




W ostatnim kwartale Rada Gminy Tuszów 8. w sprawie zmian w bud¿ecie gminy 2011r. 
Narodowy obradowa³a dwukrotnie w dniu 9 maja tj. przesuniêcia pomiêdzy dzia³ami, wprowadzenie  
 i 13 czerwca.    pozyskanych œrodków finansowych i zwiêkszenie 

wydatków,
9. w sprawie nadania nazwy ulicy od budynku urzêdu 9 maja podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
gminy w kierunku koœcio³a: Al. B³. Jana Paw³a II,1. w sprawie przyjêcia Programu Przeciwdzia³ania 
10. w sprawie nadania nazwy placu przed urzêdem Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla Gminy 
gminy: Plac Gen. W. E. Sikorskiego, Tuszów Narodowy, który opracowany zosta³ przy 

u d z i a l e  p o w o ³ a n e g o  w c z e œ n i e j  z e s p o ³ u                                                   
interdyscyplinarnego, 13 czerwca 2011 r. rada gminy wys³ucha³a sprawozdañ 
2. w sprawie sprzeda¿y bezprzetargowej mienia z dzia³alnoœci:
komunalnego we wsi Borki Niziñskie Gmina Tuszów Posterunku Policji, Oœrodka Zdrowia, Ochotniczych 
Narodowy (dzia³ka Nr 65/1 - przyzagrodowa), Stra¿y Po¿arnych, Gminnego Zak³adu Gospodarki 
3. w sprawie sprzeda¿y bezprzetargowej mienia Komunalnej, Gminnego Zak³adu Aktywnoœci 
komunalnego we wsi Borki Niziñskie Gmina Tuszów Zawodowej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Wiejskiego 
Narodowy (dzia³ka Nr 65/2 - przyzagrodowa), Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, Gminnego 

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.4. w sprawie sprzeda¿y bezprzetargowej  mienia 
komunalnego we wsi Jaœlany Gmina Tuszów Narodowy Ponadto podjête zosta³y  uchwa³y w sprawie:
(dzia³ka przyzagrodowa), 1. sprzeda¿y bezprzetargowej  mienia komunalnego we 
5. w sprawie likwidacji samorz¹dowego zak³adu wsi £awnica (dzia³ka przyzagrodowa),
bud¿etowego pod nazw¹ Gminny Zak³ad Gospodarki 2. w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2011 r.,
Komunalnej, w celu zawi¹zania jednoosobowej spó³ki 3.w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na wyprzedzaj¹ce 
Gminy  Tuszów Narodowy  z  og ran i czon¹  finansowanie dzia³añ finansowych ze œrodków 
odpowiedzialnoœci¹, pochodz¹cych z bud¿etu Unii  Europejskiej  
6. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na pokrycie deficytu w 2011 roku,
bud¿etu gminy w 2011 r., zgodnie z przyjêtym deficytem 4. w sprawie rozpatrzenia sprawozdañ z wykonania 
w uchwale bud¿etowej na 2011 rok, bud¿etu i sprawozdania finansowego za  rok 2010 oraz 
7. w sprawie przyst¹pienia do projektu partnerskiego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytu³u 
z gmin¹  wiod¹c¹ Mielec pod nazw¹ „Inwestycje wykonania bud¿etu za 2010 r.,
i turystyka – szans¹ na dynamiczny rozwój gmin 5. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej 
z województw Polski Wschodniej” w ramach dzia³ania prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dop³at 
I.4 „Promocja i wspó³praca” Programu Operacyjnego rolniczych dla Polski, która przes³ana zosta³a do Prezesa 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013., celem Rady Ministrów.
pozyskania œrodków na promocjê naszej gminy
i opracowanie gminnej strategii na kolejny okres 
finansowy obejmuj¹cy lata 2013-2020,

DIARIUSZ SAMORZ¥DOWY

10 czerwca br. Komisja Rewizyjna w sk³adzie: Jozef osób bêd¹cych w potrzebie i spe³niaj¹cych kryteria 
B u ³ a w a  p r z e w o d n i c z ¹ c y,  J ó z e f  F u r d y n a  kwalifikuj¹ce do przyznania pomocy. 
i Piotr Smykla zgodnie z przyjêtym planem dzia³ania na W d a l s z e j  c z ê œ c i  K o m i s j a  z a p o z n a ³ a  s i ê  
2011 rok zapozna³a siê z prac¹ Gminnego Oœrodka z dokumentami na stanowisku ds. rolnictwa leœnictwa 
Pomocy Spo³ecznej i na samodzielnym stanowisku ds. i gospodarki gruntami. W szczególnoœci zapoznano siê 
rolnictwa leœnictwa i gospodarki gruntami. Komisja z zasadami przyznawania odszkodowañ za zalania 
zainteresowana by³a zasadami przyznawania œwiadczeñ i podtopienia, które w 2010 roku dotknê³y wiêkszoœæ 
pomocy spo³ecznej oraz mo¿liwoœciami przyznawania gospodarstw na terenie gminy.
pomocy materialnej dla najubo¿szych mieszkañców. Komisja Rewizyjna zapozna³a siê równie¿ ze 
Marzena Rabiniak – kierownik GOPS udzieli³a sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem 
obszernych informacji o stosowanych kryteriach z wykonania bud¿etu za 2010 rok, celem wydania opinii, 
w przyznawaniu pomocy i jej rodzaju. Komisja która zosta³a przes³ana do RIO i na jej podstawie 
zapozna³a siê z poniesionymi wydatkami w 2010 roku wnioskowania o udzielenie wójtowi gminy absolutorium 
na przyznanie œwiadczeñ pieniê¿nych i rzeczowych dla za  2010 rok.

R. Paterak 

Komisja rewizyjna

30 czerwca min¹³ termin zg³aszania kandydatów na  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, 
³awników do orzekania w S¹dzie Rejonowym a nastêpnie komisjê powo³an¹ przez Radê Gminy. 
w Mielcu i S¹dzie Okrêgowym w Tarnobrzegu. Rada Gminy Tuszów Narodowy ma prawo zg³osiæ
Zg³oszonych zosta³o 6 osób. Do koñca paŸdziernika 6 kandydatów tj. 4 osoby do S¹du Rejonowego 
Rada Gminy podejmie uchwa³ê w sprawie wyboru w Mielcu w tym 2 do s¹du pracy i 2 osoby do S¹du 
³awników na podstawie przyjêtych zg³oszeñ, które Okrêgowego w Tarnobrzegu. 
musz¹ zostaæ wczeœniej pozytywnie zaopiniowane 

£awnicy
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Na prze³omie lipca oraz sierpnia  planowany jest remont które obejm¹ – remont techniczny sanitariatów 
Szko³y Podstawowej w Czajkowej, który zak³ada  w aneksie sportowym, w tym instalacji sanitarnej 
remont zastêpczej sali gimnastycznej, ³¹cznie (wodno-kanalizacyjnej), wymianê p³ytek oraz armatury 
z cyklinowaniem parkietu oraz remontem œcian ³azienkowej, remont szatni, w budynku szko³y 
i powierzchni posadzek, remont wszystkich sanitariatów w tym: remont posadzek, zniszczonych powierzchni 
w ca³ym budynku szko³y, remont pod³óg oraz posadzek œcian oraz wymiana p³ytek – po³o¿enie tarket-u. 
w salach zajêciowych na I piêtrze szko³y. Ponadto Na wymienione  remonty zosta³y z³o¿ony wnioski do 
zaplanowano równie¿ prace remontowe w Publicznym Ministerstwa Oœwiaty w ramach 0,6% rezerwy ministra, 
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tuszowie Narodowym, które zosta³y pozytywnie rozpatrzone.

Remonty szkó³

W II kwartale br. gmina rozpoczê³a kilka wêz³owych zak³ada ponadto dostawê wyposa¿enia kuchennego oraz 
i strategicznych inwestycji o du¿ym znaczeniu dla szatniowego, wykonanie oœwietlenia przyleg³ego boiska 
mieszkañców. Najbardziej  kosztowane jest  sportowego. Termin wykonania inwestycji przewidziano 
przedsiêwziêcie drogowe pn „Przebudowa  i poprawa na dzieñ 22.07.2011 roku. 
systemu bezpieczeñstwa sieci dróg gminnych  Malinie- Na realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia gmina 
Osiedle” realizowane w ramach Wieloletniego uzyska³a dotacjê unijn¹ w Ramach Programu Rozwoju 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach dzia³ania 
2008-2011.  6 kwietnia po rozstrzygniêci przetargu wójt 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi - kwota dotacji wynosi
gminy przy kontrasygnacie skarbnika gminy podpisa³  221 125,00 z³.
z firm¹ POLDIM Mielec, Sp. z o.o.  umowê na realizacjê W dniu 16 maja rozstrzygniêto równie¿ przetarg na 
przedsiêwziêcia. Zakres inwestycji obejmuje gruntown¹  zadanie inwestycyjne pn: „Remont boiska sportowego 
przebudowê istniej¹cych ulic o szerokoœci 3,5 – 5,0 m w msc. Tuszów Narodowy wraz z odnowieniem  jego 
o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej na ulice zaplecza i otoczenia.” Umowê na roboty budowlane 
o szerokoœci 5,0 m z betonu asfaltowego o ³¹cznej   podpisano z firm¹ „KAZBUT” Trzciana 477. Wartoœæ 
d³ugoœci 2.312,97 km . Zakres rzeczowy inwestycji inwestycyjna po przetargu to kwota 412 016,00 z³. 
zak³ada równie¿ odtworzenie  i budowê  rowów Prace budowlane obejmuj¹ roboty rozbiórkowe, roboty 
przydro¿nych z wykonaniem  odcinkowo  rowu krytego ziemne, wykonanie nawierzchni p³yty boiska w tym 
i urz¹dzeñ oczyszczania wody opadowej, przebudowê profilowanie, budowa parkingu na 19 msc. postojowych, 
istniej¹cych przepustów pod koron¹ drogi, w tym chodników, wykonanie trybun dla gospodarzy - 300 msc. 
równie¿  przebudowê is tn ie j¹cych z jazdów oraz goœci - 100 msc., monta¿ ogrodzenia oraz 
indywidualnych. Inwestycja zak³ada budowê parkingu pi³kochwytów. Termin wykonania inwestycji 
z 9 msc. postojowymi dla samochodów osobowych przewidziano na dzieñ 30 lipca 2011r. Na realizacje 
w pobli¿u Zespo³u Szkó³ w Maliniu. Termin wykonania zamierzenia inwestycyjnego gmina pozyska³a dotacjê 
inwestycji w umowie z wykonawc¹ przewidziano na z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
dzieñ 31.08.2011 roku.  Koszt ca³kowity inwestycji to dzia³anie 3.4 Odnowa i rozwój wsi w kwocie 
2 774 600,00  z³ z czego dotacja z bud¿etu pañstwa  170 003,00 z³
1 405 400,00 z³.
16 maja 2011 podpisano dwie kolejne umowy na roboty Remonty dróg gminnych: 
z firmami budowlanymi. Pierwsza dotyczy: Remontu Remont drogi gminnej nr 10 3604 R Jaœlany – Paprótnia 
i rozbudowy Domu Stra¿aka w Dêbiakach- siedziby w km 0+320 – 1 +173,80 termin wykonania zamówienia 
klubu sportowego. Umowê po rozstrzygniêciu przetargu to 15-07.2011, Wartoœæ poprzetargowa inwestycji 
w³adze gminy podpisa³y z firm¹ budowlan¹ Lisbud s.c. 217 020,00 z³ inwestycjê realizuje Przedsiêbiorstwo 
Wartoœæ ca³kowita inwestycji po przetargu to Robót Drogowych Drokam  -  Piaseczno.
329 185,00 z³. Zakres rzeczowy inwestycji zak³ada Remont drogi dojazdowej wewnêtrznej w msc. Dêbiaki-
gruntowny remont obiektu, zarówno wewn¹trz jak Sarnów termin realizacji inwestycji to 30 lipca 2011 
i zewn¹trz: w tym rozbudowê obiektu poprzez Wartoœæ poprzetargowa inwestycji zamyka siê kwot¹ 
dobudowê zaplecza szatniowego oraz wêz³a 193 194,00 z³. Inwestycjê realizuje firma POLDIM 
sanitarnego. Zakres prac remontowo-budowlanych Mielec Sp. z o.o.  
zak³ada równie¿  wymianê stolarki okiennej Modernizacja wspomnianych wy¿ej dróg obejmuje: 
i  d r z w i o w e j ,  m o d e r n i z a c j ê   e l e w a c j i ,  roboty przygotowawcze, profilowaniei zagêszczenie 
termomodernizacjê obiektu, wykonanie instalacji pod³o¿a pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie nowej 
wodno-kanalizacyjnych, wykonanie posadzek, nawierzchni z asfalto-betonu, wykonanie podbudów oraz 
szpachlowanie i malowanie œcian, naprawê pokrycia poboczy. Remonty prowadzone s¹ w ramach funduszy 
dachowego, modernizacjê i wymianê  instalacji uzyskanych ze œrodków powodziowych przyznanych 
elektrycznych, wykonanie opaski odbojowej wokó³ promes¹ Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
budynku oraz zjazdu w stronê drogi powiatowej. Projekt kwota dotacji 80 % .

INFORMACJE I KOMUNIKATY WYDARZENIA Z ¯YCIA GMINY
Inwestycje
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Bud¿et gminy zasili³y fundusze przyznane, na ?Z Funduszu Solidarnoœci gmina uzyska³a 
podstawie z³o¿onych w 2011 roku wniosków dofinansowanie w kwocie 153 600,00 z³  na: „Remont 
o dofinansowanie. drogi Nr 103607R Józefów-Pluty (w km od 0+000 do 

1+200)”?Otrzymal i œmy potwierdzenie  Wojewody 
Podkarpackiego o przyznanej dotacji w kwocie ?W ramach programu Marsza³ka Województwa 
96 675,00 z³ na realizacje zadania Remont odcinka  Podkarpackiego „Bezpieczne Boiska Podkarpacia” 
drogi gminnej  nr 10 3611R Tuszów Narodowy – Jaœlany dotacjê celow¹  w kwocie 20 000,00 z³  na: Remont  
w km 0+500-1+500. wrazz rozbudow¹ boiska sportowego w Babisze 

gm. Tuszów Narodowy.?Uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie  z dnia  12 kwietnia 2011r. bud¿et gminy ?Gmina otrzyma³a Promesê MSWiA na zakup 
wsparto œrodkami z bud¿etu województwa samochodu stra¿ackiego dla OSP Józefów w kwocie 
z tytu³u wy³¹czenia gruntów z produkcji rolniczej 120 000,00 z³. 
w roku 2011 r. (tzw. Fundusz Ochrony Gruntów ?Dotacja Ministerstwa Edukacji z 0,6% rezerwy 
Rolnych) kwota dotacji celowej 100 tys. z³ w kwocie 179 326,00 z³. na remonty: Szko³y 
z przeznaczeniem na modernizacjê drogi dojazdowej Podstawowej Czajkowa i Publicznego Gimnazjum 
wew. do pól w msc. Jaœlany-Tuszów Narodowy. im. Jana Paw³a II. 

Dotacje

Grzegorz Niedba³a - Fundusze Pomocowe

Po uchwalonym bud¿ecie na rok 2011 nast¹pi³y zmiany w Tuszowie Narodowym), dotacja z Urzêdu 
w postaci zwiêkszenia zarówno w dochodach jak Marsza³kowskiego 333.000,00 z³, z bud¿etu pañstwa 
i wydatkach na kwotê 1.803.613,00 z³. Zmiany 500.000 z³ i wk³ad w³asny 502.600,00 z³, ca³oœæ 
spowodowa³: inwestycji 1.335.600 ,00 z³
- wp³yw œrodków w kwocie 167.509,00 z³ za remont - zmniejszenie subwencji oœwiatowej o kwotê 
WDKiR w Grochowem w 2010 roku, za œwietlicê 273.712,00 z³, na skutek ró¿nic wynikaj¹cych ze 
socjoterapeutyczn¹ w Borkach Niziñskich ostatnia sprawozdañ o liczbie uczniów  z³o¿onych w SIO w 2010 
transza tj.77.860,00 z³ roku.
- otrzymana promesa MSWiA w kwocie 270.000,00 z³ Doœæ du¿a kwota wydatków wynikaj¹ca z umów 
na remonty dróg zniszczonych w wyniku  powodzi z lat poprzednich zosta³a przeniesiona do p³atnoœci na rok 

bie¿¹cy tj.: - realizacja projektów z udzia³em œrodków  europejskich 
pn. „Czas na aktywnoœæ w gminie” przez GOPS na - koszt opracowania map do celów kanalizacyjnych 
kwotê 186.000,00  z³ umowa zawarta w 2009 r., nastêpnie  aneksowana w 2010 

r. z terminem p³atnoœci na 2011 rok kwota 301.965,00 z³- otrzymana dotacja na dofinansowanie œwiadczeñ 
pomocy materialnej o charakterze  socjalnym w kwocie - remont w stacji uzdatniania wody w Jaœlanach umowa 
110.961,00  z³ z 2009 r. i decyzja pokontrolna z 2010 r. na kwotê 

61.197,00  z³- otrzymana dotacja na wyp³atê zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników  - mapy do celów projektowych pod modernizacjê boiska 
w kwocie 56.839,00 z³ sportowego w Jaœlanach umowa z 2010 r. kwota 

14.760,00 z³, oraz nadzór inwestorski nad budow¹ - budowa kompleksu sportowego pn. „Moje Boisko 
kanalizacji w Maliniu  kwota 15.744,00 z³ .ORLIK” w msc. Jaœlany(brak mo¿liwoœci prawnych 

FINANSE GMINY

B.  Ziêba

07.06.2011 r. og³oszono przetarg na „Budowê  boiska W dniu 17 czerwca  gmina og³osi³a przetarg na dostawê 
sportowego w msc. Jaœlany wraz z niezbêdna lekkiego wozu ratowniczo - gaœniczego dla jednostki OSP 
infrastruktur¹ techniczn¹” etap pierwszy termin Józefów. Zakup samochodu bêdzie dotowany ze œrodków  
realizacji zamówienia w og³oszeniu przetargowym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP. Dostawê 
wyznaczono na 31 sierpnia 2011 roku. Inwestycja wozu przewidziano w terminie do koñca lipca 2011r.
bêdzie wspó³finansowana w ramach funduszy 
pochodz¹cych z programu wspólnotowego Leader+ 
10 czerwca 2011 zosta³o umieszczone og³oszenie 
o przetargu nieograniczonym na „Budowê kompleksu 
sportowego w ramach programu  Moje Boisko -ORLIK 
2012 wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹  w msc. Jaœlany” 
Jest to bardzo wyczekiwana inwestycja przez 
mieszkañców gminy, która znacznie poprawi bazê 
i infrastrukturê  sportow¹ mieszkañców gm. Tuszów 
Narodowy. Termin realizacji zamówienia wyznaczono 
na dzieñ 31 paŸdziernika 2011r. Inwestycja bêdzie 
dotowana ze œrodków pochodz¹cych z Bud¿etu 
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego oraz  bud¿etu 
Ministra Sportu i Turystyki – w kwocie 833 000,00 z³.

Przetargi budowlane

Remontowany dom stra¿aka w Dêbiakach
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W dniu 24.05.2011r. gmina przyst¹pi³a do konkursu 100 placów zabaw na 100 lat Nivea
Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska postanowi³a spe³niæ marzenia wielu polskich rodzin, 
a w szczególnoœci ich najm³odszych cz³onków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych spo³ecznoœci powsta³ 
projekt ufundowaniai budowy 100 placów zabaw na terenie ca³ej Polski.
Zachêcamy do g³osowania na plac zabaw w Jaœlanach przy symbolicznej górze Œw. Anny link do strony: 
http://100latnivea.pl
Zwyciêskie lokalizacje zostan¹ wy³onione w czasie g³osowania internautów trwaj¹cego od 6 czerwca do 
31 paŸdziernika. 
Zarejestruj siê i g³osuj codziennie na lokalizacjê, w której powinien zostaæ wybudowany plac zabaw! 
W ci¹gu 24 godzin mo¿na oddaæ jeden g³os na wybran¹ lokalizacjê.Z powodu du¿ego zainteresowania akcj¹ 
strona producenta mo¿e byæ tymczasowo niedostêpna. W takim wypadku prosimy spróbowaæ póŸniej.

16 czerwca 2011r na zaproszenie Pana Andrzeja G³aza Wójta Gminy Tuszów Narodowy, w tuszowskim gimnazjum 
goœci³ Pan Tomasz Porêba pose³ do Parlamentu Europejskiego. M³odzie¿ zgromadzona na sali gimnastycznej wraz 
z nauczycielami wys³ucha³a krótkiego wyk³ad o zasadach orasz sposobie dzia³ania Parlamentu Europejskiego. Pan  
Tomasz Porêba opowiada³ równie¿ o swojej pracy parlamentarzysty w Polsce jak w Brukseli i Strasburgu. Wiêksza 
czêœæ spotkania poœwiêcona zosta³a na zadawanie pytañ przez gimnazjalistów, których mieli bardzo du¿o. M³odzie¿ 
pyta³a jak wygl¹da tydzieñ pracy pos³a, czy 
zna jêzyki obce, czy wiêcej czasu spêdza 
w Polsce, czy Brukseli, oraz czy 
w Parlamencie Europejskim s¹ partie takie 
jak w Polsce. Ka¿de pytanie nie pozosta³o 
bez odpowiedzi, jako ciekawostkê Tomasz 
Porêba zaprezentowa³ specjalny kalendarz 
p r a c y  e u r o p o s ³ a ,  w  k t ó r y m  
z wyprzedzeniem rocznym zaplanowany 
jest ka¿dy dzieñ jego pracy w PE. Na 
zakoñczenie spotkania pose³ Porêba 
zapowiedzia³ zorganizowanie konkursu 
w tuszowskim gimnazjum, na temat 
wiedzy o Unii Europejskiej, którego 
laureaci w nagrodê pojechaliby na 
kilkudniow¹ wycieczkê do Parlamentu 
Europejskiego.

Og³oszenia

WYK£AD TOMASZA PORÊBY 
PODKARPACKIEGO POS£A DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

NABÓR UZUPE£NIAJ¥CY dzieci w wieku 3-5 lat na rok przedszkolny 2011/2012 
do Punktu Przedszkolnego w Sarnowie

Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Czajkowej oraz Biuro projektu informuj¹, i¿ nabór uzupe³niaj¹cy dzieci w wieku 3-5 lat na rok 
przedszkolny 2011/2012 prowadzony bêdzie do  19 sierpnia  2011 r. zapisy przyjmowane s¹ w Szkole Podstawowej w Czajkowej 

w godz. od 9.00 – 13.00 – kontakt telefoniczny 17/ 581 77 94
oraz w Biurze Projektu (Urz¹d Gminy w Tuszowie Narodowym pok. nr 9 w godz. od 10.00-13.00

tel. 17/ 774 37 28 lub 17/ 774 37 35
Umowy uczestnictwa w projekcie zostan¹ podpisane podczas spotkania informacyjnego, o którym rodzice zostan¹ poinformowani 

telefonicznie.

PUNKT  PRZEDSZKOLNY W SARNOWIE powsta³ w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 -2013, 

który wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-18-119/09-00

Uprzejmie informujemy, i¿ trwa nabór uzupe³niaj¹cy dzieci w wieku 3-5 lat na rok przedszkolny 
2011/2012 do Punktu Przedszkolnego w Sarnowie.

W zwi¹zku z realizacj¹, projektu
„Przedszkola czas zacz¹æ – utworzenie punktu przedszkolnego w Sarnowie ”

Okres realizacji projektu: 
 2009-08-01 do 2012-08-31
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Od 17 do 22 maja ju¿  po raz trzeci  trwa³y Majowe „Totus Tuus” dla dzieci i  m³odzie¿y szkó³ 
Dni Gminy Tuszów Narodowy. z terenu gminy. Nagrody zwyciêzcom konkursu wrêcza³ 

wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej G³az, 17- 18 maja by³y dniami Dziêkczynienia Panu Bogu 
ks. proboszcz Wies³aw Konior i dyrektor Gimnazjum za dar beatyfikacji ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
Stanis³awa  Kardyœ.19-20 maja to dni poœwiêcone pamiêci genera³a 
19 maja odbywa³y siê biegi uliczne dla uczniów szkó³ Sikorskiego, którego 20 maja przypada³a 
podstawowych i gimnazjum oraz turniej wiedzy 130 rocznica urodzenia.
o generale Sikorskim. Poprzedzone zosta³y przepiêkna 21 maja swój dzieñ mieli pasjonaci lotnictwa 
akademi¹ wykonana przez uczniów szko³y Podstawowej a w szczególnoœci cz³onkowie Stowarzyszenia 
im. gen Sikorskiego, która  obchodzi³a jubileusz 30 lecia Awiatycznego Tuszów Narodowy
nadania jej imienia genera³a. 22 maja odpust parafialny ku czci Matki Bo¿ej 
G³ówne uroczystoœci rocznicowe o zasiêgu regionalnym Wspomo¿enia Wiernych i festyn dla rodzin.
odby³y siê 20 maja. Uœwietni³a je wojskowa asysta Trwa³ym upamiêtn ieniem obchodów s¹:  
21 Brygady Strzelców Podhalañskich i orkiestra Aleja B³. Jana Paw³a II, plac gen. Sikorskiego 
Garnizonu Rzeszów. Na uroczystoœæ licznie przybyli z tablic¹ pami¹tkowa, otwarte i poœwiêcone przez ks. 
zaproszeni goœcie, mieszkañcy oraz dzieci i m³odzie¿. bp Kazimierza Górnego Centurm Pamiêci 
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ pod gen. Sikorskiego, przy Gminnej Bibliotece 
przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Górnego- Publicznej. 

Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Koœciele 
Parafialnym pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿enia 
Wiernych w Tuszowie Narodowym z udzia³em 
duchowieñstwa z terenu gminy i spoza niej. Ksi¹dz 
b i skup  w  swoje j  homi l i i  p rzypomnia ³   
najwa¿niejsze fakty z biografii genera³a oraz  
podkreœla³  jego rolê i zas³ugi dla dobra RP. Po  
Mszy Œwiêtej, wszyscy zaproszeni goœcie
i uczestnicy przeszli na plac przed dom urodzenia 
gen. Sikorskiego, gdzie nast¹pi³a dalsza czêœæ 
uroczystoœci. W trakcie ks. bp. Kazimierz Górny 
poœwiêci³ nowo dobudowan¹ czêœæ Centrum 
Pamiêci gen. Sikorskiego oraz plac, który uchwa³¹ 
rady Gminy otrzyma³ imiê gen Sikorskiego 
i tablicê pami¹tkow¹ upamiêtniaj¹ca to wydarzenie.
W tym dniu przypada³o równie¿ 30 lecie nadania 
Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym 

imienia gen. Sikorskiego. Z tej okazji szko³a na wniosek 17 maja 2011r w Koœciele Parafialnym pw. MBWW 
wójta gminy Tuszów Narodowy Andrzeja G³aza zosta³a w Tuszowie Narodowym odby³a siê uroczystoœæ 
odznaczona Medalem Pro Memoria, który wrêczy³ dziêkczynienia Bogu za dar beatyfikacji Jana Paw³a II – 
Przedstawiciel Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Patrona Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II 
Repres jonowanych  Dyrek to r  Depar t amen tu  w Tuszowie Narodowym. Dla spo³ecznoœci 
Stowarzyszeñ i Spraw Socjalnych Jacek Dziuba.gimnazjalnej, parafialnej oraz gminnej by³o to wielkie 
Uroczystoœæ zakoñczy³o sk³adanie przez delegacje œwiêto, podczas którego dziêkowano Bogu za dar 
kwiatów przed pomnikiem gen. Sikorskiego, i osobê b³. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, 
poprzedzone Apelem Pamiêci.a w szczególnoœci za wyczekiwan¹ przez wszystkich 
Ostatnie dni  to prezentacja w dniu 21 maja wystawy beatyfikacjê. Mszy œw. przewodniczy³ i homiliê 
statycznej i samolotów na l¹dowisku w Tuszowie, wyg³osi³ ks. Wojciech Chochó³ – proboszcz parafii 
przygotowana przez Stowarzyszenie Awiatyczne Tuszów pw. Œw. Wojciecha w Trzeœni, a w koncelebrze by³ 
Narodowy, pod  kierunkiem prezesa stowarzyszeniaks. Wies³aw Konior – proboszcz parafii pw. MBWW 
mjr  Bogus³awa Mrozka.w Tuszowie Narodowym i ks. Jerzy Skimina. Po mszy 
22 maja by³ dniem odpustu parafialnego ku czci matki œw. dziêkczynnej odby³o siê uroczyste ods³oniêcie 
B o ¿ e j  W s p o m o ¿ e n i a  Wi e r n y c h  p o ³ ¹ c z o n ytablicy informacyjnej po³¹czone z nadaniem nazwy 
z zakoñczeniem renowacji Misji Œwiêtych, które ulicy wiod¹cej od Urzêdu Gminy w Tuszowie 
prowadzi³ ks. pra³at Wojciech Chochów z parafii Trzeœñ.  Narodowym do koœcio³a „ Aleja b³. Jana Paw³a II”. 
W godzinach popo³udniowych natomiast zorganizowana Uroczystego aktu nadania imienia zgodnego z Uchwa³¹ 
zosta³a przez Wiejski Dom Kultury w Grochowem  Rady  Gminy  dokona ³  Waldemar  Maz ia rz  
Familiada Rodzin, z udzia³em kapeli Jaœlaniacy Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tuszów Narodowy, 
i Grochowiacy, która zakoñczy³a tuszowskie a Andrzej G³az – Wójt Gminy, podkreœli³ wagê
œwiêtowanie. W ten sposób radoœæ z majowych dni i znaczenie nadania imienia ulicy, wyra¿aj¹c swoj¹ 
po³¹czona zosta³a z modlitw¹, upamiêtnianiem historii aprobatê i zadowolenie. W tym dniu wójt gminy 
i rodzinnymi zabawami.uroczyœcie zainaugurowa³ otwarcie „Dni gminy Tuszów 

Narodowy”. O poszczególnych dniach obszerniejsze materia³y  
w dalszej czêœci gazetki.18 maja odby³ siê Gminny Konkurs Pieœni Maryjnej ph. 

MAJOWE DNI GMINY TUSZÓW NARODOWY

Otwarcie i poœwiêcenie Al. b³. Jana Pawa³a II 

R. Paterak
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Szanowni Pañstwo, wkroczywszy do Polski rozpêtali na niespotykan¹ skalê 
terror, dopuszczaj¹c siê okrutnych zbrodni na ich Nasza obecnoœæ dzisiaj w Tuszowie Narodowym 
mieszkañcach.zwi¹zana jest ze 130 rocznic¹ urodzin gen. W³adys³awa 

Sikorskiego. Niestety w walce tej poleg³ na s³u¿bie wspólnej nam 
Ojczyzny zgin¹wszy w katastrofie Gibraltarskiej.Bardzo siê wiêc cieszê ze wzglêdu na zaszczyt jaki mi 

w³aœnie w tej chwili przypad³, ¿e mogê, jako gospodarz Wróg zawsze mordowa³ œwiadków swojej zbrodni, aby 
Gminy Tuszowskiej w imieniu organizatorów nie dopuœciæ do wykrycia go. A takim œwiadkiem by³ gen. 
dzisiejszej uroczystoœci i w³asnym, jak najserdeczniej S i k o r s k i ,  k t ó r y  w s k a z a ³  n a  z b r o d n i a r z y  
powitaæ wszystkich dostojnych goœci, nie wy³¹czaj¹c odpowiedzialnych za ludobójstwo dokonane na polskich 
nikogo z tutaj obecnych, co niniejszym czyniê. oficerach.
Najpierw chcia³bym jak najserdeczniej powitaæ Jego Wróg najpierw niszczy³ to w naszym narodzie, co by³o
Ekscelencjê Ksiêdza Biskupa Ordynariusza diecezji w nim najwartoœciowsze, tj. najwybitniejszych jego 
Rzeszowskiej. synów i  córki.
Zdajê sobie w pe³ni sprawê z tego, ¿e w osobie Stalin wyda³ rozkaz zamordowania strza³em w ty³ g³owy 
Ekscelencji witam wys³annika Samego Boga jako przesz³o 20 000 oficerów wojska polskiego w tym oko³o 
Zwiastuna Dobrej Nowiny, w imiê którego Ekscelencja 300 genera³ów, bardzo wielu pu³kowników 
do nas przyby³ z narêczem obfitych darów Ducha Œw. za i podpu³kowników, majorów, kapitanów i innych 
co gor¹co dziêkujemy. wojskowych.
Obyœmy tylko umieli na te dary otworzyæ na oœcie¿ W pierwszej kolejnoœci ów zbrodniarz poleci³ rozstrzelaæ 
drzwi naszych serc i z najwiêksz¹ wdziêcznoœci¹ ksiê¿y kapelanów. Uczyni³ to tak dlatego ten ludobójca 
je przyj¹æ. opêtany szatañsk¹ nienawiœci¹ i zemst¹ za rok 1920, 

poniewa¿ obawia³ siê znaków krzy¿y Œwiêtych, które W szczególny równie¿ sposób i jak najgorêcej witam  
zosta³yby na pewno uczynione przez nich nad do³ami ks. pra³ata Franciszka Dziedzica jako d³ugoletniego 
œmierci i s³ów sakramentalnego rozgrzeszenia, które by³ego proboszcza tutejszej parafii. ks. pra³at da³ siê 
udzieliliby kapelani id¹cym na œmieræ oficerom. poznaæ jako gorliwy duszpasterz i odwa¿ny obroñca 
Najprawdopodobniej z identycznych przyczyn spotka³a praw Bo¿ych i wielki patriota. Pod tym wzglêdem, 
œmieræ prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Jego ma³¿onkê ksiê¿e pra³acie, by³eœ naprawdê podobny do Jana 
oraz towarzysz¹cych mu najwy¿szych rang¹ genera³ówChrzciciela. ¯yczê Ci d³ugich lat ¿ycie i wszystkiego 
i osób nale¿¹cych do elity sceny politycznej Pañstwa najlepszego. Witam równie¿ (...)
polskiego.Zgromadziliœmy siê dzisiaj wokó³ osoby Wielkiego 
Wszyscy wy¿ej wymienieni zginêli w sposób tragiczny. Polaka i jednego z Najwiêkszych Bohaterów 
Trudno by³o ich rozpoznaæ. Wielu z nich by³o tak Narodowych, w miejscu Jego urodzin, dla którego „Bóg, 
porozrywanych, jak gdyby ktoœ dokona³ na nich jakiejœ Honor, Ojczyzna” by³y najwy¿szymi wartoœciami. 
makabrycznej zbrodni.Na pierwszym miejscu postawi³ Pana Boga, którego 

przykazania by³y dla Niego drogowskazem na drodze Nie jestem w stanie choæby w przybli¿eniu wyobraziæ 
Jego ¿ycia, wedle których ¿y³ i postêpowa³. Bêd¹c sobie, co czu³y wtedy najbli¿sze im osoby. Szczerze Tym 
cz³owiekiem honoru niewzruszenie opowiada³ siê rodzinom wspó³czujê.
zawsze po stronie Boga, którego nigdy nie Osobno nale¿a³oby wspomnieæ Matkê Pana Prezydenta 
zdradzi³.Najwiêksze przykazanie tj. przykazanie Lecha Kaczyñskiego i Jego córkê oraz Jego brata Pana 
mi³oœci Boga i bliŸniego wype³ni³ w sposób heroiczny, Premiera Jaros³awa Kaczyñskiego.
oddaj¹c ¿ycie za Naród i Ojczyznê, które ukocha³           Wybaczcie mi Pañstwo proszê, ¿e w tym wypadku 
bardziej ni¿ samego siebie. dodam, oprócz s³ów wspó³czucia, s³owa: bardzo mi Was 
Genera³ W³. Sikorski by³ cz³owiekiem zdecydowanym ¿al. I niech one wystarcz¹. Ból Wasz mo¿e ukoiæ tylko 
i stanowczym. Zna³ swoj¹ wartoœæ i dlatego zawsze Bóg. Zostawmy to Jemu.
swoj¹ g³owê nosi³ wysoko. Ten wybitny m¹¿ stanu by³         W ka¿dym razie nie wolno nam nad t¹ tragedi¹ 
dumny z tego, ¿e by³ Polakiem. By³ cz³owiekiem przejœæ do porz¹dku dziennego bez wiêkszej refleksji nad 
niezale¿nym w sprawach wewnêtrznych kraju tym , co siê z tymi ludŸmi sta³o i dlaczego zginêli.
i w stosunkach zewnêtrznych. Umia³ zawsze godnie           Zebraliœmy siê dzisiaj tutaj, aby swoj¹ obecnoœci¹ 
reprezentowaæ Polskê na arenie miêdzynarodowej. zaœwiadczyæ, ¿e osoby Genera³a Sikorskiego i Prezydenta 
Z w³asnej woli, maj¹c na wzglêdzie dobroPolskii Lecha Kaczyñskiego oraz wszystkich, którzy zginêli 
odzyskanie przez ni¹ niepodleg³oœci, znalaz³ siê w drodze do Katynia pod Smoleñskiem, s¹ dla nas 
w centrum potê¿nego cyklonu, potwornego z³a, które tu obecnych godne najwy¿szej czci i pamiêci.
wyla³o siê na œwiat jak roz¿arzona do czerwonoœci           Dewiza ¿yciowa Genera³a Sikorskiego „Bóg, 
i pe³na ¿r¹cego dymu œmiercionoœna lawa zbrodni Honor, Ojczyzna” winna byæ i nam tak bliska jak by³a 
z gardzieli monstrualnego wulkanu, lawa opêtañczej bliska Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu, który 
nienawiœci do Boga i cz³owieka jakie rozpêta³o nad dwukrotnie obejmowa³ swoim patronatem tuszowskie 
ziemi¹ piek³o przy wspó³udziale biednych, og³upia³ych uroczystoœci.
ludzi którzy w imiê ob³¹kañczej ideologii hitlerowsko-           Wspomnian¹ dewiz¹ powinien kierowaæ siê ka¿dy 
stalinowskiej dopuszczali siê najohydniejszych zbrodni Polak, który ubiega siê o wysokie, albo o najwy¿sze 
³¹cznie z ludobójstwem ca³ych narodów.Gen. Sikorski stanowisko w Pañstwie. W powy¿szych trzech s³owach 
z miejsca w³¹czy³ siê, z ca³¹ energi¹, w walkê zawieraj¹ siê najwy¿sze wartoœci wedle których ka¿dy 
o niepodleg³¹ Polskê, zniewolon¹ w brutalny sposób z nas powinien ¿yæ.          
przez dwóch zbrodniczych najeŸdŸców, którzy Nieodparcie w tej chwili przychodz¹ mi na myœl s³owa 

Wyst¹pienie Wójta Gminy w dniu 20 maja 2011 roku
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Adama Mickiewicza:         A co robi siê z rodzin¹? Wmawia siê kobietom, 
¿e jednym z ich praw jest prawo do zabijania „…Ojczyzno moja
nienarodzonych dzieci. Prawem cz³owieka nazywa siê Ty jesteœ jak zdrowie
tak¿e prawo do eutanazji. Wprowadza siê tzw. rodziny Ile trzeba Ciê ceniæ, 
partnerskie i usi³uje siê je zalegalizowaæ pod sankcj¹ Ten tylko siê dowie
karn¹. Demoralizuje siê m³odzie¿. Sposób wykonania Kto Ciebie straci³ „
tego jest bardzo prosty, najpierw odrywa siê od Boga, Wielokrotnie dochodzi³o do utraty Ojczyzny 
nastêpnie niszczy siê w niej cz³owieczeñstwow ostatnich stuleciach. Ka¿dy z nas dobrze wie ilu 
i pozbawia jej godnoœci osobistej. potrzeba by³o zrywów zlanych morzem drogocennej 
        Wystarczy dobrze siê rozgl¹dn¹æ, aby zobaczyæ kto krwi najlepszych synów i córek narodu, którzy nie 
usi³uje zdemoralizowaæ i zniszczyæ m³odych Polaków wahali siê oddaæ swojego m³odego ¿ycia dla jej 
oraz sk¹d wp³ywa do naszego kraju pe³ne plugastwa, odzyskania. 
cuchn¹cego szamba, wszelkiego z³a i za czyim Utrata Ojczyzny jest czymœ bardziej bolesnym
zezwoleniem.i tragicznym ni¿ utrata nawet w³asnego zdrowia.
Na pewno nie za zgod¹ Polaków, którym na sercu le¿y B¹dŸmy wiêc czujni i nie dajmy siê zwieœæ 
dobro Polski, ale za podszeptem naszych wrogów. wrogom naszej Ojczyzny, którzy obecnie chc¹ nas 
W zwi¹zku z powy¿szym proszê siê nie dziwiæ, ¿e z tak¹ roz³o¿yæ od wewn¹trz. Kr¹¿¹ oni i szukaj¹ kogo by 
nienawiœci¹ atakuje siê „ Radio Maryja, poniewa¿ pozyskaæ jeszcze na agenta i wci¹gn¹æ do wspó³pracy ze 
stanowczo mówi, nieustannie powtarzaj¹c "stop sob¹, ze szkod¹ dla Polski, wci¹gn¹æ do wspó³pracy za 
demoralizacji naszego narodu".30 Judaszowskich srebrników.
Grozi siê zamkniêciem tej rozg³oœni, która wydaje siê          Boje siê osobiœcie, ¿eby nie spe³ni³o siê czasem na 
komuœ przeszkadzaæ ze wzglêdu na prawdê jak¹ g³osi naszym pokoleniu groŸne w konsekwencji oskar¿enie 
i któr¹ siê dzieli. K³amstwo nie znosi prawdypoety, który wo³a³:
 i czuje siê w jego œwietle bardzo Ÿle. K³amstwo po prostu „Mia³eœ chamie z³oty róg
prawdy nienawidzi, aby nie ujrza³y œwiat³a dziennego Osta³ ci siê jeno sznur” jego zamys³y og³upiania nas przez œrodki masowego 

Mia³eœ woln¹ Ojczyznê – z³oty róg, a wpl¹ta³eœ siê przekazu i w koñcu zniewolenia.
w niewolê. Rozg³oœnia ta z precyzj¹ odró¿nia, w oparciu 
           Nie wolno zapomnieæ równie¿ ostrze¿enia Jana o dekalog i Ewangeliê, dobro od z³a, tak jak siê odró¿nia 
Paw³a II – papie¿a, który zapyta³ siê w czasie jednej ze truciznê od zdrowego pokarmu prawdê od k³amstwa, 
swoich homilii  :  Coœcie zrobili  z Polsk¹, sprawiedliwoœæ od niesprawiedliwoœci, ale nie wszystkim 
a Ja dalej pytam siê jeszcze, co my robimy dzisiaj ta precyzja siê podoba. Nie dobrze siê dzieje, ¿e brakuje 
z nasz¹ Ojczyzn¹, której na imiê Polska. obroñców tej rozg³oœni.
          Ostrze¿enia groŸne . Nie zlekcewa¿my ich sobie, Koñcz¹c ju¿ chcia³bym siê jeszcze zapytaæ, ilu 
aby nie okaza³o siê czasem, ¿e jest ju¿ za póŸno, bo mieliœmy ludzi na przestrzeni ostatnich 30 lat, 
wtedy pozosta³aby nam tylko rozpacz i nieutulony ¿al. a¿ do dnia dzisiejszego, dzier¿¹cych odpowiedzialne 

Mo¿na Pañstwo roz³o¿yæ od wewn¹trz, stanowiska w pañstwie, którzy z rêk¹ na sercu mogliby 
a w konsekwencji unicestwiæ go na dziesi¹tki lat, wzi¹æ poni¿sze s³owa gen. Sikorskiego za swoje w³asne: 
a mo¿e i na zawsze. Wysprzedaje siê za bezcen maj¹tek „ Bóg patrzy w moje serce, widzi i zna moje intencje oraz 
narodowy. Likwiduje siê przedsiêbiorstwa produkcyjne. zamiary, które s¹ czyste i rzetelne. Jedynym mym celem 
Zniszczono stoczniê w Gdañsku. Do stanu nieomal jest wolna sprawiedliwa i wielka Polska. Ku takiej Polsce 
agonalnego doprowadzono rolnictwo. Was prowadzê”
        S¹ w naszym spo³eczeñstwie osoby, które nie Wybaczyæ mi proszê, ¿e powstrzymam siê 
mog³y znieœæ widoku przydro¿nych krzy¿y, od udzielenia odpowiedzi na postawione wy¿ej pytanie.
pozostawionych dla upamiêtnienia tragedii czyjejœ Proszê mi natomiast zezwoliæ na postawienie rodziny i ku przestrodze przeje¿d¿aj¹cych kierowców. jeszcze jednego pytania:Usuniêto je po kryjomu pod os³on¹ nocy, dopuœciwszy 

Dlaczego na Polskê spad³o, w stosunkowo krótkim czasie siê ich zbezczeszczenia.
a¿ tyle potê¿nych ciosów?        Zas³oniêto krzy¿ w jednej ze szkó³ katolickich, 
A oto pokrótce one:które odwiedzi³a Pani Minister Szkolnictwa. 
- ludobójstwo katyñskie,Byæ mo¿e nie mog³a znieœæ jego widoku. Coœ 
- tragiczna œmieræ gen. Sikorskiego,j¹ w nim razi³o. Najczêœciej zas³ania siê to do czego 
- uwiêzienie Prymasa Tysi¹clecia,czuje siê wstrêt. Mog³o byæ tak i tym razem. Niech Pani 
- morderstwo na ks. Jerzym Popie³uszce,Minister bêdzie tak uprzejma i pozwoli mi zapytaæ siê 
- œmiertelny cios wymierzony w Jana Paw³a II – papie¿a.Je j  co  chc ia ³aby  umieœc ic ie  na  œc ianach  
Dziêki tylko bezpoœredniej interwencji Maryi Matki w szko³ach jako wzór do naœladowania dla m³odzie¿y 
Bo¿ej Fatimskiej nie dosz³o do tragedii.zamiast krzy¿a.
Wreszcie tragiczna œmieræ Pana Prezydenta Usun¹æ krzy¿ z widoku publicznego, to tak jakby 
i towarzysz¹cych mu osób pod Smoleñskiem.wzgardziæ Chrystusem, Jego mi³oœci¹, to tak jakby 

wzgardziæ cz³owiekiem. Odrzucenie Boga oznacza Nie wierzê, ¿eby to wszystko mog³o siê wydarzyæ, gdyby 
zniszczenie cz³owieka. najpierw nas nie sk³ócono.
Wiemy co wynik³o z takiej pogardy do krzy¿a. Wojny, Wniosek z tego jeden: 
zbrodnie, nienawiœæ i podeptanie godnoœci ludzkiej. Nie dajmy siê sk³óciæ, a wtedy wróg nas nie zniewoli.
Jednym s³owem rezultatem wzgardy Chrystusem by³o Dziêkujê.
zawsze piek³o.

Wójt Gminy Andrzej G³az
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?Zieliñski Mariusz – 5,08 - klasa IKoniec roku szkolnego to okazja do przemyœleñ, 
?Chruœciel Anna    - 5,07 -  klasa Ipodsumowañ i analiz. Na pocz¹tku roku szkolnego 
?Konefa³ Rafa³       - 5,0 -   klasa Iwyznaczono wiele zadañ do realizacji, a teraz mo¿na 
?G³az Katarzyna     - 5,0  -  klasa Iposzczyciæ siê efektami pracy uczniów i nauczycieli. 

Miniony rok szkolny by³ bardzo obfity w wydarzenia dla ?Jakub Krêpa         - 5,2 -   klasa II
spo³ecznoœci szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Œwiadectwo z wyró¿nieniem otrzymali równie¿ 
Paw³a II w Tuszowie Narodowym. Goœciliœmy nastêpuj¹cy uczniowie:
ciekawych ludzi, s³uchaliœmy niezwyk³ych pogadanek ?Katarzyna Kulpa  - 4,9 – klasa III
i wyk³adów, podejmowane i realizowane by³y ró¿ne ?Monika £¹cz        - 4,8 – klasa III 
projekty i przedsiêwziêcia. Byliœmy organizatorami ?Beata Hajduk       - 4,8 – klasa III
i wspó³organizatorami uroczystoœci o charakterze 

?Damian Tomecki – 4,8 – klasa III
patriotyczno – religijnym, wskazuj¹c i wytyczaj¹c 

?Natalia Konefa³    - 4,75- klasa III
m³odzie¿y drogê ku odpowiedzialnej i spe³nionej 

?Pelc Samanta       - 4,85 – klasa I
doros³oœci. Dla tych uczniów, którzy preferuj¹ postawy 

?Živkoviè Adrian   - 4,85 – klasa I
twórcze, kreatywne nie by³o czasu na nudê, mieli 

?Zieliñska Aleksandra – 4,75 – klasa II
mo¿liwoœæ podniesienia swoich umiejêtnoœci, co 

?Paterak Kamil           -  4,93 – klasa II
prze³o¿y³o siê na wysoka œredni¹ i wzorowe 

?Górski Micha³            -  4,87 – klasa II
zachowanie.

?Stala Agnieszka         -   4,8  - klasa II
?Paterak Karolina       -   4,8  -  klasa II

 Czas na podsumowanie Tytu³ laureata „M³odzi Wspaniali” w Gminnym 
…O to uczniowie, którzy osi¹gnêli najwy¿sze wyniki Konkursie organizowanym przez Wójta Gminy Tuszów 
w nauce, otrzymali œwiadectwo z wyró¿nieniem Narodowy zdobyli nastêpuj¹cy uczniowie: 
i stypendia naukowe:

?za wyniki w nauce: Micha³ Górski, Klaudia £¹cz, 
?Micha³ Górski  – 5,15  - klasa III Krzysztof Furdyna, Gudz Klaudia, Bik Pawe³, Ko³c 
?Klaudia £¹cz    – 5,15  ¬-  klasa III Dagmara, Cerefin Wiktoria, Jakub Krêpa, Konefa³ Rafa³, 
?Maria RzeŸnik – 5,0    -  klasa III Chruœciel Anna, G³az Katarzyna,
?Furdyna Monika – 5,07- klasa III

?za osi¹gniêcia artystyczne: Mariusz Zieliñski,
?Krzysztof Furdyna- 5,0  - klasa III

?za osi¹gniêcia sportowe: Natalia Konefa³, £ukasz 
?Gudz Klaudia       - 5,3  - klasa I Kamenczak, Ma³gorzata Kusek
?Bik Pawe³             -5,23 - klasa I Stypendium naukowe Urzêdu Marsza³kowskiego 
?Ko³c Dagmara     - 5,15 - klasa I Województwa Podkarpackiego dla uczniów 
?£¹cz Damian       - 5,09 - klasa I szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
?Cerefin Wiktoria – 5,07-  klasa I matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 

2010/2011 otrzymali nastêpuj¹cy uczniowie;
Rafa³ Konefa³- klasa I a, Klaudia Gudz – klasa I a, Anna 
Chrusciel  – klasa I  c ,  Adrian Živkoviè – 
klasa I b, Krzysztof Furdyna – klasa IIIa.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich 
umiejêtnoœci i wiedzy z zakresu  ró¿nych dziedzin, 
bior¹c udzia³ w konkursach na szczeblu powiatu, 
województwa, ogólnopolskich i miêdzynarodowych 
osi¹gaj¹c liczne sukcesy. O to najwa¿niejsze z nich:

?tytu³ „ TAON” w Konkursie Fizycznym Polsko-
Ukraiñskim organizowanym przez Stowarzyszenie 

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAW£A II 
w Tuszowie Narodowym

•  Pani Ewa Wojtasik – cz³onek rodziny gen. Sikorskiego • ks. dr Jacek Nowak - Rektor Wy¿szego Seminarium 
Duchownego  w Tarnowie• gen. Stefan Starba  Ba³uk z Warszawy – Kanclerz 

Kapitu³y Orderu Wojennego VM • Pan Andrzej Chrab¹szcz – Starosta Powiatu 
Mieleckiego• Ks. bp. Kazimierz Górny -Ordynariusz Diecezji  

Rzeszowskiej • dr Maria Potocka – Warszawskie Towarzystwo 
Historyczne• Pan Miros³aw Karapyta - Marsza³ek Województwa 

Podkarpackiego •  dr Tadeusz A. Kisielewski z Krakowa  autor ksi¹¿ek 
o tragedii Gibraltarskiej •  Pani Ma³gorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki
• prof. Jerzy Maryniak z Warszawy – badacz tragedii • Ks. Pra³at Franciszek Dziedzic – d³ugoletni Proboszcz 
GibraltarskiejParafii w Tuszowie Narodowym

Komitet Honorowy Regionalnych Obchodów 130 Rocznicy Urodzin 
gen. W.E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym

R . Paterak
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?III miejsce w Pó³finale Powiatowym w pi³ce siatkowej Absolwentów i Przyjació³ V LO w Krakowie – Rafa³ 
ch³opców,Konefa³ – klasa I,
? I miejsce w rundzie eliminacyjnej XII turnieju ?laureaci konkursu fizycznego na projekt naukowy 
pi³karskim Coca Cola Cup 2011.organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski – 

Micha³ Górski i Damian Górski,
Rodzicom sk³adamy serdeczne gratulacje za osi¹gniêcia ?laureaci projektu „ Prezydencja dziœ” – Dudzik 
swoich dzieci i ¿yczymy dalszych sukcesów oraz radoœci Angelika- klasa III a, Krzysztof Furdyna – klasa III a, 
z wyników swoich pociech.Micha³ Kasprzak – klasa III b,

?laureat VI edycji Powiatowego Konkursu 
Dziêkczynienie Panu BoguLiterackiego „ Tu wszêdzie jest moja Ojczyzna” – 
17 maja 2011r w Koœciele Parafialnym pw. MBWW Wiktoria Cerefin  - klasa I a; wyró¿nienie Klaudia Gudz 
w Tuszowie Narodowym odby³a siê uroczystoœæ – klasa I a,
dziêkczynienia  Bogu za dar beatyfikacji Jana Paw³a II – ?III miejsce w finale Powiatowym Ogólnopolskiego 
Patrona Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym – Rafa³ 
w Tuszowie Narodowym. W œwi¹tyni zebrali siê Skiba, Maciej S¹czawa i Rajmund Pietryka,
uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goœcie. ?tytu³ laureata w Powiatowym Konkursie 
Dyrektor szko³y, witaj¹c zgromadzonych na Czytelniczym organizowanym przez SNaP oraz 
uroczystoœci, przypomnia³a s³owa, które mówi³ b³. Jan Bibliotekê Pedagogiczn¹ zdobyli- Pawe³ Bik – klasa I b, 
Pawe³ II: „Polsko Bóg Ciê wywy¿sza, ale umiej byæ Jakub Krêpa - klasa II,
wdziêczna”. ?wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie „Kangur 

Matematyczny” – Katarzyna Kulpa,
?I miejsce w konkursie plastycznym „ Palmy 
i Pisanki Wielkanocne” – Anna Dulik, Pawe³ Bik – 
klasa I b,
?I miejsce w konkursie ‘Wiedzy o gen. W.E. 
Sikorskim” – Angelika Dudzik, Micha³ Górski, Jacek 
RzeŸnik,
?IV miejsce w dekanalnym konkursie biblijnym „ 
Ewangelia œw. £ukasza” organizowanym przez Referat 
Duszpasterstwa Dzieci i M³odzie¿y w Sandomierzu – 
Jakub Krêpa – klasa II a
 Osi¹gniêcia sportowe:
?V miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie m³odzie¿y w 
szachach dru¿ynowych – Krakowska Katarzyna, Krêpa 
Jakub, Chlebicki Kamil, Harsze Pawe³,
?VII  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

Dla spo³ecznoœci gimnazjalnej, parafialnej oraz gminnej w lekkiej atletyce – Królikowski Mateusz – skok 
by³o to wielkie œwiêto, podczas którego dziêkowaliœmy wzwy¿,
Bogu za dar i osobê b³. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, 

?VII  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 
a w szczególnoœci za wyczekiwan¹ przez nas wszystkich w lekkiej atletyce – Nowak Kamil –pchniêcie kul¹,
beatyfikacjê. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Pan 

?VII  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie W³adys³aw Ortyl – Senator RP, Pan Waldemar Maziarz – 
w lekkiej atletyce – Królikowski Mateusz – skok przewodnicz¹cy Rady Gminy Tuszów Narodowy, Pan 
wzwy¿, Andrzej G³az – Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Pani 
?II  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Renata Paterak – Sekretarz Gminy Tuszów Narodowy, 
w lekkiej atletyce – Kwaœnik Dawid – rzut oszczepem, Pani Bronis³awa Ziemba – Skarbnik Gminy Tuszów 
?IV miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Narodowy. Mszy œw. przewodniczy³ ks. Wojciech 
w lekkiej atletyce – sztafeta        4 x 100 m  dziewcz¹t, Chochó³ – proboszcz parafii pw. œw. Wojciecha 
?I I I  m i e j s c e  w  P ó ³ f i n a l e  P o w i a t o w y m  w Trzeœni, a w koncelebrze by³ ks. Wies³aw Konior – 
w koszykówce ch³opców, proboszcz parafii pw. MBWW w Tuszowie Narodowym
?I I I  m i e j s c e  w  P ó ³ f i n a l e  P o w i a t o w y m  i ks. Jerzy Skimina. Homiliê wyg³osi³ ks. Wojciech 
w koszykówce dziewcz¹t, Chochó³. Po mszy œw. dziêkczynnej odby³o siê 
?VII miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie m³odzie¿y uroczyste ods³oniêcie tablicy informacyjnej po³¹czone 
w tenisie sto³owym dru¿ynowym ch³opców – P³aza z nadaniem nazwy  ulicy wiod¹cej od Urzêdu Gminy 
Damian, Nowak Dawid, w Tuszowie Narodowym do koœcio³a „ Aleja b³. Jana 
?VI miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie m³odzie¿y Paw³a II”. Uroczystego aktu nadania imienia zgodnego
w tenisie sto³owym dru¿ynowym dziewcz¹t – Trela z Uchwa³¹ Rady Gminy dokona³ Pan Waldemar Maziarz 
Aneta, G³az Katarzyna, – Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tuszów Narodowy, a Pan 
?II miejsce w Pó³finale Powiatowym w pi³ce rêcznej  Andrzej G³az – Wójt Gminy, podkreœli³ wagê i znaczenie 
dziewcz¹t, nadania imienia ulicy, wyra¿aj¹c swoj¹ aprobatê 
?III miejsce w Pó³finale Powiatowym w pi³ce rêcznej  i zadowolenie. Ods³oniêcia tablicy dokona³ ks. Wies³aw 
ch³opców, Konior, a poœwiêcenia ks. Wojciech Chochó³. Wszyscy 
?II miejsce w Pó³finale Powiatowym w pi³ce zgromadzeni w modlitewnym skupieniu udali siê pod 
siatkowej dziewcz¹t, figurê b³. Jana Paw³a II, gdzie wspólnie modlono siê 
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do b³ogos³awionego, a w ho³dzie zgromadzeni sk³adali  C h o c h ó ³  u d z i e l i ³  w s z y s t k i m  z e b r a n y m  
kwiaty i zapalili znicze. Na zakoñczenie uroczystoœci b³ogos³awieñstwa. Na zakoñczenie wszyscy zebrani 
Stanis³awa Kardyœ -Dyrektor Gimnazjum im. Jana odœpiewali pieœñ ku czci Matki Bo¿ej.
Paw³a II w Tuszowie Narodowym skierowa³a s³owa 
podziêkowania do wszystkich uczestników 
uroczystoœci. Podkreœli³a, ¿e nasze serca przenika 
g³êboka wdziêcznoœæ do Boga za to, ¿e najpierw 
pozwoli³ nam staæ siê uczestnikami wielkich wydarzeñ 
zwi¹zanych z pontyfikatem Jana Paw³a II, a dzisiaj 
uczyni³ nas œwiadkami wyniesienia Go do chwa³y 
o³tarzy. Nastêpnie g³os zabra³ Pan Andrzej G³az – Wójt 
Gminy Tuszów Narodowy, który uroczyœcie 
zainaugurowa³ „Dni Tuszowa Narodowego”. 
Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy odœpiewali  
„Barkê”, umi³owan¹ pieœñ Jana Paw³a II, po czym udali 
siê do gimnazjum na zwiedzanie  okolicznoœciowych 
wystaw.

Gminny Konkurs Pieœni Maryjnej
18.05.2011r.o godz. 930 w Koœciele Parafialnym 
pw. MBWW  w Tuszowie Narodowym odby³ siê ju¿ po 
raz trzeci Gminny Konkurs Pieœni Maryjnej ph. „Totus 
Tuus” dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ z terenu gminy, 
którego organizatorem by³o gimnazjum. Celem konkursu 
m.in. by³o wyœpiewanie dziêkczynienia Bogu przez 
Maryjê za dar beatyfikacji Jana Paw³a II – patrona 
gimnazjum. W ten sposób odkrywane i promowane s¹ 
nowe talenty, a przede wszystkim kultywowana jest 
polska tradycja s³awienia w maju naszej Pani i Królowej 
Polski.  M³odzie¿  szkó³ podstawowych i gimnazjum 
zaprezentowa³a wysoki poziom  przygotowania 
wokalnego i instrumentalnego. Komisja konkursowa 
w sk³adzie: Bernadeta Duszkiewicz – muzyk Pañstwowej Majówka z b³. Janem Paw³em II
Szko³y Muzycznej w Mielcu, Mariola Pelic – Dyrektor 17.05.2011r. o godz. 1800 przed figur¹ Ojca Œwiêtego na 
Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, placu gimnazjum odby³a siê uroczysta „Majówka 
Piotr Karaœ – nauczyciel Pañstwowej Szko³y Muzycznejz Janem Paw³em II”. Po mszy œw. wieczornej licznie 
w Mielcu oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a IIzgromadzeni wierni wraz z ks. Wies³awem Koniorem - 
w Tuszowie Narodowym wys³ucha³a i dokona³a oceny proboszczem Parafii pw. MBWW w Tuszowie 
34 pieœni. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród Narodowym, ks. Wojciechem Chocho³em i ks. Jerzym 
odby³o siê podczas uroczystoœci w gimnazjum.Skimin¹ w procesji, œpiewaj¹c Litaniê do Najœwiêtszej 

Maryi Panny zgromadzili siê przed figur¹ b³. Jana Paw³a 
II.  W majówce udzia³ wziê³y w³adze samorz¹dowe: 
Pan Andrzej G³az - Wójt Gminy Tuszów Narodowy, 
Pani Renata Paterak – Sekretarz Gminy  Tuszów 
Narodowy, Pani  Ma³gorzata Wieczerzak – Dyrektor 
Szko³y Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego 
w Tuszowie Narodowym z Fili¹ w Grochowem, Pani 
Mariola Pelic Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury 
i Rekreacji, dziecii m³odzie¿, nauczyciele oraz rodzice. 
Majówkê przygotowa³a m³odzie¿ gimnazjalna. 
Najwa¿niejszym elementem spotkania w ten wieczór 
majowy by³o rozmyœlanie z Maryj¹ przy boku 
Pierwszego z rodu Polaków, b³ogos³awionego Papie¿a, 
której On wszystko zawierzy³. M³odzie¿ gimnazjalna 
stara³a siê wejœæ w maryjne misteria razem z Ojcem 
Œwiêtym i odnaleŸæ siê razem z Nim blisko serca Maryi. 

Drugi dzieñ dziêkczynienia za dar beatyfikacji Jana Modlitwy, które rozwa¿a³a i kontemplowa³a skierowane 
Paw³a IIdo Matki Najœwiêtszej, wypowiedziane by³y w ró¿nych 
18.05.2011r. by³ drugim dniem dziêkczynienia za dar miejscach, okolicznoœciach i pochodzi³y z ró¿nych 
beatyfikacji Patrona tuszowskiego gimnazjum. Po okresów pontyfikatu Papie¿a Jana Paw³a II. Wszystkie 
zakoñczonym Gminnym Konkursie Pieœni Maryjnej je ³¹czy³o  jedno, mi³oœæ i bezgraniczne zawierzenie
wszyscy zebral i  s iê  na sal i  g imnastycznej  w wymiarze osobistym i spo³ecznym, w sprawach 
w oczekiwaniu na wyniki. M³odzie¿ gimnazjum pod Koœcio³a i œwiata – Maryi, uduchowiaj¹c siê 
kierunkiem Pani Marty Ryniewicz przygotowa³a w zawo³aniu „Totus  Tuus” –  Ca³y Twój .  
i zaprezentowa³a monta¿ s³owno – muzyczny Po zakoñczonym misterium Maryjnym ks. Wojciech 
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poœwiecony Ojcu Œwiêtemu- Janowi Paw³owi II w akcie Pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego 
wdziêcznoœci za dar Jego beatyfikacji. Po wys³uchaniu w tuszowskim gimnazjum
monta¿u s³owno-muzycznego Stanis³awa Kardyœ, Publiczne Gimnazjum w Tuszowie Narodowym po raz 
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw³a II  og³osi³a wyniki d r u g i  g o œ c i ³ o  p r a c o w n i k ó w  U n i w e r s y t e t u  
konkursów. W  konkursie literackim nagrody Rzeszowskiego. Zajêcia z m³odzie¿¹ przeprowadzone 
i wyró¿nienia  przyznano nastêpuj¹cym uczniom: zosta³y w ramach realizowanego od 2 lat w szkole 
?w kategorii szko³y podstawowe- proza: Projektu „FENIKS”. Dr Rafa³ Hakalla i dr Wojciech 

Szajna przeprowadzili czterogodzinne zajêcia dla ?I miejsce -  Patrycja Sowa- ZS w Maliniu
m³odzie¿y naszej szko³y pod has³em ”Fascynacje fizyk¹”. ?II miejsce – Magdalena Juwa – SP w Czajkowej
Spotkanie rozpoczê³o siê wyk³adem poœwiêconym ?I I I  m i e j s c e   -  K a t a r z y n a  K o n e f a ³  –  
zagadnieniu czasoprzestrzeni. Prowadz¹cy poruszyli SP w Czajkowej
tematykê tuneli czasoprzestrzennych, paradoksu bliŸni¹t ?w kategorii szko³y podstawowe – wiersz
oraz teorii wzglêdnoœci Einsteina. Prezentacja 

?I miejsce – Anna Ciemiêga –SP w Tuszowie 
multimedialna wzbogaci³a wyk³ad, a obrazowanie Narodowym
poruszanych zagadnieñ u³atwia³o ich zrozumienie

?II miejsce Faustyna Jamróz – ZS w Maliniu
i pobudza³o ciekawoœæ poznawcz¹ uczestników. 

?III miejsce ¯aneta Woskowicz – SP w Tuszowie 
W drugiej czêœci spotkania uczniowie brali czynny udzia³ Narodowym
poprzez wspó³uczestniczenie w wykonywanych 

?w kategorii gimnazjum
doœwiadczeniach i pokazach. Uczniowie sprawdzali 

?I miejsce – £¹cz Monika
s³usznoœæ prawa Bernoulliego oraz poznali zastosowanie 

?II miejsce £¹cz Klaudia
tego prawa w ¿yciu codziennym. Szereg pokazów 

?III miejsce Górski Micha³
poœwiêconych by³o fali akustycznej i zjawisku Dopplera. Uczniowie odebrali nagrody z r¹k Andrzeja G³aza, Uczniowie ogl¹dali prezentowane doœwiadczenia Wójta Gminy Tuszów Narodowy. z  ogromnym za in te resowaniem.  Obe j rzane  

?W konkursie na prezentacjê multimedialn¹ „ Serce eksperymenty pokaza³y,¿e fizyka wcale nie musi byæ 
Jana Paw³a II” Pani Renata Paterak, Sekretarz Gminy trudna, bo obserwowane w przyrodzie zjawiska dadz¹ 
Tuszów Narodowy wrêczy³a nagrody poni¿ej sensownie wyjaœniæ siê w oparciu o prawa i regu³y 
wymienionym uczniom: rz¹dz¹ce ni¹.
?I miejsce - Beata Hyjek
?II miejsce - Karol Jamróz
?III miejsce – Monika £¹cz
W  Konkursie Plastycznym pt.” Serce dla Jana Paw³a II” 
wziê³o udzia³ 60 uczniów szkó³ podstawowych w trzech 
kategoriach wiekowych. Nagrody z r¹k wójta gminy 
odebrali uczniowie :
?w kategorii klas I – III: Jakub Chmura- SP Tuszów 
Narodowy, Amelia Drzyma³a – SP Tuszów Narodowy, 
Wiktoria Maziarz – ZS w Maliniu, Ewa Ortyl – 
SP w Borkach Niziñskich
?w kategorii klas IV-VI: Weronika Leœniak – 
SP w Borkach Niziñskich, Aleksandra Wrona – 
SP w Czajkowej, ¯aneta Woskowicz – SP w Tuszowie 
Narodowym, Katarzyna Ruga³a – ZS w Jaœlanach Uczniowie tuszowskiego gimnazjum uczestnikami 
?najm³odszy uczestnik – Dominik D¹bek – zajêæ Uniwersytetu Rzeszowskiego
SP w Tuszowie Narodowym  Uczniowie naszego gimnazjum po raz pi¹ty wziêli udzia³
wyró¿nienia: Hubert Konefa³ – SP w Czajkowej, w zajêciach zorganizowanych przez Instytut Fizyki 
Roksana Sikora, Sylwia Czekaj, Benedykt Dudzik – Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizowanych 
SP w Czajkowej, Magdalena Kielek, Piotr Bauer - w ramach projektu FENIKS. Spotkanie z fizyk¹ 
ZS w Maliniu, Sylwia Hyjek, Patryk Rokoszak, Maria rozpoczê³o siê od wyk³adów prowadzonych przez 
Bu³awa- SP w Borkach Niziñskich, £ukasz Stala- ZS dr Rafa³a Hakalle, który zainteresowa³ nas naukami 
w Jaœlanach, Kinga Krempa, Diana Graniczka, Natalia œcis³ymi.  Nastêpnie m³odzie¿ wzmaga³a siê 
Trela, Katarzyna Opa³acz- SP w Tuszowie Narodowym. z promieniami lasera, które stanowi³y zagadkê. Po wielu 

doœwiadczeniach uda³o siê scharakteryzowaæ wi¹zkê 
promieni laserowych. Badania te odby³y siê 
w nowoczesnej pracowni fizycznej. Wszyscy z nowymi 
umiejêtnoœciami praktycznymi i teoretycznymi powrócili 
do domów . 

Uczniowie uczestnikami warsztatów Politechniki 
Rzeszowskiej
13 maja odby³a siê wycieczka na Politechnikê 
w Rzeszowie. Celem tej wycieczki by³o rozwijanie 
dociekliwej i efektywnej pracy badawczej poprzez udzia³ 
w warsztatach przeprowadzonych przez pracowników 
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Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Karola Kropa, Projekt „Kreatywna Szko³a”
dr Tadeusza Jasiñskiego, dr S³awomira Wolskiego i mgr Od paŸdziernika 2010r. szko³a nasza realizuje projekt 
Krzysztofa Kiszczaka. Ponadto uczniowie poprzez „Kreatywna szko³a to twórczy uczeñ – technologie 
zwiedzanie miasta i jego zabytków poznali dziedzictwo informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym” . 
kulturowe, historyczne i naukowe. Warto dodaæ, ¿e do projektu z powiatu mieleckiego 

zakwalifikowa³o siê tylko 6 gimnazjum. Projekt ma na 
celu podniesienie jakoœci oferty edukacyjnej szkó³Uczniowie tuszowskiego gimnazjum wystawcami 
w powiecie mieleckim poprzez opracowanie na „Drugim Interaktywnym Pikniku Wiedzy” 
i wdro¿enie materia³ów i narzêdzi dydaktycznych do w Rzeszowie
prowadzenia kszta³cenia na odleg³oœæ uczniowie maj¹ do 11 czerwca 2011r. na dziedziñcu Polskiego Radia odby³ 
wyboru uczestnictwo w 13 kursach prowadzonych na siê Dzieñ Odkrywców - Drugi  Interaktywny Piknik 
platformie MOODLE i w ramach zajêæ pozalekcyjnych. Wiedzy. Roboty, cyborgi, chemiczne i fizyczne 
Uczniowie poszerzali i bêd¹ mogli nadal poszerzaæ swoje eksperymenty, po prostu Rzeszów zamieni³ siê w stacjê 
wiadomoœci i  komputerowe w nastêpuj¹cych kursach: badawcz¹. Swoje namioty roz³o¿y³o ponad 
Historyczny Kalejdoskop, SOS gimnazjalisty-historia, 30 wystawców m. in. z bran¿y lotniczej i energetycznej, 
trzy kursy z jêzyka angielskiego English Team, English uczelni wy¿szych z Rzeszowa, Krakowa, Lublina 
Can Be Fun oraz Extra English Class,  Przygotowanie do i Lwowa. Nie zabrak³o utalentowanej m³odzie¿y ze 
egzaminu gimnazjalnego z jêzyka polskiego dla klas szkó³ œrednich i gimnazjum. M³odzi ludzie z AGH 
trzecich, Jêzyk polski - motywy literackie, Kó³ko z Krakowa, Politechniki Rzeszowskiej czy Ko³a 
zainteresowañ z matematyki, Zajêcia dodatkowe M³odych Robotników prezentowali swoje roboty 
z matematyki dla klas pierwszych i drugich, Celebracja przypominaj¹ce niemrawe skorpiony, albo paj¹ki 
tajemnic zbawienia w roku liturgicznym, Zdaj na kartê ptaszniki. Fizycy z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
rowerow¹ i motorowerow¹, Sport - bawi, uczy, i chemicy z Politechniki zadziwiali doœwiadczeniami. 
wychowuje oraz kursy z fizyki i geografii. 

W namiocie Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prezentowali swoje prace równie¿ uczniowie naszego 
gimnazjum. Micha³ Górski i Damian Górski – 
laureaci Konkursu na Projekt Naukowy z Fizyki Wycieczki dydaktyczno –krajoznawczo – turystyczne
zaproszeni zostali do zaprezentowania swojego W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowane zosta³y projektu „Newton w ogródku”. Celem projektu by³o wycieczki do Rzeszowa, Krakowa, Warszawy oraz zobrazowanie w prosty sposób zasad dynamiki Newtona Budapesztu.  W dniach 3-4 czerwca odby³a siê wycieczka oraz pokazanie ich zastosowania w ¿yciu codziennym. do Warszawy w celu zwiedzenia Centrum Nauki W wykonywaniu doœwiadczeñ i wyjaœnianiu problemu Kopernika, Sejmu, Muzeum Powstania Warszawskiego pomaga³ im Jakub Krempa. Zaprojektowany przez oraz innych zabytków stolicy.  Uczestnikami wycieczki uczniów model zraszacza ogrodowego do zraszania byli uczniowie klas  Ia i IIb oraz  chêtni z klas III pod trawników, obrazuj¹cy omawiany temat budzi³ bardzo 
du¿e zainteresowanie wœród widzów. Chêtni mogli 
samodzielnie sprawdzaæ jego dzia³ania jak równie¿ pod 
okiem prowadz¹cych uczniów wykonaæ w³asny model. 
Zaproszenie naszych uczniów przez Uniwersytet 
Rzeszowski na tak presti¿owy piknik wiedzy jest dla 
naszej szko³y zaszczytem.  Cieszy nas fakt, ¿e zdolnoœci
i umiejêtnoœci, jak te¿ prace eksperymentalne naszych 
uczniów zostaj¹ zauwa¿one i docenione. Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e spoœród 80 szkó³ gimnazjalnych 
z województwa podkarpackiego bior¹cych udzia³ 
w projekcie, nasi uczniowie znaleŸli siê w gronie 
10 zaproszonych ma wystawê. Gratulujemy sukcesu 
uczniom, ich rodzicom oraz Pani Wioletcie Zaj¹c, która 
jest opiekunem projektu.

14



ŒWIÊTO SZKO£Y Andrzej G³az. Zawodnicy po raz pierwszy rywalizowali 
na trasie wiod¹cej Alej¹ B³. Jana Paw³a II. Po zakoñczeniu Jak co roku w maju odby³y siê uroczystoœci z okazji 
zawodów klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ podstawowych rocznicy urodzin gen. W³. Sikorskiego. Tym razem 
przedstawia siê nastêpuj¹co:mia³y one szczególnych charakter ze wzglêdu na fakt, 

i¿ by³a to 130 rocznica urodzin genera³a a równoczeœnie I miejsce – Zespó³ Szkó³ w Jaœlanach, II miejsce – Zespó³ 
30 rocznica nadania Jego imienia naszej szkole. Szkó³ w Maliniu, III miejsce - Szko³a Podstawowa 
Uroczystoœci rozpoczê³y siê 19 maja czêœci¹ artystyczn¹ w Borkach Niziñskich, IV miejsce – Szko³a Podstawowa
w wykonaniu uczniów szko³y podstawowej. Uczniowie w Tuszowie Narodowym z fili¹ w Grochowem, V miejsce 
wierszem i piosenk¹ przypomnieli postaæ Patrona – Szko³a Podstawowa w Czajkowej. Klasyfikacja 
szko³y. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y Renata Kotula, dru¿ynowa gimnazjum:I miejsce – klasa IIc, II miejsce – 
Gra¿yna Zalewska-Vizauer i Lucyna Maziarz. klasa IIIb, III miejsce – klasa IIb.
Nastêpnie przedstawiciele spo³ecznoœci szkolnej Zawody uatrakcyjni³y uk³ady taneczne w wykonaniu 
zasadzili d¹b pamiêci, który ma przypominaæ dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej w Tuszowie 
nastêpnym pokoleniom o 30 rocznicy nadania imienia Narodowym. Nastêpnie pan wójt A. G³az, pani sekretarz 
naszej szkole. Wœród zaproszonych na uroczystoœæ R. Paterak, pan Przewodnicz¹cy Rady Gminy W. Maziarz 
goœci znaleŸli siê emerytowani nauczyciele naszej oraz dyrektor SP Tuszów Nar. M. Wieczerzak wrêczyli 
szko³y, którzy podczas spotkania w murach tuszowskiej pami¹tkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe 
podstawówki mieli okazjê powspominaæ minione lata. zwyciêzcom biegów. Fundatorami nagród byli Urz¹d 
W przesz³oœæ wszystkich zebranych przenios³a równie¿ Gminy w Tuszowie Narodowym, Towarzystwo 
wystawa zdjêæ i szkolnych kronik przygotowana przez 
Teresê Staœto, Ma³gorzatê Tyniec i Ma³gorzatê Forczek.
Kulminacyjnym punktem rocznicowych uroczystoœci 
by³a Msza Œwiêta odprawiona 20 maja przez ks. bp. 
Kazimierza Górnego. Nastêpnie wszyscy zebrani udali 
siê pod pomnik gen. Sikorskiego, gdzie mia³ miejsce 
Apel Poleg³ych i z³o¿enie kwiatów. Najwa¿niejszym 
wydarzeniem dla spo³ecznoœci szko³y by³o odznaczenie 
Medalem Pro Memoria za „wybitne zas³ugi 
w utrwalaniu pamiêci o ludziach i ich czynach w walce
 o niepodleg³oœæ Polski”.

BIEGI ULICZNE
19 maja odby³y siê powiatowe dru¿ynowe biegi uliczne 
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ p. wójt 

SZKO£A PODSTAWOWA IM. GEN. W.E. SIKORSKIEGO 
w Tuszowie Narodowym z fili¹ w Grochowem

opiek¹  Barbary Æwiêki, Zofii Skwary i Stanis³awa 
Pelica.  
W dniach 26-27 maja 2011 odby³a siê  wycieczka  do 
Budapesztu, Egeru, Miszkolca. Uczestnikami wyjazdu  
byli uczniowie wszystkich klas, od pierwszej do trzeciej 
pod opiek¹ Urszuli Czerw, Renaty Lasek i Wioletty 
Zaj¹c. Wyjazd zorganizowa³o biuro turystyczne 
"Wactur" z Nowego S¹cza. Ponadto laureaci projektu „ 
Prezydencja dziœ” oraz „Tu wszêdzie jest moja 
Ojczyzna” uczestniczyli w wycieczce do Sejmu 
i  Senatu.
 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tuszowie Narodowym 
sk³ada serdeczne podziêkowania W³adzom Samorz¹dowym, szczególnie Panu Andrzejowi G³azowi – 
Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy za zrozumienie potrzeb i wsparcie w podejmowanych dzia³aniach 
dydaktyczno-wychowawczych.
Gor¹ce podziêkowania kierujemy do rodziców naszych uczniów- z ca³ego serca dziêkujemy za wszelk¹ 
pomoc, za zrozumienie i wspieranie naszych przedsiêwziêæ, a nade wszystko trud w³o¿ony 
w wychowanie swoich dzieci.

S. Kardyœ
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Spo³eczno-Kulturalne im. gen. W³. Sikorskiego oraz 
SP Tuszów Nar. Nad przebiegiem ca³ej imprezy czuwa³a 
Ma³gorzata Pierzcha³a.

K O N K U R S  W I E D Z Y  O  G E N E R A L E  
W£ADYS£AWIE SIKORSKIM
Obchodom kolejnych rocznic urodzin genera³a 
towarzyszy gminny konkurs wiedzy o Jego ¿yciu 
i dzia³alnoœci. Bior¹ w nim udzia³ uczniowie szkó³ 
podstawowych z terenu ca³ej gminy. W bie¿¹cym roku 
laureatami konkursu zostali: I miejsce Jacek Gesing, 
II miejsce Krystian Niedba³a, III miejsce Rafa³ 
Ciemiêga, Szymon Drzyma³a (SP Tuszów). 
Wyró¿nienia otrzymali Oskar Tyniec, Adrian Kozio³ (SP 
Tuszów) Aleksandra Wrona (SP Czajkowa). Konkurs 

przez SP w Tuszowie Nar. Niezale¿na komisja 
konkursowa przyzna³a ³¹cznie 13 nagród i 14 wyró¿nieñ 
w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody ufundowane 
zosta³y przez Ko³o £owieckie Ponowa z Chorzelowa, 
Firmê Fudkop z Malinia, Nadleœnictwo Mielec. 
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie 
fundatorom nagród, które s¹ zawsze dope³nieniem 
dzieciêcej radoœci.

GMINNY WIOSENNY KONURS NA KARTKÊ 
ŒWI¥TECZN¥
W gminnym wiosennym konkursie na kartkê œwi¹teczn¹ 
wykonan¹ technik¹ komputerow¹ nagrodê specjaln¹ 
otrzyma³a ¯aneta Woskowicz (SP Tuszów), nagrodê 
g³ówn¹ Monika Krempa (SP Tuszów). Nagrody otrzymali 
równie¿ Aleksandra Durda (SP Jaœlany), Damian 
Kasprzak (SP Czajkowa), Patrycja Œwierczek i Wojciech przygotowa³a i przeprowadzi³a Ma³gorzata Tyniec.
Stachów (SP Tuszów). Komisja konkursowa przyzna³a IMPREZA EKOLOGICZNA – LAS HOJNYM 
wyró¿nienia: Katarzynie Konefa³ (SP Czajkowa), DAREM NATURY
Paw³owi K³usek (ZS Jaœlany), Krystianowi £¹cz (SP 23 marca w SP w Tuszowie odby³a siê impreza 
Czajkowa), Alicji Pszenicznej i Katarzynie Chruœciel ekologiczna ph. Las hojnym darem natury. Pani dyrektor 
(filia w Grochowem) oraz Dominice Zboch, Dominice Ma³gorzata Wierzeczak powita³a goœci - p. dyrektor 
Madej, Krzysztofowi Chruœciel, Martynie Woskowicz, WDRiK w Grochowem Mariolê Pelic, przedstawiciela 
Maciejowi Wójcik, Patrycji Pietryka, Natalii Trela, Zofii Nadleœnictwa Mielec - p. Roberta Furdynê, nauczycieli 
Bernat, Paulinie Gudz, Micha³owi G³owa, Sebastianowi wraz z uczniami ze szkó³ w Borkach Niziñskich 
Kardysiowi, Dianie Graniczka, Dominice Hyjek i Jaœlanach. W tym dniu uczniowie klasy IV 
i Jackowi Gesingowi (SP Tuszów). Konkurs zaprezentowali efekty projektu edukacyjnego 
zorganizowa³y Ma³gorzata Forczek, Ma³gorzata Tyniecpt.  Las hojnym darem natury, do którego 
i Anna Leœniak.przygotowywali siê pod kierunkiem p. Gra¿yny 

Zalewskiej-Vizauer. Ró¿norodnoœæ prezentowanych 
S£OWIKI WIOSNY 2011materia³ów oraz wysoka jakoœæ przekazu to g³ówne 

atuty dostrze¿one przez goœci. Imprezie towarzyszy³o  29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Tuszowie 
uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Narodowym odby³a siê XI edycja festiwalu piosenki 
Plastycznego pt. Co nam daje las, zorganizowanego przyrodniczej o tytu³ S³owika Wiosny 2011 pod 

honorowym  patronatem Wójta Gminy Tuszów 
Narodowy. Imprezê rozpoczê³a dyrektor szko³y 
Ma³gorzata Wieczerzak, witaj¹c goœci honorowych, 
w tym wójta gminy Andrzeja G³aza, przedstawiciela 
Nadleœnictwa Mielec - Mariê Zuch, przewodnicz¹c¹ jury 
- Magdalenê Kriger ze ŒDK w Mielcu oraz ma³ych 
artystów wraz z opiekunami. S³owa gor¹cych 
podziêkowañ dyrektorka szko³y skierowa³a do wiernych 
sponsorów i partnerów festiwalu: Urzêdu Gminy Tuszów 
Narodowy, Ko³a £owieckiego Ponowa z Chorzelowa, 
Firmy Fudkop z Malinia, Alior Banku - oddzia³ Mielec, 
Nadleœnictwa Mielec. Nagrody przyznano Amelii 
Drzymale, Micha³owi Wieczerzakowi, Aleksandrze 
Gesing, Katarzynie Opa³acz, Julii Maziarz, Jakubowi 
Kielak, zaœ wyró¿nienia: Agnieszce Treli, Justynie Stan, 
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Katarzynie Burghardt, Marii Bu³awa, Ewie Ortyl, (opiekun Danuta Ru³a), Wojciech Stachów i Micha³ 
Natalii Wójcik. Festiwal zorganizowa³y nauczycielki G³owa z kl. IV (opiekun Ma³gorzata Forczek) oraz 
Gra¿yna Zalewska - Vizauer, Renata Kotula, a oprawê uczennica kl. VI Dominika Hyjek (opiekun Ma³gorzata 

Forczek).

SUKCESY UCZNIÓW
W konkursie „B³ogos³awione spotkanie, moje 
wspomnienie – œwiadectwo o Janie Pawle II” I miejsce 
zajê³a Anna Ciemiêga zaœ III miejsce ̄ aneta Woskowicz.
Filip Wo³owiec(opiekun Ma³gorzata Wieczerzak) zosta³ 
laureatem, a Kinga D¹browska (opiekun E. Paœko)  
finalistk¹ IV edycji Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego.
W gminnym plastycznym konkursie ekologicznym 
„Co nam daje las” nagrody otrzymali Anna Czekaj, 
Sebastian Tabor i Wiktoria Furdyna (opiekun Renata 
Hyjek).

sceniczn¹ imprezy wykona³a Teresa Staœto.
GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY KLAS V
2 czerwca odby³ siê Gminny Konkurs Matematyczny 
Klas V. Laureatami zostali: Katarzyna Konefa³ 
(SP Czajkowa), Rados³aw Ciemiêga (ZS Jaœlany) oraz 
Andrea Kardyœ (filia w Grochowem), Karol £¹cz, 
Paulina Gudz, Dominik Gudz, Micha³ G³owa
(SP Tuszów Narodowy). Komisja konkursowa 
wyró¿ni³a Daniela Kulpê z Jaœlan, Klaudiê Róg z filii 
w Grochowem oraz Wojciecha Stachów z SP 
w Tuszowie. Przygotowaniem i przeprowadzeniem 
konkursu zajê³y siê Ma³gorzata Forczek i Anna Leœniak. 
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê Pani Jadwidze 
Trela, Panu Stanis³awowi Stachów oraz Pani Wioletcie 
Woskowicz - rodzicom uczniów tuszowskiej W gminnym konkursie plastycznym „Pisanki i palmy 
podstawówki, którzy pomogli przy organizacji wielkanocne oraz ozdoby œwi¹tecznego sto³u” nagrody 
konkursu. Nagrody na konkurs przekazali tak¿e otrzymali Marzena W¹sik, Emilia Pikuta (opiekun Teresa 
w imieniu dyrekcji PZU oddzia³ w Lublinie Dariusz Staœto), Jakub Ciemiêga i Natalia Czekaj (opiekun: 
Popek oraz firma Dako z Chorzelowa. Ponadto laureaci Lucyna Maziarz), Amelia Drzyma³a, Micha³ Wieczerzak 
konkursu jak i uczniowie wyró¿nieni w/w konkursie (opiekun Renata Kotula), Weronika Mróz (opiekun 
uczestniczyli w ramach nagrody w wyjeŸdzie na basen, Danuta Ru³a), Anna Ciemiêga Patrycja Pietryka, Karol 
dziêki pomocowej finansowej Pañ Marzeny £¹cz (opiekun Renata Hyjek) 
Pszeniczneji Renaty Drzyma³y. wyró¿nienia: Marcin Œwierczek (opiekun Renata 

Kotula), Klaudia Barylska (opiekun Gra¿yna Zalewska – 
„TO DLA WAS KOCHANI RODZICE” Vizauer), Dominika Zboch, Szymon Drzyma³a (opiekun 
2 i 3 czerwca w SP Tuszów Narodowy z Fili¹ Renata Hyjek)
w Grochowem zosta³y zaprezentowane wystêpy W konkursie pieœni maryjnej „Totus Tuus” w kategorii 
artystyczne z okazji Dnia Rodziny w wykonaniu dzieci klas m³odszych Micha³ Wieczerzak zaj¹³ I miejsce, 
z oddzia³u przedszkolnego. Prezentacje ma³ych Amelia Drzyma³a II miejsce (opiekun Renata Kotula), 
artystów sk³ada³y siê z dwóch czêœci. Pierwsza, Julia Maziarz III miejsce, zaœ duet w sk³adzie Andrea 
przygotowana przez p. Renatê Kotulê, by³a w wersji Kardyœ i Rados³aw Hyjek otrzyma³ II nagrodê 
angielskiej. Dzieci recytowa³y wierszyki, œpiewa³y w kategorii klas IV-VI (opiekun Lucyna Maziarz). 
piosenki angielskie i tañczy³y. Nastêpnie wystawi³y Wyró¿nienia zdobyli: Aleksandra Gesing i Agnieszka 
sztuki przygotowane z dzieæmi przez wychowawczynie Trela z kl. II (opiekun Renata Kotula).
p. El¿bietê Maksoñ ip. Teresê Staœto. Anna Ciemiêga zajê³a I miejsce w konkursie literackim 
KANGUR MATEMATYCZNY „Jan Pawe³ II” w kategorii wiersz (opiekun El¿bieta 
Tradycj¹ Szko³y Podstawowej w Tuszowie Narodowym Paœko). 
z  F i l i ¹  w  G r o c h o w e m  s t a ³  s i ê  u d z i a ³  W konkursie „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê” w kategorii 
w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym literackiej i plastycznej nagrodê otrzyma³a Katarzyna 
„KANGUR”. Dzieñ konkursu zwany „Dniem Kangura” Chruœciel (opiekunowie: El¿bieta Paœko, Renata Hyjek, 
sta³ siê w naszej szkole prawdziwym œwiêtem Anna Leœniak). 
matematyki. W tegorocznej rywalizacji bardzo dobry W ogólnopolskim konkurs ie  fo tograf iczno-
wynik uzyska³a uczennica kl. II - Natalia Wójcik informatycznym „Wielkanoc w obiektywie” nagrodê 
(opiekun Renata Kotula). Wyró¿nienia otrzymali specjaln¹ otrzyma³a Monika Krempa. Wyró¿nienia 
nastêpuj¹cy uczniowie: Grzegorz Ulrych z kl. III otrzyma³y Malwina Graniczka (opiekun Renata Kotula), 
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Zofia Bernat i Dominika Madej (opiekun Ma³gorzata Zboch œr. 5.2, Micha³ G³owa œr. 5.1, Paulina Gudz œr. 5.1, 
Forczek). Wojciech Stachów œr. 5.0, Kinga Humaj œr. 4,8, 

Magdalena Leœniak œr. 4.8.Uczniowie SP w Tuszowie Narodowym zajêli 
1 5  m i e j s c e  w  o g ó l n o p o l s k i m  K o n k u r s i e  Klasa V
Informatycznym z zakresu technologii informacyjno- Andera Kardyœ œr.5.2, Rados³aw Hyjek œr.5.2, Alicja 
komunikacyjnych TIK?-TAK! W konkursie najwiêcej Pszeniczna œr.5.2, Szymon Drzyma³a œr. 5.1, Karol £¹cz 
punktów dla szko³y zdobyli: Micha³ G³owa, Dominika œr.5.1, Anna Paterak œr. 5.0, Krystian Niedba³a œr. 4.9, 
Hyjek, Wojtek Stachów, Karol £¹cz, Patrycja Smykla, Klaudia Róg œr. 4.9.
Sebastian Kardyœ, Maciej Wójcik, Patrycja Pietryka, Klasa VI
Paulina Gudz, Sylwia Pazdro oraz Dominika Madej. Monika Krempa œr. 5.4, Dominika Hyjek œr. 5.3, Zofia 
Konkurs w szkole pilotowa³a Ma³gorzata Forczek Bernat œr. 5.3, Kinga D¹browska œr. 4.8, Patrycja Smykla 
. œr. 4.8. Wszyscy otrzymali zachowanie wzorowe.
UCZNIOWIE WYRÓ¯NIENI NA ZAKOÑCZNIE 
ROKU SZKOLNEGO: Spo³ecznoœæ szko³y sk³ada serdeczne podziêkowania 
Klasa IV wszystkim przyjacio³om za pomoc, wsparcie duchowe 
Diana Graniczka œr. 5.4, Natalia Trela œr.5.4, Katarzyna i materialne. Dzieciom ¿yczymy udanych wakacji 
Chruœciel œr. 5.3, Patrycja Œwierczek œr. 5.3, Anna i szczêœliwych powrotów z wypoczynku. 
Ciemiêga œr. 5.2, Filip Wo³owiec œr. 5.2, Dominika 

Ma³gorzata Tyniec

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „WIOSNA, stanêli: Justyna Piekarska, Faustyna Tomecka, Iga Rusin 
ACH, TO TY” (I miejsce), Weronika Wieczerzak (II miejsce). Konkurs 

zakoñczy³o uroczyste wrêczenie pami¹tkowych Na powitanie wiosny pani  Ma³gorzata Maziarz 
dyplomów i upominków dla wszystkich zawodników. zorganizowa³a konkurs plastyczny dla szkó³ 
Dziêki niezwyk³ej atmosferze dzieci mog³y siê przenieœæpodstawowych z terenu gminy Tuszów Narodowy. 
w œwiat opowieœci o rycerzach, wró¿kach, gadaj¹cych Zosta³ on przeprowadzony w dwóch kategoriach 
zwierzêtach, smokach, czarach i dziwach. Baœnie daj¹ wiekowych:
wiarê, ¿e wszystko jest mo¿liwe, a wiara… czyni cuda.?Uczniowie klas I – III: „Pani Wiosna”
W Dniu Patrona zosta³ rozstrzygniêty Gminny Konkurs ?Uczniowie klas IV – VI: „Mój ogród wiosn¹”.
Literacki „Moje spotkanie z Kardyna³em Stefanem Uroczyste wrêczenie nagród i otwarcie wystawy 
Wyszyñskim”. Zadaniem uczestników by³o napisanie pokonkursowej mia³o miejsce 30 marca w naszej szkole. 
pracy opartej na w³asnym doœwiadczeniu, nawi¹zuj¹cej Wœród nagrodzonych znaleŸli siê: Joanna Barszcz (kl. I), 
do s³ów Prymasa: „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry Anna Juwa (kl. II), Faustyna Tomecka (kl. III), 
przenosi, mi³oœci, która wszystkich jednoczy i nadziei, Aleksandra Rusin (kl. V). Wyró¿nienia otrzymali: 
która nigdy nie ustaje”. Po wnikliwej analizie komisja Justyna Piekarska (kl. III), Kamil Chudzik (kl. III), Daria 
konkursowa przyzna³a nagrody i wyró¿nienia. Kamuda (kl. III), Agnieszka Trela (kl. IV), Wiktor 
Nagrodzeni zostali: Mateusz Œwi¹tek, Oliwia Klich, Koœcielny (kl. VI).
Beata Kasprzak. Wyró¿nienia otrzymali: Faustyna 
Jamróz, Pawe³ G³odzik, Krzysztof Mierzwa, Aleksandra GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY
Rusin, Jagoda B³asiak.30 marca zosta³ przeprowadzony Gminny Konkurs 

Przyrodniczy. Wziê³y w nim udzia³ dwie dru¿yny: 
WYCIECZKA Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA z  Cza jkowej  i  z  Mal in ia .  Organiza torem 
WIOSNYmiêdzyszkolnych zmagañ by³a pani Ma³gorzata 
22 III uczniowie klas III – VI udali siê na d³ugo Maziarz. To ona opracowa³a wszystkie zadania, nad 
wyczekiwan¹ wycieczkê. Pierwszym przystankiem by³a którymi nieŸle nag³owili siê  m³odzi mi³oœnicy przyrody. 
Bochnia. Dzieci zjecha³y pod ziemiê, by zwiedziæ W sk³ad jury wesz³a pani El¿bieta Flis, dyrektor  Szko³y 
kopalniê soli. Nie mniejszych atrakcji dostarczy³ Podstawowej w Czajkowej. Zawodnicy bior¹cy udzia³ 
krakowski Aquapark. Organizatorce wycieczki, pani w rywalizacji dru¿ynowej otrzymali dyplomy i nagrody 
Ma³gorzacie Maziarz, nale¿¹ siê s³owa uznania. Taki ksi¹¿kowe, pozostali  - dyplomy na pami¹tkê udzia³u 
Dzieñ Wagarowicza z pewnoœci¹ warto powtórzyæ! w konkursie. 
WYJAZD NA SPOTKANIE AUTORSKIE
15 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie GMINNE KONKURSY LITERACKIE
Narodowym odby³o siê spotkanie z pisarzem, panem 13 kwietnia odby³ siê Gminny Konkurs Literacki 
Robertem Karwatem. W spotkaniu uczestniczyli p h .  „ W  k r a i n i e  b a œ n i ” ,  z o r g a n i z o w a n y  
uczniowie klasy IV wraz z polonistk¹, pani¹ Ew¹ Krêp¹.i przeprowadzony przez panie: Mariê Jamróz, Annê 

Jachowicz i Beatê Wojciechowsk¹ – Durdê. Uczniowie 
WYCIECZKA DO ZAK£ADÓW LOTNICZYCH W z klas I – III szkó³ z Malinia, Czajkowej i Borków 
MIELCUNiziñskich mogli siê popisaæ znajomoœci¹ baœni 
26 maja uczniowie klas IV – VI goœcili w mieszcz¹cych H. Ch. Andersena. Zadania by³y nie³atwe. Nale¿a³o 
siê na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu bardzo dok³adnie przeczytaæ baœnie i zwróciæ uwagê na 
Polskich Zak³adach Lotniczych Sp. z o. o. Poznali historiê wszystkie szczegó³y, bo pytania w³aœnie ich dotyczy³y. 
zak³adu. Zobaczyli, jak przebiega proces produkcyjny W zaciêtej rywalizacji nie by³o przegranych. Na podium 
samolotu M28 i œmig³owca BLACK HAWK.razem ze swoimi kole¿ankami i kolegami z innych szkó³ 
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?Nawlekanie igie³WYCIECZKA DO BA£TOWA
?Banda¿owanie dziecka7 czerwca odby³a siê wycieczka klas 0 – III do Ba³towa. 
?Wi¹zanie krawatówDzieci zwiedzi³y Park Dinozaurów oraz Górny i Dolny 
?Zaplatanie warkoczyZwierzyniec. W Muzeum Jurajskim z zachwytem 
?Odbijanie na czas rakietk¹ lotki badmintonowej.przygl¹da³y siê ró¿nym skamienia³oœciom. By³a te¿ 

okazja do œwietnej zabawy. Maluchy jeŸdzi³y kolejk¹ Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do sto³u. Zabiegani 
i korzysta³y z placu zabaw. Specjalnie dla nich na co dzieñ rodzice mogli swobodnie porozmawiaæ 
przygotowano kie³baskê z grilla. Wyjazd zorganizowa³a i nacieszyæ siê szkolnymi sukcesami swoich pociech.
pani Monika Ka³u¿a.

DZIEÑ DZIECKA
Z okazji Dnia Dziecka dyrektor i nauczyciele WYCIECZKA DO ZABAWY
przygotowali dla uczniów wiele atrakcji. W auli i sali 9 czerwca cz³onkowie Szkolnego Ko³a „Caritas” pod 
gimnastycznej zosta³y przeprowadzone turnieje opiek¹ pani Marii Jamróz, pani Anny Jachowicz 
miêdzyklasowe dla m³odszych i starszych. Trzeba by³o i ksiêdza Andrzeja Ramsa udali siê do Zabawy na 
wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹ i sprytem, ¿eby V Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kó³ „Caritas”. 
pokonaæ przeciwników w trudnych konkurencjach. W bogatym programie uroczystoœci znalaz³y siê: 
Najbardziej podoba³a siê zabawa polegaj¹ca na próbie zwiedzanie domu rodzinnego b³. Karoliny Kózkówny 
wydostania pi³eczek golfowych z pilnie strze¿onego oraz Droga Krzy¿owa œladami jej mêczeñstwa, Msza 
krêgu. Po og³oszeniu wyników odby³ siê apel, w trakcie Œwiêta w sanktuarium, gry i zabawy z zespo³em „Pod 
którego dyrektor podsumowa³ dokonania sportowe Grusz¹”, poczêstunek. 
naszych uczniów, wrêczy³ dyplomy, medale i puchary. 
Nastêpnie wszyscy udali siê na boisko sportowe. Tam WYCIECZKA DO RZESZOWA
czekali stra¿acy z PSP w Mielcu i OSP w Maliniu. Dzieci 14 czerwca uczniowie klas III- VI udali siê do 
obejrza³y profesjonaln¹ akcjê ratunkow¹. Najwiêksze Rzeszowa. G³ównym celem wycieczki by³o obejrzenie 
emocje wywo³a³o wydostanie poszkodowanego filmu „Kung Fu Panda” w kinie „Helios”. Nie 
z samochodu,  rozciêcie karoseri i  no¿ycami mniejszych atrakcji dostarczy³ pobyt w centrum zabaw 
hydraulicznymi i gaszenie po¿aru. Dociekliwi mogli i rozrywki „Fantazja”. Starsi próbowali swoich si³ 
zapytaæ o ka¿dy szczegó³ i wsi¹œæ do wozu stra¿ackiego. w parku linowym. Wyjazd zorganizowa³a pani Lidia 
Ochotnicy wziêli udzia³ w przeprowadzonych przez Rakoczy.
stra¿aków konkursach.  Na koniec wszyscy uczniowie 
dostali s³odkie upominki.Z ̄ YCIA SZKO£Y

DZIEÑ RODZINY
26 maja obchodziliœmy Dzieñ Rodziny. Dzieci d³ugo 
przygotowywa³y siê do tego œwiêta. Jako pierwsi 
wyst¹pili uczniowie klasy „0”. Zaprezentowali dwie 
inscenizacje: „Wielki skarb” i „Serce mamusi”. 
Nastêpnie wrêczyli rodzicom w³asnorêcznie wykonane 
kwiaty. Na zakoñczenie zatañczyli do piosenki: „My 
jesteœmy krasnoludki”. Po wielkich brawach i krótkiej 
przerwie na zas³u¿one uœciski nast¹pi³y kolejne punkty 
programu. Pierwszoklasiœci przedstawili: „Bajkê 
z ¿yczeniami”. Znane wszystkim postaci – wró¿ki, Jaœ
i Ma³gosia, krasnale, królewna Œnie¿ka i królewicz, 
Czerwony Kapturek, wilk – sk³ada³y ¿yczenia, recytuj¹c 

D Z I Ê K U J E M Y  Z A  N O W E G O  swoje kwestie i œpiewaj¹c piosenki. Aleksandra 
B£OGOS£AWIONEGOWiciejowska uœwietni³a wystêp kole¿anek i kolegów 
Nasi uczniowie wziêli udzia³ w konkursach tañcem. Dla rodziców zosta³y przygotowane specjalne 
zorganizowanych przez Publiczne Gimnazjum upominki. Po ich wrêczeniu przyszed³ czas na wspóln¹ 
w Tuszowie Narodowym. Bardzo ciesz¹ siê zabawê. Mamusie i tatusiowie rywalizowali ze sob¹ 
z odniesionych sukcesów.w nastêpuj¹cych konkurencjach:
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?W Gminnym Konkursie Literackim „Jan Pawe³ II SUKCESY SPORTOWE
przyjacielem dzieci. Jan Pawe³ II moim przyjacielem” 19 maja dru¿yna SP Malinie zajê³a II miejsce w biegach 
w kategorii proza I miejsce zajê³a Patrycja Sowa z klasy u l i c znych  z  okaz j i  130  roczn i cy  u rodz in  
VI. W kategorii wiersz II miejscem uhonorowano gen. W³. Sikorskiego. Indywidualnie najlepiej wypadli 
Faustynê Jamróz z klasy IV. uczniowie klasy IV: Marta Kusek (I miejsce), Pawe³ 
?W Gminnym Konkursie Plastycznym ph. „Moje Dulik (I miejsce), Albert Wieczerzak (II miejsce), Tomasz 
serce dla Jana Paw³a II” II miejsce przyznano Wiktorii Kêdzior (III miejsce).
Maziarz. Wyró¿nieni zostali Magdalena Kielek i Piotr 25 maja w gminnym turnieju pi³ki no¿nej ch³opcy z naszej 
Bauer. szko³y zajêli II miejsce.
?W Gminnym Konkursie Pieœni Maryjnej „Totus 27 maja dru¿yna ch³opców zajê³a I miejsce 
Tuus” III miejsce zajê³a Jagoda B³asiak, wyró¿nienie za w Powiatowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej 
akompaniament otrzyma³a Beata Kasprzak. w trójboju lekkoatletycznym. Indywidualnie III miejsce 

zaj¹³ Pawe³ Dulik.
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
16 czerwca w Urzêdzie Gminy w Tuszowie Narodowym 
odby³o siê podsumowanie konkursu „M³odzi Wspaniali”. 
Wœród laureatów znaleŸli siê uczniowie z naszej szko³y: 
Katarzyna Ciochoñ, Faustyna Jamróz,  Aleksandra 
Nowak, Alicja Piekarska, Jagoda B³asiak, Kacper Pryga, 
Marcin Rakoczy, Patrycja Sowa.
Najwy¿sze wyniki w nauce roku szkolnym 
2010/2011 uzyskali:

SUKCESY LITERACKIE
3 VI w  Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu odby³ siê 
fina³ Powiatowego Konkursu Czytelniczego. W gronie 
laureatów znalaz³y siê uczennice klasy V, Oliwia Klich 
i Alicja Piekarska. Dziewczêta odebra³y nagrody z r¹k 
pani Józefy Krasoñ i pana Arkadiusza Ga³kowskiego.
6 VI w Katolickim Centrum Edukacji M³odzie¿y KANA 
w Mielcu nast¹pi³o rozstrzygniêcie Powiatowego 

Uczniowie ze œredni¹ ocen 5,00 i powy¿ej otrzymali Konkursu Literackiego „Tu wszêdzie jest moja 
stypendium naukowe w kwocie 100 z³otychOjczyzna”. Nagrodê g³ówn¹, czyli sponsorowan¹ przez 

pani¹ Krystynê Skowroñsk¹ wycieczkê do Warszawy, 
wygra³a Aleksandra Nowak. Wyró¿nienie otrzyma³a 
Oliwia Klich.
10 VI w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury 
i Rekreacji w Grochowem mia³o miejsce uroczyste 
podsumowanie XI edycji konkursu „Wydajemy w³asn¹ 
ksi¹¿kê”. Na wyró¿nienie zas³u¿y³y prace Patryka Skiby
i Patrycji Ciemiêgi. Nasi uczniowie otrzymali nagrody, 
a ich ksi¹¿ki pomno¿y³y zbiory Biblioteki Bia³ych 
Kruków.

Klasa IV Klasa V
Patrycja Ciemiêga – 5,20 Oliwia Klich – 5,09
Katarzyna Ciochoñ – 5,10 Aleksandra Nowak – 5,27
Pawe³ G³odzik – 5,00 Alicja Piekarska – 5, 18
Faustyna Jamróz – 5,30 Aleksandra Rusin – 5,18
Patrycja Kie³basa – 4,80
Mateusz Œwi¹tek – 5,0 Klasa VI
Agnieszka Trela – 5,0 Jagoda B³asiak – 5,50
Albert Wieczerzak – 4,90 Beata Kasprzak – 5,10

Kacper Pryga – 5,50
Marcin Rakoczy – 5,20
Patrycja Sowa – 5,30

PRZEDSZKOLAKI W SAMORZ¥DOWYM Dzieci zmêczone, ale bardzo szczêœliwe wróci³y do 
CENTRUM KULTURY W MIELCU przedszkola z nowym baga¿em doœwiadczeñ! 
W dniu 7 kwietnia przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w £awnicy  uda³y siê na wycieczkê do ROZSTRZYGNIÊCIE GMINNEGO KONKURSU 
Samorz¹dowego Centrum Kultury w Mielcu. „KUKURYKU NA STOLIKU”
Organizatorem ca³ej „wyprawy” by³a s. Katarzyna  W dniu 15 kwietnia w Zespole Szkó³ w Maliniu 
Skoczylas. Dzieci z wielkim zachwytem ogl¹da³y mia³o miejsce rozstrzygniêcie i wrêczenie nagród 
poszczególne sale. Przedszkolaki z wypiekami na gminnego konkursu rodzinnego na najpiêkniejsz¹ ozdobê 
twarzy podziwia³y galeriê wystaw artystycznych, wielkanocn¹  zatytu³owanego „Kukuryku na stoliku”. 
pracowniê plastyczn¹, salê baletow¹. Jednak najwiêksze Organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ w Maliniu oraz 
wra¿enie wywar³a garderoba. Maluchy mog³y Publiczne Przedszkole w £awnicy. W konkursie wziê³o 
poprzymierzaæ stroje i poczuæ siê jak prawdziwi aktorzy. udzia³ 25 dzieci z przedszkoli z terenu gminy. Celem 
Na koniec wszyscy udali siê do sali widowiskowej. konkursu by³ nie tylko rozwój zainteresowañ 

PRZEDSZKOLE W £AWNICY
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plastycznych dzieci, doskonalenie ich zdolnoœci Tymi s³owami przedszkolaki z £awnicy 
manualnych ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim rozpoczê³y œwiêtowanie Dnia Rodziny.
integracja rodziców i dzieci skupiona wokó³ wspólnego Uroczystoœæ odby³a siê 8 czerwca w Szkole Podstawowej 
zaanga¿owania siê w przygotowanie wyj¹tkowego w Maliniu, gdzie zostali zaproszeni wszyscy rodzice. Z tej 
czasu, jakim s¹ Œwiêta Wielkanocne. Dziêki hojnoœci okazji dzieci ze starszej grupy, przygotowane przez 
sponsorów wszyscy mali uczestnicy otrzymali nagrody, s. Katarzynê Skoczylas, przedstawi³y „Kopciuszka”. 
które wrêcza³ dyrektor szko³y Pan. Bogdan Tomecki. Mali aktorzy œwietnie wcielili siê w swoje role i wykazali 
Dzieñ ten z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿a³ do wyj¹tkowych dla siê du¿ymi zdolnoœciami recytatorskimi i wokalnymi. 
ka¿dego ma³ego artysty. Na koniec do starszaków do³¹czy³y maluchy, ju¿ 

tradycyjnie przebrane w stroje biedronek. W krótkiej 
NAGRODZENI: akademii dzieci z³o¿y³y rodzicom ¿yczenia wyra¿one 

w wierszykach i piosenkach. Na zakoñczenie - kat. do 4 lat 
przedszkolaki wrêczy³y rodzicom przygotowane Zuzanna Wiciejowska, Wojciech Malinowski 
upominki. Wspólne œwiêtowanie tradycyjnie zakoñczy³ (£awnica), Magdalena W¹sik (Tuszów Narodowy);
poczêstunek przygotowany przez mamy.- kat. do 5 lat

Maciej Hyjek (£awnica), Natalia So³dyga i Aleksandra 
Spotkanie z dzieæmi ze Szko³y MuzycznejGrzelak (Jaœlany), Bart³omiej Gesing (Tuszów 
„Ucha nadstawiam, s³ucha jak gra, muzyka jest we mnie, Narodowy);
w muzyce ja”- kat. powy¿ej 5 lat

9 czerwca do Przedszkola w £awnicy przybyli Amelia Marmura (£awnica), Patrycja Rusin (Jaœlany), 
niecodzienni goœcie – dzieci z Pañstwowej Szko³y Weronika Leœniak (Sarnów).
Muzycznej I stopnia w Mielcu, ze swoimi nauczycielami, Zespó³ Szkó³ w Maliniu oraz Publiczne Przedszkole 
Zastêpc¹ Dyrektora  Ireneuszem Szel¹ oraz p. Bernadet¹ w £awnicy sk³ada serdeczne podziêkowania za okazan¹ 
Duszkiewicz. Dzieci przygotowa³y dla swoich ¿yczliwoœæ i za ufundowanie nagród: FIRMIE P.F. 
m³odszych kolegów mini koncert. Przedszkolaki „COBI” S.A z Mielca oraz Paniom Renacie Matuszek
wys³ucha³y utworów muzycznych zagranych i Miros³awie Jakubowskiej!!!
na kornecie, tr¹bce, puzonie, akordeonie, skrzypcach 
i gitarze. Dowiedzia³y siê ile strun maj¹ skrzypce i gitara Dzieñ Rodziny
i co to znaczy graæ w kwartecie. Wszyscy wykonawcy „Kopciuszek to bajka znana
zostali nagrodzeni brawami.Przez wszystkie dzieci lubiana

Dzisiaj my j¹ przedstawiamy 
W prezencie dla Taty i Mamy”

Wybrane osi¹gniêcia edukacyjne i sportowe naszych Kozyra (5,1). Wszyscy wymienieni wy¿ej uczniowie 
uczniów . otrzymali œwiadectwa szkolne z wyró¿nieniem oraz 

dyplomy wzorowego ucznia. Wiêkszoœæ z  nich to  W roku szkolnym 2010/2011 na sprawdzianie  
równie¿  tegoroczni laureaci konkursu „ M³odzi zewnêtrznym organizowanym przez Okrêgowa 
Wspaniali” oraz stypendyœci dyrektora szko³y. Na Komisjê Egzaminacyjn¹ uczniowie naszej szko³y 
wniosek wychowawców klas wyró¿niono równie¿ osi¹gnêli wynik wysoki w/g dziewiêciostopniowej skali 
20 uczniów z klas I-III  . Wszystkim wyró¿nionym, staninowej okreœlonej   dla  wszystkich szkó³ w kraju. 
laureatom  i stypendystom serdecznie gratulujemy! W Ogólnopolskim  Konkursie  Jêzyka Angielskiego 
 Nasi uczniowie odnieœli sportowy sukces w  biegach "Fox"' 2011 bra³o udzia³ dwoje uczniów naszej szko³y : 
ulicznych organizowanych w  ramach obchodów 130 Aleksandra Zawadzka (64 pkt) i £ukasz G³az (58 pkt)
rocznicy urodzin gen. W. Sikorskiego,  w których wziê³o z kl. IV.  W dziewiêciostopniowej skali staninowej 
udzia³ blisko 100 uczniów ze szkó³ podstawowych wyniki naszych uczniów okreœla siê jako wysokie          
z terenu naszej gminy. Po podsumowaniu punktów ( stanin VIII) i  b. wysokokie ( stanin IX). Gratulujemy! 
z 9 biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych Uczniów do konkursu przygotowa³ pan Jakub 
najlepszy wynik uzyskali uczniowie naszej szko³y, którzy Wanatowicz.
w konkurencji dru¿ynowej zajêli I miejsce. Puchar  za W klasyfikacji koñcoworocznej – 2010/2011, Rada 
zwyciêstwo dru¿ynowe oraz nagrody indywidualne Pedagogiczna wyró¿ni³a najlepszych uczniów z klas IV-
wrêczyli uczniom : Wójt Gminy Andrzej G³az, Sekretarz VI  , którzy osi¹gnêli œredni¹ ocen co najmniej 4,75 oraz 
Gminy Renata Paterak, i  Przewodnicz¹cy Rady Gminy bardzo dobre i wzorowe zachowanie.  Z klasy IV: 
Waldemar Maziarz. Nasz¹  szko³ê reprezentowali :        £ukasz G³az (œr. ocen 5,2), Maksymilian G³az (5,2), 
z klasy III – IV  : Natalia  P³aza  - 3 miejsce indywidualnie Katarzyna Ruga³a (5,2), Aleksandra Zawadzka (5,4), 
, Iwona  Hasek  -  5 m., Patrycja  Sowa  , Maksymilian  Natalia P³aza (4,9) ; z klasy V: Mateusz Barszcz (5,4), 
G³az – 4 m. i Konrad  Maziarz , z   klasy  V: Agata  Taran – Rados³aw Ciemiêga (5,6), Aleksandra Durda (5,5), 
5 m., Ma³gorzata Œwiderska , Dawid  G³az  -  1 m., Adrian  Dawid G³az (5,4), Piotr Kapel (5,3), Przemys³aw Kondel 
RzeŸnik  -  2 m. i  Damian  RzeŸnik  , z   klasy  VI: (5,0), Daniel Kulpa (5,1),  Pawe³ Kusek (5,4) , Damian 
Magdalena  £yczak – 3 m. Karol  RzeŸnik  - 1 m.,  RzeŸnik (5,2), Ma³gorzata Œwiderska (5,3) ; z klasy VI: 
Mateusz Dulik  i  Przemys³aw  Kondel .Maciej Klich (5,4), Daria Klich (4,8) , Karol RzeŸnik 

(5,1), Mateusz Dulik (5,2), Natalia Jamróz (5,2), Konrad 
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w pary i ruchem improwizowa³y treœæ piosenki. Ka¿da 
z tañcz¹cych osób dosta³a po nalepce. Na koniec, ka¿de 
dziecko otrzyma³o kartkê z prawami dziecka, któr¹ 
ozdobi³o wedle w³asnej inwencji twórczej. Ka¿dy 
przedszkolak dosta³ równie¿ do domu paczuszkê ze 
s³odyczami z okazji swojego œwiêta. Dla uczniów szko³y 
podstawowej zorganizowano m. in.  turniej pi³ki no¿nej 
dla  klas I – III  oraz IV – VI , zwyciêzcami zostali kl. II 
i kl. V.     Odby³y siê równie¿ mecze w ringo, pi³kê rêczn¹, 
palanta i siatkówkê.
    W sportowych konkurencjach indywidualnych 
wygrywali: Jan G³az kl. II – rzuty karne, Mateusz Dulik 
kl. VI – rzuty wolne. Najwa¿niejsze jednak w tym dniu nie 
by³y zajête miejsca, ale udzia³ i dobra zabawa.  Dyrektor 

 W naszej szkole i przedszkolu  jest weso³o ! Zespo³u Szkó³ w Jaœlanach oraz Rada Rodziców 
serdecznie dziêkuj¹ Panu Andrzejowi G³az Wójtowi    Przedszkole i szko³a jest miejscem, gdzie Dzieñ 
Gminy za s³odkie upominki dla ka¿dego dziecka, oraz Dziecka ma szczególny wymiar. Nasi milusiñscy 
Panu Januszowi Szwarackiemu dyrektorowi  zak³adu z pewnoœci¹ d³ugo bêd¹ mieæ go w pamiêci . Od rana 
"Zielona Budka”, za pyszne lody którymi obdarowa³ by³o gwarno i weso³o. Wychowawczynie zorganizowa³y 
wszystkie nasze dzieci.dla dzieci szereg zabaw integracyjnych, tanecznych

i zrêcznoœciowych. W „0” wspólnie rysowano kred¹ 
fantazyjnego „Cudaczka”, stworzono w sali galeriê prac Szansa na sukces po angielsku.
„Przyjaciele z ró¿nych stron œwiata” przy czym dzieci W dniu 03.06.2011 uczniowie z klasy V i VI 
dowiedzia³y siê, ¿e ich rówieœnicy w Afryce czêsto zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wokalne w konkursie 
g³oduj¹ i nie maj¹ mo¿liwoœci uczêszczania do szko³y. piosenki angielskiej pt. „Szansa na sukces”. Celem 
Dla rodziców przygotowano specjalne laurki konkursu by³o motywowanie uczniów do nauki jêzyka 
z zapisanymi zasadami w³aœciwego wychowywania angielskiego  poprzez  poznawanie i rozumienie tekstów 
dzieci pt. „Dzieci ucz¹ siê tego, czego same piosenek w tym jêzyku  oraz poszukiwanie osób 
doœwiadczaj¹”. szczególnie uzdolnionych. W konkursie udzia³ wziê³o 

19 uczestników (12 z klasy V i 7 z klasy VI). M³odzi 
artyœci, czuj¹c wsparcie ze strony swoich rówieœników, 
chêtnie wychodzili na scenê i œpiewali piosenki w jêzyku 
obcym. W trakcie wystêpów publicznoœæ klaska³a i nuci³a 
s³owa najwiêkszych angielskich przebojów. Ka¿dy 
wykonawca, po skoñczonym wystêpie, nagradzany by³ 
gromkimi brawami. Jury, w sk³ad którego wchodzili: 
dyrektor szko³y - Zygmunt Krempa, Pani El¿bieta 
Mitkiewicz, Pan Mariusz Furdyna oraz nauczyciel jêzyka 
angielskiego Jakub Wanatowicz przy ocenie wystêpów 
pod uwagê wziêli: dobór repertuaru, interpretacjê utworu, 
poziom warsztatu wykonawczego, czystoœæ i poprawnoœæ 
wykonania, dykcjê, aran¿acjê, prezencjê oraz 
pomys³owoœæ. Po burzliwych naradach jury wy³oni³o 
zwyciêzców. Pierwsze miejsce zdoby³a Ala Hajduk Dzieñ Dziecka w grupie dzieci 3,4-letnich w naszym 
z piosenk¹ „Zombie”- Cranberries. Drugie miejsce zaj¹³ p r z e d s z k o l u  b y ³  d n i e m  p e ³ n y m  w r a ¿ e ñ  
Przemek Kondel z piosenk¹ „Bad Boys”- Bob Marley,i niezapomnianych chwil. Najm³odsze przedszkolaki 
a trzecie miejsce przypad³o Paw³owi Kuskowi za mog³y zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci taneczne 
piosenkê „I want to break free”- Queen. Serdecznie zarówno pojedynczo jak i w grupie, przy takich 
gratulujemy! piosenkach jak: „Boogie-woogie”, „Lambada”, 

„Kaczuszki”, „Jedzie poci¹g”, „My jesteœmy 
krasnoludki”, „Pszczó³ka” itp. Tañcom towarzyszy³a 
spontaniczna radoœæ i œmiech. Specjalnie dla dzieci 
przygotowa³yœmy liczne konkursy. Jednym z nich by³ 
konkurs piosenki dzieciêcej, na kszta³t programu „Od 
przedszkola do Opola”, podczas którego dzieci same 
wybiera³y piosenki, które chcia³y zaprezentowaæ swoim 
rówieœnikom. Ka¿dy ma³y artysta za swój wystêp 
otrzyma³ s³odki upominek oraz nagrodzony zosta³ 
gromkimi brawami. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ 
siê konkurs plastyczny, podczas którego dzieci mog³y 
wykazaæ siê zdolnoœciami artystycznymi, realizuj¹c 
ró¿ne formy wyrazu artystycznego. Wszystkie prace 
zosta³y nagrodzone drobnymi ³akociami. Podczas 
konkursu tañca w parach, dzieci chêtnie dobiera³y siê 

Zygmunt Krempa

Jakub Wanatowicz
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Dzieñ Mamy i Taty
     Rodzice to najwa¿niejsze osoby w ¿yciu ka¿dego 
dziecka. Chc¹c choæ czêœciowo wynagrodziæ ich trud, 
troskê i starania, dzieci z obydwu grup wraz 
z wychowawczyniami: Mari¹ Dedo, Ew¹ Indyk oraz 
Magdalen¹ Wójcik 27. 05 przygotowa³y dla nich 
wspania³¹ uroczystoœæ. Has³em przewodnim 
tegorocznej imprezy by³o „¯yj nam mamo, ¿yj nam tato 
100 lat, albo d³u¿ej”. Dzieci z „0” zaprezentowa³y 
inscenizacjê pt. „Na ³¹ce”. Na scenie pojawi³y siê dzieci 
w kolorowych strojach, które w humorystyczny sposób 
przedstawi³y wycinek z ¿ycia ¿abiej rodzinki i ich 
niesfornej córeczki. Na szczêœcie wszystko dobrze siê pami¹tkowe dyplomy i „myszki – palcynki”. W uroczy-
skoñczy³o, gdy¿ bocian zmieni³ ostatnio swoje MENU stoœci uczestniczyli rodzice, dziadkowie i rodzeñstwo.
i woli jeœæ hamburgery, hot- dogi i frytki ni¿ ma³e ¿abki.     Zajêcia da³y mo¿liwoœæ odniesienia sukcesu 
Wystêp przeplatany by³ serdecznymi wierszykami oraz wszystkim uczniom uczestnicz¹cym w projekcie. 
piosenkami. Na ³¹ce „motyle, biedronki, komary Sprawi³y, ¿e odkryli oni swoje pasje, uzdolnienia, 
i kwiaty” zatañczy³y polkê „Trisch- trasch”, a dzieci poszerzyli wiedzê, rozwinêli talenty i posiadane 
zatañczy³y krakowiaka. Wzruszeni rodzice nie sk¹pili umiejêtnoœci, a tak¿e zdobyli nowe. Maj¹ odwagê 
braw swoim pociechom. Po wspólnym zaœpiewaniu poszukiwaæ, pytaæ i poznawaæ œwiat. Podczas realizacji 
tradycyjnych „100 lat” dzieci wrêczy³y przygotowane Projektu, uczniowie uczyli siê asertywnoœci, korzystania 
upominki i zaprosi³y rodziców na s³odki poczêstunek. z ró¿nych Ÿróde³, twórczego myœlenia literackiego, 
Przy kawie, herbacie i ciasteczkach by³a okazja wyra¿ania w³asnych przemyœleñ i zasad kulturalnego 
podzieliæ siê wra¿eniami. prowadzenia rozmów.Wspólne, ciekawe zabawy  

z  w y k o r z y s t a n i e m  r ó ¿ n o r o d n y c h  œ r o d k ó w  
dydaktycznych wspaniale integrowa³y uczniów oraz 
pobudza³y ich ciekawoœæ, inwencjê twórcz¹ 
i kreatywnoœæ. Uczestnicz¹c w Projekcie klasa zdoby³a 
wiedzê i umiejêtnoœci wymagane do skutecznego 
dzielenia siê radoœci¹ i uœmiechem, budzenia optymizmu 
i chêci do dzia³ania, tworzenia klimatu, w którym nauka 
staje siê tak atrakcyjna i ciekawa, jak zabawa.  Aktywnie
i mile spêdzony czas zajêæ z pewnoœci¹ na d³ugo 
pozostanie w pamiêci ka¿dego pierwszoklasisty.
Projekt wp³yn¹³ na wszechstronny rozwój dzieci, ich 
kreatywnoœci, ciekawoœci poznawczej i otwartoœci na 

Przedszkolaki w szkolnej bibliotece. wiedzê. Rozwija³ ich kompetencje kluczowe: jêzykow¹, 
     Ju¿ od najm³odszych lat powinno siê oswajaæ dzieci matema-tyczn¹, przyrodnicz¹, artystyczn¹, ruchow¹, 
z ksi¹¿k¹, która przez wiele lat bêdzie im towarzyszyæ na komunikacyjno-informacyjn¹, spo³eczn¹. Uczniowie 
ró¿nych etapach edukacji. Dzieci z „0” ju¿ kilkakrotnie zdobyli doœwiadczenia edukacyjne i spo³eczne na miarê 
odwiedzi³y nasz¹ szkoln¹ bibliotekê. Zapozna³y siê z jej ich zainteresowañ, uzdolnieñ, mo¿liwoœci i potrzeb. 
funkcj¹, wyposa¿eniem oraz zasadami zachowania Sprzyja³ integracji ca³ej klasy oraz grup dzieci 
w takim miejscu. Przewertowa³y zbiór  literatury dla o podobnych zainteresowaniach.  Rodzice zapoznali siê 
najm³odszych, a za ka¿dym razem w otoczeniu ksi¹¿ek z koncepcj¹ inteligencji wielorakich oraz poznali profil 
maj¹ mo¿liwoœæ s³uchania wybranych bajek, czytanych inteligencji swojego dziecka. Dziêki temu mog¹ 
przez nauczyciela. Byæ mo¿e bêd¹ tu w przysz³oœci organizowaæ œrodowisko domowe 
chêtnie wracaæ. sprzyjaj¹ce rozwojowi  dzieci.

       Szko³a sta³a siê œrodowiskiem edukacyjnym 
Zakoñczenie III etapu projektu „ Pierwsze optymalnym dla uczniów, uwzglêdniaj¹cym ich 
uczniowskie doœwiadczenia” predyspozycje i preferencje. Poprzez modernizacjê treœci 
Uroczystym pokazem efektów i osi¹gniêæ pracy i metod kszta³cenia Projekt wp³yn¹³ na poprawê jakoœci 
uczniów zakoñczy³ siê III i ostatni ju¿ etap zajêæ pracy szko³y. Wp³yn¹³ tak¿e na poprawê wizerunku 
realizowanych w ramach Projektu Edukacyjnego szko³y, na postrzeganie jej jako szko³y nowoczesnej, 
„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do w której proces kszta³cenia oparty jest na aktywnoœci 
wiedzy” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ i samodzielnoœci uczniów, na wi¹zaniu poznania 
i bud¿et pañstwa. Zajêcia pozalekcyjne, w ³¹cznym z dzia³aniem, w której respektuje siê indywidualny profil 
wymiarze 50 godzin, prowadzone by³y od 3 stycznia inteli-gencji ka¿dego ucznia, w której kszta³towane s¹ 
2011r. przez wychowawcê kl. I  - Mariê Hyjek. kompetencje kluczowe uczniów.
Uroczysty pokaz efektów pracy uczniów odby³ siê        Projekt udowodni³, ¿e edukacja spe³nia swoj¹ rolê we 
w naszej szkole 8 czerwca 2011r. Pierwszaki wspó³czesnym œwiecie, gdy¿ stwarza warunki 
zaprezentowa³y program artystyczny, który sk³ada³ siê do zapewnienia uczniom mo¿liwoœci nabycia 
z przedstawienia teatralnego pt. ,,Spotkanie bajek” kompetencji kluczowych, sprzyjaj¹cych elastycznemu 
i popisywa³y siê zdobytymi umiejêtnoœciami przed dostosowaniu siê do zachodz¹cych zmian.
rodzicami.  Na zakoñczenie uczniowie otrzymali 

Maria Dedo

Maria Hyjek
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PRZEDSZKOLE W JAŒLANACH

 Spotkania z teatrem dla dzieci szereg zabaw integracyjnych, tanecznych 
i zrêcznoœciowych. W „0” wspólnie rysowano kred¹      Wiosna w Samorz¹dowym Przedszkolu w ZS 
fantazyjnego „Cudaczka”, stworzono w sali galeriê prac w Jaœlanach rozpoczê³a siê od wyjazdu dzieci 
„Przyjaciele z ró¿nych stron œwiata” przy czym dzieci na przedstawienie teatralne do WDKiR w Grochowem 
dowiedzia³y siê, ¿e ich rówieœnicy w Afryce czêsto w dniu  25 marca 2011 r.  Tu¿ przed Dniem Dziecka 
g³oduj¹ i nie maj¹ mo¿liwoœci uczêszczania do szko³y. równie¿ zaproszono nas na kolejne Grochowskie 
Dla rodziców przygotowano specjalne laurki Spotkania z Teatrem. Tym razem by³o to przedstawienie 
z zapisanymi zasadami w³aœciwego wychowywania pt. „Filipek i Baba Jaga”. W przedstawieniu mo¿na by³o 
dzieci pt. „Dzieci ucz¹ siê tego, czego same odnaleŸæ motywy znanych dzieciom baœni np. 
doœwiadczaj¹”. Nie zabrak³o te¿ s³odkich upominków „Pinokio”, „Jaœ i Ma³gosia” oraz „Paluszek”. 
ufundowanych przez wójta naszej gminy Pana Andrzeja Pomys³owy ch³opiec swoim zachowaniem uczy³ dzieci 
G³aza, a tak¿e lodów zasponsorowanych przez  pana rozwi¹zywania ró¿nych problemów. 
Janusza Szwarackiego dyrektora zak³adu  „Zielona Te pouczaj¹ce, profesjonalne przedstawienia ciesz¹ 
Budka”. W imieniu dzieci serdecznie dziêkujemy.du¿ym zainteresowaniem i sprawiaj¹ dzieciom du¿o 

radoœci. S¹ bardzo ciekaw¹ form¹ przekazywania 
wa¿nych treœci. „Nie nudzimy siê wcale, lubimy festiwale”  œpiewaj¹ce 

przedszkolaki
     8. 06 pojechaliœmy do WDKiR do Grochowego na „Dzieñ Zielonych”
X V I I  j u ¿  e d y c j ê  F e s t i w a l u  Œ p i e w a j ¹ c y c h       15.05 nie by³ zwyczajnym dniem. Dzieci przysz³y 
Przedszkolaków”. Jest to wspania³a forma spotkania siê ubrane na zielono, gdy¿ jako mali ekolodzy uczcili 
dzieci i nauczycieli, okazja do prezentacji dorobku zbli¿aj¹cy siê „Dzieñ Ziemi”. By³ on podsumowaniem 
artystycznego, wymiany pomys³ów i doœwiadczeñ. Nasze wiadomoœci zdobytych na zajêciach o dziejach planety 
przedszkolaki ze starszej grupy tañczy³y polkê, Ziemi, cudach natury, zagro¿eniach p³yn¹cych ze z³ej 
zaœpiewa³y piosenki o rodzinie: „Na majówkê”, „Bardzo eksploatacji dóbr naturalnych oraz sposobach dbania 
dobra jest rodzina” oraz „Mama”, któr¹ zaœpiewa³a nasza o œrodowisko.  Dzieci weso³o bawi³y siê przy 
solistka Patrycja RzeŸnik.piosenkach o tematyce przyrodniczej, bra³y udzia³ 
Dzieci z grupy m³odszej œpiewa³y i inscenizowa³y swoje w zabawach edukacyjnych oraz konkursie z nagrodami 
ulubione piosenki o zwierz¹tkach, zagra³y te¿ na na temat „Nasza planeta”.  Projektowa³y równie¿ medal 
instrumentach perkusyjnych, a Bartuœ Durda w stroju „Przyjaciela przyrody”, mog³y wiêc wykazaæ siê 
marynarza piêknie zaœpiewa³ piosenk¹ „Kapitan Juka”. umiejêtnoœciami plastycznymi i w³asn¹ inwencj¹. 
Ka¿dy artysta dosta³ upominek, a grupa pami¹tkowe Mamy nadziejê, ¿e tak „zasiane ziarnko” trafi 
dyplomy. Organizatorzy, jak zawsze, zadbali o mi³a na odpowiedni grunt i w przysz³oœci wykie³kuje.
atmosferê i zabawy dla dzieci. Dziêkujemy!

Dzieñ Rodziny
Wiosenne konkursy     Rodzice to najwa¿niejsze osoby w ¿yciu ka¿dego 
Dzieci z naszych grup przedszkolnych z powodzeniem dziecka. Chc¹c choæ czêœciowo wynagrodziæ ich trud, 
bra³y udzia³ w ró¿nych konkursach.troskê i starania, dzieci z obydwu grup wraz 

z wychowawczyniami: Mari¹ Dedo, Ew¹ Indyk oraz Konkursy grupowe:
Magdalen¹ Wójcik 27. 05 przygotowa³y dla nich - Ksi¹¿ka moim przyjacielem,
wspania³¹ uroczystoœæ. Has³em przewodnim - Moje bezpieczeñstwo na co dzieñ,
tegorocznej imprezy by³o „¯yj nam mamo, ¿yj nam tato - My tu mieszkamy.
100 lat, albo d³u¿ej”. Dzieci z „0” zaprezentowa³y 
inscenizacjê pt. „Na ³¹ce”. Na scenie pojawi³y siê dzieci Konkursy gminne:
w kolorowych strojach, które w humorystyczny sposób - 23, 03 „Co nam daje las”- konkurs plastyczny- 
przedstawi³y wycinek z ¿ycia ¿abiej rodzinki i ich ekologiczny, zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ 
niesfornej córeczki. Na szczêœcie wszystko dobrze siê im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Tuszowie 
skoñczy³o, gdy¿ bocian zmieni³ ostatnio swoje MENU Narodowym z Fili¹ w Grochowem. Z „0” Patrycja 
i woli jeœæ hamburgery, hot- dogi i frytki ni¿ ma³e ¿abki. RzeŸnik otrzyma³a nagrodê, a Ró¿a Magda wyró¿nienie.
Wystêp przeplatany by³ serdecznymi wierszykami oraz - 15. 04 „Kukuryku na stoliku” – konkurs plastyczny 
piosenkami. Na ³¹ce „motyle, biedronki, komary zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ w Maliniu 
i kwiaty” zatañczy³y polkê „Trisch- trasch”, a dzieci i Publiczne Przedszkole w £awnicy. Z „0” Patrycja Rusin 
zatañczy³y krakowiaka. zdoby³a  I I  mie j sce ,  a  Mar ta  Klembowska  
Wzruszeni rodzice nie sk¹pili braw swoim pociechom. i Klaudia Figurska wyró¿nienia.
Po wspólnym zaœpiewaniu tradycyjnych „100 lat” dzieci - 16. 04 „Pisanki, palmy wielkanocne i ozdoby 
wrêczy³y przygotowane upominki i zaprosi³y rodziców œwi¹tecznego sto³u”- konkurs zorganizowany przez 
na s³odki poczêstunek. Przy kawie, herbacie WDKiR w Grochowem. Z „0” Maciej Ruga³a zdoby³ 
i ciasteczkach by³a okazja podzieliæ siê wra¿eniami. nagrodê.
„Wszystkie dzieci nasze s¹…” - 13. 05 „Najpiêkniejsza ilustracja ksi¹¿kowa”- konkurs 
   Przedszkole i szko³a jest miejscem, gdzie Dzieñ plastyczny zorganizowany przez Gminn¹ Bibliotekê 
Dziecka ma szczególny wymiar. Nasi milusiñscy Publiczn¹ w Tuszowie Narodowym. Z „0” Krzysztof 
z pewnoœci¹ d³ugo bêd¹ mieæ go w pamiêci . Od rana G³az zdoby³ nagrodê, a Patrycja RzeŸnik wyró¿nienie.
by³o gwarno i weso³o. Wychowawczynie zorganizowa³y 

Maria Dedo
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Mija kolejny rok szkolny w Szkole Podstawowej 
w Czajkowej, pracowity i pozostawiaj¹cy wiele wra¿eñ. 
Rok szkolny 2010/2011 by³ bogaty w szerok¹ gamê 
zajêæ pozalekcyjnych: kó³ko matematyczne, 
przyrodnicze, muzyczne, teatralne, sportowe, nauka 
p³ywania.
M³odsze  k lasy  uczes tn iczy³y  w za jêc iach  
pozalekcyjnych rozwijaj¹cych zainteresowania 
w ramach projektu  „Pierwsze uczniowskie 
doœwiadczenia drog¹ do wiedzy.”

I miejsce. Zawody te odby³y siê w Szkole Podstawowej 
w Maliniu. Dziêki temu zakwalifikowali siê do 
pó³fina³ów powiatowych. Turniej ten odby³ siê 
w Borowej. Nasza szko³a godnie reprezentowa³a Gminê 
Tuszów Narodowy zajmuj¹c II miejsce.  Sk³ad dru¿yny: 
Marczewski Dawid, Tomasz Pieróg, Benedykt Dudzik, 
Marek Patera, Sowa Dawid, Hubert Konefa³, Zieliñski 
Dawid, Patryk Pszeniczny,  £ukasz Stala, Damian 
Kasprzak.
9 czerwca 2011r. w Mielcu zosta³ rozegrany fina³ 
powiatowy w pi³ce no¿nej w ramach Igrzysk M³odzie¿y 
Szkolnej. Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Czajkowej 
zajê³a I miejsce, zdobywaj¹c puchar i tytu³ mistrza 

Nasza szko³a znalaz³a siê w gronie placówek, w których powiatu w tej dyscyplinie. Nadmieniæ trzeba, ¿e 
przez 3 lata realizowany by³ projekt wspó³finansowany w ubieg³ym roku dru¿yna ta uplasowa³a siê na II miejscu 
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego w powiecie.  Sk³ad dru¿yny: Dawid Marczewski, Tomasz 
Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa. Adresatami Pieróg, Dawid Zieliñski, Patryk Pszeniczny, Dawid 
podjêtych dzia³añ byli uczniowie klas pierwszych. Sowa, Hubert Konefa³, £ukasz Stala, Marek Paterak, 
Celem programu by³o wykrycie, zdefiniowanie Damian Kasprzak, Kamil Hyjek, Arkadiusz Stala. 
i opisanie u ka¿dego ucznia jego szczególnego rodzaju Opiekunem by³a pani Agata Burda - Rusin
inteligencji. Pierwsze lata doœwiadczeñ szkolnych  P³ywaæ ka¿dy mo¿e….. 
decyduj¹ bowiem Pod takim mottem dzieci ze Szko³y w Czajkowej, mia³y 
o przysz³ych losach dziecka, wyznaczaj¹ jego stosunek mo¿liwoœæ nauki p³ywania na basenie krytym w Mielcu. 
do nauki, dostarczaj¹ elementarnej wiedzy o œwiecie, Lekcje odbywa³y siê raz w tygodniu pod okiem dwóch 
kszta³tuj¹ pogl¹dy i rozwijaj¹ zainteresowania. instruktorów. Wyjazdy te by³y mo¿liwe dziêki pomocy 
W dniu 31 maja 2011r. odby³a siê prezentacja efektów Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów  
pracy uczniów obecnej klasy pierwszej, uzyskanych Alkoholowych, która dofinansowa³a przejazdy 
podczas realizacji III etapu Projektu „Pierwsze autobusem na basen. Za co serdecznie dziêkujemy. Na 
uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy.” ostatnich lekcjach 10 dzieci zdoby³o kartê p³ywack¹ co 
Prezentacja mia³a miejsce podczas akademii z okazji dowodzi,  ¿e uczniowie zdobyli  wiadomoœci 
Dnia Matki  i  Ojca.  Spotkanie  rozpoczê³a  i umiejêtnoœci p³ywackie  wystarczaj¹ce do zdania tak 
wychowawczyni kl. I, która powita³a rodziców trudnego egzaminu. Autorem projektu i organizatorem 
i przedstawi³a informacje wyjazdów by³a pani Agata Burda – Rusin.
o Projekcie. PóŸniej rodzice mogli obserwowaæ dzieci 
pracuj¹ce w grupach w klasie. Nastêpnie podczas 
ogólnoszkolnej uroczystoœci pierwszaki prezentowa³y 
inscenizacjê „Mojej mamie-nasze klasowe ABC 
wierszem malowane.” Dzieci pokaza³y nabyte 
umiejêtnoœci œpiewu, tañca, ruchu i recytacji. W tym 
pokazie wykorzystane by³y akcesoria sportowe 
i muzyczne, które szko³a otrzyma³a w ramach Projektu. 
Na pami¹tkê uczestnictwa w Projekcie ka¿de dziecko 
otrzyma³o palcynkê-myszkê i dyplom.

Sport w naszej szkole
25 lutego 2011r   nasi ch³opcy brali udzia³ Gminnym 
Turnieju Mini Pi³ki Siatkowej, w którym  zajêli 
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ZABAWA W TEATR Krzy¿owa z S³ug¹ Bo¿ym Janem Paw³em II „W krzy¿y 
Chrys tusa  b¹dŸ¿e  pochwa lony….”  W tym W Szkole Podstawowej w Czajkowej ju¿ od czterech lat 
przedstawieniu gra³o 21 aktorów.prê¿nie pracuje szkolne kó³ko teatralne prowadzone 

przez nauczyciela polonistê tej szko³y pani¹ Wies³awê Kolejne przedstawienie przygotowano z okazji 
Mrozik. beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. By³  to obszerny 

monta¿ s³owno muzyczny, pt. „Pielgrzym mi³oœci, Rok rocznie przygotowywane s¹ obszerne 
pokoju, i nadziei – ujrza³ blask œwiat³oœci”przedstawienia. 19.04.2011r przygotowane zosta³o 

Misterium Mêki Pañskiej. W tym roku by³a to Droga 

Klasa I Klasa II Klasa III
Zuzanna Turkosz Jakub Kielek Karolina Stala

Kacper Konefa³ Izabela £¹cz

Klasa IV Klasa V Klasa VI
Hubert Konefa³ Katarzyna Konefa³ Sylwia Czekaj
Karol Paterak Magdalena Juwa     Benedykt Dudzik 
Klaudia Czachor Damian Kasprzak Aleksandra Wrona
Karolina Soja Marta Kie³b
Alicja Ziomek Tomasz Pieróg

Ewelina Pluta
Maria FlisGratulujemy!!!

„Nasi najlepsi” w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Czajkowej

Co s³ychaæ u naszych przedszkolaków? programu artystycznego. Wierszyki, piosenki oraz tañce 
przepe³nione by³y serdecznoœciami oraz wielk¹ mi³oœci¹      Ka¿dy dzieñ w przedszkolu to dzieñ pe³en radoœci
p³yn¹c¹ z serc wszystkich dzieci. Twarze rodziców i uœmiechu. Za nami kolejne miesi¹ce wspólnej zabawy, 
rozpromienia³ przepiêkny uœmiech zachwytu. nowych doœwiadczeñ oraz ciekawych przygód. Czas ten 
Mali artyœci zostali nagrodzeni gromkimi brawami, na obfitowa³ w wiele mi³ych i fascynuj¹cych wydarzeñ.
które w pe³ni zas³u¿yli. Zwieñczeniem artystycznych      Miesi¹c kwiecieñ up³yn¹³ nam w atmosferze 
popisów by³o wspólne zaœpiewanie tradycyjnego „Sto nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych.
lat”. W dowód wielkiej mi³oœci i wdziêcznoœci dzieci Wszyscy opowiadali, jak w domach przebiegaj¹ prace 
wrêczy³y swoim rodzicom w³asnorêcznie wykonane porz¹dkowe oraz jakie potrawy nasze mamy szykuj¹ na 
upominki. Ka¿dy rodzic otrzyma³ laurkê w kszta³cie serca stó³ wielkanocny. Przedszkolaki pozna³y zwyczaje 
oraz ramkê ze zdjêciem swojego dziecka. Po wystêpie na i tradycje  zwi¹zane z tymi œwiêtami. Rozpoznawa³y 
wszystkich czeka³ pyszny poczêstunek. Œmia³o mo¿na i nazywa³y symbole wielkanocne, segregowa³y je 
rzec, i¿ ten dzieñ pozostanie na d³ugo w pamiêci,  gdy¿ wk³adaj¹c do koszyka, farbowa³y jajka kolorowymi 
jes t   d la   wszys tk ich   rodziców jednymbarwikami, tworz¹c przepiêkne pisanki oraz za³o¿y³y 
z najpiêkniejszych dni w ¿yciu.hodowlê rze¿uchy ogrodowej. Okres przedœwi¹teczny 

powodowa³, ¿e myœli wszystkich kr¹¿y³y wokó³ palm, 
pisanek, kurczaków i baranków. Przedszkolaki 
przygotowywa³y ro¿ne œwi¹teczne ozdoby (witra¿e, 
koszyczki, wydmuszki), które pos³u¿y³y jako dekoracja 
sali. Dzieci z naszego przedszkola wziê³y równie¿ udzia³ 
w dwóch konkursach organizowanych przez: Publiczne 
Przedszkole w £awnicy oraz Wiejski Dom Kultury
i Rekreacji w Grochowem, których tematem by³y 
najpiêkniejsze ozdoby na stó³ wielkanocny. 

„A mi³oœæ nasza bez granic…”
     Powy¿sze has³o by³o mottem przewodnim dnia, 
w którym przedszkolaki z Sarnowa wyrazi³y swoim 
rodzicom mi³oœæ oraz wdziêcznoœæ za dotychczasowe 
wychowanie. Ten dzieñ - 27 maja by³ dniem, w którym „Jak dobrze dzieckiem byæ…”
uczciliœmy Dzieñ Mamy oraz Dzieñ Taty. Zaproszeni 

     Miesi¹c czerwiec przywita³ przedszkolaki rodzice licznym gronem przybyli do naszego 
ró¿norodnymi, ciekawymi atrakcjami zorganizowanymi przedszkola, by podziwiaæ monta¿ s³owno-muzyczny 
z okazji Dnia Dziecka. G³ówn¹ z nich by³a wycieczka do w wykonaniu swoich pociech. Uroczystoœæ rozpoczê³a 
Centrum Zabaw „Arkadia” oraz do Pañstwowej Stra¿y pani dyrektor El¿bieta Flis, która serdecznie powita³a 
Po¿arnej w Mielcu. Dnia 6 czerwca, przedszkolaki zgromadzonych goœci oraz zaprosi³a do obejrzenia 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W SARNOWIE

Maria Leœniak
 Agata Burda-Rusin
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Monika Nowak

z Sarnowa wraz z dzieæmi z oddzia³u przedszkolnego punktu podró¿y- Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W stra¿y, 
Szko³y Podstawowej w Tuszowie Narodowym, pod przedszkolaki zapozna³y siê z prac¹ i zawodem stra¿aka-
czujnym okiem pañ wychowawczyñ: Moniki Nowak ratownika, a tak¿e pozna³y niezbêdny sprzêt do 
i Teresy Staœto, wyruszy³y w podró¿. By³a to równie¿ prowadzenia akcji ratowniczych. Ch³opcom, najwiêksz¹ 
doskona³a okazja do integracji naszych przedszkolaków frajdê sprawi³y samochody ratowniczo-gaœnicze, do 
z rówieœnikami z tuszowskiej szko³y. Tego dnia, których mogli wejœæ, przez co poczuli siê jak prawdziwi 
z samego rana, dzieci odpowiednio ubrane stra¿acy. Dzieci obejrza³y równie¿ umundurowanie 
i „wyposa¿one” przez rodziców czeka³y obok stra¿ackie, a co niektórzy przymierzali he³my na swoj¹ 
przedszkola na autobus, który zawióz³ wszystkich do g³owê. 
Centrum Zabaw. Po wejœciu na salê szaleñstwom nie       Wycieczka przebieg³a w mi³ej oraz pogodnej 
by³o koñca. Dzieciaki mia³y mnóstwo mo¿liwoœci atmosferze. Wszystkie dzieci   z uœmiechem na twarzy 
spêdzenia wolnego czasu oraz wy³adowania zapasów wróci³y do swoich domów, nie mog¹c doczekaæ siê 
energii. W „Arkadii” czeka³o wiele niespodzianek – tory kolejnego wyjazdu.
wspinaczkowe, ró¿nego rodzaju zje¿d¿alnie, 
samochody. Atrakcjom nie by³o koñca. Strzelanie 
z karabinów na kulki, czy zjazdy prosto do basenu 
z ogromn¹ iloœci¹ kolorowych pi³ek to jest to, co 
maluchy lubi¹ najbardziej. Atrakcje te poch³ania³y 
bardzo du¿o energii i wyzwala³y mnóstwo radoœci – co 
widaæ by³o po rozeœmianych twarzach dzieci. 
Przedszkolaki, które mia³y ochotê odpocz¹æ mog³y 
bawiæ siê w innych k¹cikach zabawowych – uk³ada³y 
puzzle, klocki Lego, bawi³y siê w k¹ciku z bajkami oraz 
wymyœla³y w³asne zabawy tematyczne. 
       Zmêczeni po dwugodzinnym szaleñstwie, ale 
w œwietnych humorach udaliœmy siê do kolejnego 

„Do widzenia szko³o! i recytacja podoba³y siê zebranym uczniom 
i nauczycielom, a piosenka „Jest taki kraj” otrzyma³a Zakwit³y akacje,
najgorêtsze brawa. Akademiê obejrzeli równie¿ rodzice Dojrza³y truskawki…
uczniów. By³a to wspania³a lekcja patriotyzmu. Pora na wakacje!”

Koñczy siê rok szkolny. Wkrótce upragnione wakacje. 
BEATYFIKACJA  JANA  PAW£A  IIZanim jednak ten moment nadejdzie, warto 
13 maja 2011 roku Samorz¹d Uczniowski pod podsumowaæ ostatnie pracowite miesi¹ce.
kierunkiem opiekuna – p. El¿biety Cygan przygotowa³  
z okazji beatyfikacji Jana Paw³a II uroczyst¹ akademiê PISANKI   I  PALMY
pt. „Œladami Œwiêtego”. W czêœci artystycznej uczniowie Jak co roku przed œwiêtami odby³ siê Gminny Konkurs 
zaprezentowali fragmenty poezji Jana Paw³a II, homilii, „Pisanki i palmy oraz ozdoby œwi¹tecznego sto³u”. I tym 
najwa¿niejsze fakty z jego ¿yciorysu oraz ulubione razem nasi uczniowie byli wœród nagrodzonych. Oto 
piosenki naszego Ojca Œwiêtego. By³a to niezwykle oni: Jakub Sztuka (kl. III ), Weronika Leœniak, Paulina 
wzruszaj¹ca uroczystoœæ. Paluch oraz Natalia Krêpa ( z kl. V ) otrzymali nagrody, 

a Maria Bu³awa ( z kl. III ) zosta³a wyró¿niona.
ŒWIÊTO  RODZINY
 1 czerwca odby³ siê w naszej szkole Festyn Rodzinny. ¯YJ  Z  PRZYROD¥  W  ZGODZIE…
Wspólne œwiêtowanie rodziców i dzieci na sta³e zapisa³o Gminny Konkurs Piosenki Przyrodniczej „ S³owik 
siê w kalendarzu imprez szkolnych. Dzieci z klas 0 – III Wiosny” rokrocznie cieszy siê powodzeniem wœród 
pod czujnym okiem wychowawczyñ przygotowa³y najm³odszych uczniów.
koncert „Gramy i œpiewamy dla Taty i dla Mamy”. W bie¿¹cym roku wyró¿nieni zostali: Katarzyna 
Wiersze, piosenki i w³asnorêcznie wykonane kwiaty Burghardt  ( kl. II ), Maria Bu³awa i Ewa Ortyl ( z kl. III ).
zadedykowa³y dla kochanych  rodziców, okazuj¹c sw¹ 
mi³oœæ i szacunek najwa¿niejszym osob¹ w ich ¿yciu. ROCZNICA  UCHWALENIA  KONSTYTUCJI  
Dzieciaki wspólnie z rodzicami wspaniale bawi³y siê, 3  MAJA
bior¹c udzia³ w licznych konkursach, loterii fantowej, 5 maja 2011 r. obchodziliœmy w naszej szkole 220 
zdobywaj¹c nagrody. Atrakcj¹ by³o rodzinne grillowanie. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie 
Uroczys toœæ  zos ta ³a  zakoñczona wspólnym z kl. V i VI pod kierunkiem p. Anny Cebuli  
poczêstunkiem. Dzieci otrzyma³y te¿ s³odkie upominki i  p. Agnieszki Kêdzior przygotowali uroczyst¹ 
oraz lody. akademie. Opraw¹ muzyczn¹ zaj¹³ siê p. Maciej 

Koszty³a. W zaprezentowanym monta¿u literacko – 
Serdecznie dziêkujemy sponsorom” firmie „Zielona muzycznym uczniowie przypomnieli najwa¿niejsze 
Budka” i w³aœcicielom Sklepu Wielobran¿owego fakty historyczne zwi¹zane z tym wydarzeniem i ich rolê 
„Feniks” s.c. Dydo El¿bieta i Dydo Grzegorz.w kszta³towaniu œwiadomoœci Polaków. Piêkny œpiew 
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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 
O TEMATYCE INFORMATYCZNEJ
Ilona D¹bek ( kl. VI ) zdoby³a I miejsce i tytu³ laureata.
 
KURATORYJNY  KONKURS  Z  JÊZYKA  
POLSKIEGO
Finalistk¹ trzeciego etapu po raz drugi z rzêdu zosta³a 
uczennica Wiktoria Burek ( z kl. VI ). 

POWIATOWY  KONKURS  CZYTELNICZY
Uczennica Natalia Krêpa z klasy V i Wiktoria Burek 
z klasy VI w finale, który odby³ siê 11 maja w Bibliotece 
Pedagogicznej w Mielcu  zosta³y laureatkami. Otrzyma³y 
cenne nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy. 

WYJAZDY  NA  SPEKTAKLE  TEATRALNE
POWIATOWY  KONKURS  POLONISTYCZNY Uczniowie z klas  IV – VI obejrzeli w Samorz¹dowym 
W dwuetapowym konkursie dla uczniów uzdolnionych Centrum Kultury w Mielcu  spektakl teatralny 
humanistycznie sukces odnios³y dwie uczennice z klasy pt. „Na Zielonym Wzgórzu” na motywach powieœci L. 

M. Montgomery. Wystawili go aktorzy z Katolickiego 
Teatru Edukacyjnego w Krakowie. Wyjazd 
zorganizowa³a p. Anna Cebula.
W WDKiR w Grochowem uczniowie klas 0 – III 
obejrzeli spektakl „Filipek i Baba Jaga”. Wyjazd 
zorganizowa³y wychowawczynie klas m³odszych. 

WYCIECZKA  DO  OJCOWA
15 czerwca odby³a siê d³ugo oczekiwana wycieczka 
szkolna zorganizowana przez  p. Agnieszkê  Uzar. Trasa 
prowadzi³a dnem Doliny Pr¹dnika od ruin Zamku  
Kazimierzowskiego w Ojcowie ,poprzez malownicze 
utwory skalne, Grotê £okietka- najd³u¿sz¹ jaskiniê na VI – Wiktoria Burek i Klaudia Rokoszak, które zosta³y 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.  Na trasie finalistkami. 
uczniowie poznali legendy zwi¹zane z tym regionem. Do konkursów polonistycznych uczniów przygotowa³a 

p. Anna Cebula.
  GMINNE  KONKURSY
Gminny Konkurs Ekologiczny „Co nam daje las?”
Kategoria plastyczna
Nagroda – Adrian Duszkiewicz – kl. II
Wyró¿nienia – Robert Lubacz, Patryk Rokoszak – kl. II, 
Ewa Ortyl– kl. III
Konkurs plastyczny „Wiosna, ach to ty…”
Nagroda – Micha³ Siwiec – kl. III
Wyró¿nienie – Ewa Ortyl – kl. III
Konkurs „W krainie baœni”
I miejsce – Tomasz Dydo – kl. III
II miejsce – Micha³ Siwiec i Karol Pogoda  - kl. III
Konkurs „Najpiêkniejsza ilustracja ksi¹¿kowa”Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³o picie wody ze �róde³ka 
Nagrody otrzymali: Tomasz Dydo, Maria Bu³awa, Anna Mi³oœci. Dzieci wróci³y pe³ne wra¿eñ, zachwycone 
M¹czyñska z kl. III oraz Weronika Leœniak  z kl. Vpiêknem tych okolic. 
Wyró¿nienia – Karol Pogoda – kl. III, Sylwia Hyjek – kl.  SUKCESY
V, Wiktoria Burek z kl. VIALBUS  2011
Konkurs plastyczny „Moje serce dla Jana Paw³a II”W maju odby³ siê Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy 
III miejsce – Ewa Ortyl  - kl. IIIALBUS  organizowany przez Centrum Edukacji 

Szkolnej w Warszawie. Nasi uczniowie pisali testy Wyró¿nienie – Maria Bu³awa – kl. III, Patryk Rokoszak – 
z angielskiego, matematyki i przyrody. Najwy¿sze kl. II, Sylwia Hyjek – kl. V
wyniki uda³o siê uzyskaæ z matematyki. Oto najlepsi: Do konkursów plastycznych uczniów przygotowywa³a  
Wiktoria Burek ( kl. VI ) zajê³a IX miejsce i zdoby³a p. El¿bieta Cygan.
nagrodê ksi¹¿kow¹ i dyplom laureata. Dyplom Klasa „O” uczestniczy³a w XVII  Festiwalu 
wyró¿nienia otrzymali: Weronika Leœniak, Sylwia Œ p i e w a j ¹ c y c h  P r z e d s z k o l a k ó w  w  W D K i R
Hyjek, Józef Bu³awa, Natalia Krêpa ( z kl. V ) oraz w Grochowem. Za prezentacje dwóch piosenek dzieci 
Ewelina Sztuka i Klaudia Rokoszak ( z kl. VI ). Uczniów otrzyma³y Dyplom Nagrodê  i upominki rzeczowe. 
do konkursu przygotowa³a p. Agnieszka Uzar. Opiekunk¹ dzieci by³a p. El¿bieta Opa³acz. 
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M£ODZI  WSPANIALI
Milena Mamcarz  kl. IV – 5,1
Natalia Krêpa  - kl. V – 5,3
Sylwia Hyjek – kl. V – 5,3
Weronika Leœniak  - kl. V – 5,3
Konrad Dydo – kl. V – 5,0
Wiktoria Burek -  kl. VI – 5,4
Klaudia Rokoszak – kl. VI – 5,3
Ewelina Sztuka – kl. VI – 5,0
 

CENTRUM PAMIÊCI  OTWARTE w dniu obchodów 65 rocznicy œmierci genera³a 
Sikorskiego pod honorowym patronatem prezydenta RP, W dniu 20.05.2011r. w ramach Majowych Dni Gminy 
zosta³ poœwiêcony kamieñ wêgielny i akt erekcyjny pod Tuszów Narodowy odby³y siê Regionalne Obchody 
maj¹ce powstaæ Centrum Pamiêci gen. Sikorskiego. 130 rocznicy urodzenia genera³a W³adys³awa 
W 2010 roku 18 kwietnia rozpoczê³a siê rozbudowa Eugeniusza Sikorskiego, które uœwietni³a wojskowa 
Domu Urodzenia genera³a Sikorskiego, która trwa³a do asysta 21 Brygady Strzelców Podhalañskich 
koñca paŸdziernika tego¿ roku. Projekt rozbudowy zosta³ i orkiestra Garnizonu Rzeszów. Na uroczystoœæ 
opracowany przez Zak³ad Obs³ugi Inwestycyjnej licznie przybyli zaproszeni goœcie, mieszkañcy oraz 
w Mielcu, uzgodniony zosta³ z Dominkiem Komad¹ dzieci i m³odzie¿. 
konserwatorem zabytków. Wykonawc¹ prac by³a firma Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ pod 
„Lisbud”, nadzór nad pracami prowadzi³ in¿. Krzysztof przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza 
Nowak. Projekt i wystrój wnêtrz oraz odnowienia Górnego- Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej 
elewacji zewnêtrznej domu urodzenia gen. Sikorskiego i w Koœciele Parafialnym pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿enia 
jego otoczenia opracowa³a mgr in¿. Ma³gorzata Maksoñ Wiernych w Tuszowie Narodowym z udzia³em 
Wais z Mielca. duchowieñstwa z terenu gminy i spoza niej. Po Mszy 

Inwestycja wspó³finansowana by³a ze œrodków Œwiêtej, wszyscy zaproszeni goœcie i uczestnicy przeszli 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju na plac przed dom urodzenia gen. Sikorskiego, gdzie 
Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu nast¹pi³a dalsza czêœæ uroczystoœci. Zebranych powita³ 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata wójt gminy Andrzej G³az. W swoim wyst¹pieniu 
2007-2013. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a: podkreœla³ m.in. : „Genera³ Sikorski by³ cz³owiekiem 
515 335, 20 z³, kwota dofinansowania z Europejskiego zdecydowanym i  s tanowczym. Zna³  swoj¹ 
Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmowa³a: wartoœæ(...)by³ dumny z tego, ¿e by³ Polakiem. By³ 
437 968, 55 z³, zaœ beneficjentem projektu by³a Gmina cz³owiekiem niezale¿nym w sprawach wewnêtrznych 
Tuszów Narodowy. kraju i w stosunkach zewnêtrznych. Umia³ godnie 

reprezentowaæ Polskê na arenie miêdzynarodowej. "Centrum Pamiêci genera³a jest spe³nieniem 
Bêd¹c cz³owiekiem honoru niewzruszenie opowiada³ testamentu naszych przodków walcz¹cych o woln¹ 
siê po stronie Boga(…)Dewiza ¿yciowa genera³a i niepodleg³¹ Polskê". 
Sikorskiego Bóg Honor Ojczyzna winna i nam byæ Obchody by³y równie¿ okazj¹ do nadania placowi 
bliska…” usytuowanemu w centrum Tuszowa Narodowego (obok 
Po nim o Towarzystwie Spo³eczno Kulturalnym urzêdu gminy,  biblioteki  i  szko³y) imienia 
im. gen Sikorskiego i pielêgnowaniu pamiêci o generale gen. Sikorskiego. Uchwa³ê o nadaniu imienia odczyta³ 
w Tuszowie Narodowym mówi³ Jerzy Rzepka Prezes Przewodnicz¹cy Rady Gminy Waldemar Maziarz. Na 
TSK. placu tym umieszczono pami¹tkowa tablicê i Wystawê 

plenerow¹ „Polacy na frontach II wojny œwiatowej”, Nastêpnie ks. bp. Kazimierz Górny poœwiêci³ 
opracowan¹ przez gen Stefana Starbê Ba³uka – nowo dobudowan¹ czêœæ Centrum Pamiêci gen. 
honorowego obywatela gminy Tuszów Narodowy. Sikorskiego. Uroczystego przeciêcia symbolicznej 
Wystawa obejmuje ponad 700 pozycji zdjêciowych, wstêgi dokonali równie¿: w-ce Wojewoda Podkarpacki 
prezentowana by³a na Placu Konstytucji w WarszawieAndrzej Regu³a, Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej 
i docelowo przekazana zosta³a do Tuszowa Narodowego, Chrab¹szcz, Prezes TSK Jerzy Rzepka, Wójt Gminy 
do zbiorów Centrum. Tablica oraz wystawa ods³oniête Tuszów Narodowy Andrzej G³az, ks. Wies³aw Konior 
i poœwiêcone zosta³y przez J.E. ks. bp Kazimierza proboszcz Parafii Tuszów Narodowy, a Krystyna 
Górnego w asyœcie ks. proboszcza Wies³awa Koniora. Matkowska bibliotekarka Gminnej Biblioteki 
Wystawa by³a eksponowana przez  miesi¹c. Jej w strukturze której funkcjonuje Centrum oprowadzi³a 
ekspozycja w Tuszowie Narodowym mo¿liwa by³a  goœci. 
dziêki dotacji otrzymanej z Urzêdu ds. Kombatantów W tym czasie Renata Paterak dyrektor biblioteki 
i Osób Represjonowanych w Warszawie i dotacji przybli¿y³a historiê jego tworzenia. „W 2008 roku 

Z ¯YCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM PAMIÊCI
GENERA£A W.E. SIKORSKIEGO
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Starostwa Powiatowego w Mielcu. 
Z kolei pami¹tkowa tablica umieszczona na 

placu sfinansowana zosta³a ze œrodków przekazanych na 
rzecz promocji i rozwoju Centrum Pamiêci gen. 
Sikorskiego przez Bank Spó³dzielczy w Mielcu. 

Uroczystoœæ zakoñczy³o sk³adanie przez 
delegacje kwiatów przed pomnikiem gen. Sikorskiego, 
poprzedzone Apelem Pamiêci.  Na zakoñczenie goœcie 
sk³adali pami¹tkowe wpisy w Z³otej Ksiêdze. 

DZIEÑ MATKI  I OJCA W BIBLIOTECE
31 maja 2011r. W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tuszowie Narodowym i Filii Bibliotecznej 
w Sarnowie, najm³odsi czytelnicy uczêszczaj¹cy na 
zajêcia w kó³kach zainteresowañ pod kierunkiem 
bibliotekarzy, przygotowali uroczyste spotkanie dla 
swoich rodziców.
Spotkanie po³¹czone by³o ze œpiewem i recytacjami 
w wykonaniu dzieci, z okazji Dnia Matki i Ojca. Na 
zakoñczenie dzieci wrêczy³y swoim rodzicom upominki, 
które wczeœniej samodzielnie przygotowa³y w czasie 

 zajêæ plastycznych. W ten sposób biblioteka bawi, uczy, 
GENERA£OWIE U GENERA£A integruje, wychowuje i jest otwarta na wspó³pracêz 
Jednymi z pierwszych zwiedzaj¹cych  CENTRUM rodzin¹. 
PAMIÊCI gen. Sikorksiego i wystawê po  oficjalnym Realizuj¹c Program Rozwoju Bibliotek pragniemy 
otwarciu byli genera³owie WP. ukazaæ ogrom roli ksi¹¿ki w edukacji i wychowaniu oraz 
W Ksiêdze Pamiêci obok podpisów zamieœcili biblioteki jako miejsca spotkañ i dzia³ania, podkreœlaj¹ 
nastêpuj¹ce s³owa: bibliotekarze.
„W dniu 21 -05-2011 r. genera³owie WP, którzy urodzili 
siê na ziemi rzeszowskiej w 130 rocznicê urodzin 
genera³a broni W. Sikorskiego, Diamentu wœród 
genera³ów Rzeczypospolitej odwiedzili jego dom 
rodzinny. W g³êbokim wzruszeniu wys³uchaliœmy 
informacji pani dyrektor o historii tego domu i budowy 
centrum. Coœ chyba jest w nas z Platona który 
powiedzia³, ¿e Nie rodzimy siê dla siebie lecz dla 
ojczyzny. Z wyrazami szacunku dla mieszkañców gminy 
Tuszów Narodowy oraz pani dyrektor Renaty Paterak”. 
Pod wpisem podpisali siê: gen. Zbigniew Szura 
pochodz¹cy z gminy Tuszów Narodowy i Zdzis³aw 
Barszczewski pochodz¹cy z s¹siedniej gminy Borowa 
oraz genera³owie Fryderyk Czekaj , January Komañski, 

  Mieczys³aw Moñko, Marian Mainda.
WZOROWI CZYTELNICY
Od wielu lat w Gminnej Bibliotece Publicznej i  jej 
Filiach w Jaœlanach, £awnicy, Maliniu, Sarnowie na 
zakoñczenie roku  szkolnego podsumowywane  jest 
czytelnictwo dzieci i m³odzie¿y szkolnej, celem 
przyznania tytu³u Wzorowego Czytelnika. W roku 2011 
tytu³ Wzorowego Czytelnika Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Fili otrzymali:
Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym:
Paulina Gudz – klasa IV SP w Tuszowie Narodowym - 
wypo¿yczy³a 132 ksi¹¿ki
Wioletta Furtak – klasa II SP w Tuszowie Narodowym -  
wypo¿yczy³a 68 ksi¹¿ek 
Wiktoria Witek – klasa III SP w Tuszowie Narodowym - 
wypo¿yczy³a 66 ksi¹¿ek

Dzieci w czasie wystêpu w GBP w Tuszowie Narodowym

Dzieci w czasie wystêpu w Filii w Sarnowie

Pami¹tkowy wpis w Z³otej Ksiêdze Bp. K. Górnego
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Karolina Górska – klasa II SP w Tuszowie Narodowym i ksi¹¿ek oraz ukazania poprzez prace plastyczne, treœci 
Filia w Grochowem - wypo¿yczy³a  58 ksi¹¿ek z  nich wyp³ywaj¹cych.
Agnieszka Trela – klasa II SP w Tuszowie Narodowym-  W konkursie wziê³o udzia³ 104 uczniów szkó³ 
wypo¿yczy³a 56 ksi¹¿ek podstawowych  z terenu ca³ej gminy.
Dominik Radek – klasa II SP w Tuszowie Narodowym - Komisja konkursowa w sk³adzie:
wypo¿yczy³ 49 ksi¹¿ek - Teresa Pluta – emerytowany nauczyciel
Aleksandra Gesing – klasa II SP w Tuszowie -  Dorota Burek – przedstawiciel rodziców
Narodowym - wypo¿yczy³a 48 ksi¹¿ek -  Katarzyna Hyjek – bibliotekarz
Karolina £¹cz – klasa II SP w Tuszowie Narodowym - przyzna³a  9 nagród  i  13 wyró¿nieñ w trzech kategoriach 
wypo¿yczy³a 48 ksi¹¿ek wiekowych.
Amelia Drzyma³a – klasa II SP w Tuszowie Narodowym Nagrody i wyró¿nienia zosta³y zakupione z œrodków 
- wypo¿yczy³a 41 ksi¹¿ek Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci w ramach 
Klaudia Gudz – klasa I Gimnazjum w Tuszowie realizowanego przez bibliotekê Programu Rozwoju 
Narodowym - wypo¿yczy³a 105 ksi¹¿ek Bibliotek
Patrycja Furdyna – III klasa Gimnazjum w Tuszowie  Osoby nagrodzone i wyró¿nione.
Narodowym -  wypo¿yczy³a 55 ksi¹¿ek Kategoria kl. O: Krzysztof G³az, Patrycja RzeŸnik 

SP Jaœlany, Marzena Wasik , Filip Furdyna, Bartosz 
Filia Sarnów: Chlebicki , Emilia Pikuta SP Tuszów Narodowy, Pawe³ 

Skop  SP Czajkowa,Daria Jamróz – klasa III SP w Czajkowej - wypo¿yczy³a 
115 ksi¹¿ek Kategoria kl. I-III: Tomasz Dydo, Maria bu³awa, Anna 

Maczyñska, Karol Pogoda- SP Borki Niziñskie, Wioletta Alicja Ziomek – klasa IV SP w Czajkowej - 
Furtak, Weronika Ch³opek, Aleksandra Furdyna, wypo¿yczy³a 69 ksi¹¿ek 
Katarzyna Opa³acz – SP Tuszów Narodowy,   Karolina Stala – klasa III SP w Czajkowej - wypo¿yczy³a 
Kategoria kl. IV –VI: Weronika Leœniak, Sylwia Hyjek, 57 ksi¹¿ek
Wiktoria Burek SP Borki Niziñskie, Patrycja Sowa, Krystian Ziomek – klasa 0 SP w Czajkowej - 
Aleksandra Durda SP Jaœlany, Bo¿ena  Chruœciel, Kinga wypo¿yczy³ 56 ksi¹¿ek
Krempa-SP Tuszów NarodowyJulia Dudzik – klasa V SP w Tuszowie Narodowym  - 

wypo¿yczy³a 54 ksi¹¿ki 
Kamil Stala – przedszkole w Sarnowie-  wypo¿yczy³ 
54 ksi¹¿ki
Kacper Osmola – przedszkole w Sarnowie - wypo¿yczy³ 
46 ksi¹¿ek
Aleksandra Maziarz – przedszkole w Sarnowie -  
wypo¿yczy³a 48 ksi¹¿ek 
Angelika Dudzik – klasa III Gimnazjum w Tuszowie 
Narodowym - wypo¿yczy³a 150 ksi¹¿ek 
Dominika Borajska – klasa III Gimnazjum w Tuszowie 
Narodowym - wypo¿yczy³a 60 ksi¹¿ek 

Filia £awnica:
Katarzyna Cichoñ – klasa V SP w Maliniu -  
wypo¿yczy³a 40 ksi¹¿ek  
Ma³gorzata Rad³owska – klasa III Gimnazjum TURNIEJ WIEDZY O GENERALE SIKORSKIM
w Tuszowie Narodowym-  wypo¿yczy³a 90 ksi¹¿ek 19maja 2011r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Tuszowie Narodowym  w ramach obchodów 
Filia Jaœlany: 130 rocznicy urodzenia genera³a Sikorskiego odby³ siê  
Krzysztof G³az – klasa 0 ZS w Jaœlanach Turniej Wiedzy  o Generale W.E. Sikorskim, w którym 

wziê³o udzia³ 11 trzyosobowych dru¿yn Publicznego Dominika Stêpieñ – klasa I ZS w Jaœlanach
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tuszowie Narodowym.Oliwia Sieja – klasa I ZS w Jaœlanach
Jury w sk³adzie:Kinga Jesionek  - klasa I ZS w Jaœlanach
- Katarzyna Hyjek – przewodnicz¹caTomasz G³az – klasa II ZS w Jaœlanach
- Zofia Skwara – cz³onekDagmara G³az – klasa III ZS w Jaœlanach
- Renata Lasek – cz³onek Maria Majcher – klasa III ZS w Jaœlanach 
oceni³o odpowiedzi dru¿yn na pytania z przygotowanych Natalia Trela – klasa III ZS w Jaœlanach 
zestawów i do fina³u dopuœci³o 5 dru¿yn.

NAJPIÊKNIEJSZA ILUSTRACJA KSI¥¯KOWA
W finale I miejsce zdoby³a dru¿yna w sk³adzie:
Angelika Dudzki, Micha³ Górski, Jacek RzeŸnik6 maja 2011 roku mia³o miejsce uroczyste 
II miejsce zdoby³a dru¿yna w sk³adzie:podsumowanie gminnego konkursu plastycznego 
Klaudia Gudz, Aleksandra Zieliñska, Bart³omiej pt.”Najpiêkniejsza ilustracja ksi¹¿kowa”
BurghardtBy³  on zorganizowany przez Gminn¹ Bibliotekê 
III miejsce zdoby³a dru¿yna w sk³adzie:Publiczn¹ dla uczniów szkó³ podstawowych z terenu 

gminy Tuszów Narodowy, celem promocji czytelnictwa Beata Hyjek, Klaudia £¹cz, Monika £¹cz 

Nagrodzeni i wyró¿nieni
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Finaliœci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i pami¹tkowe 
dyplomy, które wrêczy³ wójta Gminy Andrzej Gaz wraz 
z Renat¹ Paterak- dyrektorem biblioteki. 

R. Paterak

www.wdkirgrochowe.pl zaprezentowa³a inscenizacjê pt. „Czarodziejskie lustro”. 
Nastêpnie uczestnicy igraszek brali udzia³ w warsztatach 
zmagaj¹c siê z ró¿nymi zadaniami aktorskimi, wykazuj¹c Z okazji 50 Miêdzynarodowego Dnia Teatru Wiejski 
przy tym  niema³¹ dozê  kreatywnoœci i du¿e Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem zorganizowa³ 
zaanga¿owanie. Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej 25 marca spotkanie z teatrem dla najm³odszych, 
atmosferze zawi¹za³y siê nowe przyjaŸnie, a zdobyta zapraszaj¹c przedszkolaków i uczniów klas 0-III szkó³ 
wiedza i doœwiadczenie na pewno przyda siê w pracy podstawowych  z terenu gminy. Na spektakl 
zespo³ów. Warsztaty prowadzi³a Gra¿yna Œwierczyñska pt.„Lis Przechera” pod opiek¹ nauczycieli i sióstr 
instruktor teatralny WDKiR .zakonnych przyjecha³o 190 dzieci z £awnicy, Malinia, 

Jaœlan i Borków Niziñskich. Przedstawienie 
w wykonaniu Teatru Iluzji i Lalki z Rzeszowa ma³ym  Nagroda w konkursie „Teatr Jednego Wiersza” 
widzom bardzo siê podoba³o o czym œwiadczyæ mog¹ Dzieci z zespo³u teatralnego „Promyczki” Domu Kultury 
¿ywio³owe i spontaniczne reakcje podczas spektaklu. i Rekreacji w Grochowem uczestniczy³y w XIV edycji 
Natomiast 26 marca odby³o siê spotkanie warsztatowe Teatru Jednego Wiersza. Konkurs odby³ siê 27 kwietnia 
dla amatorskich zespo³ów dzia³aj¹cych w placówkach w sali widowiskowej Spó³dzielczego Domu Kultury 
kultury powiatu mieleckiego ph. „Igraszki Teatralne”. w Mielcu. Reprezentacja zmierzy³a siê z ma³ymi 
Na zaproszenie Domu Kultury w Grochowem i  troszkê wiêkszymi aktorami z mieleckich szkó³ 
i dzia³aj¹cych przy nim grup teatralnych „Fantazja” podstawowych  i  gimnazjów.W repertuarze 
i „Promyczki” przyjecha³y zespo³y teatralne: „Dwie „Promyczków” znalaz³ siê wiersz Juliana Tuwima 
Maski” z Miejskiego Centrum Kultury w Przec³awiu pt. „SpóŸniony s³owik” w wykonaniu Joli Rusin i Justyny 
oraz zespó³ teatralny z Gminnego Oœrodka Kultury Piekarskiej, oraz dwie parodie tego wiersza pt „Pan 
w Borowej. Igraszki Teatralne to nie konkurs, ale  s³owik”. Pierwsz¹ scenkê autorstwa Mariana Za³uckiego, 
spotkanie amatorskich teatrów maj¹ce na celu przedstawi³y Iga Rusin i Weronika Wieczerzak, drug¹  
poszerzenie warsztatu aktorskiego, integracjê i wymianê autorstwa  Natalii Dudzik, zaprezentowa³y Julia Bolon 
doœwiadczeñ. Podczas spotkania „Fantazja” i Natalia Maziarz. Konkurs dla „Promyczków” by³ 

sprawdzianem umiejêtnoœci aktorskich, da³ mo¿liwoœæ 
zdobycia nowych doœwiadczeñ. Wœród nagrodzonych 
znalaz³y siê dwie reprezentantki zespo³u „Promyczki”- 
Weronika Wieczerzak i Iga Rusin. Gratulujemy 
i ¿yczymy dalszych sukcesów.
 
"Za górami, za lasami, za dwiema maskami..." –pod takim 
has³em odby³ siê 21 maja 2011r w Miejskim Centrum 
Kultury w Przec³awiu I Przegl¹d Amatorskich Grup 
Teatralnych. G³ównym celem przegl¹du by³a 
konfrontacja zainteresowañ teatralnych dzieci, a tak¿e 
przegl¹d i ocena dorobku  zespo³ów teatralnych z terenu 
powiatu mieleckiego. Na spotkanie przyby³o 7 grup 
teatralnych, w tym tak¿e Teatrzyk „Promyczki” z WDKiR 

INFORMATOR  KULTURALNY  WDKiR w GROCHOWEM

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie 
Narodowym i Filie Biblioteczne w Sarnowie, 
Maliniu, Jaœlanach, £awnicy zapraszaj¹ 
w czasie wakacji szczególnie dzieci i m³odzie¿. 
Mo¿na bêdzie skorzystaæ z Internetu, zagraæ 
w gry planszowe, poczytaæ prasê, wypo¿yczyæ 
ksi¹¿ki i mi³o spêdziæ wolny czas w bibliotece. 
W czasie wakacji w Sarnowie obok domu stra¿aka 
bêdzie zorganizowane:
wakacyjne ognisko dla najm³odszych i ich 
opiekunów 9 lipca oraz turniej pi³ki siatkowej 
dru¿yn podwórkowych 27 sierpnia.

Zapraszamy!Losowanie pytañ w czasie turnieju

Od kwietnia z œrodków PRB utworzona zosta³a strona 
internetowa biblioteki, na której zamieszczane s¹ 
aktualne informacje z ¿ycia biblioteki. Adres strony: 
www.bibliotekatuszow.pl
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w Grochowem. Na przec³awskiej scenie zespó³ dzia³aj¹cy przy WDKiR zorganizowali swoje ma³e 
zaprezentowa³ inscenizacjê  pt „Krawiec Niteczka stoisko podczas jarmarku w Borowej i prezentowali 
o p r a c o w a n ¹  n a  p o d s t a w i e  b a j k i  K o r n e l a  w³asnorêcznie wykonane  kartki œwi¹teczne. 
Makuszyñskiego pod tym samym tytu³em. Po ka¿dym       
spektaklu mali aktorzy i ich opiekunowie oddani  byli  Grochowskie Spotkania z Teatrem dla najm³odszych. 
w rêce jury, w sk³adzie Andrzej Piecuch - aktor Teatru Ponad 160 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy 
MASKA w Rzeszowie oraz Jan Stêpieñ - pracownik Tuszów Narodowy uczestniczy³o w kolejnych 
Muzeum Regionalnego w Mielcu, poeta, recytator. grochowskich spotkaniach z teatrem dla najm³odszych. 
Jurorzy nie szczêdzili cennych rad Jest to jedna z form edukacji teatralnej prowadzonej przez 
i wskazówek. Zwracali uwagê na grê aktorów, nasza placówkê, która od lat cieszy siê powodzeniem 
podpowiadali ciekawe rozwi¹zania sceniczne. Ca³e wœród dzieci, rodziców i nauczycieli. 20 maja na 
spotkanie to by³y wielkie warsztaty teatralne  na których grochowskiej scenie goœcili aktorzy teatru „MASKA” 
mo¿na by³o zobaczyæ wiele ciekawych widowisk, z Rzeszowa, którzy przedstawili   dzieciom w niezwyk³ej 
poznaæ tajniki gry aktorskiej, spotkaæ nowych oprawie scenograficznej  bajkê pt.” Filipek i Baba Jaga”. 
przyjació³, których pasj¹ jest teatr.  W Przegl¹dzie Natomiast 17 czerwca aktorzy  teatru „ART.-RE 
uczestniczy³o 137 m³odych aktorów z terenu Powiatu z Krakowa zagrali bajkê pt. „Smok Wawelski”. 
Mieleckiego. Wszystkie grupy teatralne otrzyma³y od 
organizatorów dyplomy
 i pami¹tkowe statuetki.

Jarmark Wielkanocny w Grochowem            
Wystawy, degustacje, pokazy, warsztaty 

tradycji i zwyczajów zwi¹zanych ze Œwiêtami 
Wielkanocnymi odby³y siê 16 kwietnia w WDKiR 
podczas Jarmarku Wielkanocnego. Tego dnia tak¿e 
wrêczono nagrody i wyró¿nienia oraz otwarto 
pokonkursow¹ wystawê prac uczniów szkó³ 
podstawowych i gimnazjum ph. Pisanki, palmy 
wielkanocne i ozdoby œwi¹tecznego sto³u. Degustacjê 
tradycyjnych potraw wielkanocnych przygotowa³y 
panie z Klubu Dobrej Wspó³pracy -Grochowe I. Pokazy Jubileusz „Grochowiaków”  
wykonywania  zdobienia  pisanek  woskiem    Uroczystoœci  rozpoczê³y siê 3 maja 2011r. 
prezentowa³a Barbara Zych z Grochowego. Jarmark przedpo³udniow¹ Msz¹ Œw. w Koœciele Parafialnym 
Wielkanocny  odby³ siê w ramach projektu w Tuszowie Narodowym., której przewodniczy³ 
ph.„Rok Kultury ludowej Tuszów Narodowy 2011” Ks. Wies³aw Konior Proboszcz Parafii w Tuszowie 
wspó³finansowanego ze œrodków Unii  Europejskiej Narodowym. W godzinach popo³udniowych odby³ siê 
w ramach Osi 4- LEADER  Programu Rozwoju uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dzia³alnoœci Zespo³u Pieœni i Tañca   „Grochowiacy” oraz 

5-lecia towarzysz¹cej zespo³owi Kapeli Ludowej. 
Nagroda i Wyró¿nienie dla Pañ z „Klubu Dobrej Koncert mia³ miejsce na tuszowskim l¹dowisku. 
Wspó³pracy”. W niedzielê palmow¹ Klub Dobrej W namiotach mo¿na by³o podziwiaæ wystawê zdjêæ 
Wspó³pracy Grochowe I, dzia³aj¹cy przy WDKiR  jubilatów z koncertów i wystêpów, dyplomy, listy 
prezentowa³ na Powiatowym Jarmarku Wielkanocnym gratulacyjne i podziêkowania. Nie zabrak³o tak¿e 
w Borowej tradycyjne potrawy i wypieki œwi¹teczne degus tac j i  p rzysmaków t radycyjne j  kuchni  
ozdobione na stoisku dekoracyjnym rêkodzie³em. przygotowanych przez panie z Klubu Dobrej Wspó³pracy 
Prezentacjom jarmarkowym  towarzyszy³a Kapela Grochowe I. Ka¿dy uczestnik imprezy móg³ posmakowaæ 
„Grochowiacy” nagradzana gromkimi brawami, której grochówki z wojskowego kot³a. Jednak kapryœna pogoda 
to muzykowanie widaæ przypad³o zebranej nie pozwoli³a na zrealizowanie programu imprezy 
publicznoœci. Panie z Klubu Dobrej Wspó³pracy w  c a ³ o œ c i .  P o  k o n c e r c i e ,  w y s t ¹ p i e n i a c h  
otrzyma³y wyró¿nienie za ¿ur œwi¹teczny oraz nagrodê okolicznoœciowych i torcie jubileuszowym ulewny 
i IV miejsce za stoisko. Pisanki pani Barbary Zych deszcz zdecydowa³ o przerwaniu imprezy. 
malowane woskiem budzi³y zachwyt wœród Gratulacje i  ¿yczenia z okazji jubileuszu na rêce Marioli 
odwiedzaj¹cych jarmark tym bardziej, ¿e mo¿na by³o Pelic  dyrektor Domu Kultury przekaza³ dla zespo³u 
naocznie zobaczyæ jak je zdobi. Tak¿e Harcerze i kapeli „Grochowiacy”,  Starosta Powiatu Mieleckiego 

Andrzej Chrab¹szcz. Przekazuj¹c ¿yczenia podkreœli³, za 
niezwykle istotn¹ i potrzebn¹ rolê dzia³alnoœci zespo³u 
zwi¹zan¹ z promocj¹ Ziemi Mieleckiej, jej kultury 
i folkloru . Gratulacje przekaza³ dla zespo³u i kapeli Wójt 
Gminy Tuszów Narodowy  Andrzej G³az. Podziêkowania 
dla Marioli Pelic za wieloletni¹ pracê z zespo³em 
przekaza³a m³odzie¿ i dzieci ZPiT „Grochowiacy”. 
Jubileuszowi „Grochowiaków” zorganizowanemu na 
tuszowskim  l¹dowisku przy wspó³pracy ze 
Stowarzyszeniem Awiatycznym towarzyszy³o otwarcie 
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sezonu lotniczego. By³a równie¿ okazja do zapoznania Na podsumowanie konkursu przybyli  uczniowie, którzy 
siê z bogat¹ dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dzia³alnoœci¹ brali udzia³ w XI edycji konkursu, nauczyciele, rodzice 
 i sukcesami stowarzyszenia dzia³aj¹cego od czterech oraz zaproszeni goœcie. Andrzej Chrab¹szcz Starosta 
lat. Zorganizowano wystawê statyczn¹ samolotów Powiatu Mieleckiego, Stanis³aw Tomza Dyrektor 
i modeli samolotów konstruowanych na zajêciach Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
modelarni WDKiR dzia³aj¹cej przy SATN. Wystawê Powiatowego w Mielcu, Renata Paterak Sekretarz 
zdobi³y dyplomy zdobyte przez m³odych modelarzy Urzêdu Gminy w Tuszowie Narodowym. Wszystkim 
podczas ogólnopolskich zawodów. Podczas imprezy uczestnikom konkursu dziêkujemy za udzia³, gratulujemy 
Prezes SATN Bogus³aw Mrozek wrêczy³ statuetki i ¿yczymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu. 
z wyrazami podziêkowañ za wk³ad w rozwój lotnictwa Opiekunom dziêkujemy za zainteresowanie konkursem 
ultralekkiego Andrzejowi Chrab¹szczowi Staroœcie oraz za wk³ad pracy w³o¿ony w przygotowanie  m³odych 
Powiatu Mieleckiego, Józefowi Œwierczkowi –radnemu autorów.  Celem konkursu jest kszta³towanie kultury 
Gminy Tuszów Narodowy, Marioli Pelic za wk³ad czytelniczej, pobudzanie wyobraŸni dzieci i m³odzie¿y 
w rozwój modelarstwa Lotniczego na terenie gminy oraz podjêcie próby samodzielnej twórczoœci literackiej, 
Tuszów Narodowy. ilustratorskiej i edytorskiej. Wszystkie  ksi¹¿ki nades³ane 

na konkurs wzbogac¹ ksiêgozbiór unikatowej Biblioteki W kwietniu 2011r. kapela „Grochowiacy” 
przy Wiejskim Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem. nagra³a p³ytê „Na ludow¹ nutê”, któr¹ po raz pierwszy 
R e l a c j a  i  w y n i k i  k o n k u r s u   n a  s t r o n i e  promowa³a  w³aœnie podczas jubileuszowego koncertu. 
www.wdkirgrochowe.plP³yta zosta³a wydana w ramach projektu realizowanego 

przez Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem 
pn. „Promocja lokalnej twórczoœci kulturalnej”, 
wspó³finansowany ze  œrodków Unii  Europejskiej 
w ramach Osi 4- LEADER  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M i ê d z y n a r o d o w e  Ta r g i   z  u d z i a ³ e m  
„Grochowiaków”
Kapela „Grochowiacy”  koncertowa³a  podczas 
Miêdzynarodowych Targów Turystyki - Promocja 
Regionów, które odby³y  siê w dniach 20-22 maja 2011 r.  
w Hali Widowiskowo-Sportowej "PODPROMIE" 
w Rzeszowie. Kapela pojecha³a na zaproszenie 
p. Tadeusza P³oszaja Dyrektora Podkarpackiego 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Rozœpiewane przedszkolakiNasz udzia³ w Powiatowym Przegl¹dzie Kapel 
8 czerwca br. w sali widowiskowej Grochowskiego i Zespo³ów Folklorystycznych
Domu Kultury po raz 17 spotka³y siê przedszkolaki oraz 

W  Wadowicach Dolnych 5czerwca odby³ siê uczniowie klas „O” szkó³ podstawowych i przedszkoli 
X Jubileuszowy Powiatowy Przegl¹d Kapel Ludowych z terenu gminy Tuszów Narodowy na Festiwalu 
i Zespo³ów Folklorystycznych, organizowany przez Œpiewaj¹cych Przedszkolaków. Podczas festiwalu dzieci 
tamtejszy Gminny Oœrodek Kultury i Sportu pod bardzo chêtnie prezentuj¹  na scenie programy 
patronatem Starosty Mieleckiego. Dom Kultury artystyczne a za wystêpy otrzymuj¹ upominki 
w Grochowem reprezentowali: grupa œrednia ZPiT ufundowane przez Dom Kultury w Grochowem.
„Grochowiacy”, którzy zaprezentowali siê w suicie 
tañców lubelskich, kapela „Grochowiacy” wyst¹pi³a 

Harcerze-Ekolodzy. z wi¹zank¹ melodii rzeszowskich. Po raz pierwszy 
W dniach 20-22 maja odby³ siê XIV zlot XXII edycji w y s t ¹ p i ³ a  g r u p a  œ p i e w a c z a ,  k t ó r a  p r z y  
Ogólnopolskiej Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, akompaniamencie kapeli zaprezentowa³a pieœni regionu 
w którym uczestniczyli harcerze dzia³aj¹cy w WDKiR. rzeszowskiego.
Akcja „Florek” jest corocznie organizowana przez hufiec  Z okazji  obchodzonego w maju br. Jubileuszu Zespo³u
ZHP Ziemi Sanockiej, polega na wykonaniu piêciu zadañ i Kapeli „Grochowiacy” Kapela otrzyma³a z r¹k Starosty 
i artystycznym przedstawieniu ich w meldunkach Andrze ja  Chrab¹szcza ,  p rezen t  w  fo rmie  

profesjonalnego klarnetu. Natomiast z okazji 10 -lecia 
Przegl¹du w Wadowicach, wszystkie wystêpuj¹ce  
grupy i kapele otrzyma³y z r¹k Starosty podziêkowania
i wyrazy uznania oraz pami¹tkowe  statuetki: 

Rozstrzygniêcie powiatowego konkursu „Wydajemy 
w³asn¹ ksi¹¿kê”
Uroczyste podsumowanie rozdanie nagród i wyró¿nieñ  
XI edycji konkursu „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê” 
organizowanego przez Dom Kultury w Grochowem pod  
patronatem Starosty Mieleckiego odby³o siê 10 czerwca 
w sali widowiskowej Domu Kultury w Grochowem. 
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