
UCHWAŁA NR XXIII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z 
późn. zm.) oraz przepisów uchwały Nr XXIX/178/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” i regulaminu jego nadawania, na wniosek 
Burmistrza Kałuszyna i Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, Rada Miejska w Kałuszynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Panu Markowi Pachnikowi, za całokształt działalności w 
zakresie pracy edukacyjnej i społecznej na rzez Miasta i Gminy Kałuszyn.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Pan Marek Pachnik urodził się 15 grudnia 1960 roku w Kałuszynie. Od 12 lat, tj. od 1 września 2004 r.
pełni funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. Pracę swoją wykonuje z
wielkim zaangażowaniem, jest bardzo dobrym pedagogiem, organizatorem i gospodarzem.

Dostrzega potrzeby każdego dziecka i stara się je rozwiązywać. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Pomaga rodzinom , które są w trudnej sytuacji materialnej , bądź wymagają wsparcia. Z inicjatywy dyrektora
w okresie przedświątecznym szkoła organizuje zbiórkę produktów żywnościowych, odzieży zabawek dla rodzin
najbiedniejszych.

Dyrektor Marek Pachnik jest nauczycielem powszechnie lubianym przez dzieci oraz szanowanym przez
pracowników szkoły i rodziców. Dzieci wiedząc że będą wysłuchane i uzyskają pomoc ze strony dyrektora bez
obaw zgłaszają swoje problemy. Dyrektor jednocześnie jest konsekwentny w swoim działaniu, zwłaszcza w
zakresie przestrzegania regulaminu szkoły, obowiązujących procedur i poleceń dyrektora. Rodzice
dostrzegając zaangażowanie Dyrektora chętnie angażują się w życie szkoły, zgłaszają swoje spostrzeżenia, które
nie pozostają bez rozpoznania.

Bardzo dobrze układa się współpraca dyrektora z radą pedagogiczną, co przekłada się na budowanie
pozytywnego wizerunku szkoły. Nauczyciele przygotowują uczniów do licznych konkursów, w których
odnoszą sukcesy.

Również szkoła jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu międzygminnym i powiatowym:

- Międzygminny Konkurs Ortograficzny;

- Powiatowy konkurs Wiedzy dla uczniów szkół podstawowych – „Z mitologią za pan brat”;

- Powiatowy Konkurs Recytatorski Jednego Wiersza;

- Memoriał Tomka Chrościckiego.

Szkoła bierze aktywny udział w akcjach i konkursach proekologicznych, związanych z ochroną środowiska:
w akcji sprzątania świata, „Pomóżmy kasztanowcom”, w obchodach „Dnia Ziemi”, w Wojewódzkim
Konkursie Zbiórki Makulatury. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się współzawodnictwo podczas zbiórki
makulatury. Obok dzieci do akcji włączają się również ich rodzice. Szkoła z powodzeniem od kilku lat
zajmuje czołowe miejsca w województwie, w ubiegłym roku zajęła I miejsce.

Pan Dyrektor wraz z pracownikami, radą pedagogiczną i uczniami bierze udział w każdej akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspiera organizacyjnie wolontariuszy, osobiście prowadzi programy
towarzyszące zbiórce pieniędzy podczas akcji.

Pan Marek Pachnik kierując pracą Szkoły dba o wszechstronny rozwój uczniów, o to by życie szkolne było
ciekawe.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora przez pana M. Pachnika w szkole powstały nowe zespoły taneczno –
muzyczne „Fleciki” i „Eksplozja”, obok których bardzo prężnie od lat działa Zespół „KASIANIECKA”.

Wszystkie Zespoły są bardzo aktywne, uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i gminy a także poprzez
udział w przeglądach i konkursach promują Nasze miasto i gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
krajowym i międzynarodowym.

W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych jak i wymagających wsparcia.
Zajęcia odbywają się w różnych formach: między innymi przedmiotowe koła zainteresowań, gazetka szkolna
”Tornister”, zespół teatralny „Skrzaciki”, wyjazdy na basen, koło biblijne, warsztaty tematyczne w ramach
projektu „Bernardo Belotto” Na Zamku Królewskim w Warszawie oraz zajęcia sportowe.

Dzięki staraniom Pana Dyrektora uczniowie wyjeżdżają na wypoczynek w ramach „zielonej szkoły” oraz
na wypoczynek letni i zimowy.

Pan Dyrektor pomaga materialnie uczniom z rodzin najbiedniejszych, współpracując w tym zakresie z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, parafią, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
pozyskując sponsorów.

Pan M. Pachnik jest dobrym gospodarzem, dba o szkołę i jej otoczenie. Zgłasza na bieżąco potrzeby, które
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wymagają natychmiastowego działania. Dzięki współpracy z Burmistrzem, Radą Gminy w ostatnich latach
znacznej poprawie uległy warunki lokalowe i baza sportowa w szkole. Budynek szkoły został rozbudowany,
wybudowane boiska, w salach lekcyjnych są nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy,
wszędzie panuje ład i porządek.

Pan Marek Pachnik jest także zaangażowany w życie Naszej gminy.

Poza udziałem w różnych uroczystościach, związanych z działalnością szkoły, od wielu lat współuczestniczy
przy organizowaniu spotkań wigilijnych dla osób samotnych, bierze udział w akcjach charytatywnych,
spotykamy go na wydarzeniach kulturalnych, nie tylko jako uczestnika ale także w roli bardzo dobrego
konferansjera czy sprawozdawcy. Swoim zaangażowaniem przyczynia się do rozwoju miasta i gminy Kałuszyn.

Całokształt pracy Pana Marka Pachnika jako Dyrektora Szkoły i jego zaangażowanie w życie Gminy
zasługują na wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Panu Markowi Pachnikowi.
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