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Obu nowo poślubionym parom życzymy dużo szczęścia, radości i wytrwałości we wspólnym życiu.  

Swoją drugą połowę Anitę
odnalazł „za Wisłą” w Szczuci-
nie Jarosław z Rataj i …. zaprosił 
ją do organizowania ich wspól-
nego domu po ślubie w Ratajach.
Ta niezwykle sympatyczna
dziewczyna propozycję przyjęła 
ozpoczynając tym samym 
budowanie małżeńskiego stadła 
właśnie w naszej gminie.

27 września w kościele 
parafialnym w Zborówku 
proboszcz parafii
ks. Zbigniew Abramowicz 
udzielił sakramentu chrztu 
synowi
Ilony i Przemysława,
któremu rodzice wybrali 
imię Kacper

W taki oto sposób
rozpoczęli swoją
wspólną drogę życiową 
Patrycja i Sławek
ze Słupi,
a świadkami
ich zaślubin byli
Katarzyna i Grzegorz
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Obwieszczenie o numerach i granicach

obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach parlamen-
tarnych zarządzonym na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 24 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) 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 XIV/67/15 Rady Gminy
Pacanów  z dnia 18.09.2015 r. w sprawie  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na
dzień  25  października  2015  roku  podaje  się  do  wiadomości  wyborców  informację  o  numerach  i  granicach  obwodów

głosowania,  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych,  lokalach  obwodowych  komisji  wyborczych

dostosowanych  do  potrzeb  wyborców  niepełnosprawnych,  o  możliwości  głosowania  korespondencyjnego  i  przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer
obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

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

 - obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem
wyborców tj. do dnia 20 października 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa. 

Wyborca niepełnosprawny 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 wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Pacanów o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie.  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być
zgłoszony do dnia 12 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

        

    Wójt Gminy Pacanów

               (-) mgr Wiesław Skop
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Zawiadomienie w sprawie projektu operatu
opisowo-kartograficznego

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych 
dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budyn-
ków i lokali położonych w gminie Pacanów.
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Remonty dróg gminnych priorytetem samorządu!

 W wyniku korzystnej oferty przetargowej Gmina 
Pacanów zamiast zaplanowanych 5 odcinków dróg 
gminnych wykonała ich 10 w terminie do 30.07.2015 r.
W kolejności są to drogi w:
1. Kółku Żabieckiem
2. Żabcu (2 odcinki)
3. Ratajach Słupskich ( 2 odcinki)
4. Oblekoniu (2 odcinki)
5. Sroczkowie
6. Słupi
7. Ratajach Karskich

 Łącznie zostało wykonane około 5 km nowych 
nawierzchni asfaltowych i 1300 metrów kwadrato-

wych nawierzchni tłuczniowej za niemal 650 tys. zł.  
Należy przypomnieć, że w tej kwocie mieści się 350 
tys. zł dotacji rządowej na usuwanie skutków powo-
dzi i nawalnych deszczy. W ramach prac remonto-
wych został także wyasfaltowany plac przy remizie 
OSP Rataje Karskie. 
 Decyzją wójta i Rady Gminy wsparto kwotą 100 
tys. złotych modernizację prowadzoną przez powiat 
buski dwóch ulic w Pacanowie. Są to ul. Radziwił-
łówka i Książnicka. Gospodarz gminy Wiesław Skop 
zapowiedział, że w II półroczu (wrzesień – paździer-
nik) prace będą kontynuowane w oparciu o spodzie-
waną II transzę pomocy rządowej i zabezpieczony 
w budżecie 20% wkład własny gminy.  

„Pacanowski Laur” edycja 2015

- zgłoszenia do 24 października 2015 r.

 Wzorem lat ubiegłych w dniu 11.11.2015 r. od-
będzie się w Pacanowie uroczystość wręczenia sta-
tuetek „Pacanowski Laur” dla osób szczególnie wy-
różniających się w działalności społecznej, pracy na 
niwie kultury, w oświacie, biznesie i działalności sto-
warzyszeniowej – słowem postaci nietuzinkowych, 
wpływających na rozwój naszej gminy. Zapraszamy 
serdecznie Państwa do zgłaszania kandydatur osób 
i instytucji do ww. wyróżnień  (formularz zgłoszenio-
wy jest do pobrania na stronie internetowej gminy). 
Zgłoszenia z kilkuzdaniowym uzasadnieniem będą 
przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w nie-
przekraczalnym terminie do 24 października 2015 r.

 W przypadku stowarzyszeń, lokalnych grup dzia-
łania, zakładów pracy i instytucji zgłoszenie powin-
no być potwierdzone przez kierownictwo ww. pod-
miotów. Natomiast indywidualne zgłoszenia (np. 
przez grupę mieszkańców, sąsiadów z bloku, ulicy 
itd.) wymagają przynajmniej 15 podpisów rekomen-
dujących.
 Przewidywane są następujące kategorie wyróżnie-
nia:
1. Aktywność w działalności pozarządowej lub cha-
rytatywnej
2. Talent roku
3. Sukces zawodowy

Zmodernizowana ul. Radziwiłłówka
przy finansowym udziale dla powiatu gminy

Żabiec - nowa droga gminna od krajówki
w kierunku Piątka
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Rataje Słupskie

Sroczków - 1.5 kilometrowy odcinek od ul. Beszowskiej
w kierunki centrum wsi

Droga od Rataj Słupskich
w kierunku remizy OSP w Ratajach Karskich

Droga w ŻabcuNowa droga do Centrali Nasiennej w Słupi

Odnowiony odcinek drogi gminnej
między posesjami Michalskiego i Żyły

Parking przy OSP Rataje Słupskie

Zmodernizowana ul. Książnicka
przy finansowym udziale dla powiatu gminy
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Rataje Słupskie - droga od powiatowej w kierunku K. Stolarskiego

Kółko Żabieckie - droga d w kierunku G. Ubowskiego Oblekoń - Podchruście

Oblekoń Podchruście - kościół

W Grabowicy rozmawiano
o problemach klęskowych w rolnictwie

 Na zorganizowanym w wrześniu b.r przez wójta 
gminy Wiesława Skopa otwartym zebraniu doty-
czącym problemów tegorocznego gradobicia i suszy 
spotkali się liczni poszkodowani rolnicy z m. Komo-
rów, Grabowica, Kółko Żabieckie i Żabiec. W zebra-
niu wzięli także udział: Poseł na Sejm RP Mirosław 
Pawlak, radny wojewódzki Krystian Jarubas oraz 
przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: Ar-
tur Czub, Sławomir Sadowski i Robert Fatyga.
 Obecni byli także radni powiatowi: Robert Gwóźdź  
i Krzysztof Eliasz, radni gminni: Henryka Komasara, 
Mirosław Matuszewski, Artur Molenda i przewod-
niczący Rady  Gminy Pacanów Jan Nowicki oraz soł-
tysi w/w miejscowości. Obszernie   scharakteryzował 
procedurę szacowania strat, pracę gminnych komisji 
gminnych, zawiłości prawne i skalę dotychczasowej po-
mocy dla poszkodowanych gospodarz gminy Wiesław 
Skop. Szczegółowo do tych zagadnień odnieśli się także 
przedstawiciele ŚIR Kielce. Natomiast Krystian Jarubas 
i Mirosław Pawlak zadeklarowali wolę pomocy w kon-

taktach z administracją rządową w celu szybkiego wy-
jaśnienia spraw niejasnych.
 Poszkodowani rolnicy nie kryli rozczarowania rządo-
wymi kryteriami szacowania strat suszowych, zwłasz-
cza oceną stanu szkód w uprawach na podstawie map 
z podziałem na klasy gruntów (mapy instytutu IUNG 
Puławy). Zgłaszali pretensje przede wszystkim do stro-
ny rządowej o brak pomocy dla poszkodowanych, klę-
ską gradobicia z 20.05.2015 r., jak również do wysokości 
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kwot pomocowych dotyczących klęski suszy. Przypo-
mnijmy, że jest to kwota 400 zł do hektara niektórych 
upraw zniszczonych przez suszę, jeśli rolnik ma jakiekol-
wiek ubezpieczenie tych upraw, natomiast w przypadku 
braku ubezpieczenia jest to kwota 200 zł.
 Pozytywnie natomiast przyjęto pomoc finansową 
dla właścicieli budynków uszkodzonych kolejnymi 
huraganami z 20.05.2015 r. i 19.07.2015 r.
 Gmina wypłaciła w tym przypadku zasiłki w ponad 
dwudziestu przypadkach w kwotach od 1 tysiąca do 
5 tysięcy złotych (w zależności od stopnia uszkodzenia).
 Natomiast właściciele budynków gospodarczych 
i  upraw specjalistycznych, których straty przekroczyły 
10 tys. zł będą mogli składać jesienią wnioski do ARiMR o 
pomoc unijną na odbudowę potencjału produkcyjnego.
 W bardzo emocjonalnej, momentami, dyskusji 
głos zabierali, m.in. Mirosław Matuszewski, Hen-
ryka Komasara, Jan Nowicki, Adam Piernik, Ro-
gala Ireneusz, Marcin Babiarz, Piotr Kuźnia, Zofia 
Zdral i Marian Pasek.
 Reasumując można powiedzieć, że spotkanie speł-
niło przede wszystkim swą rolę w zakresie doinfor-

mowania rolników. Nie mogło jednak dać pełnej 
satysfakcji poszkodowanym ze względu na ostre rzą-
dowe kryteria szacowania strat i skromność funduszy 
pomocowych.
 O ostateczną ocenę tego problemu będzie moż-
na pokusić się po ostatecznym wyszacowaniu strat. 
A ta procedura jeszcze trwa. Jednak już teraz widać 
po oględzinach protokołów, że tylko część z 455 po-
szkodowanych rolników z naszej gminy spełnia pod-
stawowe kryterium ubiegania się o pomoc rządową, 
czyli wykazała poziom strat w uprawach powyżej 30% 
ogólnego posiadanego areału.
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Zarządzenie Nr 140/15 

Wójta Gminy Pacanów 

z dnia 5 października 2015 r. 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 
dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w 
obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do 
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie  zarządzenia wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1017) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Pacanów w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów. 

 

Wójt Gminy Pacanów 

 

/-/ mgr Wiesław Skop 

 

 Odnosząc się do zapytań o ewentualne ulgi po-
datkowe w podatku gruntowym wójt W.Skop po-
wiedział: ,,…nie będzie takowych przy III racie ponie-
waż trwa jeszcze szacowanie strat po suszy, a termin 
płatności tej raty minął 15 września. Decyzję podejmę  
przy IV racie, kiedy poznam listę poszkodowanych rol-
ników kwalifikujących się do pomocy rządowej. Chcę 
jednak zaznaczyć, ze gmina nie jest uznana za obszar 
klęski żywiołowej. Zatem umorzenia podatkowe, daj-
my na to w bilansowej kwocie 100 tys. zł spowodują 
zmniejszenie subwencji wyrównawczej dla Pacanowa 

w takiej samej wysokości! Mamy w tej kwestii pisemne 
ostrzeżenie Ministerstwa Finansów z dnia 09.09.2015r. 
Pomimo tego szczególnie będę oceniał sytuację rolni-
ków     poszkodowanych dwukrotnie w roku bieżącym 
klęską gradobicia i suszy. Ulg w podatku gruntowym 
nie dostaną ci, którym gmina pomogła finansowo przy 
remoncie domów. Natomiast mogą na nie liczyć właści-
ciele uszkodzonych lub zniszczonych całkowicie budyn-
ków gospodarczych”.

Serwis informacyjny UG
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Załącznik do Zarządzenia Nr 140/15 
Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.10.2015 r.  

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Pacanowie 
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Pacanowie, ul. Karska 3 

Lp. Imię Nazwisko Zam. Zgłoszony (-a) 
1 Stanisław Adam Lolo Niegosławice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
2 Mieczysława Kondek Pacanów Koalicyjny komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 
3 Łukasz Stankiewicz Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społecznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 4 Norbert Robert Rajczewski Wola Biechowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP   

5 Maria Teresa Wójtowicz Pacanów Komitet Wyborczy wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże” 

6 Kamil Andrzej Rachuna Wójcza Komitet Wyborczy Wyborców ,,Kukiz 15” 
7 Anna  Lechowicz  Biechów  Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 
8 Marcin Grzegorz Woch Słupia Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 
9 Halina Irena Głodek Karsy Duże Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

10 Paulina Nega Karsy Małe Komitet Wyborczy KORWiN 
11 Bogusław Józef Wleciał Kwasów Wójt Gminy Pacanów 

 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zborówku 

adres siedziby komisji: Remiza OSP w Zborówku, Zborówek 51 
Lp. Imię Nazwisko  Adres Zgłoszony (-a) 

1 Waldemar Józef Żurek Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże!” 

2 Wiesława Maria Albańska Pacanów Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
3 Tadeusz Józef Wieczorek Książnice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

4 Waldemar Andrzej Kumoń Pacanów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

5 Anna Rój Komorów Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 

6 Halina Krupa Książnice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
7 Dominik Michał Makuch Karsy Małe Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 
8 Zenon Pyszka  Kwasów  Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 
9 Danuta Maria Kawa Zborówek Nowy Wójt Gminy Pacanów 

 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ratajach Słupskich 

adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a 
Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a) 
1 Edyta Katarzyna Juszczyk Grabowica Komitet Wyborczy KORWiN 

2 Aneta Agnieszka Chrabąszcz Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże!” 

3 Jarosław Henryk Kowalik Rataje Karskie  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
4 Jolanta Małgorzata Dalach Trzebica Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
5 Monika Makuch Rataje Słupskie Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 
6 Joanna Woch Słupia Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 

7 Zenon Janicki Pacanów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona 
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

8 Lucyna Adamczyk Kółko Żabieckie Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 

9 Agnieszka  Chojnacka Kółko Żabieckie Wójt Gminy Pacanów 
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Oblekoniu 
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Oblekoniu, Oblekoń 73 

Lp Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a) 
1 Kamil Arnold Wojtyś Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców ,,Kukiz 15” 
2 Teresa Dorota Mikuła Wola 

Biechowska 
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże!” 

3 Karolina Barbara Kawa Chrzanów Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 

4 Jolanta Eliasz Żabiec  Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 
5 Natalia Józefa Zuchara  Żabiec Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona 

Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 
6 Marta Religa Oblekoń Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
7 Halina Barbara Malinowska- Czekaj Oblekoń Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
8 Agata Kardynał Słupia Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 
9 Halina Smysło  Pacanów Wójt Gminy Pacanów 

 
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Biechowie 
adres siedziby komisji: Świetlica wiejska w Biechowie, Biechów 40a 

Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a) 
1 Patrycja  Rajczewska Wola Biechowska Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny 

Rzeczypospolitej Polskiej 
2 Kamil Maciej Religa Słupia Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 
3 Dorota Edyta Laska Kwasów Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 
4 Robert Adam Samiec Chrzanów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
5 Sylwia 

Agnieszka Zdral Biechów Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

6 Kazimiera Irena Szymańska Żabiec Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 

7 Małgorzata Korczak Wola Biechowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
8 Małgorzata 

Maria  Mierzwa Chrzanów Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże!” 

9 Adam Gawłowski Pacanów Wójt Gminy Pacanów 
 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Sroczkowie 
adres siedziby komisji: Remiza OSP w Sroczkowie, Sroczków 27 

Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a) 
1 Magdalena Babiarz - Sikora Zborówek Nowy Komitet Wyborczy Wyborców ,,Kukiz 15” 
2 Dorota  Rajczewska Karsy Małe  Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 

3 Piotr Żurek Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże!” 

4 Anita Anna Matuszewska Rataje Karskie  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
5 Marek Jerzy Gadawski Słupia Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

6 Ryszard 
Włodzimierz Guła Pacanów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona 

Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 
7 Maria Lucyna Wojtyś Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 
8 Agnieszka Maria Kaczocha Zborówek Nowy Komitet Wyborczy KORWiN 
9 Bożena Laska Kwasów Wójt Gminy Pacanów 
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Słupi,  
adres siedziby komisji: Dom Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 91 

Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a) 

1 Artur Norbert Janicki Pacanów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona 
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

2 Zbigniew  Woch Słupia Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa 
Stonogi 

3 Aneta Maria Czerwińska Pacanów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
4 Ewelina Bobowiec Wola Biechowska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

5 Dariusz Szczepaniak Rataje Słupskie Komitet Wyborczy Wyborców – JOW 
Bezpartyjni 

6 Bożena Helena Sołtys Słupia Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 

7 Renata Kajda Słupia Wójt Gminy Pacanów 
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 
adres siedziby komisji: Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39b 

Lp. Imię Nazwisko Adres Zgłoszony (-a) 
1 Zbigniew Tadeusz Sołtys Słupia Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
2 Józef Tadeusz Jędruch Oblekoń Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

3 Aneta Marlena Bielaska Kółko 
Żabieckie Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 

4 Bartłomiej Artur Religa Słupia Komitet Wyborczy Wyborców – JOW Bezpartyjni 
5 Daria Małgorzata Nawrot Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców ,,Kukiz 15” 

6 Adam Józef Łachut Pacanów Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
,,Szczęść Boże!” 

7 Renata Górak Karsy Małe Wójt Gminy Pacanów 
 

 

 
Wizytacja diecezjalna w parafiach naszej gminy

 W roku bieżącym parafie dekanatu stopnickiego – tu 
parafie naszej gminy objęte były wizytacją diecezjalną pro-
wadzoną standartowo ci pięć lat. Obejmuje ona między in-
nymi  kontrolę pracy księży, prowadzonej dokumentacji, 
organizację życia parafii, stan kościołów i cmentarzy grze-
balnych, współpracę parafii ze środowiskiem lokalnym, 
urzędami, szkołami, stowarzyszeniami itp. Podsumowania 
dokonuje bp Marian Florczyk, któremu w diecezji podle-
ga nasz teren na ogólnym spotkaniu z wiernymi w czasie 
uroczystej mszy i w szczegółowej analizie z proboszczami. 
Wizytacja już została w sierpniu podsumowana w parafii 
Biechów i Oblekoń. We wrześniu odbyło się w pozostałych 
– Ratajach, Pacanowie i Zborówku. W parafii Zborówek 
podsumowanie odbyło się w trakcie dożynek parafialnym 
a dodatkowo ks. biskup poświęcił oddaną po renowacji 
dzwonnicę usytuowaną na placu przykościelnym. W para-
fii Pacanów także odbyło się podczas największej uroczy-
stości, jaką jest odpust i także dożynki parafialne 14 wrze-
śnia i w parafii Rataje już po objęciu funkcji proboszcza 
przez nowego kapłana a trakcie mszy pobłogosławił dzieci 
rozpoczynające naukę w nowym roku szkolnym. Z dumą 
parafianie uczestniczyli we mszy, podczas której zabrzmia-
ły po raz pierwszy kościelne organy !!, o które postarał się 
nowy proboszcz a organistą w tym dniu był nieoceniony 
Mariusz Maliga. Z wypowiedzi biskupa Florczyka podsu-

mowujących działalność parafii wynika między innymi, 
że na przestrzeni analizowanych ostatnich 5 lat widocz-
na jest zmniejszająca się ilość urodzeń a zwiększa popu-
lacja ludzi starszych. To niepokoi, gdyż sięgając dalej do 
szczegółowych danych w poszczególnych parafiach ubywa 
ludzi młodych, którzy emigrują za pracą do większych 
ośrodków w tym często za granicę i tam się osiedlają nie 
wracając do rodzinnych stron. Już widać w poszczegól-
nych rejonach opuszczone domostwa a przybywa posesji, 
gdzie gospodarują się ludzie starsi a w wielu przypadkach 
już samotni. Dlatego też należy w działaniu społeczności 
lokalnych, parafii większą uwagę zwrócić na tą sytuację, 
gdzie pomoc taka codzienna, ułatwiająca egzystencję oso-
bom samotnym lub małżonkom w podeszłym wieku, do 
których szybkie dotarcie ich dzieci jest ograniczone jest 
potrzebna. Wizytowane parafie niestety coraz bardzie się 
starzeją a spadek urodzeń w analizie demograficznej oraz 
ilości chrztów udzielanych w parafiach nie nastraja opty-
mistycznie. To, co cieszy mnie osobiście – mówił biskup 
– to zaangażowanie parafian w dbałość o swoje kościo-
ły i jego otoczenie, miejsca pochówków, majątek parafii, 
uczestnictwo w spotkaniach liturgicznych, uroczysto-
ściach parafialnych. To wiąże poszczególne środowiska, 
nadaje im charakteru i pozwala łatwiej znosić obciążenia 
współczesności. 
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 Parafia Pacanów
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Parafia Rataje
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Parafia Zborówek
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Pierwszoklasiści u Koziołka Matołka w Pacanowie

 15 września 2015 r. na progu rozpoczęcia nauki 
w roku szkolnym 2015/2016 odbyła się w gościn-
nych progach Europejskiego Centrum Bajki w Pa-
canowie VIII edycja przedsięwzięcia edukacyjno 
– profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” dla szkół 
podstawowych z województwa świętokrzyskiego. 
Organizowana w kolejnych latach wspólnie przez 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świę-
tokrzyskiego, Diecezję Kielecką, Komendę Woje-

wódzką Policji oraz władze samorządowe gmin 
skupiła w roku bieżącym ponad 1200 pierwszaków 
z opiekunami. Jego celem, jaki przyświeca pomy-
słodawcom i prowadzącym te cykliczne spotkania 
określone nazwą „Kochane pierwszaki” – Kurator 
Oświaty w Kielcach Małgorzacie Muzoł i biskupo-
wi pomocniczemu Diecezji Kieleckiej Marianowi 
Florczykowi jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz kształtowanie umiejętności i nawyków 
bezpiecznego zachowania się w różnych nie tylko 
drogowych sytuacjach zagrożenia.  W trakcie roz-
poczętej przez Panią Kurator zabawy ksiądz Biskup 
Marian Florczyk w asyście przesympatycznych po-
mocników - aniołka – Martuni i Koziołka Matołka 
poświęcił przywiezione na tą okazję przez uczniów 
tornistry i przybory szkolne. Po tym w czasie wspól-
nej zabawy dzieci mogły pogłębić wiedzę na temat 
zagrożeń wypadkami drogowymi, przewidywania 
skutków zabaw w pobliżu jezdni. Funkcjonariusze 
Policji praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować 
się w ruchu drogowym, prowadzili zabawy zwią-
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zane z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze. 
Zaprezentowali maluchom specjalistyczny sprzęt 
policyjny i sprawność w działaniu psów policyjnych. 
Uczniowie brali też udział w praktycznych pokazach 
pierwszej pomocy przedmedycznej, otrzymali za-
wieszki odblaskowe ufundowane przez Urząd Mar-
szałkowski, „Bilety do szkoły” w formie zakładki do 
książki przekazane przez Wydawnictwo „Jedność” 
oraz plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka” 
sponsorowane przez Wojewodę Świętokrzyskie-
go.  W dalszej części mali goście kuratora i biskupa 
mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia z Koziołkiem 
Matołkiem, uczestniczyć w warsztatach przygoto-
wanych przez pracowników Europejskiego Cen-
trum Bajki, a także miały możliwość skorzystania 
z atrakcji ECB. Zwiedzały wystawę „Bajkowy świat”, 
kino „Szkatułka”, spacerowały po kompleksie tema-
tycznych ogrodów. Przez kilka godzin plac w Euro-
pejskim Centrum Bajki w Pacanowie tętnił życiem, 
rozbrzmiewał muzyką, spontanicznym śpiewem 
i pląsami Pierwszaków. Spotkanie to przebiegło bez-
piecznie, atrakcyjnie i sprawnie dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Karoliny Kępczyk – dyrektor Euro-
pejskiego Centrum Bajki w Pacanowie z zespołem 
pracowników, Małgorzaty Stańczyk – dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Pacanowie oraz uczniów i pracowników tej szkoły, 
nauczycieli i opiekunów klas I ze szkół uczestniczą-
cych w spotkaniu, wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 
im. Michała Janasa w Pacanowie, Wiesława Skopa 
– Wójta Pacanów, policjantów na czele z Komen-
dantem Powiatowym mł. insp. Marzeną Piórkowską  
z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju za-
bezpieczających ruch i pobyt tak licznej grupy w Pa-
canowie.
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     W roku bieżącym mija 25 lat pracy w służbie nauczy-
cielskiej jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci 
w  życiu Powiśla i gminy Pani Ewy Jamińskiej. Jest na-
uczycielem w grupie klas młodszoszkolnych w szkole 
podstawowej w Ratajach. Społecznik, wielki orędownik 
zachowania kultury i tradycji naszego terenu. Inicjatorka 
utworzenia Stowarzyszenia „Kępianki”, poprzez które re-
alizuje wraz z całą grupą do niego należących osób wiele 
cennych pomysłów i zadań w tym główną inicjatywę na-
bierającą charakteru stałej pozycji w życiu kulturalnym 
gminy, jakim jest Przegląd Kolęd Zapomnianych. Prefe-
ruje bardzo mocno swoją ideę zwiększonej aktywności 
środowiskowej kobiet w innych niż obowiązki domowe 
zakresach. Niezwykle ciepło wspominana przez swoich 
uczniów, z którymi stawiała pierwsze kroki w edukacji 
szkolnej. Podkreślając jej rolę w lokalnym środowisku, 
siłę oddziaływania, zaangażowanie i upór w dążeniu 
do wyznaczonych celów członkowie Stowarzyszenia 

„Kępianki”, strażacy z OSP Kępa Lubaw-
ska, sołtys sołectwa Kępa Lubawska wraz 
z Radą Sołecką, jej uczniowie pragną 
złożyć najpiękniejsze z pięknych życze-
nia kolejnych owocnych lat w  kształce-
niu dzieci, siły w kontynuowaniu swojej 
dotychczasowej działalności społecznej 
i tego zawsze ciepłego uśmiechu, którym 
ujmuje ludzi.

    Pani Ewo dziękujemy za dotychczaso-
wą aktywność i prosimy o więcej w ko-
lejnych latach.  

„25 lat minęło jak jeden dzień…”
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Ligowa jesień Zorzy Tempa Pacanów

 Szóste miejsce w tabeli z 12 punktami to dotych-
czasowy dorobek naszego zespołu w rozgrywkach 
ligowych grupy 2  A-klasy. Prowadzi Gród Wiślica 
z 21 punktami i z liderem tabeli nasze Tempo spotka 
się na naszym stadionie 31 października. Bezpiecz-
ny środek tabeli i niezła gra zespołu pozwalają mieć 
nadzieję, że Tempo „dojedzie” spokojnie do koń-
ca rundy jesiennej. Nasz zespół zawsze lepszą miał 
rundę wiosenną, więc dobra nasza i szacunek dla 

zespołu za wizualnie ładną, poukładaną grę, mimo 
że trener Leszek Pośpiech zawsze ma jakieś uwagi. 
Tempo rozpoczęło sezon przegraną 1 : 5 ze Świtem 
Ćmielów i kolejno wygrana 7 : 0 ze Spartakusem Da-
leszyce, porażka 1 : 3 z LZS Samborzec, wygrane 2 : 0 
ze Zrywem Zbigniewie, 5 : 2 z GKS Górno, przegra-
na 0 : 4 z OKS Opatów i wygrana 5 : 2 dedykowana 
Marcinowi Patynie z Nidzicą Dobiesławie.
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„Mały” kończy karierę sportową
 Pomocnik Zorzy Tempa Pacanów Marcin Patyna 
„Mały” przed spotkaniem ligowym 4 października 
oficjalnie pożegnał się z zespołem kończąc karie-
rę sportową. Na pamiątkę aktywnego piłkarskiego 
udziału przez wiele lat w życiu drużyny otrzymał 
z serdecznym podziękowaniem z rąk prezesa Tempa 
Barbary Nawrot i wieloletniego oddanego drużynie 
kibica i sponsora działalności sportowej Krzyszto-

fa Jankoskiego, kapitana zespołu Michała Marcinka 
w  asyście Sławomira Skiby okolicznościową koszul-
kę i piłkę z podpisami wszystkich zawodników. Po-
dziękowania za zaangażowanie rodziny Patynów 
w pracę klubu złożone zostały też na ręce ojca Mar-
cina – Włodzimierza, bowiem trzech jego synów 
Sławomir, Grzegorz i najmłodszy obecnie kończący 
karierę Marcin grało w zespole Tempa przyczyniając 
się wydatnie do sukcesów, jakie zapisane są w histo-

rii naszego klubu. Pan Włodzimierz jest 
jednym z  najbardziej zagorzałych kibi-
ców drużyny piłkarskiej. Nie było meczu 
na naszym stadionie bez jego obecności. 
Żył klubem, przeżywał i sukcesy i porażki 
drużyny, był ze swoimi synami i całym ze-
społem, wspomagał jego sportowe wysiłki 
a że zna się na piłkarskim rzemiośle jak 
mało kto – toż i jego cenne uwagi nie były 
obojętne w  organizacji treningów, usta-
wianiu zespołu i taktyki wypracowywanej 
na każdego przeciwnika ligowego z osob-
na. Marcin „Mały” Patyna od początku 
występów w pierwszym zespole był klu-
czowym zawodnikiem. Jego sprawność 
fizyczna i umiejętności piłkarskie pozwa-
lały na skuteczną walkę na boisku z wyż-
szymi od siebie a ogrywał ich koncertowo 
mijając kolejnych stojących mu na drodze 
do bramki slalomem. Kiedy zaczynał rajd 
z piłką był nie do powstrzymania i często 
zawodnicy przeciwnego zespołu uciekali 
się do fauli, aby przerwać jego zagrania. 
Był zawodnikiem wszechstronnym, co 
kolejnym trenerom pozwalało na powie-
rzanie mu zadań i w obronie i w liniach 
ofensywnych. Zawsze uśmiechnięty z po-
czuciem humoru, był przez wiele lat duszą 
drużyny. Lubiany przez zawodników i ki-
biców. Marcin – dziękujemy za te wspól-
nie spędzone sportowe lata.
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 W naszej gminie kształceniem zostało objętych 
111 przedszkolaków, 471 uczniów szkół podstawo-
wych i 212 uczniów gimnazjum.
 Nowy rok i nowe wyzwania w tym kolejna łami-
główka dla samorządu gminy – jak wypełnić kon-
stytucyjny obowiązek kształcenia wobec dobrego 

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016

a wręcz bardzo dobrego samopoczucia Ministerstwa 
Edukacji Narodowej nakładającego swoje standardy 
edukacyjne, ale bez dodatkowego pokrycia finanso-
wego na zwiększone wymogi, wskazując na samo-
rządy gmin i powiatów jako płatnika.

XI Regionalny Konkurs Multimedia i Dydaktyka
w Międzynarodowym Roku Światła

 W dniu 6.09.2015 od-
był się finał konkursu pt.” 
Światło” zorganizowany 
przez Instytut Fizyki UJK 
w Kielcach. Tegoroczny fi-
nał odbywał się w Centrum 
Kongresowym Targi Kielce, 
pierwszego dnia 43. Zjazdu 
Fizyków Polskich. Adresa-
tami konkursu są ucznio-
wie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Ce-
lem konkursu jest popu-
laryzacja wiedzy fizycznej, 
astronomicznej i informa-
tycznej. Formuła konkursu kładzie nacisk na aktyw-
ną postawę jego uczestników w zakresie formułowa-
nia tematu, jego opracowania i prezentacji wyników 
swojej pracy w formie multimedialnej. Spośród wielu 
prac jakie napłynęły na konkurs komisja konkurso-
wa wyłoniła 10 finalistów. W finale znalazły się dwie 
prace uczniów z ratajskiego gimnazjum, obie zostały 
nagrodzone. Uczennica klasy III a Wiktoria Jamińska 
prezentowała „Stereoskop” i zdobyła wyróżnienie. 
Natomiast za pracę „Zjawisko mieszania barw” Wik-
tor Kowalik uczeń tej samej   klasy został laureatem 
–III  miejsce. Oboje otrzymali również nagrody rze-

czowe. Konkurs ten to dla uczniów nie tylko okazja 
do wykazania się wiedzą i umiejętnością  prezentowa-
nia swoich pasji, ale również możliwość poznania fa-
scynujących osób świata fizyki.  Dodatkową atrakcją 
tej edycji była możliwość uczestniczenia w wykładach 
towarzyszących zjazdowi fizyków. Naszym uczniom 
szczególnie się podobał wykład z pokazami dr Jerze-
go Jarosza z Uniwersytetu Śląskiego.
 Uczniowie przygotowali prace pod kierownic-
twem nauczycielki fizyki z Gimnazjum nr 2 w Rata-
jach Słupskich –Jolanty Dalczyńskiej Pięty. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia
i słowa otuchy po śmierci
męża Stanisława Krupy

składa na ręce żony Stanisławy wraz z rodziną 
– Koło Gospodyń Wiejskich „Kępianki”.

Żonie Danucie słowa szczerego współczucia 
po śmierci męża

ś.p. dh. Stanisława Krupy
składają członkowie jednostki OSP

w Kępie Lubawskiej
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 Wykonawcy z naszego regionu i z Małopolski, go-
ście ze stolicy z Mazowsza i Podlaskiego na widowni, 
swojska świętokrzyska kapela ludowa „Działoszacy” 
zwieńczająca swoim występem całe spotkanie – to 
obraz kolejnej, drugiej już odsłony zainicjowanego 
przez Tadeusza Kołodzieja przeglądu twórczości 
ludowej pod nazwą „Jesień z Folklorem czyli mu-
zyka łączy pokolenia - Oblekoń 2015”. Patronujący 
spotkaniu Marszałek Województwa Adam Jarubas, 
Starosta Buski Jerzy Kolarz, wójt gminy Pacanów 
Wiesław Skop i wierni temu przesłaniu europoseł 
Czesław Siekierski, wiceminister Obrony Narodowej 
Beata Oczkowicz, radni sejmiku Grzegorz Gałuszka, 
Krystian Jarubas przygotowali atrakcyjne upominki 
dla laureatów i wszystkich wykonawców, co jeszcze 
bardziej podniosło rangę i znaczenie przeglądu. Go-
spodarze – „Diamenty Powiśla”, KGW w Oblekoniu, 
OSP Oblekoń zadbali, aby uczestnicy spotkania – 
wykonawcy i publiczność bawili się w  doskonałej 
atmosferze, bezpiecznie i syto za sprawą przygoto-
wanego poczęstunku.
 Jury złożone z wysokiej klasy fachowców z za-
kresu twórczości ludowej z Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach prezentacje konkursowe ocenili 

Ludowe granie i śpiewanie w Oblekoniu

bardzo wysoko, oddając szacunek dla wykonawców 
za poprawność melodyczną, tekstową, stroje zgodne 
z ludową tradycją regionu.
 Laureatami tegorocznego przeglądu zostali: 
w grupie szkół podstawowych Oliwia i Filip Broda 
z Rataj, zespół „Wisełka” z SP Oblekoń, w grupie 
gimnazjów zespoły folklorystyczne „Wajpak” i „Ra-
dius” z Połańca oraz wyróżniona grupa”Sidus” także 
z Połańca, w grupie solistów najlepiej ocenionym 
był występ Beaty Mietłowskiej z Rataj następnie Da-
nuty Domareckiej ze Szczucina i Doroty Katarasiń-
skiej z Sichowa Dużego. Laureatem w grupie zespo-
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łów śpiewaczych zostały „Kępianki”, miejsce drugie 
przypadło zespołowi „Pacanowianie” i trzecie „Nad-
wiślankom”. Po zakończeniu przesłuchań i rozdaniu 
upominków wykonawcy, goście i publiczność bawili 
się przy akompaniamencie znanej w regionie świę-
tokrzyskim i lubianej kapeli ludowej „Działoszacy” 
z Działoszyc.
 Jak zapowiedział w podsumowaniu spotkania Ta-
deusz Kołodziej – za rok znowu tu w Oblekoniu roz-
brzmiewać będzie muzyka ludowa, która wiąże tak 
naprawdę pokolenia, co widać było dziś po zestawie 
wykonawców i reakcji na występy publiczności.
 I to jest piękne a zarazem budujące. Do zobacze-
nia za rok !.





„Biała Figura” po remoncie

Mieszkańcy
i personel Domu Po-
mocy Społecznej w 
Słupi w taki właśnie
szlagierowy sposób
wprowadzali
w małżeński stan
Patrycję i Sławka 
dziś już państwa 
Patynów.
Prawda, że ekstra 
pomysł?

„Biała Figura”przed remontem

W poprzednim wydaniu gazety wystąpił błąd w imionach dzieci, których chrzest odbył się w sierpniu br. w Pa-
canowie. W gazecie było Nikodem syn Renaty i Rolanda ze Sroczkowa oraz Hubert s. Małgorzaty i Grzego-
rza ze Słupi, a ma być jak na załączonych zdjęciach Hubert s. Renaty i Rolanda ze Sroczkowa oraz Nikodem 
s. Małgorzaty i Grzegorza ze Słupi. Za pomyłkę przepraszam rodziców maluszków z rodzinami - Robert Gwóźdź

Hubert s. Renaty i Rolanda ze SroczkowaNikodem s. Małgorzaty i Grzegorza ze Słupi


