:
-osoby utrzymujące zwierzęta domowe , zobowiąza-

ne są  trzymać jej na swojej nieruchomości, 
- wyprowadzanie  zwierząt w miejsca publiczne jest 

dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela,
-wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możli-

we wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy, 
a psy agresywne w kagańcach,

- zanieczyszczenia po zwierzętach domowych   ich 
opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie,

- nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt do-
mowych do obiektów publicznych (nie dotyczy 
psów przewodników). Każdy właściciel psa ma 
obowiązek zapewnić mu opiekę.

 Ustawa  dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r.poz.391 
ze zm.) , Uchwała Rady Gminy Pacanów  z 2012r. w 
sprawie  regulaminu czystości i porządku na terenie 
Gminy Pacanów.

Pacanów, 2015.06.25.
Serwis Informacyjny UG

Komunikat w sprawie
wolno biegających psów

Tadeuszowi Kołodziejowi

szczere wyrazy współczucia

w związku ze śmiercią

Mamy

składa Wiesław Skop Wójt Gminy Pacanów

Dla Pani Wioletty Jędrzejczyk z rodziną

szczere wyrazy współczucia po śmierci

męża Grzegorza

przekazują tą drogą sąsiedzi i znajomi. 
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Zniszczenia w 5 minut!

 Sprawdziły się niestety prognozy synoptyków za-
powiadające gwałtowne burze z silnym wiatrem i 
opadami deszczu. W niedzielne popołudnie 19 lipca 
około godziny 17  przez naszą gminę w pasie -Trzebi-
ca, Podwale, Słupia, Karsy, Zborówek przeszła gwał-
towna nawałnica z tak silnym wiatrem, że dosłownie 
ukręcał i wyrywał z korzeniami duże drzewa rzuca-
jąc nimi jak zapałkami. Po sile wichury i obszarze 
zniszczeń, jaką pozostawiła można sądzić, że przez 
nasz teren przeszła trąba powietrzna niszcząc domy, 
obiekty gospodarskie, linie energetyczne, uprawy. 
Jak by tego było mało, po godzinie 21 nastąpiła kolej-
na nawałnica poprawiając już wyrządzone straty. W 
akcji ratunkowej brało udział kilkanaście zastępów 
OSP i PSP, ekipy energetyków. Bez prądu pozostaje 
kilkanaście miejscowości w rejonie Kars, Zborówka, 
gdyż zniszczona jest sieć energetyczna - słupy, linie. 
Wystarczyło około 5 minut deszczu z huraganowym 
wiatrem i skutki widać - mówili mieszkańcy Powi-
śla. Raptem zrobiło się ciemno i na naszych oczach 
kładły się drzewa, stodoły, w powietrzu fruwały po-
krycia dachowe rozrzucane nawet kilkadziesiąt me-

trów od domów, z których zostały oderwane. W jed-
nym z gospodarstw padło rażone prądem z zerwanej 
linii energetycznej dorodne bydło. Straty są duże i 
dla wielu bardzo bolesne, gdyż żywioł w kilka minut 
zabrał im dorobek kilku lat ciężkiej pracy. A tak wy-
daje się niedawno – bo w maju przez naszą gminę w 
pasie Powiśla przeszedł gwałtowny huragan z inten-
sywnym deszczem i gradem wyrządzając duże straty 
materialne i w uprawach. Teraz znowu …
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 Zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bie-
żącym roku w lasach wszystkich form własności, w 
tym także w lasach niestanowiących własności Skar-
bu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się 
wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – 
opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobsza-
rowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 
2015-2019. Celem tego opracowania jest określenie, 
a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i 
trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwen-
taryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów 
statystycznych, które poza dostarczaniem danych 
o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej 
i międzynarodowej, banku danych o lasach będą 
również służyły formułowaniu, realizacji i oceny 
polityki leśnej Państwa.
 Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu 
obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na 
pomiarach i obserwacjach na stałych powierzch-
niach próbnych zakładanych w tzw. traktach roz-
mieszczonych w sieci 4 x 4 km.

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji

Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

 Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia 
będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwo-
we Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (od-
działy w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie 
Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Po-
znaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warsza-
wie).
 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 
o umożliwienie pracownikom, wyżej wymienione-
go przedsiębiorstwa państwowego, wstępu na teren 
lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych 
według zasad określonych w Instrukcji wykonywa-
nia wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu za-
twierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 
lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych 
pomiarów na tych powierzchniach.
 Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, 
będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, 
sierpniu i wrześniu. 

Serwis informacyjny UG

Zmiany personalne
w diecezji kieleckiej
- nowi proboszczowie

i administratorzy parafii

 Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Jan 
Piotrowski mianował nowych proboszczów i 
administratorów parafii. Zastąpią oni między 
innymi odchodzących na emeryturę księży pro-
boszczów. Wśród księży, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny znalazł się proboszcz parafii Rataje 
ks. Jan Barna, jej twórca i organizator, który zbu-
dował ją od podstaw. Zgodnie z nominacją bi-
skupa jego miejsce zajmie administrator parafii, 
dotychczas wypełniający funkcję wikariusza ks. 
Tomasz Grajdek z Kozłowa Miechowskiego.
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Koniec roku szkolnego 2014/2015! Witajcie wakacje!

 Dobiegły końca zajęcia szkolne. Na uroczystszych 
szkolnych akademiach  podsumowano rok szkol-
ny 2014/2015. Nie zabrakło przy tej okazji nagród, 
wyróżnień i pochwał dla najlepszych uczniów oraz 
podziękowań dla kadry pedagogicznej, rodziców i 
przyjaciół placówek oświatowych za solidną pracę 
ostatnich 10 miesięcy. W zakończeniu zajęć brali 
udział przedstawiciele samorządu Gminy Pacanów: 
wójt Wiesław Skop, przewodniczący Rady Gminy 
Jan Nowicki, radni gminni, sponsorzy, przyjaciele 
oświaty. Gospodarze gminy wyróżnili najlepszych 
uczniów nagrodami książkowymi i listami gratu-
lacyjnymi. Odebrali je:  Natalia Kuźnia - najlepsza 
uczennica Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich 
i Anna Śmistek uczennica z najlepszą frekwencją 
twej szkole, Mikołaj Badyl - najlepszy uczeń Szko-
ły Podstawowej w Ratajach Słupskich i Ilona Kubat 
za najlepszą frekwencję, Zuzanna Lolo - najlepszy 
uczeń Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 
w Wójczy i Sylwia Nowak - uczennica z najlepszą 

Gimnazjum w Pacanowie

frekwencją, Sandra Zdziebko - najlepsza uczen-
nica Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie i za najlepszą 
frekwencję - Albert Molenda, najlepsza uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w Pacanowie Aleksandra 
Wójtowicz i uczeń z najlepszą frekwencją Mateusz 
Wojteczek, najlepsza uczennica z najlepszą frekwen-
cją w Szkole Podstawowej w Oblekoniu - Izabela 
Starościak. Gościem honorowym zakończenia roku 
szkolnego w Oblekoniu był Stefan Rachwalski - pre-
zes Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów. Wójt 
Gminy podziękował publicznie odchodzącej w tym 
roku na emeryturę nauczycielce przedszkola w Pa-
canowie Halinie Schabowskiej za kilkadziesiąt lat 
pracy w oświacie gminy Pacanów. Wójt i Przewod-
niczący RG skierowali także wiele ciepłych słów do 
dyrekcji i nauczycieli oraz rodziców a także uczniów. 
Zaapelowali o wzmożoną czujność w okresie waka-
cji, by uniknąć zagrożeń wypadkowych i zdarzeń 
mających wpływ na bezpieczne, radosne wakacje.

Serwis Informacyjny UG
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Gimnazjum w Ratajach
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Przedszkole w Pacanowie

Przedszkole w Ratajach



Z Życia Gminy 15

Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
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Szkoła Podstawowa w Pacanowie
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Szkoła Podstawowa w Ratajach

Szkoła Podstawowa w Wójczy
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 Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale 
także do sprawdzania paragonów wydawanych z 
kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - 
sprawdź paragon”. Tegoroczna nowa odsłona pro-
wadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji 
„Weź paragon” ruszyła w lipcu.
 Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fi-
skalnych sprzedawcy wystawiają też paragony nie-
fiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy 
i nie powinny być przekazane kupującemu jako 
dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany 
do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrują-
cych. Przykładem branży, w której zjawisko parago-
nów niefiskalnych jest szczególnie zauważalne, jest 
gastronomia. Jako paragon funkcjonuje tu często 
tzw. rachunek lub paragon kelnerski.
 Dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na 
egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego 
sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera cha-
rakterystyczne elementy, takie jak:
•centralnie umieszczony napis paragon fiskalny; 
•NIP wystawcy, jego nazwę i adres; 

„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon”
- startuje kolejna odsłona akcji! 

•nazwę towaru lub świadczonej usługi; 
•cenę; 
•logo i numer unikatowy kasy. 

 Akcja skierowana jest przede wszystkim do kon-
sumentów, bo to oni otrzymują paragony i mają 
możliwość ich sprawdzenia. Chcemy zwrócić uwagę, 
że zarówno w przypadku niewydania paragonu, jak 
również wydania paragonu niefiskalnego, wartość 
podatku i tak z reguły jest pobierana od konsumen-
ta, który płaci podatek w cenie towaru lub usługi, a 
podatek nie zawsze trafia do budżetu. 
 Pamiętajmy: paragon fiskalny jest dowodem uczci-
wie prowadzonej działalności sprzedawcy. Dlatego do 
tej akcji zapraszamy również uczciwych przedsiębior-
ców. Zachęcamy do pobierania materiałów z zakładki 
Działalność edukacyjna strony Ministerstwa Finansów 
i eksponowania ich na własnych stronach interneto-
wych i w siedzibach przedsiębiorstw.
 Poprzez włączenie się do naszej kampanii, wspie-
rasz samego siebie – walczysz z oszustwami i wspie-
rasz rozwój naszego państwa.
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Dla dzieci podczas pobytu na wakacjach :
- nie nawiązywać bliższych kontaktów z przygodnie  

napotkanymi osobami, - nie przyjmować od takich 
osób oferowanych bez odpłatności różnego rodza-
ju słodyczy,   przedmiotów, maskotek lub napojów,  
(zagrożenie podania np. substancji psychoaktyw-
nej, odurzającej) -   nie pozostawiać w miejscach 
zabaw i wypoczynku bez dozoru:  telefonów ko-
mórkowych lub innych wartościowych przedmio-
tów (pieniędzy, biżuterii), -   podczas uczestnic-
twa w różnego rodzaju rozrywkach, dyskotekach 
posiadać pod kontrolą spożywane posiłki, napoje 
(głównie te, które są rozpieczętowane, otwarte), z 
uwagi na łatwość dodania do nich środka odurza-
jącego, a potem dopuszczenie się czynu przestęp-
czego na odurzonej osobie, która zwykle nic nie 
pamięta po zdarzeniu ( tzw. tabletka gwałtu lub 
inne ),   

- bezwzględnie unikać korzystania z przygodnie wy-
branych miejsc do kąpieli, jak:  stawy, rowy, czy 
rzeki, tam gdzie nie ma żadnego nadzoru lub służ-
by ratowniczej, gdyż tragedia może być nieunik-
niona,

- zachować rozwagę podczas kierowania wszelkiego 
rodzaju pojazdami, ponieważ w okresie wakacji 
ruch kołowy i pieszy jest zwykle wzmożony ,

Dla osób starszych i samotnych:
- uczulić się  na nieufność wobec osób obcych w tym 

rożnej narodowości, które mogą się podszywać 
pod sprzedawców, przedstawicieli firm, doręczy-
cieli przesyłek,, siostry zakonne, bądź pracowni-
ków socjalnych oferujących szybkie  załatwienie 
renty, zapomogi lub emerytury. Ostatnio oszuści 
podszywają się pod policjantów lub prokuratorów.

Policja radzi na okres wakacji

- takich osób nie wpuszczać do miejsc zamieszkania 
i na teren swojej posesji aby nie stać się ofiara prze-
stępstw tj. oszustw czy kradzieży 

Dla wszystkich 
- opuszczając mieszkanie na okres urlopu czy nawet 

na kilka dni, poproś sąsiada zaufanego o dogląda-
nie posesji i reagowanie na osoby wykazujące zain-
teresowanie jego obiektem (w myśl zasady sąsiedz-
kiej czujności),

- posiadaną gotówkę deponowali w banku, nie prze-
trzymywali w mieszkaniu drogocennych biżuterii 
w miejscach znanych sprawcom kradzieży, jak: 
szafy, szuflady, łóżka

- nie pozostawiać na okres wakacji niedomkniętych 
okien, niezabezpieczonych drzwi, przed opusz-
czeniem na dłuższy czas posesji dokonać kontro-
li sprawności działania zabezpieczeń technicz-
nych, (w które są te obiekty wyposażone) – przede 
wszystkim budynki szkolne.

- pojazdy parkowali w miejscach dozorowanych, 
oświetlonych z zamkniętymi drzwiami, oknami i nie 
pozostawiali w nich dokumentów i kluczyków, a w 
przypadku stwierdzenia przestępstwa nie zacierali 
śladów i jak najszybciej informowali najbliższą jed-
nostkę Policji, gdyż im krótszy czas od zdarzenia, tym 
większe prawdopodobieństwo ustalenia sprawcy.

- w przypadku stwierdzenia na terenie wsi lub czy-
jejś posesji ( głównie osób samotnych) obecności 
osób, których zachowanie lub pobyt wydaje się po-
dejrzany, zapamiętać ich znaki szczególne, wygląd, 
rysopis, numer rejestracyjny i markę pojazdu, któ-
rym się poruszają, a nawet kierunek ich odjazdu,

- w sytuacjach gdy uznają to za zasadne, powinni in-
formacje te  przekazywać niezwłocznie pod nr tel. 
997, lub 112

Państwu Mariannie i Leonardowi Wojtysiom 
składamy najszczersze kondolencje

i słowa wsparcia po śmierci

MAMY i TEŚCIOWEJ

Wójt Gminy Pacanów,
Pracownicy Urzędu Gminy Pacanów

Koleżance Barbarze Nawrot szczególne 
wyrazy współczucia i wsparcia po śmierci

MAMY

składa
Wójt Gminy Pacanów,
Zarząd Stowarzyszenia

GLKS ,,Zorza – Tempo” Pacanów
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Strażacka gala w Ratajach Karskich.
Jubileusz 50- lecia działalności OSP Rataje Karskie. 

Nowoczesny garaż oddany do użytku

 Bardzo uroczysty cha-
rakter miały gminne ob-
chody Dnia Strażaka zor-
ganizowane w dniu 28 
czerwca 2015 r. w Ratajach 
Karskich. Ich najważniejszą 
częścią było kontestowa-
nie 50 rocznicy powstanie 
jednostki oraz oddanie do 
użytku nowoczesnego ga-
rażu dla jej potrzeb. Gale 
zaszczycili znakomici go-
ście: Wojewoda Święto-
krzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba, eurodeputowany 
dr Czesław Siekierski, Mar-
szałek Województwa Adam 
Jarubas, radny wojewódzki 
Krystian Jarubas, starosta 
buski i zarazem prezes po-
wiatowych struktur OSP 
Jerzy Kolarz, radni powia-
towi, komendant powiato-
wy PSP bryg. Kazimierz 
Ścibiło, Wójt Gminy Solec-Zdrój Adam Pałys, wójt 
gminy Wiesław Skop, radni gminni z przewodniczą-
cym Rady Gminy Janem Nowickim na czele. Przy-
byli członkowie Zarządu Gminnego OSP z jego pre-
zesem Józefem Zaródem, liczne poczty sztandarowe 
OSP, przyjaciele, sponsorzy jednostki – jubilatki, 
prezeski kobiecych stowarzyszeń współpracujących 
z OSP Rataje Karskie oraz mieszkańcy Powiśla.

W części oficjalnej wo-
jewoda odznaczyła oso-
by zaangażowane w 
działalność społeczną i 
wspierające cenne ini-
cjatywy środowiskowe 
Krzyżami Zasługi nada-
nymi na wniosek wójta 
gminy przez Prezydenta 
RP. Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymał Henryk Waw-
rzyniec z Pacanowa, a Brą-
zowe: Bogusław Wleciał 
z Kwasowa, Beata Mie-
tłowska z Rataj Słupskich, 
Robert Zagrajek z Rataj 
Karskich i Leszek Bielaska 
z Kółka Żabieckiego. Wo-
jewoda odznaczyła także 
Złotym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę Zdzisławę 
Belon – Dyrektor Przed-
szkola Samorządowego 
w Pacanowie i Srebrnym   

Medalem za Długoletnią Służbę Barbarę Żurek – na-
uczycielkę z w/w przedszkola. Goście honorowi nie 
szczędzili słów uznania i pochwał pod adresem jed-
nostki OSP Rataje Karskie i jej zarządu z prezesem 
Robertem Zagrajkiem na czele. Podkreślano zwłasz-
cza zaangażowanie tej jednostki w dbałość o obiekty 
i sprzęt  oraz poszukiwanie funduszy. ,,… widzę od 
dłuższego czasu jak zmienia się otoczenie strażnicy 
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w Ratajach, jak jej druhowie poszukują, gdzie tylko 
się da dodatkowych środków na swoją działalność. 
Widzę, że straż zyskuje dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z gminnymi władzami, państwową strażą po-
żarną i szerokim kręgiem sponsorów. Cieszę się, że 
mogę wspierać tak zaangażowane jednostki…” – po-
wiedział marszałek Adam Jarubas. Uroczystą mszę 
św. W intencji druhów strażaków koncelebrowa-
li: ks. Kajetan Burzyński – kapelan gminny pożar-
nictwa i ks. kanonik Jan Barna -  proboszcz parafii 
Rataje. Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi 
przy nowym garażu, który powstał dzięki pomocy 
finansowej gminy, komendanta głównego i dużego 
nakładu pracy społecznej druhów – strażaków. Nie zabrakł także odznaczeń strażackich. Złoty medal 

,,Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali : Wybraniec 
Tadeusz, Parka Mariusz, Żyła Rafał, Kapałka An-
drzej, Kapałka Dariusz. Srebrny medal ,, Za zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymał: Wybraniec Dariusz. Brą-
zowy medal ,,Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzyma-
li: Surdel Zbigniew, Szcześniak Wojciech. Odznaki 
,,Strażak Wzorowy” przyznano: Mateuszowi Bie-
laszka, Marcinowi Kucembie, Adrianowi Walasz-
kowi, Bartoszowi Bielaszka, Rafałowi Kardynałowi. 
Kilkunastu druhów odebrało odznaki za ,,Wysługę 
Lat”:   Marian Juszczyk, Henryk Kościak, Stanisław 
Kapałka, Zdzisław Farmas, Władysław Parka, Sta-
nisław Sołtys, Adolf Szkotnicki, Henryk Zając, Ta-
deusz Wybraniec, Andrzej Kapałka, Mariusz Par-
ka, Dariusz Kapałka, Rafał Żyła, Adam Juszczyk, 
Dariusz Wybraniec, Jan Czapla, Wojciech Szcze-
śniak, Zbigniew Surdel. Po części oficjalnej wszy-
scy druhowie, goście i mieszkańcy Powiśla udali 
się na smaczny strażacki   obiad. Po nim rozpoczął 
się piknik połączony z zabawą do późnych godzin 
nocnych. Strażacy świętowali w poczuciu solidnie 
wykonywanych obowiązków i ze świadomością, że 
są obdarzeni przez społeczność i samorząd szczegól-
nym szacunkiem.
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OSP Oblekoń
w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym!

 Po kilku latach przygotowań znana ze społeczne-
go zaangażowania i skuteczności działania jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej z Oblekonia została 
wprowadzona do Krajowego Sytemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Aktu włączenia do systemu dokonał 
generał Zbigniew Muszczak – Komendant Woje-
wódzkich Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 
Na uroczystą galę z tej okazji przybyli liczni goście: 
wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, 
poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak – Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego OSP RP, radni wojewódzcy: 
Krzysztof Dziekan i Krystian Jarubas, starosta buski, 
zarazem Prezes Zarządu Powiatowego OSP – Jerzy 
Kolarz, Komendant Powiatowy PSP w Busku – Zdro-
ju nadbrygadier Kazimierz Ścibiło z grupą oficerów 
komendy PSP, radni powiatowi, przewodniczący 
Rady Gminy Pacanów Jan Nowicki z grupą radnych 
gminnych, wójt gminy Wiesław Skop. Przybyli tak-
że członkowie Zarządu Gminnego OSP z Prezesem 
Zarządu Józefem Zaródem, liczni sponsorzy i przy-

jaciele jednostki w Oblekoniu, poczty sztandaro-
we i pododdziały zaprzyjaźnionych jednostek oraz 
mieszkańcy Oblekonia. Po przyjęciu raportu gene-
rał Zbigniew Muszczak wręczył akt wprowadzenia 



Z Życia Gminy 23

Zamiast alkoholu i dopalaczy!

 Po raz kolejny realizowany jest na terenie Gminy 
Pacanów wakacyjny projekt ,,Zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych”.
J ego wykonawcą jest Stowarzyszenie GLKS ,,Zorza 
– Tempo” Pacanów działające na podstawie zawartej 
umowy i we współpracy z wójtem gminy oraz Gmin-
ną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację 
projektu wójt przeznaczył kwotę 10 tys. zł z budżetu 
GKRPAiPN. Już 18 lipca br. na sportowo rywalizo-
wali piłkarze – oldboje pięciu zespołów: KS ,,Nida” 
Pińczów, KS ,,Dąbrovia”, AKS Busko – Zdrój, KS 
,,Pogoń” Staszów i GLKS ,,Zorza- Tempo” Pacanów. 
W turnieju o puchar wójta gminy zwyciężyła ekipa 
,,Nidy” Pińczów, drugie miejsce zdobył AKS ,,Busko 
– Zdrój”, a trzecie KS ,,Dąbrovia” Dąbrowa Tarnow-
ska, IV lokatę osiągnęli gospodarze imprezy, a ostat-
nia była ,,Pogoń” Staszów. Najwszechstronniejszym 
i zarazem najstarszym zawodnikiem (57 lat) okazał 
się Andrzej Legawiec  z ,,Zorzy – Tempo”, najlepszym 
bramkarzem turnieju Zbigniew Dziurowicz z AKS 
-u Busko, a najskuteczniejszym piłkarzem Zdzisław 
Maj z ,,Nidy”. Mimo upału (30 stopni) starsi pano-
wie zaprezentowali ciekawy futbol przez ponad 4 
godziny rywalizacji. Najlepsze zespoły i najlepsi za-
wodnicy otrzymali piękne puchary i statuetki oraz 

dyplomy. Po zakończeniu turnieju wszystkie ekipy 
spotkały się przy grillu.  W ramach tego samego 
projektu ruszyła także 21 lipca br. tzw. ,,Akademia 
Piłkarska”, czyli wakacyjny cykl szkolenia piłkar-
skiego dla młodzieży z terenu gminy w wieku 15-
16 lat. Zajęcia z młodymi adeptami prowadzi trener 
Dawid Kondek. Miłym akcentem projektu są także 
zawody wędkarskie organizowane cyklicznie przez 
stowarzyszenie ,,Gospodarna wieś Kwasów”. W nie-
dzielę (19 lipca) o puchar wójta gminy rywalizowało 
około 20 zawodników w zawodach spławikowych na 
akwenie w Kwasowie. Wystartowało   17 amatorów 
wędkarstwa spławikowego.  Zwyciężył Artur Pabis 
wynikiem 5,50 kg, drugą lokatę zajął Sylweriusz To-
malski wynikiem 3,40 kg a trzecie miejsce przypadło 
Marcinowi Wochowi (2,25 kg).   Zwycięzcy oprócz 
pamiątkowych pucharów i dyplomów otrzymali 
również cenne nagrody dodatkowe: za I miejsce – 
wędkę, za II miejsce – kołowrotek, za III miejsce - 
zanętę. Nagrody zostały ufundowane przez Firmę 
AGRO-MART Marty i Michała Wojtyś z Pacanowa.  
Zawody zorganizowano przy współudziale Wójta 
Gminy Pacanów Pana Wiesława Skopa oraz GLKS 
Zorza – Tempo Pacanów. Sfinansowano ze środków 
GKRPA i PN.

Serwis Informacyjny UG

jednostki OSP Oblekoń jej prezesowi Stanisławowi 
Korbasiowi.
 Wójt gminy W.Skop i przewodniczący Rady Gmi-
ny J.Nowicki podziękowali druhom oblekońskim 
za ofiarność w służbie i szczególne zaangażowanie 
w działalność jednostki. Wręczyli także duże rzeźby 
św. Floriana gen. Z.Muszczakowi i posłowi M.Paw-
lakowi w dowód uznania i podziękowania za wie-
loletnie wspieranie gminnych jednostek OSP. Słowa 

uznania i wdzięczności dla marszałka Adama Jaru-
basa złożone zostały na ręce jego brata, radnego wo-
jewódzkiego Krystiana Jarubasa. Warto zaznaczyć, 
że oblekońscy druhowie posiadają aktualnie 2 samo-
chody bojowe, nowoczesny garaż wielofunkcyjny, 
zmodernizowaną strażnicę i kompletny sprzęt bojo-
wy niezbędny do funkcjonowania w KSRG. Bardzo 
dobrze współpracują z lokalnym KGW, kołami PSL, 
radą sołecką i szkołą podstawową. 
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Konkurs Wiedzy
z Twórczości Kornela Makuszyńskiego

 Już 16 sierpnia odbędą się 5. Spotkania Rodzinne - Literatura w Pacanowie pt.: Rodzina to Siła, a 
tymczasem zapraszamy do udziału w konkursie, zorganizowanym dla wszystkich miłośników przygód 
niesfornego Koziołka Matołka, Małpki Fiki Miki i innych bohaterów książek Kornela Makuszyńskiego. 
Wspomniany konkurs to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu wspólnie z dziećmi z książką. O 
nudzie nie ma mowy, czeka nas Was mnóstwo niesamowitych, czasem zapierającym dech w piersiach 
przygód i przede wszystkim czekają nagrody. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno ro-
dziny z dziećmi, dzieci  i wszystkich książkożerców do spróbowania swych sił i udzielenia odpowiedzi 
na pytania konkursowe.
 Spośród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi i zgody na udział w Konkursie w dniu 12 sierp-
nia zostanie wylosowany Zwycięzca konkursu oraz wylosowane zostaną 2 nagrody pocieszenia. Nagro-
dy zostaną wręczone w trakcie 5 Spotkań Rodzinnych - Rodzina to Siła w dniu 16 sierpnia 2015.
 Do wygrania atrakcyjne nagrody, których sponsorem są firmy: Kaufland, TBM Snacks „Tygryski”, 
Studio Reklamy Efekt w Pacanowie, OSM OPATÓW (Krówka Opatowska) oraz firma Chicco.
 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród i czekamy na Wasze zgłosze-
nia.
 Na odpowiedzi czekamy do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godziny 12:00.
 Nie zwlekaj weź udział w konkursie już dziś!!!

Źródło: www.stolica-bajek.pl

Debatowały gminne stowarzyszenia

 Na roboczo w dniu 14.07.2015 r. w Urzędzie Gmi-
ny spotkali się prezesi kół gospodyń wiejskich, sto-
warzyszeń i fundacji działających na terenie Gminy 
Pacanów. Spotkanie prowadził wójt gminy Wiesław 
Skop. Wzięli w nim udział także przedstawiciele LGD 
,,Królewskie Ponidzie”: Kazimierz Zdziebko i Ewa Sa-
tora. Omówiono procedurę tworzenia Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego, jej zasady i cele działania. Rada 
ma być organem doradczym w sprawach związanych 
z funkcjonowaniem stowarzyszeń gminnych i ich 
współpracy z władzami gminy. Może także opiniować 
przyjmowane w tym obszarze akty prawa miejsco-
wego. Do 20 lipca zostaną zgłoszone 4 kandydatury 
w ramach stowarzyszeń, zaś po 2 przedstawicieli do 
rady desygnują: wójt i Rada Gminy Pacanów. Swoją 
działalność Rada Pożytku Publicznego zainauguru-
je we wrześniu br. Obszernie omówiono możliwości 
pozyskiwania przez stowarzyszenia funduszy pomo-
cowych w perspektywie 2015-2020  oraz zasady ko-
rzystania z pomocy gminy.

 Uzgodniono kwestie organizacyjne wspólnych 
dożynek powiatowych i gminnych zaplanowanych 
w Pacanowie na dzień 30.08.2015 r. Prezesi stowa-
rzyszeń zadawali wiele szczegółowych pytań pod 
adresem wójta gminy i przedstawicieli LGD. War-
to zaznaczyć, że obecnie w Gminie Pacanów działa 
29 organizacji pozarządowych. To wielki potencjał 
ludzkiej, społecznej aktywności, wylęgarnia wielu 
ciekawych inicjatyw i projektów. To także wykazana 
już wielokrotnie skuteczność w działaniu.
 Stowarzyszenia gminy są sprawdzonym part-
nerem dla samorządu , jak mówił 16 czerwca br. 
gospodarz gminy w czasie międzynarodowej kon-
ferencji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Kielcach:,,…nasze gminne 
stowarzyszenia to prawdziwe perełki, sprawdzony 
partner i prawdziwa duma Gminy Pacanów”.

Serwis informacyjny UG 
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Diamenty

 W dniach 3-5 lipca w Zduńskiej Woli 
odbył się Międzynarodowy Festiwal 
Folklor Świata. Brało w nim udział wiele 
barwnych grup wokalnych, tanecznych 
oraz wokalno-tanecznych, które repre-
zentowały swoje regiony bądź kraje. 
Przedstawiciele byli w różnym wieku, 
począwszy od tych najmłodszych do naj-
starszych-seniorów. Zespół DIAMENTY 
POWIŚLA z Oblekonia także brał udział 
w festiwalu oraz korowodzie i wywalczył 
sobie wyróżnienie oraz nagrodę pienięż-
ną. Trzeba dodać, że konkurencja była 
nie mała. Uczestnicy z Czech, Chorwa-
cji, Węgier, Turcji, Ukrainy oraz Polski 
byli wyśmienici a ich występy zadziwiały 
licznie przybyłą publiczność. Organiza-
torzy zadbali o to, aby zespoły dobrze się 
bawiły oraz zintegrowały podczas wspól-
nej biesiady oraz zwiedzania okolicy.

Aleksandra Jarubas 
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5. Spotkania Rodzinne - Rodzina to Siła

Spotkania Rodzinne - „Rodzina to siła”, które odbędą się 16 sierpnia 2015 roku skierowane są do rodzin 

z dziećmi z całego kraju. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Spotkania objęte są honorowym 

patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzy-

skiego Adama Jarubasa.

W tym roku motywem przewodnim wydarzenia jest literatura, naszym celem jest popularyzacja czy-

telnictwa, dlatego tego dnia podczas przeprowadzanych warsztatów drukarskich, dzieci i dorośli będą 

mieli jedyną okazję zobaczyć, dotknąć i poznać szczegóły pracy dużej prasy drukarskiej - wzorowanej 

na prasie Gutenberga. Na owej to prasie każdy uczestnik warsztatów po wcześniejszym samodzielnym 

przygotowaniu składu czcionek, wydrukuje stylowy certyfikat młodego czeladnika. 

Specjalnie dla wszystkich miłośników przygód niesfornego Koziołka Matołka, Małpki Fiki Miki i in-

nych bohaterów książek Kornela Makuszyńskiego ogłosiliśmy również konkurs wiedzy o twórczości 

Kornela Makuszyńskiego, do którego udziału zapraszamy i dużych małych – (dowiedz się więcej)

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Spotkań będzie prof. Joanna Papuzińska.

Dodatkowo odwiedzający nas tego dnia rodzice wraz z dziećmi, będą mogli wziąć udział w warsztatach 

kreatywnych, rękodzielniczych oraz grach wielkoformatowych czy warsztatach archeologicznych. Tuż 

przy budynku czeka na Was tęczowa strefa zabawy, w której nie zabranie bajkowych quizów i zgadywa-

nek z niespodziankami dla wszystkich, którzy włączą się do zabawy.

16 sierpnia to również dzień rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Moja rodzina podczas wspólnej 

zabawy”. Czeka nas mnóstwo atrakcji w tym niespodzianka w Kinie Szkatułka i upominki dla dzieci 

w postaci zdrowych przekąsek dla dzieci - chrupek wielosmakowych „Tygryski”. Wierzymy, że dzięki 

różnorodności zaproponowanych kreatywnych zabaw, form spędzania wolnego czasu, każdy znajdzie 

coś dla siebie i wyjedzie z Pacanowa bogatszy o wiedzę i doświadczenie.

Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem „Rodzina to Siła” 

oraz fotorelacją z ubiegłorocznej edycji

Wstęp do strefy odpłatny. Bilety do nabycia w dniu imprezy.

Bilet rodzinny - 10 zł.

Bilet indywidualny - 3 zł/osoba.

Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie internetowej www.stolica-bajek.pl pod nr telefonu 41 376 50 88 
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Bajkowy Korowód 2015

 Szkoła Podstawowa w Paca-
nowie jest obecna w Korowo-
dzie od początku istnienia
 Festiwalu Kultury Dziecię-
cej. Szkołę w tegorocznej pa-
radzie reprezentowały 3 gru-
py tematyczne: ,,Kopciuszek”,   
,,Przyjaciele Rumcajsa i Ma-
kowej Panienki” oraz ,, Żwirek 
i Muchomorek”. Tematycznie 
grupy realizowały promo-
cję bajki czeskiej, bowiem w 
tym roku festiwal odbywał się 
pod hasłem Pacanów-Czechy. 
Razem z nami w korowodzie 
uczestniczyły zaprzyjaźnione 
szkoły ze Strzegomia i Kraśni-
ka, które gościliśmy przez dwa 
dni w ramach Zjazdu Szkół 
Kornelowskich.
 Jak zawsze była to świetna 
zabawa, promocja naszego Pa-
canowa i medialna prezenta-
cja naszych talentów, a mamy 
ich duuużo. 

Redakcja SP Pacanów
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„Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”

 Samorządowe Przedszkole w Pacanowie od września 
2013r przystąpiło w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy do realizacji projektu KIK/34 
pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz choro-
bom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa 
w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Podsta-
wowym celem projektu jest promocja zdrowego sty-
lu życia poprzez edukację w zakresie prozdrowotnej 
zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności. 
Czas trwania projektu to okres od września 2013 do 
czerwca 2015r  Projekt jest realizowany przez Instytut 
Żywności i Żywienia w Warszawie, instytucją współfi-
nansującą jest Ministerstwo Zdrowia, partnerami akcji 
są: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Centrum Zdrowia 
Dziecka.  Honorowy patronat nad projektem objął Mi-
nister Edukacji Narodowej. Do realizacji tego progra-
mu przystąpiło 1600 szkół i przedszkoli z całej Polski. 
Nie wszystkie placówki spełniły wymagane kryteria, 

które pozwoliły na otrzymanie certyfikatu. Samorządo-
we Przedszkole w Pacanowie pomyślnie wdrożyło pro-
gram zgodnie z założonymi kryteriami i jako jedno z 
trzynastu z województwa świętokrzyskiego otrzymało 
certyfikat Przedszkola Przyjaznego Żywieniu i Aktyw-
ności Fizycznej w roku 2013/14.Jesteśmy dumni, że na-
sze działania zostały docenione i tak wysoko ocenione. 
Podziękowania należą się całej społeczności przedszko-
la za zaangażowanie i podejmowanie prozdrowotnych 
inicjatyw a szczególne pani Ewie Kapuście, która jest 
liderem tego projektu w naszym przedszkolu. W celu 
utrzymania tego certyfikatu kontynuujemy działalność 
w tym obszarze w roku szkolnym 2014/15 poprzez sze-
rzenie idei zdrowego stylu życia. Pierwszym etapem 
realizacji założeń programu były i są dni owocowe i 
warzywne a także  zajęcia dotyczące zdrowego odży-
wiania. Najmłodsze przedszkolaki  MUCHOMORKI: 
3-4 latki podczas zajęcia „Od jedzenia zależy nasze 
zdrowie”  dowiedziały się jakie produkty sprzyjają na-
szemu zdrowiu, a jakie mu szkodzą, poznały piramidę 
żywieniową i jej znaczenie dla zdrowia, wspólnie wy-
konały jej makietę z wyciętych obrazków różnych pro-
duktów spożywczych. Ta „budowla” to nasze zdrowie 
a jej podstawa to aktywność fizyczna. Po wysłuchaniu 
wiersza pt: „Dla każdego coś zdrowego” S. Karaszew-
skiego wiedziały co należy jeść, by zdrowym być a cze-
go unikać. Przedszkolaki wzięły też udział w konkursie 
plastycznym mającym na celu promowanie zdrowego 
odżywiania pod nazwą ”Piramida zdrowia” zorgani-
zowanym przez naucz. Ewę Kapustę. W grupach star-
szych: „KRASNOLUDKACH”,”BIEDRONKACH ” i 
„ŻABKACH” 5-6 latki samodzielnie wykonały sałatkę 
owocową. Ta forma zajęcia pozwoliła poznać dzieciom 
owoce krajowe i egzotyczne, ich smak, rolę w diecie 



Z Życia Gminy 29

człowieka a także sprawiła wielką radość we wspólnym 
przyrządzaniu kolorowych pyszności. Zdrowe żywienie 
to pierwsza część realizacji programu, bo przedszkola-
ki wiedzą, że jeśli chce się być zdrowym to trzeba dużo 
czasu spędzać na świeżym powietrzu: biegać, skakać, 
grać w piłkę, bawić się na placu zabaw. Ważny jest też 
udział w przedszkolnych zabawach ruchowych, ryt-
micznych, tanecznych, ćwiczeniach gimnastycznych i 
spacerach. 2.06 2015r na placu przedszkolnym odbyła 
się zaplanowana impreza sportowa pod nazwą „Gimna-
styka dobra sprawa” z udziałem wszystkich przedszko-
laków i ich rodziców. Scenariusz „Dnia Sportu” przy-
gotowała i imprezę poprowadziła nauczycielka Ewa 
Kapusta. Głównym celem było propagowanie aktyw-
ności ruchowej a przez to rozwijanie sprawności fizycz-
nej dzieci a także integracja poprzez wspólną zabawę 
i rywalizację sportową. Wszystkich zebranych uczest-
ników serdecznie powitała pani dyrektor Zdzisława 
Belon, która tym samym zainaugurowała rozpoczęcie 
zawodów sportowych. Po krótkiej  rozgrzewce przy 
muzyce do konkurencji przystąpiły mamy. Były to: sko-
ki na skakance, bieg z piłeczką na łyżce, toczenie piłki 
slalomem między pachołkami oraz bieg z woreczkiem 
na głowie. Następnie do rywalizacji przystąpiły przed-
szkolaki-były to konkurencje indywidualne i grupowe: 
biegi z przekładaniem szarfy ,z woreczkami na głowie, 
z rozkładaniem i zbieraniem krążków, strzelanie goli do 
bramki, rzucanie hula hop na pachołki, przeciąganie 
liny a na koniec wielkie koło i wspólna zabawa. Spor-
towej rywalizacji towarzyszył głośny doping dzieci, 
nauczycielek i rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li znaczki- uśmiechnięte buźki a każda grupa przed-
szkolna otrzymała wielkie pudełko puzzli. Nagrody 
wręczyła pani dyrektor Zdzisława Belon. Po powrocie 
do przedszkola na” sportowców” czekały witaminowe 
nagrody - smaczne owoce, by uzupełnić siły po spor-
towych zmaganiach. Ten dzień dostarczył dzieciom 

niepowtarzalnych przeżyć oraz wiele radości. Wspólna 
zabawa, ćwiczenia i konkurencje sportowe były okazją 
do sprawdzenia sprawności fizycznej dzieci i dorosłych 
a także zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu 
rodziców z dziećmi, bo…” ruch jest zdrowy dla ciała i 
dla głowy”.
 Dziękujemy wszystkim za przybycie i piękną spor-
tową rywalizację

Barbara Żurek

Kiedy odchodzi do wieczności najbliższa osoba, 
bardzo trudno znaleźć słowa otuchy dla rodziny. 

Ten ból, tą nagłą samotność,
każdy w domu zmarłego musi przeżyć
na własny sposób, czasami połykając

łzy rozpaczy samotnie w kąciku pokoju.
Naszej koleżance Wioletcie Jędrzejczyk

 i całej rodzinie wyrazy współczucia
po śmierci męża

składa Karolina Kępczyk dyrektor ECB
wraz z całą załogą

Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

Wyrazy współczucia
ze słowami otuchy po śmierci

Mamy

Tadeuszowi Kołodziejowi i rodzinie
przekazują

Koło Gospodyń Wiejskich w Oblekoniu, 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Oblekoniu
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Po raz kolejny postawili na rodzinę w Wójczy

 21 czerwca 2015 r. odbył się IV Piknik Rodzinny 
pod nazwą POSTAW NA RODZINĘ, zorganizowa-
ny przez Zespół Publicznych Placówek Oświato-
wych w Wójczy , Prezes Stowarzyszenia „Z NAMI 
LEPIEJ” – Panią Małgorzatę Mierzwę i Rodziców.
 Wpisał już się on w kalendarz cyklicznych imprez, 
jakie odbywają się w szkole. Miejscem wspólnej za-
bawy i serdecznych, rodzinnych spotkań uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli było boisko szkolne. Po-
goda nie przeszkodziła uczestnikom w czynnym 
udziale w pikniku
 Na początku imprezy dyrektor  ZPPO w Wójczy 
Marzena Studziżór   przywitała zaproszonych gości 
oraz uczniów ze swoimi rodzinami i mieszkańców 
sołectwa Wójcza. Można było obejrzeć występy w 
wykonaniu uczniów z miejscowej Szkoły Podstawo-
wej i Samorządowego Przedszkola. To był cudow-
ny dzień spędzony w gronie najbliższych. Mamy 
serwowały przepyszne wypieki, a zabawy ruchowe 
pozwoliły to wszystko spalić, dodając przy okazji 
wypieków na roześmianych buziach. Na placu szkol-
nym stały pojazdy Straż Pożarnej i Policji, którym 

można było się przyjrzeć z bliska oraz zobaczyć ich 
tajemnicze wnętrza i sprzęta jakim posługują się na 
co dzień te służby. Na tłumy dzieci i ich opiekunów 
czekały liczne atrakcje: zjeżdżalnie, trampolina, cu-
krowa wata, a przede wszystkim loteria fantowa. Nie 
zawiedli i rodzice, którzy jak zwykle, gdy zachodzi 
potrzeba, chętnie służą pomocą- za co serdecznie 
im dziękujemy. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli 
do szkoły, uczestniczyli w innych niż zwykle zaję-
ciach szkolnych byli zadowoleni, odczuwali radość i 
satysfakcję z podjętych działań. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie interesującego. Atrakcje tego dnia zor-
ganizowane dla dzieci i rodziców pokazały zdrowy 
sposób spędzania wolnego czasu oraz dobry sposób 
na integrację rodziny. Uczestnikom pikniku umilał 
czas młodzieżowy zespół muzyczny z Rataj Słup-
skich. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu 
promował wizerunek szkoły. Cały piknik przebiegał 
w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze.   Dopisała 
zarówno pogoda jak i liczba uczestników, co świad-
czy o tym, że mieszkańcy naszych miejscowości 
bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania 
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 Kilka lat temu przystąpiliśmy do programu edu-
kacyjnego  ,,Ratujemy i uczymy ratować” prowadzo-
nego przez Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
W tym celu zostało przeszkolonych czterech na-
uczycieli. Zajęcia dotyczące ratowania odbywały się 
i nadal odbywają w klasach I-III. Prowadzą Je panie 
Ewa Jamińska i  Lidia Nega.
 Otrzymaliśmy specjalistyczny sprzęt do nauki 
- 10 fantomów małych i jeden duży, książki i filmy 
edukacyjne, modele telefonów dla każdego dziecka. 
W trakcie prowadzenia zajęć uczniowie poznają nu-
mery telefonów alarmowych, uczą się we właściwy 
sposób wzywać pomoc, potrafią rozpoznawać po-
szkodowanego przytomnego i nieprzytomnego, od-
dychającego i nie oddychającego, umieją ułożyć go 
w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej oraz w ra-

„Mali ratownicy z Rataj”

zie potrzeby wykonać resuscytację. Przez te kilka lat 
ponad 200 uczniów naszej szkoły przeszło już takie 
szkolenie. 
 W tym roku szkolnym umiejętności ratownicze 
zdobyło 40 kolejnych uczniów. Otrzymali oni od 
Wielkiej Orkiestry przydatne apteczki z wyposa-
żeniem, karty startowe do telefonów oraz broszury 
informacyjne. W planach mamy zorganizowanie 
takiej akcji również wśród rodziców. Chcemy przez 
to na naszym terenie mieć jak najwięcej przeszkolo-
nych ludzi w zakresie ratownictwa przedmedyczne-
go, którzy w razie nieszczęścia będą umieli szybko i 
skutecznie udzielić pomocy, bo to od niej, jak wyka-
zują statystyki zależy możliwość przeżycia poszko-
dowanego człowieka.

Lidia Nega

wolnego czasu i integracji. Przygotowanie pikniku 
wymagało sporego wysiłku zarówno ze strony na-
uczycieli, rodziców jak i uczniów. Przyniósł fanta-
styczne rezultaty: uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
goście spotkania bawili się świetnie, bezpiecznie. 
Sponsorami Pikniku Rodzinnego byli:  Prezes Sto-
warzyszenia „Z NAMI LEPIEJ” Pani Małgorzata 
Mierzwa, , Państwo Joanna i Krzysztof Cepilowie, 

Renata i Krzysztof Jankoscy, Pan Krzysztof Eliasz 
-Radny Powiatu Buskiego, radni Gminy Pacanów- 
Pani Cecylia Bonar, Pan Jan Matyjas i Pan Tomasz 
Kozłowski, Urząd Gminy Pacanów, Przewodnicząca 
Rady Rodziców – Pani Barbara Mazur. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję i licznie przybyłym uczestnikom.

Organizatorzy pikniku
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OSP Wójcza Mistrzem Gminy
- ćwiczenia sportowo - pożarnicze w Pacanowie!

 12 lipca na stadionie sportowym „Zorza – Tem-
po” odbyły się gminne ćwiczenia sportowo - pożar-
nicze. Wystartowało 5 jednostek z 11 funkcjonu-

jących na terenie Gminy (absencja OSP Sroczków, 
OSP Komorów, OSP Biechów, OSP Zborówek, OSP 
Kępa Lubawska, OSP Słupia). Rywalizację przepro-
wadzono w oparciu o jedną motopompę „Tohatsu”. 
Zwyciężyła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Wójczy przed OSP Pacanów, OSP Rataje Karskie, 
OSP Wójeczka i OSP Oblekoń. Strażacy z Obleko-
nia mieli ogromnego pecha w ćwiczeniu bojowych, 
gdzie zawiódł sprzęt i nie ukończyli tej konkurencji. 
Tak się zdarza nawet najlepszym ale dla druhów z 
drużyny i ich kibiców bardziej przykre, że wprowa-
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II miejsce w Finale Wojewódzkim
„Piłkarska Kadra Czeka”

 28 maja na stadionie GLKS Zorzy Tempo Paca-
nów odbył się Półfinał Wojewódzki Turnieju Pił-
karska Kadra Czeka w piłce nożnej dziewcząt. Nasz 
zespół zmierzył się z przeciwniczkami z Nowego 
Korczyna gdzie w regulaminowym czasie gry zremi-
sował 1:1. O awansie do finału zadecydowały rzu-
ty karne gdzie Pacanów okazał się lepszy i uzyskał 
awans do finału wojewódzkiego tych rozgrywek. 
Finał został ponownie został rozegrany na naszym 
stadionie w dniu 12 czerwca. W finale udział wzięły 
reprezentacje z Gimnazjów z Pacanowa, Włoszczo-
wy i Cieszków. Wynik turnieju: Pacanów – Ciesz-
kowy 1:1,  Włoszczowa - Cieszkowy 0:7, Pacanów 

- Włoszczowa  0:3. Po zaciętej walce drużyna piłkar-
ska dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Pacanowie wy-
walczyła 2 miejsce. Nasz reprezentacja wystąpiła w 
składzie: Aleksandra Błachucińska, Dżesika Zdzieb-
ko, Angelika Zdziebko, Alicja Wojtyś,  Karolina Ki-
pigroch. Natalia Desiewicz, Magdalena Rajczewska, 
Anna Wienciorek, Anna Nalepa, Emilia Górnicz, 
Weronika Molenda, Magdalena Poniewierska, Na-
talia Machynia, Anna Wójtowicz, Roksana Puchal, 
Wiktoria Kaczmarczyk, Trenerzy drużyny Sławomir 
Skiba i Dawid Kondek.Gratulujemy zajętego miejsca 
i liczmy na dalsze sukcesy.

dzona dopiero do KSRG jednostka przygotowana na 
te zawody bardzo rzetelnie z szansami na czołową 
lokatę – zderzyła się z niespodziewaną dla wszyst-
kich awarią !. Pierwsze trzy zespoły otrzymały oka-
załe puchary i nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Wiesława Skopa oraz dyplomy gratulacyjne 
za udział. 

 Decyzją Wójta Gminy wszystkie jednostki uczest-
niczące w ćwiczeniach otrzymały nagrody finanso-
we za udział.
 Ćwiczenia nadzorowała Komisja Sędziowska z 
OSP Szczucin pod przewodnictwem asp. sztab w 
stanie spoczynku Józefa Łuszcza, Sędzią głównym 
był mł. bryg. Zbigniew Dziurewicz z PSP w Busku 
Zdroju.
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Zachować dla potomnych….

 Wspomnienia zachowane w pamięci z lat młodo-
ści, którymi podzielił się prof. Pytko – Pacanowia-
nin, który wojenny koszmar 
 Dla zobrazowania sytuacji sierpnia i września 
1944 roku, w jakiej znajdowała się ludność ziemi pa-
canowskiej, opiszę kilka przeżyć własnych na tym 
terenie. Po pierwszym tygodniu walk, życie mojej 
rodziny, jak też innych, którzy nie wyjechali z Paca-
nowa przeniosło się do piwnic, które stały się dla nas 
schronami. W czasie ostrzału artyleryjskiego do na-
szej piwnicy nie tylko uciekała moja rodzina, ale  
także żołnierze radzieccy, chroniąc się przed odłam-
kami wybuchających pocisków. Po każdym ostrzale, 
sprawdzaliśmy co zostało zniszczone.  Zdarzały się 
przypadki pozabijania kur chodzącym po podwór-
ku. Rano często wychodziliśmy w pole po produkty 
spożywcze, jak ziemniaki, groch, kapustę itp. Pamię-
tam, jak za domami Pacanowa spotykaliśmy żołnie-
rza radzieckiego, pełniącego wartę, który nam poda-
wał dokąd możemy dojść, aby nie zostać jak mówił 
„ubitym przez germańców”. Po 15 sierpnia, tak się 
życie na froncie unormowało, że znaliśmy już fron-
towe zwyczaje. Obiad musiał być spożyty  przed 12 
-tą, ponieważ po tym nastąpi ostrzał artyleryjski- a 
więc wszyscy musimy być w schronie. Kto ustalił na 
froncie taki regulamin do dziś nie wiem. Być może, 
że obie strony walk chcąc spokojne spożyć połu-
dniowe posiłki, przestały strzelać. Pewnego sierp-
niowego dnia, moja Matka uznała, że powinniśmy 
iść w pole i rżnąć sierpami pszenicę, no bo co bę-
dziemy jeść, jak przesunie się front. Tak też zrobili-
śmy. Kiedy rozpoczęliśmy naszą pracę, nadleciały 
nad Pacanów niemieckie samoloty. Leciały na du-
żych wysokościach na wschód. Artyleria radziecka 
rozpoczęła do nich strzelanie z dział przeciwlotni-
czych zwanych na froncie „zenitkami”. Niebo pokry-
ło się małymi chmurkami dymów rozrywających się 
pocisków. Po ich przelocie artyleria przestała strze-
lać. Po paru minutach samoloty wracały, ale już na 
niższych wysokościach. Warkot ich był dla nas 
okropny i wywoływał potworny lęk. Po nadleceniu 
nad pacanowskie pola rozpoczęło się bombardowa-
nie. Dziwiliśmy się, dlaczego bombardują kupki z 
żętym zbożem, gdzie nie było wojska. Okazało się, 
że skoszonym zbożem przykryta była sztuczna arty-
leria - zrobiona z wózków pługów i innych części 
chłopskich wozów, używanych przez rolników w 

tych czasach. Po tym bombardowaniu wszystko się 
wyjaśniło, dlaczego pewnego dnia radzieccy żołnie-
rze zabrali mojemu stryjowi koła od pługa. Następ-
nego dnia przywieziono auto psów, którym założo-
no miny i w czasie zbliżania się niemieckich czołgów 
pod radzieckie okopy miały podchodzić pod czołgi i 
wybuchającymi minami niszczyć gąsienice tych 
czołgów. Dziś analizują nasze poczynania, trudno 
nie przyznać, że były one bardzo nieroztropne. Zbo-
że z takim trudem zbierane nigdy nie zwieźliśmy do 
domu, ale wiara w przeżycie dawała nam impuls do 
takiego działania. Dnia 16 sierpnia moja Mama po-
stanowiła, abym ja, moja siostra Barbara i ciocia Ire-
na siostra Ojca, wyruszył poza obszar frontowy i 
znalazł miejsce, gdzie moglibyśmy zamieszkać po 
ucieczce z ostrzeliwanego Pacanowa. Wyczuwaliśmy 
także z rozmowy z Komendantem Wojennym, 
mieszkającym w sąsiednim domu, że front walk 
szybko się nie przesunie na zachód.  W trójkę wyru-
szyliśmy około godz. 9-tej rano, po ostrzelaniu Paca-
nowa przez artylerię niemiecką, w kierunku Oleśni-
cy a więc szliśmy równolegle do linii frontu. Ulice 
Pacanowa były puste, widać było tylko kilku idących 
żołnierzy a na Rynku pierwsze groby radzieckich 
żołnierzy.  Wszędzie widać było zniszczenia. Był 
piękny sierpniowy dzień. Ptaków nie było, ponieważ 
uciekły z tych terenów, wystraszone hukami artylerii 
i rozrywających się pocisków. Kiedy minęliśmy gra-
nicę pól pacanowskich, wyprzedził nas żołnierz na 
koniu - Kozak w pięknej czapce z otokiem z czarne-
go futrzanego karakuła i białym krzyżem na czerwo-
nym tle. Wiózł pocztę. Wiedziałem, że to frontowy 
pocztylion, bo o podobnych znakach i z  podobną 
teczką, zamkniętą na  kłódkę  przywoził codziennie 
pocztę do naszego frontowego sąsiada - Komendan-
ta Wojennego - zamieszkałego u wujka Wjechał na 
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małe wzniesienie drogi. W tym momencie usłyszeli-
śmy wystrzał artylerii niemieckiej i po sekundzie 
rozrywający się pocisk, który upadł kilkanaście me-
trów od naszego pocztyliona. Kozak spadł z konia a 
koń pobiegł naprzód w mały wąwóz. My natomiast 
leżeliśmy około pół godziny w rowie przy drodze, 
aby widokiem naszym, jak wyjdziemy na wzniesie-
nie, nie drażnić niemieckiego obserwatora. Przez to 
małe wzniesienie drogi przeszliśmy czołgając się, 
aby nie zostać ostrzelanym. Do miejscowości Ole-
śnica, leżącej około 5 km od Pacanowa, doszliśmy 
na obiad. Po obiedzie poszliśmy do Borzymowa. 
Kiedy nastał mrok poszliśmy spać w stodole, gdzie 
nam zrobiono posłanie. Ta sielanka nie trwała dłu-
go. Kiedy już dobrze spaliśmy, obudził nas potworny 
huk. Wyszliśmy ze stodoły, aby się dowiedzieć co się 
dzieje. Pobudzili się też mieszkańcy wsi. Okazało się, 
że niemieckie samoloty po oświetleniu rakietami la-
sów łubnickich i sichowskich,  bombardowały od-
działy radzieckie przemieszczające się na  front. Całą 
noc nie spaliśmy. Rano, kiedy przestali Niemcy  
bombardować, postanowiliśmy wracać do domu 
stwierdzając, że jeżeli mamy tu zginąć to lepiej zgi-
nąć w Pacanowie z całą rodziną. Zostawiłem prze-
cież  Matkę, brata, babcię i stryja z najbliższej rodzi-
ny. Droga pomiędzy Borzynowem a Pacanowem 
szła przez wieś Sroczków, do której, ze względu na 
strzelaninę doszliśmy po południu. Cała drugą noc 
też nie spaliśmy, ponieważ za stodołą, gdzie mieli-
śmy przygotowane spanie stała artyleria radziecka 
2-giej linii obronnej Przyczółka i ostrzeliwała pozy-
cje niemieckie. W stodole, w której spaliśmy był te-
legrafista, który szyfrem podawał rozkazy do do-
wódców baterii. Dziś słyszę jego szyfrowe wołanie; 
”Ivan, Ivan słyszysz mnia-jabłoka, jabłoka adin dwa, 
tri- agoń.” Rano po śniadaniu 17 sierpnia 1944 r., 
kiedy trwał jeszcze pożar kościoła w Pacanowie wra-
caliśmy polnymi ścieżkami  ze Sroczkowa do Paca-
nowa. W godzinach porannych 17 Sierpnia 1944 
roku. artyleria niemiecka ostrzelała kościół w Paca-
nowie pociskami zapalającymi, które w miejscach 
trafienia wywoływały i podtrzymywały pożar. Niem-
cy zapewne sądzili, że z wieży kościelnej obserwo-
wane są przez żołnierzy radzieckich ich pozycje. Po-
żar, o którym piszę, zniszczył całkowicie kościół , 
pozostały tylko ściany i kaplica Cudownego Jezusa 
Konającego z małym uszkodzeniem. Nad kaplicą 
spaliła się wieżyczka oraz nadpaliły się stopnie ołta-
rza w wyniku spadających palących się części wie-
życzki. Małemu nadpaleniu uległy także stalle, co 

można jeszcze dziś stwierdzić. Po pożarze na skutek 
trwających działań wojennych ołtarz z Cudowną Fi-
gurą Jezusa Konającego przetrwał 5 miesięcy bez 
opieki w obszarze przyfrontowym i ocalał. Dzień po 
spaleniu kościoła, kiedy nadszedł następny poranek, 
moja Matka podobnie jak przed paroma dniami, 
kiedy nie było strzelaniny postanowiła iść do ko-
ścioła, aby zobaczyć kościół po pożarze i pomodlić 
się. Ze względów bezpieczeństwa postanowiłem iść 
z nią. Po dojściu do ul. Słupskiej zobaczyliśmy wie-
zionego na furmance żołnierza Armii Radzieckiej 
poparzonego na bardzo dużej części ciała. Zapamię-
tałem jego słowa do mojej matki; „Mamuszka modli 
się Bogu, ja uże umieraju”. Słowa te były wzruszają-
ce. Do kościoła weszliśmy, jak zawsze przez kruchtę, 
idąc po gruzach i palących się jeszcze elementach 
stropu doszliśmy do kaplicy, której krata wejściowa 
była zamknięta a figura Chrystusa na Krzyżu niewi-
doczna, ponieważ zasłonięta była obrazem św. Mag-
daleny. Zaczęliśmy się modlić, za tego bardzo cier-
piącego żołnierza. Za nami weszli tez żołnierze 
radzieccy, pozdejmowali czapki i patrzyli na ołtarz, 
ale zaraz wyszli. My po 15 minutach pobytu wracali-
śmy szybko do domu, szczęśliwi, że Pacanów w tym 
czasie nie był ostrzeliwany. Dni uciekały a my zaczę-
liśmy się przyzwyczajać do życia na wojennym fron-
cie. Codziennie pytaliśmy oficerów stacjonujących 
oddziałów piechoty i katiusz koło naszego domu, 
kiedy będzie „nastuplenie”, czyli atak i zawsze dosta-
waliśmy tą samą odpowiedz „skoro” czyli wkrótce. 
Najtrudniejsze dni dopiero nadchodziły. Czuliśmy, 
że stojące pod  drzewami obok naszego domu katiu-
sze a w ogrodach sąsiada W. Kapka przy ul. Słupskiej 
wozy pancerne, ściągną lotnictwo niemieckie i bę-
dziemy zbombardowani. I tak się też stało. Któregoś 
dnia o godzinie 11 rano a więc wtedy, kiedy miała 
być cisza frontowa, moja Matka rozpoczęła gotowa-
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nie obiadu a mnie poradziła, abym poszedł po liście 
morwy dla  hodowanych dalej jedwabników, które 
rozpocząłem hodować jeszcze przed powstaniem w 
Pacanowie frontowych walk. Tak tez zrobiłem. A 
kiedy już byłem w połowie zrywania tych liści z 
drzew, usłyszałem warkot samolotów lecących z kie-
runku Krakowa. Obok tych morw idący drogą żoł-
nierz radziecki „starszyna” wołał do mnie „malczyk 
udieraj” germańcy leciat”. Tak też zrobiłem, prze-
rwałem rwanie liści i pędem goniłem do domu. Do 
rodzinnego domu nie poszedłem ale do tego domu, 
gdzie mieliśmy schron.  Kiedy byłem już w drzwiach 
piwnicy, gdzie kryliśmy się przed rozrywającymi się 
pociskami, podniosłem głowę do góry, bo usłysza-
łem głośny gwizd samolotu i dźwięk syreny i w tym 
momencie zobaczyłem, jak leci bomba wprost na 
mnie. Cofnąłem się szybko za drzwi piwnicy i to 
mnie uratowało. A potem huk rozrywającej się bom-
by, która spadła około 12 m. od domu, przed którym 
przed chwilą stałem. Czułem, że dom się podniósł i 
opadł. Zobaczyłem rysę pękającej ściany piwnicy do 
której się wsunąłem. Krzyk rannych i zasypanych w 
piwnicy sąsiada, opadający pył rozlatującej się ziemi 
oraz niemiły zapach reakcji chemicznych po wybu-
chu zupełnie mnie załamał. Stałem i nie wiedziałem 
co mam robić, tym bardziej, że ktoś krzyczał, że nasz 
rodzinny dom jest też zbombardowany, gdyż suge-
rowało to zerwanie dachówek z dachu domu, w  wy-
niku podmuchu. Wiedziałem, że tam obiad gotowa-
ła moja Mama, która nie była przygotowana na tą 
akcje, gdyż w tym czasie miał być spokój. Efekt bom-
bardowania to oprócz rannych jeden oficer radziec-
ki zabity, którego już po jednej godzinie pochowano 
z honorami wojskowymi w miejscu, gdzie zginął. 
Bombardowanie było dobrze zamierzone i skiero-
wane na wozy pancerne stojące w ogrodzie pod ja-

błoniami, ale się całkiem nie powiodło. Z żołnierza-
mi dwóch katiusz stojących codziennie koło naszego 
domu,  zamontowanych na ciężarówkach amery-
kańskich „Dodge”, były kobiety, które prawdopo-
dobnie  pochodziły z Kazachstanu. Czekając prawie 
cały dzień na akcje, rozmawiały z nami - dziećmi i 
pokazywały nam te śmiercionośne pociski. Przyjeż-
dżały pod nasz dom rano, załadowane 16-ma poci-
skami a pod wieczór wraz z innymi pędzącymi w 
ilości 20 maszyn wjeżdżały na drogę idącą od młyna 
przed Słupią w kierunku Niegosławic. Po ustawieniu 
się w rząd, na jedną komendę opróżniały te 320 po-
cisków. Jak odjeżdżały spod naszego domu wycho-
dziliśmy na koniec naszego ogrodu, aby zobaczyć i 
usłyszeć szum pędzących rakiet w kierunku Szczuci-
na. Któregoś września przyszedł do nas Komendant 
Wojenny i powiedział mojej Mamie;  ”Mamuszka 
musisz ujechat od suda z rebionkami” (musisz wyje-
chać stąd z dziećmi). I dalej „ tu przyjdą takie duże 
ilości żołnierzy, że ty tu już mieszkać nie możesz”.  
Prawdopodobnie jako ostatni opuściliśmy Pacanów. 
I tak zakończył się „I etap naszej wojennej tragedii” 
a po niej nastąpił „II-gi etap wysiedlenie”. Rannym 
koniem mojego stryja ( wymienionym przez żołnie-
rzy na froncie za zdrowego),  pomału z postojami 
jechaliśmy w nieznane.  Po drodze spotykaliśmy 
wiele rodzin jadących w tym samym kierunku, to 
jest na wschód.  Dróg asfaltowych, jak też utwardzo-
nych w kierunku Połańca, w tym czasie nie było…..

W dniu 10 czerwca 2015 r. zmarł tragicznie 

ś.p. Grzegorz Jędrzejczyk

Wiadomość o jego śmierci przyjęliśmy
z niedowierzaniem i głębokim smutkiem, 
straciliśmy bowiem znanego i zasłużonego 

dla ziemi pacanowskiej działacza społecznego 
i sportowca Stowarzyszenia

GLKS ,,Zorza – Tempo” Pacanów,
życzliwego dla otoczenia człowieka i kolegę.
Najbliższej rodzinie ś.p. Grzegorza składamy 
wyrazy szczególnego współczucia i wsparcia

Wójt Gminy Pacanów,
Zarząd Stowarzyszenia

GLKS ,,Zorza – Tempo” Pacanów
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O tym warto wiedzieć, to warto zachować w pamięci ….

Szarża pod Rokitną
 Na wiosnę 1915 roku II Bryga-
da Legionów uległa reorganizacji. 1 
kwietnia dowódcą II Brygady mia-
nowano Austriaka Ferdynanda Kütt-
nera. Dwa tygodnie później oddziały 
polskie zostały skierowane na pogra-
nicze  Bukowiny  i  Besarabii. Zostały 
podporządkowane generałowi Igna-
zowi Edler von Korde.  W pierwszych 
dniach czerwca została przeprowa-
dzona reorganizacja 2 i 3 szwadronu 
ułanów w II dywizjon kawalerii legio-
nowej. Dowództwo nad dywizjonem 
powierzono rotmistrzowi Zbigniewo-
wi Dunin - Wąsowiczowi (prawnuko-
wi szwoleżera spod Somosierry). 
 12 czerwca 1915 oddziały II Brygady 
działały w rejonie wsi Rokitna (obec-
nie  Ukraina). Z polskimi oddziała-
mi sąsiadowały oddziały związku 
taktycznego pułkownika D. Pappa 
z prawej strony, a od lewej oddzia-
ły 42 dywizji piechoty. Rozpoczął się 
wspólny atak w celu zdobycia zajmo-
wanych przez Rosjan pozycji w oko-

licy wsi Rokitna. Pomimo zaciekłych 
walk wojska austriackie i polskie nie 
osiągały założonych celów strategicz-
nych. 13 czerwca w godzinach przed-
południowych pozycjom 42 dywizji 
zaczęły zagrażać nacierające oddziały 
rosyjskie. Około południa do dywi-
zjonu ułanów powrócił rtm Dunin-
-Wąsowicz, który został wezwany do 
szefa sztabu II Brygady kapitana Var-
gasa. W celu wyparcia oddziałów ro-
syjskich z pozycji we wsi Rokitna oba 
szwadrony dywizjonu miały zaatako-
wać z lewej flanki, wspierając piechotę 
szturmującą potrójne okopy rosyjskie. 
Rtm Zbigniew Dunin-Wąsowicz oso-
biście poprowadził swoich ułanów do 
walki. Po przekroczeniu bagnistych 
brzegów rzeczki Rokitnianki, Dunin-
-Wąsowicz skierował 3. szwadron do 
rezerwy, a z 2. szwadronem ruszył do 
ataku. W ciągu około 15 minut ułani 
przedarli się przez dwie linie wroga. Z 
trzeciej  linii poszedł morderczy ogień 
karabinów maszynowych i artylerii. Z 
atakujących 64 ułanów wróciło sze-
ściu. 15 poległo na miejscu. 6 zmarło 
od ran. Jako jeden z pierwszych zginął 
dowódca. Szarża nie została wykorzy-
stana. Oddziały piechoty w niedosta-
tecznym stopniu wsparły ułanów.
15 czerwca 1915 roku w Rarańczy na 
miejscowym cmentarzu odbył się po-
grzeb 15 poległych w szarży ułanów. 
Na trumnie Zbigniewa Dunin-Wąso-
wicza przykrytej czerwonym suknem 
z wyszytym na nim orłem polskim 
położono ułańskie czako i złamaną 
szablę. Po uroczystościach odprawio-
nych przez księdza  Józefa Panasia  i 

Dwie polskie szarże w 1915 roku
Obecnie już mało kto pamięta o brawurowych i bohaterskich bojach polskich 
kawalerzystów walczących w kampanii wrześniowej 1939 r. A prawie nikt już nie 
wspomina o kawaleryjskich wyczynach Polaków walczących na różnych frontach 
I wojny światowej w szeregach armii zaborców. No bo przecież to już 100 lat mi-
nęło jak z bicza strzelił! A oni rwali się do ataku wierząc, że w kolejnych brawu-
rowych szarżach wyrąbią tą upragnioną dla Ojczyzny wolność. Dlatego posta-
nowiłem Szanownym Czytelnikom przybliżyć w wielkim skrócie te dwie słynne 
kawaleryjskie bitwy z 1915 roku, gdzie polscy ułani dopisali kolejne, jakże chlub-
ne karty w 1000 letniej historii polskiej jazdy.

przemowach uczestnika szarży wach-
mistrza Sokołowskiego i porucznika 
Kordeckiego odśpiewano  Boże coś 
Polskę  i złożono trumny do wspól-
nej mogiły. Na mocy porozumienia 
między Rzeczpospolitą a Rumunią 
w lutym  1923  roku przeprowadzono 
ekshumację zwłok, które przewiezio-
no do kraju. 26 lutego 1923 roku od-
był się w Krakowie uroczysty pogrzeb 
poległych w szarży ułanów. Brał w 
nim między innymi udział  Józef Pił-
sudski  oraz biskup  Adam Stefan Sa-
pieha. Piłsudski udekorował trumny 
orderami Virtuti Militari V klasy. Po 
uroczystościach na Rynku kondukt 
żałobny udał się na  Cmentarz Rako-
wicki. Tutaj do zgromadzonych prze-
mawiali ksiądz Władysław Antosz, 
dawny kapelan legionowy, płk Janusz 
Maleszewski, uczestnik szarży oraz 
generał  Stanisław Szeptycki, który w 
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imieniu Piłsudskiego udekorował Or-
derami Virtuti Militari tych uczestni-
ków szarży, którzy nie byli odznaczeni 
wcześniej. W dwa lata później odsło-
nięto pomnik na grobie ułanów.
Szarża wywarła wielki wpływ na 
morale Wojska Polskiego II RP. Jest 
wspominana w drugiej zwrotce pieśni 
„Czerwone maki na Monte Cassino”.
„Runęli przez ogień straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł,
Jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitnej sprzed lat…”
Po odzyskaniu niepodległości wetera-
ni II dywizjonu kawalerii legionowej 
utworzyli pułk jazdy, który otrzymał 
nazwę 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniań-
skich. Od 1926 r. stacjonował w Sta-
rogardzie Gdańskim. Szwoleżerowie 
tego pułku nosili okrągłe czapki z bia-
łymi otokami.

Bitwa pod Krechowcami
24 lipca  1917  walczący po stronie 
rosyjskiej polscy ułani z  I Korpusu 
Polskiego otrzymali rozkaz powstrzy-
mania natarcia Niemców na Stanisła-
wów w okolicach wsi Krechowce. Ak-
cja Polaków miała mieć na celu osłonę 
odwrotu oddziałów rosyjskich. 
1 Pułk Ułanów  utworzony w ra-
mach  Legionu Puławskiego  od 21 

lipca 1917 znajdował się w  Stanisła-
wowie, w którym bronił ludności 
cywilnej i magazynów wojskowych 
przed grabiącymi miasto maruderami 
cofającej się armii rosyjskiej. W rejo-
nie Stanisławowa zajmowała swoje 
pozycje, rozciągające się na zachód 
od miasta – pomiędzy wsiami: Uhryn 
Dolny – Pasieczno – Zagwóźdż – Pa-
cyków, rosyjska 11 Dywizja Piechoty. 
1 Pułk Ułanów otrzymał zadanie osła-
niania przewidywanego odwrotu 11 
DP, której dowódca gen. Sytin popro-
sił, a nie wydał rozkaz, o utrzymanie, 
co najmniej przez godzinę, pozycji 
umożliwiającej wycofanie, chociaż 
części dywizji, a szczególnie artylerii.
Ukształtowanie terenu oraz przewidy-
wane kierunki natarć wojsk niemiec-
kich wymusiły utworzenie dwóch 
grup uderzeniowych praktycznie wza-
jemnie niemających ze sobą kontaktu 
wzrokowego. Pułk w tym momencie 
składał się z 4 szwadronów po 4 plu-
tony i po 9 rot w każdym, szwadronu 
karabinów maszynowych tylko z na-
zwy, ponieważ był to pluton kawalerii 
przydzielony do pułku, nieposiadający 
ani jednego karabinu maszynowego. 
Razem było to około 400 szabel (uła-
nów). Dowódca pułku płk  Bolesław 
Mościcki, wobec braku  broni samo-

czynnej i w związku z tym przewidy-
wanej nieskuteczności obsadzania ko-
lejnych linii oporu i działania ogniem, 
zastosował śmiały manewr, postana-
wiając szarżować na nieprzyjaciela w 
szyku konnym. Założeniem dowódcy 
było, by 4 szwadron bronił polnej dro-
gi Radzcza – Stanisławów, 2 szwadron 
atakował wieś Krechowce wzdłuż dro-
gi Krechowce – Stanisławów, 3 szwa-
dron i szwadron „karabinów maszy-
nowych” szedł „schodkowo” w prawo 
za 2.  a 1 szwadron stanowił odwód. 
Około godziny 15:30 szwadrony przy-
stąpiły do wykonania zadań. W za-
budowaniach Krechowic broniła się 
piechota „bawarska” wspomagana 
przez artylerię i samochód pancerny. 
Również rosyjski samochód pancerny 
wspomagał działania ułanów. Po doj-
ściu do połowy wsi, wobec narastają-
cego ognia artylerii i przybywających 
posiłków, szwadrony cofnęły się na 
skraj miejscowości. W walkach tych 
zdobyto sprawny karabin maszynowy. 
2 i 3 szwadron zostały spieszone i w 
tyralierze oczekiwały na nieprzyjacie-
la. Dowódca pułku wysłał do wsi kilka 
patroli, które miały atakować patrole 
niemieckie, przez co miały symulować 
kolejny atak. Powróciły one, z dużymi 
stratami, około godziny 20 i zameldo-
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wały o znaczącym wzmocnieniu sił 
nieprzyjaciela. Do pomocy ułanom 
przybył batalion 41 pułku piechoty ro-
syjskiej z karabinami maszynowymi. 
W tym czasie cała piechota rosyjska (z 
11. dywizji) przeszła przez mosty dro-
gowe na Bystrzycach, a ułani mosty te 
wysadzili pod silnym ogniem artylerii 
niemieckiej. 4 szwadron, działający na 
wschód od Stanisławowa w kierunku 
południowym, napotkał na swym kie-
runku dwa szwadrony jazdy niemiec-
kiej. Dowódca szwadronu ruszył do 
szarży, jednak Niemcy walki nie przy-
jęli i zaczęli wycofywać się galopem. 
Ścigający ułani wpadli pod silny ogień 
piechoty na wysokości wsi  Droho-
mirczany. Piechota w tym momencie 
rozpoczęła natarcie w kierunku pół-
nocnym. Na pomoc 4 szwadronowi 
ruszył 1 szwadron i wspólnie zmusili 
piechotę, jak się okazało austriacką 
(Bośniacy) do ucieczki, powodując w 
jej szeregach znaczne straty. Odosob-
nione szwadrony nie ścigały jednak 
daleko nieprzyjaciela i powróciły na 
poprzednie stanowiska. Nastąpił jesz-
cze jeden atak piechoty, wsparty od-
działem kawalerii niemieckiej, który 
również został odparty, a kawaleria 

ponownie walki nie podjęła. Ponie-
waż zapadał zmrok, było po godzinie 
20., szwadrony otrzymały rozkaz wy-
cofania się do kotlinki na południe od 
Stanisławowa.
 Podsumowując bitwę, z wojskowe-
go punktu widzenia należy zauważyć, 
że pułk liczący zaledwie 400 „szabel”, 
bez karabinów maszynowych i bez 
wsparcia artylerii, przez ponad 5 go-
dzin opóźniał działania 2 batalionów 
piechoty niemieckiej, wspieranych 
przez artylerię i dwa szwadrony ka-
walerii – razem 1500 – 2000 żołnierzy. 
W czasie bitwy ułani wykonali sześć 
szarż w szyku konnym, nie licząc szarż 
na kawalerię nieprzyjaciela, która wal-
ki nie podjęła. Dowództwo rosyjskie 
przyznało po bitwie aż 270 odzna-
czeń.
 Wobec znacznie większych i o 
większym znaczeniu bitew  I wojny 
światowej był to zaledwie drobny epi-
zod. Został jednak szeroko skomento-
wany w prasie zarówno polskiej, jak 
i rosyjskiej a nawet niemieckiej. Mę-
stwo żołnierzy było wkrótce znane ca-
łemu społeczeństwu, a 1 Pułk Ułanów 
powszechnie zaczęto nazywać  kre-
chowieckim. W odrodzonej II RP 

nosił on nazwę 1Pułku Ułanów Kre-
chowieckich. Stacjonował do II wojny 
w Suwałkach. Ułani nosili amaranto-
wo-białe proporczyki na kołnierzach i 
lancach oraz czapki rogatywki z ama-
rantowym otokiem.

Jarosław Banasik

Bibliografia: Wikipedia, Wielka Księga 
Kawalerii Polskiej – tom 2 i 4 – Edipresse 
Polska S.A. 2012
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Wielkie łowienie w Sroczkowie

 Po raz drugi zbiornik wodny w Sroczkowie gościł w 
niedzielę 21 czerwca młodych wędkarzy na zawodach 
wędkarsko-spławikowych. Ponad dwudziestu zawod-
ników „walczyło” o wielką rybę i tu największe szczę-
ście miał Nikodem Kieras z Komorowa, który wycią-
gnął z wody okazałą sztukę, blisko 5 kilogramowego 
amura. On też został zwycięzcą tegorocznych zawo-
dów z 6 kilogramami złowionych ryb. Drugie miejsce 
wywalczył Adrian Bernat z Piestrzca gm. Solec Zdrój 
– 5 kilogramów, trzecie przypadło dwóm zawodnikom 
– Sebastianowi Wojtysiowi i Dawidowi Wadowcowi 
ze Sroczkowa po 3 kilogramy. Dobre wyniki uzyskali 
też Krzysztof Wojtowicz, Piotr Wieńciorek, Mateusz 
Wojtyś. Organizatorem zawodów było Stowarzysze-
nie „Rozwojowy Sroczków”. Nagrody rzeczowe dla 
najlepszych, dyplomy i medale dla wszystkich biorą-

cych udział w rywalizacji wręczali wójt gminy Wiesław 
Skop, prezes Stowarzyszenia Czesław Adamczyk. Zło-
wione podczas zawodów ryby tradycyjnie wróciły do 
zbiornika a w zamian zawodnicy zaproszeni zostali na 
pyszne kiełbaski z grilla umawiając się na kolejne tu 
wędkarskie święto.  
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13. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej
Pacanów - Czechy 2015.

 Za nami kolejny 13 już Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Dziecięcej organizowany przez Europejskie 
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.  
Trzy dni festiwalu (5 – 7 czerwca) zostało zagospo-
darowane przez organizatora dla licznie przybyłych 
gości z całego kraju i za granicy niezwykle atrak-
cyjnie. 5 czerwca odbyły się IX Spotkania Mistrzów 
Teatru, czyli przegląd najlepszych polskich teatrów 
dziecięcych i młodzieżowych. Oceniali prezentacje 
i nominowali do nagród między innymi Krzysztof 
Zawadzki oraz Maciej Damięcki. 6 czerwca na sce-
nie ECB prezentowali się Mistrzowie Muzyki - naj-
lepsi polscy wokaliści w wieku 8 -16 lat. W jury kon-
kursowym zasiedli Hanna Stach, Monika Twarduś, 
Daniel Dwornik.  H. Stach i D. Dwornik wystąpili 
też w tym dniu przed festiwalową publicznością ze 
specjalnymi koncertami. Wokół budynku Europej-
skiego Centrum Bajki, odbywały się przez cały czas 
trwania festiwalu warsztaty: twórcze, wikliniarskie, 
hafciarskie, tkackie, wiedzy, rodzica, strefa książki, 
w której animator prowadził zajęcia teatralne i pla-

styczne nawiązujące do czeskiej literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. Finał – 7 czerwca rozpoczął trady-
cyjny barwny korowód ulicami Pacanowa złożony 
z grup dziecięcych, młodzieżowych, ale także do-
rosłych. Pod wspólnym hasłem „Witajcie w naszej 
bajce” zaprezentowało się piętnaście rozśpiewanych, 
barwnych zespołów z całej Polski. Najlepszą bajko-
wą grupą tegorocznego festiwalowego korowodu i 
zdobywcą „Złotej Podkowy” został wybrany Szkolny 
Teatr Lalki i Aktora z Turzego Pola (województwo 
podkarpackie), miejsce drugie przypadło również 
kapitalnie prezentującemu się zespołowi piratów z 
Krosna i trzecie miejsce zajęła grupa teatru dziecię-
cego „Bum-Cyk-Cyk” z Torunia. Galę finałową na 
scenie głównej usytuowanej w pacanowskim rynku 
poprowadziła para aktorów Tamara Arciuch i Bar-
tłomiej Kasprzykowski w asyście wiecznie młodego, 
pełnego wigoru – mimo, że w tym roku ukończył 
82 lata - Koziołka Matołka. Symboliczny „klucz do 
władzy” w Kozim Grodzie wręczyli delegacji dzieci 
wójt gminy Wiesław Skop i przewodniczący Rady 
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Gminy Jan Nowicki. Czechy w tegorocznym tytule 
festiwalu, sprawiły, że to czeskie bajki i baśnie czytali 
publiczności popularny aktor Tomasz Karolak w du-
ecie z córką oraz słynna podróżniczka Elżbieta Dzi-
kowska. Koziołka Matołka w zabawach z publiczno-
ścią i kolejnych konkursach z nagrodami wspierał 
sympatyczny jego kolega „Minerałek” z Basenów 
Mineralnych w Solcu Zdroju, z którym utrzymuje 
od pewnego czasu ścisłe kontakty. 
 Do Koziego Grodu przyjechali przedstawiciele 
czeskiej ambasady, zespół folklorystyczny z Czech 
ze specjalnym koncertem, marszałek województwa 
Adam Jarubas, którzy złożyli Koziołkowi urodzino-
we życzenia. Było chóralne „100 lat!” i wielki tort 
dla publiczności. Na scenie plenerowej przy ECB 
wystąpił profesjonalny Teatr na Walizkach z przed-
stawieniem cyrkowym „Beczka Śmiechu”, na scenie 
głównej Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie z 
przedstawieniem „Lokomotywa” i kolejno młodzież 
ze Szkoły Tańca Kieleckiego Teatru Tańca, przed-
szkolaki z Pacanowa i barwna grupa „Diamenty 
Powiśla” z Oblekonia. Ogromnym wzięciem cieszył 
się rozstawiony wzdłuż rynku szlak kulinarny ze 
stoiskami czeskich smakołyków i … polskich spe-
cjałów, gdzie prym wiodły stowarzyszenia z gminy 
Pacanów – „Kępianki” z Kępy Lubawskiej, „Żabiec-

kie Powiślanki” z Żabca, „Z nami lepiej” z Biechowa. 
Na finał w dynamicznym koncercie wystąpiła z ze-
społem z repertuarem polsko-czeskim gwiazda 13. 
Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej - 
czeska piosenkarka Ewa Farna.  






