




DIARIUSZ SAMORZĄDOWY
Sesje rady gminy

W II i III kwartale br. Rada Gminy Tuszów Narodowy 

obradowała na 3 sesjach zwyczajnych w dniach 15 kwiecień, 
16 maja, 26 czerwca i 27 sierpnia, podejmując szereg 
uchwał, które są publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.gminatuszownarodowy.pl  

w zakładce prawo.
Kilka z nich dotyczy prawa miejscowego. Regulują kwestie 
sieci publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz sieci 
publicznych szkół i gimnazjum, gospodarowanie gminnym 
zasobem mieszkaniowym na lata 2013-2017, zmiana 
siedzib obwodowych komisji wyborczych dotyczy Jaślan.
Na XXV sesji rady gminy radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Maliniu, Gminnej Biblioteki Publicznej, Wiejskiego 
Domu Kultury i Rekreacji, a na XXVI Sesji Rady Gminy 
z działalnością: Komisariatu Policji, Ośrodka Zdrowia, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.  Mieli okazje do zadawania 
pytań, celem uszczegółowienia danych zawartych 
w sprawozdaniach. Na tej sesji  rozpatrzone zostało 
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2012 
rok i jednogłośnie udzielone absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu. 
Na koniec roku 2012 dochody i wydatki po zmianach 

przedstawiały się następująco.
Dochody wg  planu 24.025.182,65 zł zrealizowano
 w kwocie  20.490.014,32zł co stanowi 85,29 %,
Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące 
źródła wpływów:
- dochody własne zrealizowane w kwocie                                   
2.350.627,28 zł
 - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych            
146.812,60 zł 
 -  dotacje dla GOPS 3.451.210,27 zł     
 - subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie                  
5.604.256,00 zł 
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                 
2.835.221,00 zł
-  udział w podatku dochodowym od osób prawnych                      
104.853,90 zł
 - subwencja ogólna 3.335.986,00 zł
- subwencja równoważąca 59.960,00 zł
- uzupełnienie dochodów jst 17.325,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa ( Urząd Wojewódzki )                        
285.197,73 zł
- dotacje i dofinansowania z funduszy celowych                          
1.789.770,06 zł
 - dotacje na realizowane projekty 508.794,48 zł
Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach 
w ciągu roku przewidywał kwotę 24.275.408,65 zł. 
Wydatki zrealizowano w kwocie 20.342.058,24zł co 
stanowi 83,80 %

Lp  Nazwa szkoły - wydatków     Plan Wykonanie    %

1 Szkoły podstawowe 5.389.627,66 4.826.763,33 89,56
 2 Oddziały zerowe 394.730,00 353.040,82 89,44
 3 Przedszkola 459.676,38 367.865,34 80,03
 4 Gimnazjum 1.780.237,80 1.696.829,79 95,31
 5 Dowóz uczniów 326.100,00 326.054,70 99,99
 6 Dokształcanie nauczycieli 40.513,00 6.067,50 14,98
 7 Pozostała działalność 329.678,72 320.451,01 97,20
 8 Świetlice szkolne i przedszkolne 386.800,16 360.966,96 93,32

       OGÓŁEM 9.107.363,72 8.258.039,45 90,67
Subwencja oświatowa wynosiła  5.604.256,00 zł.

 
Struktura wydatków za 2012 rok

          Treść            Plan Wykonanie   Wykon. 
 %

Struktura
     %

Wydatki ogółem 24.275.408,65 20.343.058,24 83,80 100

w tym: 1.wydatki bieżące 20.690.139,59 18.676.555,03 90,27 91,80

         z tego:  

wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

10.510.619,97 9.672.821,22 92,03 51,79

dotacje podmiotowe do instytucji 
kultury

495.395,00 494.603,35 99,84 2,65

dotacja podmiotowa dla GZAZ 
PFRON

701.241,20 700.942,05 99,96 3,75

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki  w sektorze oświaty, które obrazuje poniższa tabela
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dofinansowanie GZAZ przez 
województwo podkarpackie

65.778,00 65.778,00 100 0,35

dofinansowanie GZAZ przez Powiat 

  Mielecki

35.000,00 35.000,00 100 0,19

dofinansowanie GZAZ środki własne 
gminy

60.000,00 28.066,00 46,78 0,15

dofinansowanie dla Powiatu 
Mieleckiego

300.000,00 100.000,00 33,33 0,54

dofinansowanie dla Województwa 100.000,00 100.000,00 100 0,54
dotacja podmiotowa dla Izb 
Rolniczych

6.450,00 5.853,62 90,75 0,03

dotacja celowa dla Gminy Miejskiej 
Mielec

30.828,00 30.828,00 100 0,17

dotacja celowa dla Spółek Wodnych 12.000,00 9.423,00 78,53 0,05
dotacja celowa dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych

108.000,00 86.383,20 79,98 0,46

dotacja celowa na ochronę zabytków 36.000,00 27.000,00 75,00 0,14
pozostałe wydatki bieżące 12.461.312,17 7.319.856,59 58,74 39,19

2.Wydatki majątkowe 3.585.269,06 1.665.503,21 46,45 8,20

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2012 
roku

    1.635.451,35 zł

w tym : kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 31.07.2012 1.349.106,00 zł
             pożyczka w BGK o/Rzeszów 28.06.2012 286.345,35 zł
Kredyty i pożyczki  pozostające do spłaty na 31.12.2012 rok 7.844.695,35 zł
             - pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 roku 1.082.380,00 zł
             - kredyt w ING SA o/Tarnów  26.04.2010      371.664,00 zł
             - kredyt w PEKAO SA o/Mielec 24.11.2010 1.150.200,00 zł
             - kredyt w BRE Bank S.A.   29.06.2011      2.381.480,00 zł
             - kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 28.12.2011 1.223.520,00 zł
             - kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 31.07.2012 1.349.106,00 zł
             - pożyczka w BGK o/Rzeszów 28.06.2012 286.345,35 zł

 

 5 czerwca gmina została w znacznej części podtopiona 
na skutek ulewnych deszczów, które podniosły poziomy 
wód.
Koszt akcji ratowniczej wyniósł łącznie -  ok. 48 378,00 
zł  i obejmował:
-ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach,  
-ok. 500 litrów paliwa do motopomp i samochodów,  
-wyżywienie,   
-uszkodzone umundurowanie, sprzęt strażacki,
-piasek,
-usługę koparki celem doraźnego udrażniania  rowów  
i przepustów.

Są to wydatki nieplanowane w budżecie i trzeba na ich 
pokrycie znaleźć dodatkowe środki. Ponadto doszło do 
znacznych uszkodzeń w infrastrukturze, które poddane 
zostały oszacowaniu. 

Komisja ds. szacowania strat w infrastrukturze powołana 
przez wojewodę podkarpackiego w wyniku oględzin 
dokonanych uszkodzeń  uznała straty w naszej gminie na 
kwotę:  615 000,00 zł.

Trwają prace przy termomodernizacji sześciu obiektów 
użyteczności publicznej, które są dofinansowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego w kwocie  1 291 266,00, przy 
wkładzie własnym finansowym w kwocie 973 695,00 zł 
Pracami objęte są następujące obiekty: Urząd Gminy 
Tuszów Narodowy, sala gimnastyczna przy gimnazjum, 
dom strażaka w Grochowem II, dom ludowy w Maliniu, 
dom ludowy w Czajkowej,  stacja uzdatniania wody  
w Jaślanach. 

Stypendia szkolne

Na rok szkolny 2013-2014 będą przyznane stypendia 
szkolne dla uczniów, których dochód na członka 
rodziny nie przekracza 456 zł netto i których rodzice 
złożyli wnioski do 15 września br.  Przewidywana 
kwota dotacji  z budżetu państwa dzielona za 
pośrednictwem kuratorium oświaty wynosi 61 000,00 
zł, a 20% to wkład finansowy własny z budżetu gminy.  
Do urzędu gminy wpłynęło 170 wniosków.

Zadłużenie gminy

R. Paterak

Czerwcowe podtopienia Remonty
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Nazwa obwodu Frekwencja Oddane głosy

Zdzisław Pupa Mariusz Kawa Kazimierz Ziobro

OKW nr 1 Tuszów Narodowy 27% 153 40 48

OKW nr 2 Malinie 17% 156 29 18

OKW nr 3 Ławnica 11% 48 5 8

OKW Nr 4 Borki Nizińskie 24% 98 28 17

OKW Nr 5 Jaślany 27% 232 32 23

OKW nr 6 Czajkowa 29% 81 51 10

OKW nr 7 Sarnów 40% 125 36 17

OKW nr 8 Grochowe 27% 139 44 11

RAZEM 24% 1032 265 152

8 września w okręgu wyborczym Nr 55 obejmującym powiaty: mielecki, kolbuszowski, 
ropczycko-sędziszowski, strzyżowski odbywały się wybory uzupełniające do senatu RP.  
W gminie Tuszów Narodowy frekwencja wyborcza wynosiła 24 %, zdecydowanym faworytem był Zdzisław Pupa, 
który zdobył 1032 głosy, po nim kolejno w pierwszej trójce znaleźli się: Mariusz Kawa 260 głosów i Kazimierz Ziobro 
134 głosy. 

Wyniki z obwodów

Wybory uzupełniające do Senatu

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013

R. Paterak

Wynik budżetu za II kwartał 2013 r. 
Wykonane dochody     -       11.103.395,37 zł 
Wykonane wydatki      -         9.988.700,06 zł       
Nadwyżka                              1.114.695,31 zł. 
Na 30 czerwca r. spłacono raty kredytów i pożyczek  
w wysokości 1.246.963,35 zł.

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy na 
dzień 30 czerwca 2013 r. 
Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i 
zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. 
wynosił 27.312.438,10 zł, zaś wykonanie wyniosło 
11.103.395,37 zł, co stanowi 40,65 % planu rocznego. 
Struktura wpływów na 30 czerwca br. przedstawia się 
następująco: 
1. Dochody własne budżetu 1.329.057,37 zł  
-podatki: od nieruchomości 647.641,27 zł, rolny 
176.171,89 zł, leśny 30.943,40 zł, od środków transportu 
58.936,00 zł, od spadków i darowizn 5.075,32 zł, od 
czynności cywilnoprawnych 54.389,80 zł, dochodowy od 
osób fizycznych 2.731,00 zł, rekompensaty utraconych 
dochodów 2.537,00 zł 
-opłaty 72.334,18 zł(skarbowa 9.398 zł, eksploatacyjna  
11.024,77 zł, zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych 51.911,41 zł 
-dochody majątkowe201.935,87 zł(z najmu i dzierżawy 
40.028,01 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 
161.907,86 zł) 
-dochody z majątku 1.411,44 zł (opłaty za zarząd  
i użytkowanie wieczyste) 

-inne 74.950,20 zł 
2. Dotacje celowe 3.269.766,72 zł w tym:  
na realizację programów PO KL 152.858,68 zł,  
na realizacje zadań z GOPS     1.927.684 zł 
3. Subwencje  5.118.206,00 zł w tym część oświatowa 
, 3.438.320,00 zł, część wyrównawcza 1.618.794,00  zł 
część równoważąca  61.092,00 zł  
4. Udziały w podatku dochodowym 1.386.365,28 zł 
w tym: od osób fizycznych 1.312.768,00 zł i od osób 
prawnych 73.597,28 zł 
Dochody majątkowe 308.034,25 zł (zwrot środków  
za remont Domu Ludowego w Jaślanach 286.345,35 zł, 
dotacja na realizację PSeAP 21.688,90 zł) 
 

Realizacja planowanych wydatków budżetu gminy   
w II kwartale  2013 r. 
Plan wydatków budżetu gminy na 30 czerwca 2013 r. 
wynosił 28.915.916,10 zł, zaś wykonanie   
9.988.700,06 zł , co stanowi 34,54 % planu.  
Wydatki w podziale na:  
wydatki bieżące 9.988.700,06 zł,  
wydatki majątkowe 154.617,37zł 
Na  30 czerwca 2013 r. gmina posiadała następujące 
zobowiązania: 
- krótkoterminowe z tytułu pożyczki w rachunku 
bieżącym, poręczenia dla GZAZ Malinie i kredytu   
ze spłatą w bieżącym roku 685.832,00zł- długoterminowe 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
6.411.900,00 zł. B. Zięba
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W dniach od 17 do 20 maja trwały V Majowe Dni 
Tuszowa Narodowego.
  

17 maja 2013r. odbyły się uroczystości poświęcone 
bł. Janowi Pawłowi II - Patronowi   Gimnazjum  
w Tuszowie Narodowym. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. w intencji społeczności gimnazjalnej z prośbą 
o rychłą kanonizację Patrona, której przewodniczył ks. 
Wojciech Chochół – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha 
w Trześni, a koncelebrował ks. Wiesław Konior – 

proboszcz parafii pw. MBWW w Tuszowie Narodowym 
i ks. Jerzy Skimina. Dalsza część uroczystości miała 
miejsce na placu gimnazjum przed figurą bł. Jana Pawła 
II. Wójt Gminy Tuszów Narodowy- pan Andrzej Głaz 

powitał zebranych i otworzył Majowe Dni Tuszowa 
Narodowego. W swoim wystąpieniu nawiązał do 
wartości i testamentu jaki pozostawił nam bł. Jan Paweł 
II.  Podkreślił, że społeczność szkolna i środowisko 
lokalne są fundamentem dla wszelkiego rodzaju inicjatyw 
społecznych mających na celu kultywowanie pamięci  
o wybitnych Polakach. Uroczystość została uświetniona 
częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży z gimnazjum, 
która słowem i pieśnią uczciła pamięć swego Patrona. 
Na zakończenie odbyło się podsumowanie konkursów: 
„Wiedzy o bł. Janie Pawle II” oraz „Pieśni Maryjnej 
– Totus Tuus”,  których dokonała Stanisława Kardyś 
– dyrektor gimnazjum. Wręczenia nagród dokonał  

ks. Wiesław Konior i pan Andrzej Głaz – Wójt Gminy 
Tuszów Narodowy. O godz. 18.30 odbyła sie uroczysta  
„Majówka z bł. Janem Pawłem II” pod przewodnictwem 
ks. Wiesława Koniora z udziałem mieszkańców wsi. Po 
nabożeństwie majowym uczniowie gimnazjum ponownie 
słowem i pieśnią uwielbili Maryję - Matkę i Królową 
i zawierzyli się Jej na wzór swego Patrona. Całości 
towarzyszył zespół muzyczny z gimnazjum, który 
uświetniał tę wyjątkową uroczystość. 

18 maja 2013r. to dzień rodzinnej familiady na tuszowskim 
lądowisku. Od godziny 15.00 trwały gry i zabawy ph. 
„Tańce wśród piratów”, konkursy dla dzieci i rodziców  
z nagrodami. Nagrodą główną familiady był rower górski, 
który wygrała rodzina państwa Sztuków z Babichy. 
Podczas imprezy można było się częstować wspaniałymi 
wypiekami przygotowanymi przez panie ze Stowarzyszenia 
Kobiet w Borkach Nizińskich i Klubu Dobrej Współpracy 
w Grochowem I. Stoiska zdobiło wyjątkowe rękodzieło 
wykonane i prezentowane przez panie: Marię Barnat  
i Władysławę Maryniak z Grochowego II. Na lądowisku 
nie zabrakło także pokazów lotniczych modeli latających 
oraz wystawy statycznej samolotów Stowarzyszenia 
Awiatycznego Tuszów Narodowy. Uczestnicy festynu 
mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i atrakcji 
wesołego miasteczka. 
19 maja 2013r. był dniem poświęconym Patronce 

Patriotycznie, rodzinnie i religijnie.

W ostatnią niedzielę sierpnia br. w Mielcu  miały miejsce 
XIII Dożynki Województwa Podkarpackiego oraz 
Dożynki Diecezji Tarnowskiej w ramach VII Mieleckich 
Rozmaitości Folkowych. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą polową przy Bazylice Mniejszej pw. św. Mateusza  
w Mielcu, a następnie  korowód dożynkowy  ruszył ulicami 
miasta na stadion Gryfu. Wśród licznie zgromadzonych 
grup wieńcowych były także dwie grupy reprezentujące 
gminę Tuszów Narodowy – grupa wieńcowa z  Grochowego 
I i grupa wieńcowa „Śwarne babki” z sołectwa Malinie II. 
Naszą gminę podczas Mieleckich Rozmaitości Folkowych  
reprezentowało stoisko przygotowane przez Stowarzyszenie 
Klub Dobrej Współpracy z Grochowego I. Na stoisku 
gminy Tuszów Narodowy były między innymi: pyszne 
ciasta z nieco tajemniczymi nazwami – tulipan, niebo  
w gębie, grochowianki, tradycyjne serniki, makowce, kruche 
ciasta z owocami, rogaliki, brozioki, pierniczki, różnego 
rodzaju chleby. Nie zabrakło wędlin w postaci wędzonych 
szynek, boczku, wiejskiej kiełbasy i tradycyjnego 
smalczyku.Prezentowano także pasztet z cukinii i pierogi. 
Do degustacji były także nalewki przygotowane według 
przepisów, jakie zachowały się jeszcze w grochowskich 
rodzinach.  Największym powodzeniem wśród nalewek 
cieszyła się nalewka generalska. Stoisko pięknie  zdobiło 

rękodzieło artystyczne. Były to  kwiaty z bibuły oraz  
drzewa, ptaki 
i kwiaty malowane na deskach. Niezwykłego uroku 
stoisku dodawała  wystawa malarstwa pani Renaty Kusiak 
ph. „Najpiękniejsze zakątki Gminy Tuszów Narodowy”. 
Obejście stoiska zdobiły okazałe owoce, warzywa, piękny 
wieniec dożynkowy sołectwa Malinie i Grochowego I 
oraz przedmioty używane dawniej w gospodarstwach 
tj.  niecki, masielnica, kołowrotek, gliniane naczynia, 
sita i przetaki. Dopełnieniem dekoracji był piękny stary 
ul wśród brzóz i leśnego wrzosu. Prezentacji w formie 
przyśpiewek o gminie i folkowym święcie zaprezentowała 
Kapela „Grochowiacy”,  zaś dyrektor Domu Kultury  
w Grochowem, Mariola Pelic, przedstawiła ciekawostki  
o gminie i zaprosiła do degustacji przygotowanych 
specjałów tradycyjnej kuchni prezentowanej na stoisku. 
Mieleckie Rozmaitości Folkowe to także konkursy 
na najładniejsze obejście, najprzedniejszy destylat  
i najsmaczniejszą strawę. Nasze stoisko niestety w tym 
roku nie otrzymało nagrody, natomiast Koło Gospodyń 
z Jaślan zgłosiło do konkursu na najprzedniejszą strawę 
potrawę o nazwie „polewka z razowego chleba”,  za którą 
zdobyło III miejsce.

XIII Dożynki Województwa Podkarpackiego 
oraz Dożynki Diecezji Tarnowskiej 

w ramach VII Mieleckich Rozmaitości Folkowych.

M. Pelic
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Tuszowskiej Parafii Matce Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Mszy Św. Odpustowej przewodniczył ks. Krzysztof 
Szaniawski. W uroczystości licznie wzięli udział 
mieszkańcy, zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe 
szkół i stowarzyszeń. W godzinach popołudniowych do 
późnych godzin wieczornych trwały występy zespołów 
muzycznych i wokalnych. Koncert zapoczątkowała schola 
działająca przy parafii następnie po majówce  tuszowską 
świątynię wypełniła sakralna muzyka organowa  
w mistrzowskim wykonaniu prof. Michała Dąbrowskiego 

z towarzyszeniem sopranistki Jolanty Kaufman  
z Warszawy. Dużym powodzeniem cieszyły się koncerty  
przy Krzyżu Jubileuszowym - orkiestry instrumentów 
dętych i blaszanych oraz zespołu Labirynt, przy 
muzyce którego uczestnicy tańczyli do późnych godzin 
wieczornych.
20 maja 2013 r. Mszą św. w Kościele Parafialnym 
w Tuszowie Narodowym za spokój duszy generała  
W. Sikorskiego rozpoczęły się  obchody 132. rocznicy 
urodzin generała. Po mszy uczestnicy święta  przy 
dźwiękach uczniowskiej kapeli gimnazjum przeszli 

pod pomnik generała, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. 
Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Generała 
Sikorskiego. Oficjalnego otwarcia patriotycznego święta 
dokonał Wójt Gminy Andrzej Głaz, który powitał gości  
i nawiązał do tradycji tuszowskich uroczystości. 
Następnie głos zabrał ppłk Mirosław Ciesielski  
Komendant WKU w Mielcu, który odczytał akty  
nominacji na I Stopień Oficerski przyznany kombatantom: 
Franciszkowi Wieczerzakowi z Tuszowa Małego   
i Franciszkowi Gruszeckiemu z Malinia. Wręczenia 
dokonał Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu 
Mieleckiego wraz ze Zdzisławem Kortyką prezesem 
Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Kolejną osobą odznaczoną był 
pan Wojciech Kłoda z Tuszowa Narodowego, który został 
odznaczony Krzyżem  Czynu  Frontalnego  I i II Armii 
Wojska Polskiego 1943-1945 przyznanego przez Zarząd 
Główny ZKRPiBWP. Uhonorowani odznaczeniami 
walczyli za Polskę, byli żołnierzami II Armii Wojska 
Polskiego i brali  udział w niezwykle krwawych walkach 
o Wał Pomorski.
Odznaczonym wyrazy uznania i listy gratulacyjne złożyli 
także Wójt Gminy Andrzej Głaz i Sekretarz Gminy  
Renata Paterak. Po wręczeniu odznaczeń dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego w Tuszowie 
Narodowym z Filią w Grochowem zaprezentowały 
program artystyczny poświęcony patronowi szkoły. Po 
występie uczniów odbyło się wręczenie nagród laureatom 
konkursów i turniejów towarzyszących obchodom 
rocznicowym urodzin generała. Nagrody wręczali: 
Andrzej Głaz wójt gminy, Jan Tarapata radny sejmiku 
wojewódzkiego, Andrzej Chrabąszcz starosta powiatu 
mieleckiego oraz Joanna Rębisz dyrektor biura senatora 

Władysława Ortyla.

4 lica w Tuszowie Narodowym miały miejsce uroczyste 
obchody 70. rocznicy śmierci gen. Władysława 
Sikorskiego.

Obchody odbywały się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława 
Ortyla. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w Kościele 
parafialnym pw. MBWW w Tuszowie Narodowym 
z udziałem księży proboszczów Krzysztofa Gac  
z Sędziszowa Małopolskiego, Wojciecha Chochoła  
z Trześni, Józefa Węglickiego z Sarnowa i Wiesława 
Koniora z Tuszowa Narodowego.

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przeszli 
pod pomnik generała Sikorskiego, gdzie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Obchody 
uświetnił udział asysty wojskowej z Nowej Dęby 
i członków Związku Strzeleckiego „Strzelec”  
z Sędziszowa Małopolskiego i Dębicy. Ponadto na obchody  
przybyli: komendant WKU w Mielcu ppłk Mirosław 
Ciesielski, radni szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego, kierownicy jednostek organizacyjnych,  
kombatanci, represjonowani, sybiracy, członkowie TSK 
im. gen Sikorskiego, sympatycy osoby generała, poczty 

sztandarowe.

O roli gen. Sikorskiego i jego wielkości mówił w swoim 
wystąpieniu Andrzej Głaz wójt gminy Tuszów Narodowy. 
Z kolei marszałek województwa Władysław Ortyl 
zaznaczył, że od lat brał udział w tuszowskich obchodach, 
które są bardzo budujące. 

Z wielkim wzruszeniem zebrani wsłuchali się w utwory 
poetyckie poświęcone generałowi, których interpretacji 
dokonali artyści z Rzeszowa Dorota Kwoka i Stach 
Ożóg. Następnie zespół śpiewaczy „Kalina” i Kapela 
„Grochowiacy” funkcjonujący przy WDKiR w Grochowem 
wykonali wiązanką melodii i pieśni patriotycznych.  
 
W tym dniu zbiory centrum pamięci wzbogacone zostały 
o odlew popiersia gen. Sikorskiego,  przekazany przez 
Prezesa TSK im. gen Sikorskiego Jerzego Rzepkę.  
Uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzania 
centrum pamięci oraz wpisów w księdze pamiątkowej.

70 rocznica śmierci generała Sikorskiego. 

Rodzina Sztuka, która 
w konkursie wygrała rower

M. Pelic, S. Kardyś

R.Paterak
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21 lipca br. na stadionie w Ławnicy, przy licznie zebranych 
kibicach i pięknej słonecznej pogodzie odbywały się 
sportowo- pożarnicze zawody jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy. 
Wzięło w nich udział 19 drużyn w tym: 12 drużyn męskich, 
2 kobiece, 4 drużyny chłopców i 1 drużyna dziewcząt.

Komisji sędziowskiej przewodniczył kpt Marek Pietryka 
z PSP w Mielcu.

Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Grupa A Mężczyźni: 
I miejsce OSP Sarnów 

II miejsce OSP Tuszów Narodowy 

III miejsce OSP Dębiaki

Grupa C Kobiety: 
I miejsce OSP Czajkowa 

II miejsce OSP Grochowe II

Drużyna dziewcząt zgłosiła się tylko jedna 
z OSP Malinie II

Drużyny chłopców: 
I miejsce OSP Malinie I 
II miejsce OSP Borki Nizińskie 

III miejsce OSP Malinie II 
IV miejsce OSP Jaślany

Nagrody wręczył wójt gminy Andrzej Głaz 
wraz z sekretarz gminy Renatą Paterak  
i prezesem zarządu gminnego OSP Józefem 
Świerczkiem. Nad sprawnym przebiegiem 
zawodów czuwał gminny komendant 
OSP Kazimierz Nowak wspierany przez 
organizatorów zawodów, tj. OSP Ławnica na czele  
z radnym tej miejscowości panem Zdzisławem Sową.

„…Jako wójt tuszowskiej gminy staram się wspierać 
jednostki ochotniczych straży pożarnych w miarę 
naszych ograniczonych możliwości finansowych. Cieszę 
się, że z roku na rok mamy coraz lepsze zaplecze taboru 

samochodowego, remontowane kolejne domy strażaka. 
W tym roku będzie to dom strażaka w Grochowem II, 
Czajkowej, Maliniu. W ubiegłym roku nowy samochód 
trafił do OSP Dębiaki i Borki Nizińskie, a w tym roku 
jeszcze zasili OSP Tuszów Narodowy. Dziękuję tym, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie zawodów, ich 
organizację na czele z gminnym komendantem OSP kpt. 
Kazimierzem Nowakiem i sołtysem sołectwa Ławnica 
panem Zdzisławem Sowa. Dziękuję sędziom państwowej 
straży pożarnej z Mielca. Dziękuję wszystkim biorącym 
udział w zawodach za wysiłek i poświęcenie. Gratuluję 
zwycięzcom, którzy zapracowali na sukces. Życzę wam 
druhowie wszelkiej pomyślności dla Was i waszych rodzin. 
Pragnę również wyrazić życzenie, aby nasze jednostki 
ochotniczych straży pożarnych były wciąż tak aktywne  
i włączały się nadal w życie naszej społeczności lokalnej, 
niosąc pomoc i ratunek w chwilach zagrożeń. Oby 
kataklizmy nas omijały, a wszyscy biorący udział w akcjach 
wracali z nich cali i zdrowi…” fragment wystąpienia wójta 
gminy Andrzeja Głaza.

Podwójny triumf Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z OSP Malinie II w Zawodach Powiatowych

8 września 2013 odbyły się VII Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych systemem CTIF Powiatu Mieleckiego. 
Zawody tego typu odbywają się regularnie co dwa lata  

Gminne i powiatowe zawody sportowo pożarnicze

W turnieju wzięły udział najlepsze drużyny piłkarskie 
Gminy Tuszów Narodowy. Eliminacje zostały rozegrane 
13 lipca, na trzech stadionach sportowych, natomiast 
turniej finałowy odbył się 28 lipca, na stadionie sportowym 
w Maliniu. Wzięły w nim udział 4 drużyny; zwycięzcy 
eliminacji  i gospodarz turnieju.

Ostateczna kolejność drużyn i nagrody pieniężne 
wręczone w turnieju : 
1. LKS BABICHA – puchar + 1100 zł             
2. SOKÓŁ Malinie   900 zł  
3. LKS DĘBIAKI   700 zł                                   
4. PITMARK Jaślany – dyplom + 500 zł 
5-6.  JUTRZENKA Ławnica – 200 zł,                   
IKARUS Tuszów Narodowy – 200 zł

Okazały puchar, dyplomy i nagrody finansowe dla drużyn 
wręczyli: Wójt Gminy, Andrzej Głaz, Przewodniczący 
Rady Gminy Waldemar Maziarz i radny Sejmiku 
Samorządowego Województwa Podkarpackiego  
Jan Tarapata. 

zwycieska drużyna LSK Babicha

Zwycięska drużyna młodziezowa z Malinia  

R. Paterak

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuszów Narodowy

F. Ungeheuer
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Przy pięknej słonecznej pogodzie 18 sierpnia 
w sołectwie Grochowe odbył się I Festiwal Dożynkowy 
Gminy Tuszów Narodowy. Uroczystości rolniczego 
święta rozpoczęły się  w kościele parafialnym pw.  
MBWW w Tuszowie Narodowym dziękczynną mszą 
świętą, koncelebrowaną przez księży proboszczów  
z terenu Gminy Tuszów Narodowy pod przewodnictwem 
ks. prałata Andrzeja Ramsa z Chorzelowa.
Po mszy świętej barwny korowód na czele z kapelą ludową 
„Grochowiacy” tworzony przez 14  grup wieńcowych  
reprezentujących tuszowskie sołectwa: Babichę, Borki 
Nizińskie, Czajkową, Dębiaki, Grochowe I, Grochowe II, 
Jaślany, Józefów, Ławnicę, Malinie I, Malinie II, Pluty, 
Sarnów, Tuszów Narodowy przybył na tereny zielone przy 
Domu Kultury w Grochowem.  
Powitania zaproszonych gości oraz bardzo licznie 
zgromadzonych mieszkańców dokonał sołtys wsi Grochowe 
Jerzy Sokołowski  wraz  z Mariolą Pelic dyrektor 

WDKiR w Grochowem. Następnie głos zabrał gospodarz 
gminy – wójt Andrzej Głaz. Otwierając uroczystość  
w swoim wystąpieniu zwrócił się do rolników i ich rodzin 
ze słowami wyrażającymi wdzięczność i szacunek za trud 
codziennej pracy na roli: „...to przywiązanie chłopa do 
ziemi powoduje, że nie patrząc na wszelkie niedogodności, 
co roku podejmuje trud uprawy ziemi i za to należą mu się 
wyrazy uznania, wdzięczności oraz życzenia Szczęść Boże 
w oczekiwaniu na lepsze czasy w pracy na roli..”– mówił 
wójt gminy. 
Wiele słów podziękowań i uznania dla ciężkiej pracy rolnika 
wyrazili także przybyli na święto plonów w Grochowem  
goście: Tomasz Poręba – europoseł, Krzysztof Popiołek 

- poseł na Sejm RP, Bogdan Romaniuk - członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, Jan Tarapata - radny 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zdzisław Pupa – 

od 8 września senator RP, Andrzej Chrabąszcz - starosta 
powiatu mieleckiego oraz  Zbigniew Tymuła - radny 
powiatowy. 
Tradycyjne obrzędy dożynkowe rozpoczęli gospodarze 
sołectwa, w którym obchodzono tegoroczne święto plonów. 

Wieńcowi z sołectwa Grochowe przekazali wójtowi 
gminy Andrzejowi Głazowi pachnący bochen chleba 
wypieczony z tegorocznych zbiorów wraz z życzeniami 
i wieńcem dożynkowym, którym według tradycji 
częstowano uczestników uroczystości. Następnie na 
scenie prezentowały się kolejne sołectwa z przyśpiewkami 
i pięknymi wieńcami. Było w nich wiele pochwał dla 
ludzi, którzy zasłużyli sobie, by o nich wspomnieć  
w przyśpiewkach. Było też o troskach i problemach, które 
trzeba pomyślnie rozwiązać. Dziękując za prezentacje 
dożynkowe i piękne, pracochłonne dzieła żniwne, wójt 
gminy wręczył wszystkim grupom wieńcowym dyplomy 
i równorzędne nagrody finansowe. Niemałą atrakcją były 
stoiska wystawienniczo – degustacyjne przygotowane 
przez Klub Dobrej Współpracy w Grochowem I,
Stowarzyszenie Kobiet z Borków Nizińskich, 
Stowarzyszenie Kobiet „Nasze Grochowe II” oraz Koło 
Gospodyń z Jaślan. Wśród wyrobów prezentowanych na 
stoiskach można było posmakować m.in. domowych ciast 
i nalewek, kapuśniaczków, pierogów, swojskiego chleba 
ze smalcem i ogórkami kwaszonymi, swojskich wyrobów 
wędliniarskich. Podziwiać można było również wystawę 
„Najpiękniejsze zakątki Gminy Tuszów Narodowy” oraz 
malarstwo na deskach autorstwa pani Renaty Kusiak.  
Dożynki uświetniły występy kapeli ludowej oraz ZPiT 
„Grochowiacy” z Domu Kultury w Grochowem. Jak na 
Grochowe przystało, smaczną  grochówką poczęstowano 
wszystkich chętnych przybyłych na dożynki. Spotkanie 
dożynkowe zakończyło się zabawą taneczną pod chmurką 
przy muzyce zespołu „Braders”.� � � � � � � � � 	 
 � � � � 
  � � � � � � � � � � � � � � � 
  � � � � � � � �� �  � � � � � � � 
 � � � �  � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " � � # � � � � $ �  � � � � % & �  � � � �' � � � � � �  ! � � � � � � ( ) ) * + ( ) , - � � � � �  ! � � � � � � � �� � � � �  � � � � � # � � �  �  � � � . � � � � � 
 � � � �  ! � � � �� ! / 0 � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
 � � � � 
 � � �  � � � � � � � � � 
 ( ) , -� � � �  ! � � � � 1 / � � �  ! � � � � � # � �  ! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  . � � � � � � � 2 � �  � % & �  � � � � ' � � � � � �  ! . 2 % ' 3� � � � � #  � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � # � � �  �  � � � . � � � � � 
� � � �  ! � � � � /

Festiwal Dożynkowy w Gminie Tuszów Narodowy

i  w tym roku pierwszy raz odbyły się na terenie 
gminy Tuszów Narodowy, a gospodarzem zawodów 
była jednostka OSP Malinie II. Zawody odbyły się  
w dwóch konkurencjach, sztafeta oraz ćwiczenie 
bojowe, a o zwycięstwie decydowały szybkość oraz 
bezbłędność wykonania ćwiczeń. System CTIF przewiduje 
również premie za średni wiek zawodników – im mniejsza 
średnia wieku całej drużyny, tym więcej punktów  
(3 punkty za każdy rok różnicy). 

W zawodach udział wzięło łącznie 17 drużyn, z czego 
11 w kategorii chłopięcej i 6 w kategorii dziewczęcej. 
Dużą niespodziankę sprawili nam młodzi zawodnicy OSP 
Malinie II, którzy zwyciężyli w obu kategoriach!!! Obie 
drużyny od dwóch lat prowadzi Naczelnik OSP Malinie 
II – Waldemar Sieczka, który wkłada w pracę z młodzieżą 
wiele serca. Dzięki ciężkiej pracy drużyny osiągnęły 
ogromny sukces w skali powiatu, ale to nie wszystko, 
zwycięstwo w powiecie pociąga za sobą awans na zawody 

wojewódzkie, które odbędą się w przyszłym roku.

Gminę Tuszów Narodowy reprezentowały również 
drużyny chłopięce z OSP Malinie I oraz z OSP Jaślany. 
Jednostki te zajęły kolejno ósme i dziesiąte miejsce.

Skład drużyny dziewczęcej OSP Malinie II:

Julia Bolon, Julia Wojdyła, Wiktoria Wieczerzak, Lidia 
Białas, Monika Dąbrowska, Aleksandra Rusin, Jolanta 
Rusin, Alicja Piekarska, Dominika Hyjek, Emilia 
Strycharz, Klaudia Kononowicz

Skład drużyny chłopięcej OSP Malinie II:

Albert Wieczerzak, Jakub Sasor, Jakub Piekarski, Mateusz 
Szczuciński, Kamil Chlebicki, Marcin Małodziński, 
Adrian Wieczerzak, Mikołaj Wojdyła, Piotr Bauer. 

W. Sieczka
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Wakacje
Podczas wakacji dzieci i młodzież z naszej gminy miały 
możliwość skorzystania z ciekawego i bezpiecznego 
wypoczynku zorganizowanego przez różne instytucje.

Półkolonia dla 47 uczniów w szkole w Jaślanach 
organizowana przez WDKiR Grochowe została 
dofinansowana ze środków Gminnej Komisjii 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniach 1 – 6 lipca odbył się wyjazd do Janowa 
Lubelskiego. Już po raz trzeci został on zorganizowany 
przez parafię w Tuszowie Narodowym. Inicjatorem 
wypoczynku był ks. Jerzy Skimina. W licznych 
atrakcjach wzięło udział 34 uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjum. Nad bezpieczeństwem czuwali: ks. Jerzy 
Skimina, Stanisław Pelic, Monika Rzeźnik, Małgorzata 
Wieczerzak, Małgorzata Forczek. Wyjazd został 
dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Tuszowie Narodowym  
i GOPS w Tuszowie Narodowym.

W lipcu odbył się obóz dla dzieci z terenu gminy, 
których rodziny ucierpiały w konsekwencji wiosennych 
podtopień. W odpoczynku nad morzem wzięło udział  
32 uczniów szkół z terenu gminy. Wyjazd został 

sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

27 sierpnia grupa dzieci i młodzieży z Tuszowa 
Narodowego odpoczywała w Kurozwękach. Wyjazd był 
nagrodą za udział w festiwalu dożynkowym. Wycieczkę 
zorganizowali: Małgorzata Wieczerzak, ks. Jerzy Skimina 
i Józef Świerczek.

Dwumiesięczne, letnie wakacje dobiegły końca. Dzieci 
wypoczęte i pełne wspaniałych wspomnień wróciły do 
szkół i swoich obowiązków. 

2 września 2013 r. we wszystkich szkołach w naszej 
gminie zabrzmiał pierwszy dzwonek. Zgodnie z tradycją 
rozpoczęto nowy rok szkolny nabożeństwami w kościołach 
parafialnych.

Gminne  obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, Święta Matki Bożej Królowej Polski  i Dnia 
Strażaka w Tuszowie Narodowym rozpoczęła Msza 
Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków, którą odprawił 
ksiądz proboszcz Wiesław Konior. W homilii przypomniał 
wielowiekową tradycję kultu Matki Bożej w Polsce  
(1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz składając śluby 
w katedrze lwowskiej ogłosił Najświętszą Maryję Pannę 
Królową Korony Polskiej). Nawiązał także do uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i roli, jaką pełnią strażacy ochotnicy. 
Następnie barwny korowód z udziałem 17 pocztów 
sztandarowych, przy dźwiękach uczniowskiej kapeli 
tuszowskiego gimnazjum przeszedł pod figurę bł. Jana 
Pawła II  i pomnik gen. Wł. Sikorskiego, gdzie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów. Przed pomnikiem Generała 
miały miejsce dalsze uroczystości. Tutaj Wójt Gminy 
Andrzej Głaz w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie 
pamięci o historii i narodowych bohaterach w trosce  
o wychowanie w duchu wartości religijno-patriotycznych. 
Zaakcentował rolę i znaczenie druhen i druhów,strażaków, 
których patronem jest św. Florian. Uroczystości były 
okazją do wręczenia medali i odznak „Wzorowy strażak”. 
W ten sposób uhonorowani zostali druhny i druhowie 
strażacy, którzy w sposób szczególny angażowali się  
w pracę  i działalność na rzecz rozwoju OSP i bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali druhowie:

Józef Piątek – OSP Józefów• 

Romuald Popiołek – OSP Józefów• 

Janusz Paterak – OPS Czajkowa• 

Kazimierz Łącz – OSP Sarnów• 

Michał Świątek – OSP Sarnów• 

Mieczysław Kasprzak – OSP Grochowe I• 

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali druhowie:

Dawid Wójciak – OSP Czajkowa• 

Dariusz Borajski – OSP Dębiaki• 

Zbigniew Ciemięga – OSP Grochowe I• 

Zenon Paterak – OSP Sarnów• 

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali druhowie:

Artur Uzar – OSP Czajkowa• 

Sylwester Boreński – OSP Czajkowa• 

Magdalena Dydo – OSP Czajkowa• 

Kazimierz Kupiec – OSP Czajkowa• 

Marcin Głaz – OSP Malinie II• 

Andrzej Głaz – OSP Jaślany• 

Mariusz Hejnas – OSP Malinie I• 

Jakub Krempa – OSP Sarnów• 

Stanisław Pszeniczny – OSP Dębiaki • 

Krzysztof Tabor – OSP Grochowe I• 

Odznaką „Wzorowy strażak odznaczeni zostali 
druhny i druhowie:

Beata Zielińska – OSP Czajkowa • 

Klaudia Łącz - OSP Czajkowa• 

Kinga Dudzik - OSP Czajkowa• 

Anna Zielińska - OSP Czajkowa• 

Magdalena Łącz - OSP Czajkowa• 

Karolina Łącz - OSP Czajkowa• 

Natalia Konefał - OSP Czajkowa• 

Beata Hyjek - OSP Czajkowa• 

Kamil Mierzwa – OSP Malinie II• 

Konrad Kardyś – OSP Malinie II• 

Tomasz Witek – OSP Malinie I• 

Piotr Głowienka – OSP Sarnów• 

3 maja w Tuszowie Narodowym

R. Paterak

Życzymy wszystkim uczniom  
i nauczycielom wspaniałego roku 

2013/14, licznych sukcesów  
i wiele radości.

Redakcja
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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II 
W TUSZOWIE NARODOWYM

UZDOLNIENI MATEMATYCZNIE– 
PRZYRODNICZO W TUSZOWSKIM 

GIMNAZJUM
10-ciu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tuszowie Narodowym otrzymało 
stypendium Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 
nauk matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 
2012/2013. Miesięczna wysokość stypendium wynosi  
250 zł., przez okres 12 miesięcy tj. 1 września 2012r do  
31 września 2013r. Uczniowie, którzy otrzymali 
stypendium to: Leśniak Weronika  – klasa Ib – opiekun  
p.  Zofia Skwara, Katarzyna Konefał  – klasa I – opiekun 
p. Zofia Kardyś, Sylwia Hyjek  – klasa I b – opiekun  
p. Wioletta Zając, Mateusz Barszcz  – klasa Ic – opiekun 

p. Urszula Czerw, Rafał Konefał  – klasa III a – opiekun 
p. Wioletta Zając (trzykrotny stypendysta), Radosław 
Ciemięga – klasa I c – opiekun p. Urszula Czerw, Natalia 
Krempa – klasa I b – opiekun p. Zofia Skwara, Konrad 
Dydo – klasa I - opiekun p. Renata Lonczak, Damian 
Rzeźnik  – klasa I c – opiekun p. Monika Rzeźnik, Paweł 
Kusek – klasa I c – opiekun p. Urszula Czerw.
                                                                                               

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY
Uczennica klasy III a naszego gimnazjum - Klaudia Gudz 

została laureatką  konkursu czytelniczego dla gimnazjów 
zorganizowanego przez SNaP o/Mielec i Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką  w Rzeszowie z Filią w Mielcu.  
Opiekun - pani Barbara Ćwięka.

XVI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY 
BIBLIJNEJ  „Z PISMEM ŚWIĘTYM W TRZECIE 

TYSIĄCLECIE”
W eliminacjach szkolnych zwyciężyły: Anna Chruściel 
z kl. IIIc, Natalia Krempa i Weronika Leśniak z kl. Ib, 
uzyskując największą liczbę punktów. Dnia 13 marca 
uczennice te wraz z katechetką Martą 
Ryniewicz udały się do Woli Baranowskiej, 
aby rywalizować z najlepszymi na szczeblu 
dekanalnym. I miejsce z zakresu wiedzy 
biblijnej zajęła uczennica z Publicznego 
Gimnazjum w Tuszowie Narodowym 
- Ania Chruściel i tym samym została 
finalistką tego etapu, zaś trzecie miejsce 
zdobyła Natalia Krempa. 19 kwietnia  Ania 

Chruściel z kl. IIIc pod opieką katechetki 
Marty Ryniewicz wzięła udział w finale 
konkursu biblijnego w Sandomierzu. 
Ksiądz biskup ordynariusz Krzysztof 
Nitkiewicz pogratulował wszystkim 
uczestnikom, pochwalił za wykazanie się 
gruntowną wiedzą ze znajomości Księgi 
Rodzaju rozdziały 26 - 50 oraz wręczył 
finalistom dyplomy i nagrody rzeczowe.         

„Moje domowe doświadczenie fizyczne”
Dnia 10 kwietnia w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Tuszowie Narodowym odbył się konkurs dla klas I 
pt. „Moje domowe doświadczenie fizyczne”. Uczniowie 
przygotowywali wiele interesujących eksperymentów, 
które później przedstawiali przed komisją w składzie: 
Wioletta Zając – nauczyciel fizyki, Pawł Bik i Mariusz 
Zieliński – uczniowie klasy III b.

GMINNY KONKURS PIEŚNI MARYJNEJ  
ph. „TOTUS TUUS” 

15 maja w Kościele Parafialnym pw. MBWW w Tuszowie 
Narodowym odbył się już po raz trzeci Gminny Konkurs 
Pieśni Maryjnej dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 
gminy, którego organizatorem było Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym oraz Parafia 
p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie 
Narodowym. 

Nagrodzeni zostali: I grupa wiekowa kl.0-III: 
I miejsce  Justyna Krupa SP Tuszów Narodowy, 
II miejsce Anna Czekaj SP Tuszów Narodowy, 
III miejsce Anna Hyjek  Filia w Grochowem. 
Wyróżnienie: Szymon Maziarz Filia w Grochowem, 
Marzena Wąsik SP Tuszów Narodowy. 

II grupa wiekowa IV- VI: 
I miejsce Kacper Zięba filia w Grochowem, 
II miejsce Michał Wieczerzak SP Tuszów Narodowy, 
III miejsce Jolanta Rusin ZS w Maliniu. 
Wyróżnienie za akompaniament: Daniel Nowak Filia  

w Grochowem. 
III grupa wiekowa gimnazjum: 
I miejsce Klaudia Rokoszak, 
II miejsce Magdalena Trela, 
III miejsce Damian Łącz. 
Wyróżnieni za akompaniament: Józef Buława, Szymon 
Drzymała.

 

 

Uczestnicy Gminnego Konkursu Pieśni Maryjnej
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KONKURS FIZYCZNY  „LWIĄTKO”
28 marca  uczniowie przystąpili do Polsko-Ukraińskiego 
Konkursu Fizycznego „Lwiątko”. Laureatami, 
zdobywając tytuł „TAON” zostali: Rafał Konefał kl. 

IIIa, Paweł Bik kl. IIIb oraz Anna Chruściel kl. IIIc. Nie 
tylko trzecioklasiści wykazali się wiedzą. Największą 
niespodzianką okazali się uczniowie pierwszych klas, 
którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Byli to m.in. 
Mateusz Barszcz, Katarzyna Konefał,  Kamil Ciemięga, 
Konrad Dydo, Radosław Ciemięga oraz  Piotr Kapel. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II  
PH. „ Jan Paweł II – bliski mojemu sercu”

Dnia 9 maja 22 uczniów gimnazjum wykazało się wiedzą 
na temat życia swojego Patrona. Nagrodzeni zostali:
I miejsce Klaudia Gudz, i Jacek Gesing, 
II miejsce Karol Łącz, 
III miejsce Wiktoria Cerefin i Paweł Bik.

PROJEKT OGÓLNOPOLOSKI  
ETNOLOG

W roku szkolnym 2012/2013 26 uczniów  
gimnazjum  z klas I- III wzięło udział w 
programie edukacyjnym Etnolog- zaloguj 
się na ludowo!  prowadzonym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem 
programu Etnolog- zaloguj się na ludowo! 
przygotowanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, współfinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego było odkrywanie  
i dokumentowanie za pomocą nowych mediów tradycji 
ludowych w swojej miejscowości. W programie uczniowie 
organizowali działania na rzecz społeczności lokalnej: 
prowadzili badania, kręcili filmy, organizowali lekcje 
i wystawy. W działaniach mieli okazję doświadczyć 
pracy zespołowej, podczas której szukając samodzielnie 
rozwiązania problemu, zdobywali nową wiedzę.  
19 marca odbyło się spotkanie i zajęcia warsztatowe z  panią 
etnograf Joanną Kościańską z Warszawy. Na spotkanie 
przybyła również  sekretarz Gminy Tuszów Narodowy, 
p. Renata Paterak, która opowiedziała krótką historię 
dotyczącą pochodzenia miejscowości Tuszów Narodowy. 
Zespół Pieśni i Tańca Grochowiacy, którego opiekunem 
jest p. Mariola Pelic- dyrektor Wiejskiego Domu Kultury 
i Rekreacji w Grochowem zaprezentował suitę tańców 
krośnieńskich. Po występie zespołu szkolna kapela zagrała 
kilka znanych utworów. Kolejnym punktem spotkania były 
warsztaty, które pozwoliły poznać zasoby Lasowiaków 
i ich tradycje wielkanocne. Podziękowania przede 
wszystkim składamy na ręce pani dyrektor Stanisławy 
Kardyś, która stworzyła miłą i przyjazną atmosferę podczas 
zajęć, angażując się w przygotowania  do spotkania 

z gościem z Warszawy. 
PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
W roku szkolnym 2012/13 uczniowie klasy drugiej 
gimnazjum po raz kolejny przystąpili do realizacji  
obowiązkowego projektu gimnazjalnego, którego wynik, 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego, będzie 
odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
Utworzono 14 grup, których opiekunami byli: p. Barbara 
Ćwięka (2 grupy),  p. Urszula Czerw, p. Edyta Jadach, 
p. Zofia Kardyś,  p. Tomasz Kasprzak, p. Renata 
Lonczak, p. Renata Lasek, p. Aneta Piwnica, p. Marta 
Ryniewicz, p. Stanisław Pelic, p. Monika Rzeźnik, 
p. Wioletta Zając. Główną pieczę nad ich realizacją 
sprawowała p. Grażyna Kusek - szkolny koordynator 
projektów.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE                                                                                                                                 

TUSZOWIANIE UCZCILI PAMIĘĆ  
O POWSTANIU STYCZNIOWYM    

12 kwietnia w Gminie Tuszów Narodowy odbyły 
się obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego 
pod Patronatem Wójta Gminy Tuszów Narodowy.  

Uroczystości zostały poprzedzone cyklem lekcji 
historycznych oraz konkursów skierowanych 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
z terenu gminy. Organizatorzy obchodów  
tj.: Parafia p.w. MBWW w Tuszowie Narodowym, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym 
uczcili pamięć o powstańcach i powstaniu z okazji „Roku 
Powstania Styczniowego”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym pw. MBWW w Tuszowie 
Narodowym w intencji Ojczyzny i za wszystkich, którzy 
oddali życie za Wolną Sprawiedliwą Polskę, którą odprawił 
ks. Wiesław Konior – proboszcz tuszowskiej parafii.  
Po Mszy Świętej zostały złożone wiązanki kwiatów 
i zapalone znicze przed Golgotą Wschodu i Golgotą 
Smoleńską. Licznie zebrani goście,wśród których 
byli m.in.senator W. Ortyl, poseł K. Popiołek, starosta  
A. Chrabąszcz, radni powiatowi i gminni, dzieci  
i młodzież, poczty sztandarowe przemaszerowali  
do budynku gimnazjum, aby wziąć udział  
w okolicznościowej wieczornicy przygotowanej pod 
kierunkiem  p. Moniki Rzeźnik.
IMPREZY I WYCIECZKI
13 czerwca w uroczystość św. Antoniego z Padwy, 
młodzież gimnazjalna udała się do do Sanktuarium  
św. Antoniego w Padwi Narodowej. Tam uczestniczyła 
wraz z opiekunami: p. M. Ryniewicz, p. B. Ćwięką  
i p. J. Barszcz we Mszy św. odpustowej, modlitwie 
ku czci św. Antoniego i procesji. Pielgrzymka była 

Część artystyczna w gimnazjum
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wyrazem wdzięczności Bogu za wszelkie łaski 
otrzymane za wstawiennictwem św. Antoniego i bł. Jana 
Pawła II z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę. 
W dniach 12-13 czerwca uczniowie klas II a, II b oraz 
klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce szkolnej  pod 
hasłem „Odkrywamy  Podkarpacie”. Uczniami opiekowali 
się nauczyciele: Renata Lasek, Monika Rzeźnik  
i Stanisław Pelic.                                                                             

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZA DRUGIE PÓŁROCZE 
2012/2013
UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ

klasa Ia: Katarzyna Konefał śr. 5,21; Karol Łącz;  
klasa Ib: Konrad Dydo śr.5,0; Sylwia Hyjek śr. 4,93; 
Natalia Krempa śr.5,07; Weronika Leśniak śr. 4,93;  
klasa Ic: Mateusz Barszcz śr.4,79; Radosław Ciemięga  
śr. 4, 79; Aleksandra Durda śr.4,79; Dawid Głaz śr.5,07; 
Piotr Kapel śr.5,00; Paweł Kusek śr. 4,86;  
Anna Paterak śr. 5,07:  
klasa IIa: Wiktoria Burek śr. 4,92;  
Dominika Hyjek śr.5,0; Dominika Pogoda śr.4,78;  
Klaudia Rokoszak śr. 4,85;  
klasa IIb: Marta Kiełb śr. 4,8;  
klasa IIc: Kacer Pryga, Benedykt Dudzik;  
klasa IIIa: Cerefin Wiktoriaśr. 5,28;  
Katarzyna Głaz śr. 5,5; Klaudia Gudz śr. 5, 67;  
Rafał Konefał śr. 5,33; Aneta Trela śr. 4, 78;  
Aleksandra Zielińska śr. 5,11;  
klasa IIIb: Paweł Bik śr. 5,22; Dagmara Kołc śr. 5,06; 
Małgorzata Kusek śr. 5,06; Damian Łącz śr. 5,11; 
Samanta Pelc śr. 4,89; Marlena Trojnacka śr. 4,78; 
Mariusz Zieliński śr. 5,28; Adrian Żivković śr. 4,83;  
klasa IIIc: Anna Chruściel śr. 5,56;  
Daniel Pogoda śr. 5,0.

UCZNIOWIE Z FREKWENCJĄ  100%                                                                                                                                     

Smak Wojciech kl. Ib; Adrian Kozioł i Anna Lasota 
kl.II b; Monika Łącz kl. IIIa; Kołc Dagmara kl.IIIb, 
Małgorzata Kusek IIIb; Damian Łącz IIIb; Samanta Pelc 
IIIb; Andrzej Stawarz IIIb; Wiktoria Piechota IIIc          
 
MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR 
MATEMATYCZNY  
Wyróżnieni za uzyskany wynik zostali: Katarzyna 
Konefał i Rafał Konefał- przygotowani przez 

p. Urszulę Czerw i p. Renatę Lonczak.                                                                                                                                         
„MATEMATYKA INNEGO  WYMIARU”                                                                     
W ramach wyżej wymienionego projektu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, w których wzięło 
udział 52 uczniów naszego gimnazjum. Dyplomy za 
najlepsze wyniki otrzymali:  Daniel Kulpa Ic,  Konrad 
Dydo Ib, Mateusz Grądziel Ib,Katarzyna Konefał 
Ia,  Weronika Leśniak Ib,  Dominika Hyjek IIa, 
Kacper Pryga IIc, Adrian Kozioł IIb, Zofia Bernat 

IIb, Dariusz Zieliński IIIc,Mariusz Zieliński 
IIIb, Dawid Czekaj IIIc,Daniel Pogoda IIIc, 
Żivković Adrian IIIb,Damian Łącz IIIb, 
Klaudia Gudz IIIa, przygotowani przez  
p. Urszulę Czerw i p. Renatę Lonczak.                                                                                                                              

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  „PAMIĘĆ 
NIEUSTAJĄCA” 
20 września 2013 roku podczas uroczystej gali 
w Warszawie nasze uczennice Katarzyna Głaz 
za wiersz „ Ostatnia droga” i Klaudia Gudz za 
opowiadanie „Żołnierz Pana Boga” otrzymają 
nagrody i dyplomy od Zarządu Fundacji Ostoja 
przy Wiśle. Gratulujemy laureatkom  
i p. opiekun Zofii Skwarze.   

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2012/2013 

Nagrody indywidualne
IV miejsce w Półfinałach Wojewódzkich  
w badmintonie dziewcząt – Kusek Małgorzata, Zielińska 
Aleksandra.VII miejsce w Półfinałach Wojewódzkich  
w badmintonie chłopców – Harsze Paweł, Chlebicki 
Kamil.IV miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie młodzieży 
w szachach drużynowych – Chlebicki Kamil, Harsze 
Paweł, Gudz Dominik, Aleksandra Rusin.
III  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– Marczewski Dawid – skok  .
 IV  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– Dariusz Zieliński – rzut oszczepem.
VI  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– Maciej Soja – rzut oszczepem.
III  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– Kusek Małgorzata – rzut oszczepem.
VI  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– Dudzik Iwona – rzut oszczepem.
IV  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– sztafeta 4 x 100 m  dziewcząt -Kusek Małgorzata, Burek 
Wiktoria, Dudzik Edyta, Pelc Samanta.
V  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce 
– Burek Wiktoria – bieg 100 m.
III  miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkiej 
atletyce –Radłowski Marek – biegi przełajowe 1200 m 

Nagrody zespołowe  
VI miejsce w Finale Powiatowym w Sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców.
II miejsce w Półfinale Powiatowym w koszykówce 
chłopców.
III miejsce w Półfinale Powiatowym w koszykówce 
dziewcząt.
V miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie młodzieży  
w tenisie stołowym drużynowym chłopców – Głaz Dawid, 
Ciemięga Radosław.

Wycieczka pod hasłem: Odkrywamy Podkarpacie.   
28 i 29 maja odbyła się wycieczka do Wrocławia
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III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie młodzieży  
w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt – Trela Aneta, 
Głaz Katarzyna.
III miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce ręcznej  
dziewcząt.
III miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce ręcznej  
chłopców.
II miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce siatkowej 
chłopców.
I miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce siatkowej 
dziewcząt.
III miejsce w Finale Powiatowym w piłce siatkowej 

dziewcząt.
III miejsce w eliminacjach Turnieju Coca Cola Cup  
w kategorii dziewcząt.
II miejsce w eliminacjach Turnieju Coca Cola Cup  
w kategorii chłopców.
III miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce nożnej  
chłopców.
III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej chłopców o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum w Pławie.
II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum w Pławie.

 

W tuszowskiej podstawówce uczniowie osiągają 

liczne sukcesy w różnorodnych dziedzinach. 

Natalia Trela zdobyła I miejsce w X Wojewódzkim 

Konkursie Informatycznym ph. „Nauka z Komputerem 

2013”, Diana Graniczka II, a Paulina Gudz wyróżnienie. 

Uczennice klasy szóstej opracowały prezentacje ph. „Czas 

wielkich przemian – Europa i Polska w XVIII wieku: 

historia, nauka, literatura, sztuka”. Uroczyste wręczenie 

nagród odbyło się 15 czerwca 2013 r. w Boguchwale. 

Uczennice tuszowskiej podstawówki otrzymały nagrody 

i wyróżnienie jako jedyne z powiatu mieleckiego,  

a pracowały pod okiem pań 

Małgorzaty Forczek i Zofii Skwary. 

Diana Graniczka została wyróżniona w 3. edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego  

ph. „Bezpieczny w sieci –powiedz to innym”.  

W konkursie wzięli również udział: Anna 

Ciemięga, Patrycja Świerczek, Marcin Świerczek, 

Natalia Trela oraz  Michał Wieczerzak. 

Opiekunem uczniów jest Małgorzata Forczek. 

W III Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „TIK?-

TAK!” Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym 

z Filią w Grochowem uplasowała się na 11 miejscu  

w Polsce i pierwszym w województwie podkarpackim. 

Maciej Wójcik uczeń klasy szóstej jako jedyny z uczniów 

szkół podstawowych  z Podkarpacia przeszedł do II etapu 

konkursu, zajmując ostatecznie 43 pozycję w kraju. 

Najwięcej punktów dla szkoły zdobyli: Maciej Wójcik, 

Sebastian Kardyś, Paulina Gudz, Sebastian Pietryka, 

Natalia Wójcik, Wojciech Stachów, Karolina Górska, 

Agnieszka Trela, Natalia Wójcik i Wiktor Mazur. 

Koordynatorem konkursu w szkole była Małgorzata Forczek. 

W szkolnym konkursie fotograficznym „Wiosna  

w obiektywie” główną nagrodę otrzymała Patrycja 

Świerczek. Nagrody za ciekawe ujęcie wiosny uzyskali: 

Anna Ciemięga, Sebastian Pietryka, Dominika Zboch, 

Aleksandra Gesing. Wyróżnienia otrzymali Jakub 

Ciemięga i Justyna Czekaj. Wyróżnienie specjalne 

uzyskała pani Małgorzata Pierzchała. Na wystawę 

zostały zakwalifikowane prace: Agnieszki Treli, Amelii 

Drzymały i Michała Wieczerzaka. Pomysłodawcami  

i organizatorami konkursu byli nauczyciele Jakub Kotula 

i Małgorzata Forczek, a fundatorami nagród pan Stanisław 

Stachów i pani Wioletta Woskowicz.

W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 

MATEMATYCZNYM „KANGUR” wyróżnienia 

otrzymali  Natalia Wójcik, Diana Graniczka, Sebastian 

Kardyś (opiekun Małgorzata Forczek) oraz Jakub 

Ciemięga (opiekun Anna Leśniak). 

Gminny konkurs matematyczny

17 czerwca w tuszowskiej podstawówce uczniowie 
z całej gminy rywalizowali w Gminnym Konkursie 
Matematycznym Klas V. Laureatami zostali: Dagmara 

Głaz i Kinga Karkosza (ZS w Jaślanach, opiekun Renata 
Madera), Tomasz Dydo (SP w Borkach Nizińskich, 
opiekun Agnieszka Uzar), Weronika Chłopek, Grzegorz 

Ulrych, Michał Miłek  (SP Tuszów Narodowy, 
opiekun Małgorzata Forczek) oraz Kacper Zięba (filia  
w Grochowem, opiekun Anna Leśniak). Tytuł finalisty 
wywalczyli: Mateusz  Czekaj i Iwona Hasek z Jaślan 
(opiekun Renata Madera), Patryk Skiba z Malinia 

(opiekun Lidia Rakoczy), Natalia Wójcik, Justyna Stan 
i Agnieszka Trela z Tuszowa Narodowego (opiekun 
Małgorzata Forczek) oraz Magdalena Bernat i Jakub 
Ciemięga z Grochowego (opiekun Anna Leśniak). 
Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy 
matematycznej. 

W szkole odbył się dwuetapowy konkurs wiedzy 
przyrodniczej dla uczniów klas IV. Rywalizowali 
ze sobą uczniowie szkoły macierzystej i filialnej. 
Najwyższe wyniki osiągnęli: I miejsce - Jakub 
Ciemięga i Dominik Radek, II miejsce – Julia 
Maziarz, III miejsce - Natalia Wójcik. Organizatorem 
konkursu była nauczycielka przyrody Krystyna Śręba. 
Uczennice: Natalia Trela z klasy VI (opiekun: Małgorzata 
Wieczerzak) i Joanna Chruściel z klasy V (opiekun: 

Szkoła Podstawowa im. gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym  
z Filią w Grochowem

B. Ćwięka

SUKCESY DODAJĄ SKRZYDEŁ
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Elżbieta Paśko) zostały finalistkami Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii. 
W Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Kto 
czyta, żyje wielokrotnie” Katarzyna Chruściel 
z klasy VI (opiekun: Małgorzata Wieczerzak) 
otrzymała tytuł laureata, zaś Weronika Chłopek  
z klasy V (opiekun: Elżbieta Paśko) została finalistką.  
W Powiatowy Konkursie Polonistycznym „Za 
wschodnią miedzą” – wśród 6 nagrodzonych 
osób znalazła się Katarzyna Chruściel, 
podopieczna Małgorzaty Wieczerzak. 
Sukcesy naszych uczniów w Powiatowym Konkursie 
Literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 
organizowanym pod patronatem poseł Krystyny 
Skowrońskiej: główną nagrodę zdobyła Natalia Trela  
z klasy VI (opiekun: Małgorzata Wieczerzak),  
a wyróżnienie Julia Maziarz  
z klasy IV (opiekun: Elżbieta Paśko). 
W kwietniu uczniowie Grzegorz Ulrych, Weronika 
Chłopek z klasy V i Michał Wieczerzak z klasy IV 
reprezentowali Gminę Tuszów Narodowy w eliminacjach 
powiatowych Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego. Zajęły 8 miejsce. Opiekunem uczniów była 
Anna Leśniak.

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Inspiracje są 
wśród nas” organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój 
Gminy Padew Narodowa przyniósł zwycięstwo uczniom 
Magdalenie Bernat, Joannie Chruściel z klasy V 
(opiekun: Renata Hyjek) oraz Michałowi Wieczerzakowi 
z klasy IV (opiekun: Danuta Ruła). Cała trójka wzięła 
udział w trzydniowym plenerze malarskim w Krynicy.

W zdrowym ciele zdrowy duch

16 maja 2013 roku Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym zorganizowała biegi uliczne z okazji 
132 rocznicy urodzin patrona szkoły. Wyniki  
w poszczególnych kategoriach:
Klasa IV, Dziewczęta

Paulina Patuszyńska – ZS Jaślany1. 

Wioletta Furtak – SP Tuszów Narodowy2. 

Weronika Zielińska – ZS Malinie3. 

Chłopcy
Patryk Rokoszak – SP Borki Nizińskie1. 

Krzysztof Kurdziel – SP Borki Nizińskie2. 

Łukasz Serafin – SP Tuszów Narodowy3. 

Klasa V, Dziewczęta
Aurelia Barszcz – ZS Jaślany1. 

Iwona Hasek – ZS Jaślany2. 

Klaudia Maziarz – ZS Jaślany3. 

Chłopcy
Dawid Trela – ZS Jaślany1. 

Konrad Maziarz – ZS Jaślany2. 

Łukasz Świątek – SP Tuszów3. 

Klasa VI, Dziewczęta
Justyna Czekaj – SP Tuszów Narodowy1. 

Marta Kusek – ZS Malinie2. 

Agnieszka Trela – Malinie3. 

 

Chłopcy
Tomasz Kędzior – ZS Malinie1. 

Maksymilian Głaz – ZS Jaślany2. 

Paweł Dulik – ZS Malinie3. 

Klasyfikacja drużynowa szkól podstawowych: 
ZS Jaślany1. 

ZS Malinie2. 

SP Tuszów Narodowy3. 

SP Borki Nizińskie4. 

SP Czajkowa5. 

Kategoria gimnazjum, klasyfikacja drużynowa:
Klasa Ic1. 

Klasa Ia2. 

Klasa Ib3. 

Klasa IIIc4. 

Klasa IIIa5. 

Klasa IIc6. 

Klasa IIa, IIb7. 

Klasa IIIb  8. 

22 maja 2013 roku odbył się finał powiatowy JMS  
w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt w Mielcu. 
Drużyna SP w Tuszowie Narodowym wywalczyła  
X miejsce na XIX startujących drużyn.  
23 maja 2013 roku odbył się finał powiatowy JMS  
w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. 
Drużyna  chłopców zajęła wysokie V miejsce na XVIII 
startujących drużyn z powiatu mieleckiego. Dziewczęta 
zajęły XI miejsce na XVI startujących drużyn.    
5 czerwca 2013 roku miały miejsce mistrzostwa gminy  
w minipiłce nożnej chłopców w Jaślanach. 
Drużyna piłkarska wywalczyła II miejsce, 
nie przegrywając ani jednego meczu.   
Uczniowie przez cały rok jeździli na zajęcia nauki pływania 
na kryty basen w Mielcu. Zajęcia będą kontynuowane. 

Biegi

Zawodnicy trójboju
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Szkolne uroczystości wzmacniają życie społeczne

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku szkolnego 
było Święto Szkoły obchodzone 20 maja na pamiątkę urodzin 
Patrona gen. W. Sikorskiego. Obchody były równocześnie 
zwieńczeniem Dni Tuszowa. Uczniowie Szkoły uświetnili 
uroczystość przepięknym występem artystycznym 
przygotowanym przez Elżbietę Paśko i Lucynę Maziarz.  
Podczas uroczystości podsumowano konkursy 
organizowane przez Szkołę Podstawową w Tuszowie 
Narodowym. Oto wyniki Gminnego Konkursu Wiedzy 
o gen. Sikorskim dla szkół podstawowych: laureatami 
zostali Kacper Zięba, Julia Maziarz, Dominika Zboch  
z SP w Tuszowie Narodowym z Filią  
w Grochowem (opieka panie Małgorzata Tyniec  
i Zofia Skwara), wyróżnienia zdobyli: Karolina 
Soja z SP w Czajkowej (opieka pani Małgorzata 
Duszkiewicz), Aleksandra Zawadzka z ZS  
w Jaślanach (opieka pan Zygmunt Krempa).

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego ph. „Gmina 
Tuszów Narodowy pamięcią o gen. Wł. Sikorskim”

Nagrody zdobyli:  
Anna Wieczerzak z klasy V (opiekun: Renata Hyjek), 
Kacper Zięba z klasy V (opiekun: Renata Hyjek)
Wyróżnienie otrzymała Anna Hyjek z klasy I (opiekun: 
Renata Hyjek)  

Fundatorami nagród byli: Senator RP Władysław Ortyl, 
Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, 
dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak. Koordynacją 
konkursu zajęła się Danuta Ruła.

23 czerwca delegacja szkoły na czele z panią dyrektor  

i pocztem sztandarowym wzięła udział  
w uroczystościach rocznicowych poświęconych 
generałowi Sikorskiemu, które odbywały się w Hyżnem. 
 
Zarówno w szkole macierzystej, jak i w filii uroczyście 
i z szacunkiem przyjęto rodziców z okazji ich święta. 
Święto Rodziny jest tradycyjnie obchodzone na początku 
czerwca.

Wycieczki

W marcu uczniowie klas IV i V  naszej szkoły wraz  
z nauczycielami Lucyną Maziarz i Anną Leśniak 
uczestniczyli  w wyjeździe do Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie. W kwietniu uczniowie wzięli udział  
w wyjeździe do Tarnowa na rewię na rolkach 
pt. „Pinokio” wystawioną przez artystów  
z Nowosybirska.

W czerwcu dzieci ze szkoły filialnej 
wzięły udział w wycieczce do Bałtowa.  
7 czerwca uczniowie klas starszych 
wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. 
15 czerwca młodsza grupa przebywała  
w Krynicy, a starsza 17 czerwca 
zwiedziła pałac i park w Łańcucie. 

Akcje i projekty edukacyjne 
realizowane w szkole

25 kwietnia w Szkole Podstawowej  
w Tuszowie Narodowym odbył 
się Gminny Festiwal o tytuł 
Słowika Wiosny 2013, który 
tradycyjnie od 13 lat  odbywa się  
w szkole z okazji Dnia Ziemi. 
Festiwal uroczyście rozpoczęła 

Sekretarz Gminy Tuszów Narodowy -pani Renata 
Paterak, witając zebranych gości, gospodarzy  
i gratulując szkole pięknej tradycji festiwalowej. 
Dyrektor szkoły pani Małgorzata zaprosiła wszystkich 
do wspaniałej zabawy. Podczas festiwalu wystąpiło 26  
uczniów klas 0-III ze SP w Czajkowej, w Grochowem, 
w Tuszowie Narodowym oraz ZS w Jaślanach. Komisja 

konkursowa przyznała 6 nagród, które otrzymały: 
Anna Czekaj, Julia Łącz, Natalia Sołdyga, Natalia 
Stala, Marzena Wąsik, Agnieszka Czachor oraz  
6 wyróżnień, które wyśpiewali: Bartłomiej Gesing, 
Justyna Krupa, Bartłomiej Konefał, Patrycja 
Rzeźnik, Wiktoria Furdyna, Martyna Rzeźnik.  
 
Matematyka Innego Wymiaru

Uczniowie uczestniczyli w Matematycznych 
Mistrzostwach Dzieci i Młodzieży. 
Marzena Wąsik  zajęła 2 miejsce  
w powiecie i 3 w województwie, Wojtek Kasprzak - 4  
w powiecie i 6 w województwie, Igor Chmura 5  

w powiecie, Patryk Kasprzak - 8, Filip Furdyna - 
9. Opiekę nad Patrykiem sprawowała Renata Hyjek, 
a nad pozostałymi drugoklasistami Danuta Ruła. 
Klaudia Barylska i Karolina Trela najlepiej wypadły 
z klas trzecich, zajmując 9 miejsce w powiecie (opiekun 
Grażyna Zalewska- Vizauer). Wśród czwartoklasistów 
1 miejsce w powiecie zajął Jakub Ciemięga (filia  

Nasze święto

Nagrody podczas Święta szkoły
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w Grochowem, opiekun Anna Leśniak), a Aleksandra 
Gesing wywalczyła 6 miejsce w powiecie  (opiekun 
Małgorzata Forczek). Z klas piątych najlepiej wypadła 
Justyna Stan, zajmując 1 miejsce w powiecie, 3. zajęła 
Weronika Chłopek, 5. Magda Bernat, 6. Kacper 
Zięba,  7. Grzegorz  Ulrych, 8. Kinga Wieczerzak,   
9. Joanna Chruściel. Opiekunem Madzi, Kacpra  
i Joasi jest Anna Leśniak, a pozostałych 
piątoklasistów Małgorzata Forczek. 
Wśród uczniów klas VI 2. miejsce wywalczył 
Wojciech Stachów, 3. Diana Graniczka  
i Paulina Gudz oraz 6. Sebastian Kardyś 
(opiekun M. Forczek – szkolny koordynator). 
Projekt został zgłoszony jako innowacja edukacyjna  
w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Uczniowie klasy III realizowali projekt  ekologiczny 
„Plastek i jego zaczarowane pudełko”. Przedsięwzięcie 
było realizowano  dzięki  współpracy ze Stowarzyszeniem 
Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope   

z Warszawy. Klasa 
III zwyciężyła  
w ogólnopolskim 
konkursie. Opiekę 
s p r a w o w a ł a 
w y c h o w a w c z y n i 
klasy Grażyna 
Zalewska -Vizauer.  
 

Świeże mleko i owoce - 
kosmiczny duet w naszej 
szkole

26 kwietnia uczniowie  
brali udział w konferencji, 
która  odbyła się  
w sali konferencyjnej 
restauracji Imperium  

w Mielcu. Występ przygotowały panie Lucyna Maziarz 
i Małgorzata Forczek.  Gościem specjalnym imprezy był 
gen. bryg. pilot Mirosław Hermaszewski – pierwszy polski 
kosmonauta. 

„Szkoła z klasą 2.0”

Uczniowie cały rok 2012/13 uczestniczyli  
w projekcie „Szkoła z klasą 2.0” Opiekunkami grupy 
w filii były panie Lucyna Maziarz i Anna Leśniak. 
Dzieci przygotowywały konkurs„Łowcy muzycznych 
talentów”oraz Szkolny Festiwal Nauki.Wramach programu    
w  tuszowskiej podstawówce uczniowie realizowali projekt 
ph. „Miasto przyszłości” pod opieką Małgorzaty Forczek. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi

W ramach działań profilaktycznych uczniowie 
spotkali się z pracownikami wydziału prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Wysłuchali 
aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa  
w sieci oraz uzyskali odpowiedzi na ważne pytania.
Podczas szkolnych warsztatów artystycznych pani 
Władysława Maryniak uczyła dzieci, jak wykonywać  
z bibuły i ozdobnych materiałów przepiękne kwiaty. 
W  ramach realizacji  projektu  Szkoły Promującej  Zdrowie  
odbyło się  spotkanie  klas  I-III   z  pielęgniarką  Zofią  Łogin.  

 

Wysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Wszystkich bardzo cieszy wysoki wynik sprawdzianu 
uczniów klas VI, który jest wyższy zarówno od średniej 
gminy, powiatu, województwa, jak i od średniego wyniku 
ogólnopolskiego. Wynik klasy mieści się w siódmym 
staninie. Najlepiej sprawdzian napisali, uzyskując więcej 
niż 30 punktów, uczniowie: Natalia Trela, Wojciech 
Stachów, Paulina Gudz, Filip Wołowiec, Katarzyna 
Chruściel, Diana Graniczka, Piotr Furdyna, Sebastian 
Kardyś, Dominika Zboch, Patrycja Świerczek, Maciej 
Wójcik.

Młodzi ekolodzy

Konferencja

Spotkanie z pielęgniarką

Uczniowie wyróżnieni  
na koniec roku szkolnego: 

Kl. IV - Grochowe
Jakub Ciemięga
Julia Maziarz
Karolina Górska
Kl. IV – Tuszów
Amelia Drzymała
Wioletta Furtak

Aleksandra Gesing
Malwina Graniczka
Jarosław Jacek
Aleksandra Murawska
Dominik Radek
Gabriela Rzeźnik
Marcin Świerczek
Agnieszka Trela
Michał Wieczerzak
Natalia Wójcik

Kl. V - Grochowe
Kacper Zięba
Joanna Chruściel
Magdalena Bernat
Kl. V – Tuszów
Weronika Chłopek
Grzegorz Ulrych
Michał Miłek
Kl. VI
Katarzyna Chruściel 

Diana Graniczka 
Anna Ciemięga 
Natalia Trela 
Paulina Gudz 
Patrycja Świerczek 
Dominika Zboch 
Magdalena  Leśniak 
Wojciech Stachów
Piotr Furdyna
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UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

Majowe święta

6 maja odbyła się akademia z okazji Dnia Flagi oraz 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością goście z Urzędu Gminy 
w Tuszowie Narodowym: sekretarz Renata Paterak  

i skarbnik Bronisława Zięba oraz księża z Parafii  
pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie: prałat Andrzej 

Rams i kanonik Stanisław Duszkiewicz. Zebranych 

powitał dyrektor Bogdan Tomecki i zaprosił do obejrzenia 
przedstawienia przygotowanego przez klasę V pod 
kierunkiem pani Małgorzaty Maziarz. 

Dzień Patrona

7 czerwca w szkole w Maliniu było szczególnie 
uroczyście. Zebrani w auli uczniowie i nauczyciele  
z uwagą wysłuchali przygotowanego specjalnie na tę 
okazję montażu słowno – muzycznego.  Mieli okazję 
przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia Kardynała 

22 kwietnia 2013 dzieci uczestniczyły w gminnym  
konkursie recytatorskim.

24 maja 2013 - teatrzyk lalkowy,,Pinokio” z Nowego 
Sącza wystawił sztukę pt. ,,Kłamstwa Kozy”.

4 czerwca 2013 - udział w Gminnym Festiwalu 
Śpiewających Przedszkolaków.

12 czerwca 2013 odbyła się wycieczka do Państwowej 
Straży Pożarnej w Mielcu i do Kulkolandu.

19 czerwca 2013 miało miejsce spotkanie z policjantem na 
temat bezpieczeństwa dzieci i pracy policjanta.

27 czerwca 2013 odbył się uroczysty Dzień Rodziny. 
Przedszkolaki oglądały też 
przedstawienia przygotowane 
przez starszych kolegów ze szkoły  
w Tuszowie.

Zakończenie Roku Przedszkolaka 
w Punkcie Przedszkolnym  
w Tuszowie Narodowym 
5 lipca oficjalnie skończyły się 
zajęcia w punkcie przedszkolnym w 
Tuszowie Narodowym. 10 godzinne 
przedszkole działa w Tuszowie 
od 1 września 2012 roku. Zostało 
zorganizowane dzięki staraniom 
Andrzeja Głaza wójta gminy oraz 
życzliwości proboszcza tuszowskiej 
parafii ks. Wiesława Koniora. Grupa 
dzieci w wieku 3 i 4 lat uczestniczyła w 
atrakcyjnych zajęciach wzbogaconych  
o j. angielski, gimnastykę korekcyjną, 

logopedię oraz rytmikę. Było to możliwe dzięki realizacji 
projektu unijnego. 

27 czerwca w otoczeniu rodziców tuszowskie przedszkolaki 
śpiewem i tańcem podsumowały rok szkolny. Uroczystość 
uświetnili goście ks. Wiesław Konior proboszcz 
parafii, ks. Jerzy Skimina, Andrzej Głaz wójt Gminy 
Tuszów Narodowy, Małgorzata Wieczerzak dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym z Filią  
w Grochowem. Zarówno dzieci, rodzice, jak i goście mieli 
możliwość przeżyć radosne chwile w atmosferze wspólnej 
życzliwości. Dyrektor szkoły serdecznie podziękowała 
nauczycielkom Agacie Zielińskiej i Monice Nowak oraz 
wszystkim, którzy służyli pomocą cały rok. 

Zespół Szkół w Maliniu                                                                               
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Maliniu

Uroczystość uchwalenie Konstytucji 3 maja

Dzień Patrona Szkoły

Wiersze i piosenki

W punkcie przedszkolnym w Tuszowie Narodowym

M. Wieczerzak, M. Forczek

 

18



Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie klasy IV wystawili 
na scenie „Przypowieść o synu marnotrawnym”. 

Dyrektor szkoły dokonał podsumowania Gminnego 

Konkursu Literackiego, który w tym roku przebiegał 
pod hasłem: „Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj 
w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody”.  
W związku z tym, że nie napłynęły prace z innych szkół, 
komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia 
uczniom z Malinia. Wyniki przedstawiają się następująco: 
I miejsce – Aleksandra Krysa i Julia Bolon, II miejsce 
– Weronika Wieczerzak i Faustyna Jamróz, III miejsce 
– Iga Rusin i Faustyna Tomecka, wyróżnienia – Daria 

Kamuda, Natalia Maziarz, Jolanta Rusin i Mateusz 
Szczuciński. Fundatorem nagród był ksiądz Andrzej 

Rams. Uroczystość przygotowała pani Ewa Krępa.

Dzień Rodziny

Uczniowie klas 0 – II pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń przygotowali piękną uroczystość, na 
którą zaprosili rodziców. Dzieci zaprezentowały wiersze 
i piosenki dotyczące matczynej i ojcowskiej miłości  
i cierpliwości. Przedstawiły także inscenizacje z udziałem 
bajkowych postaci. 

SUKCESY
Uczniowie z Malinia wzięli udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”. W konkursie 

matematycznym Michał Głowa zajął II miejsce. W gronie 
laureatów znaleźli się także: Iga Rusin (V miejsce), Patryk 
Skiba (V miejsce), Faustyna Tomecka (VII miejsce)  
i Natalia Maziarz (VIII miejsce). Przygotowaniem młodych 
matematyków zajmowała się pani Lidia Rakoczy.  

W konkursie z języka angielskiego Michał Mrozik zajął 
IX miejsce. Po raz pierwszy swoich sił w ogólnopolskiej 
rywalizacji spróbowali najmłodsi. Dzieci z klas I – III 
wystartowały w olimpiadzie z języka angielskiego 
„Olimpusek”. Martyna Krępa z klasy I zajęła II miejsce. 
Opiekunem jest pani Sylwia Kolisz.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w gminnym konkursie 
plastyczno –językowym „Easter”, dotyczącym tematyki 
świąt wielkanocnych w krajach anglojęzycznych. 
Nagrodzone zostały: Patrycja Ciemięga - I miejsce,  
Weronika Wieczerzak- II miejsce (opiekun: pani Sylwia 
Kolisz).

W Małym Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Słowo 
daję” szkołę reprezentowały: Weronika Wieczerzak, 
Faustyna Tomecka i Faustyna Jamróz. Wyróżnienie 

otrzymała Weronika Wieczerzak (opiekun: pani Ewa 
Krępa).

Laureatką Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

została Faustyna Tomecka (opiekun: pani Ewa Krępa).
Patrycja Ciemięga jest laureatką konkursu „Wydajemy 
własną książkę”. Uczennica zdobyła także wyróżnienie  
w Powiatowym Konkursie Literackim „Tu wszędzie 
jest moja Ojczyzna” (opiekun: pani Ewa Krępa).

Występ kl. I z okazji Dnia Rodziny

Klasa I 
1. Martyna Krępa
2. Magdalena Staroń
3. Aleksandra Wieczorek
4. Kamil Przygoda
5. Emilia Boicetta
6. Julia Smykla
Klasa II
1. Marlena Sasor
2. Marcelina Rup
3. Julia Mrozik
4. Dawid Kusek
5. Emilia Gagat
6. Jakub Giża
7. Kacper Obara
8. Wiktoria Kosiorowska
Klasa III
1. Joanna Barszcz
2. Kacper Grzelak
3. Maciej Kielek

4. Mikołaj Iwanow
5. Igor Woś
6. Kacper Surowiec
7. Martyna Stypa
8. Aleksandra Furdyna
Klasa IV
Średnia klasy: 4,05
Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:
1. Michał Mrozik – 5,36
2. Patrycja Kasprzak – 5,27
3. Magdalena Kielek – 5,18
4. Wiktoria Maziarz – 5,09
100% frekwencja: Patrycja Kasprzak, 
Michał Mrozik
Klasa V
Średnia klasy:   4,56
Najlepsze wyniki w nauce 
osiągnęli:
1.Iga Rusin  śr. 5,36
2.Faustyna Tomecka  śr. 5,27

3.Weronika Wieczerzak   śr. 5,27
4.Justyna Piekarska śr. 5,18
5.Jola Rusin  śr. 5,18
6.Julia Bolon  śr. 5,09
7.Aleksandra Krysa śr. 5,00
8.Patryk Skiba  śr. 5,00
100% frekwencja: Justyna Piekarska 
     

Klasa VI
Średnia klasy na koniec:  4,25
Najlepsze wyniki w nauce 
osiągnęli:
1.Michał Głowa  śr. 5,36 
stypendium
2.Faustyna Jamróz    śr. 5,18 
stypendium
3.Patrycja Ciemięga śr. 4,91
4.Katarzyna Ciochoń śr. 4,82

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2012/2013
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SPORT

22 maja odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w czwórboju klas VI . Dziewczęta z Malinia 
zajęły V miejsce. Chłopcy uzyskali IV wynik. W obu 
kategoriach startowały po 23 zespoły z całego powiatu 
mieleckiego. W klasyfikacji indywidualnej Marta Kusek 

zajęła III miejsce.
23 maja rozegrano finał powiatowy Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w trójboju lekkoatletycznym klas IV. Chłopcy 
zajęli II miejsce, natomiast dziewczęta zdobyły tytuł 
mistrzyń powiatu mieleckiego. Pokonały drużyny  
z 22 szkół. Na uwagę zasługuje fakt, że okazały się lepsze 
od koleżanek z klasy sportowej, trenujących 10 godzin 
tygodniowo. Szkołę reprezentowały: Karolina Trela, 
Weronika Zielińska, Magdalena Kielek, Patrycja Kasprzak 
i Anna Juwa. Najlepszą zawodniczką została Karolina 
Trela. 

3 czerwca w zawodach „Baw się razem z nami” drużyna 
z Malinia zajęła I miejsce i zdobyła tytuł mistrzów 
powiatu mieleckiego. Szkołę reprezentowali: Emilia 
Gagat, Nikola Groele (klasa II), Aleksandra Furdyna, 
Kamila Maziarz, Igor Woś, Kacper Rymarowicz, Mikołaj 
Iwanow, Maciej Kielek (klasa III).
4 czerwca w Wadowicach odbył się turniej wojewódzki 
dziewcząt w minipiłce ręcznej pod nazwą „Szczypiorniak 
na Orliki”, sponsorowany przez PGNiG. Patronat nad 
imprezą objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Drużyna 
z Malinia w składzie: Marta Kusek, Agnieszka Trela, 
Patrycja Ciemięga, Faustyna Jamróz (klasa VI), Julia 
Bolon, Aleksandra Krysa, Justyna Piekarska, Weronika 
Wieczerzak, Faustyna Tomecka (klasa V), Magdalena 
Kielek, Patrycja Kasprzak (klasa IV) zdobyła I miejsce 
i awansowała do finału wojewódzkiego. 6 czerwca  
w Łańcucie w rozgrywkach finałowych dziewczęta były 
piąte. Wywalczyły dla szkoły pamiątkowe koszulki oraz 
komplet strojów do gry w piłkę ręczną firmy HUMEL  
o wartości 1600 złotych.

WYCIECZKI
Na początku maja członkowie Szkolnego Koła Caritas  

wraz z opiekunką, panią Marią Jamróz i asystentem, 
księdzem Andrzejem Ramsem udali się do Domu 
Dziecka w Skopaniu. Uczniowie z Malinia przygotowali 
niespodziankę – paczki ze słodyczami. Pieniądze na ten 
cel częściowo zgromadzili sami, przeprowadzając  zbiórkę 
wśród koleżanek i kolegów. Brakującą kwotę dołożył ksiądz 
Andrzej Rams. Opiekun i członkowie koła serdecznie 
dziękują Wójtowi  Gminy Tuszów Narodowy, panu 
Andrzejowi Głazowi, który zasponsorował przejazd 
autobusem do Skopania.

5 czerwca uczniowie klas I – III wraz ze swoimi 
wychowawczyniami w ramach realizowanego zadania 
„Piękna nasza Polska cała” pojechali do Łańcuta. Zwiedzili 
zamek – posiadłość magnackich rodów Lubomirskich 
i Potockich. Tę wycieczkę zorganizowała pani Maria 
Jamróz przy współpracy z panią Anną Jachowicz i panią 
Beatą Wojciechowską – Durdą.

6 czerwca uczniowie klasy I i oddziału przedszkolnego 
wraz ze swoimi wychowawczyniami, paniami Anną 

Jachowicz i Moniką Kałużą, odwiedzili centrum zabaw 
„Kulkoland” w Mielcu. 
15 czerwca dzieci z klasy 0a wraz z wychowawczynią, 
panią Barbarą Jabłońską i rodzicami pojechały na 
wycieczkę pt. „Moja sobota ze Smokiem Wawelskim”.  

Dzieci zwiedziły krakowskie zoo, a następnie wybrały się 
na spacer po Rynku. 
18 czerwca odbyła się długo planowana wycieczka klas 
IV-VI do Warszawy. Główną atrakcją był kilkugodzinny 
pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Na koniec coś 
ekstremalnego – wyjazd windą na sam szczyt Pałacu 
Kultury i Nauki i oglądanie panoramy miasta.  Wycieczkę 
zorganizowała pani Małgorzata Maziarz. 

26 czerwca odbyła się wycieczka rowerowa klasy 
IV ścieżką przyrodniczo - edukacyjną „Trześń”.  

Uczniowie z Malinia w Centrum Nauki Kopernik

Klasa IV na wycieczce rowerowej

Sprawdzian na szóstkę

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie klasy VI mają szczególny powód do dumy. Wyniki sprawdzianu kończącego 
edukację w szkole podstawowej są najwyższe w gminie. Średnia wynosi 28,5 p. i jest wyższa od średniej powiatu (24,9 
p.) i województwa (24,3 p.). Najlepsze wyniki uzyskali Faustyna Jamróz, Michał Głowa (38 p.) i Katarzyna Ciochoń 

(37 p.). W czołówce (wyniki 30 p. i powyżej ) znaleźli się także: Patrycja Ciemięga, Paweł Głodzik, Mateusz Świątek, 
Albert Wieczerzak, Weronika Kardyś, Patrycja Kiełbasa, Agnieszka Trela i Mateusz Sowa. Gratulujemy i życzymy 
sukcesów w gimnazjum!
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Opiekunom i uczniom towarzyszył pan Leszek Magda 

z Nadleśnictwa Mielec. Wycieczkę zorganizowała 
wychowawczyni, pani Ewa Krępa, a opiekę nad dziećmi 
sprawowały też panie: Sylwia Kolisz, Monika Kielek  
i Edyta Juwa. Wycieczka rowerowa klasy V miała 
charakter integracyjny. Wychowawczyni Małgorzata 
Maziarz zabrała swoich uczniów na przejażdżkę po 
okolicy. 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

„Świeże mleko i owoce – kosmiczny duet w naszej 
szkole”

26 kwietnia uczniowie z naszej szkoły: Mateusz 
Świątek, Michał Mrozik, Justyna Piekarska, Faustyna 
Tomecka, Jolanta Rusin i Faustyna Jamróz wraz  

z opiekunami: panią Lidią Rakoczy i panią Sylwią 
Kolisz wzięli udział w konferencji „Świeże mleko 
i owoce – kosmiczny duet w naszej szkole”. 

Impreza została zorganizowana przez firmę Rol-mlek, 
Fundację „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia”  
i oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego w Mielcu.  

W konferencji uczestniczyły delegacje szkół z powiatu 
mieleckiego, które miały okazję zaprezentować swoje 
placówki. Gościem specjalnym był gen. bryg. pilot 
Mirosław Hermaszewski – pierwszy polski kosmonauta.  
 

Szkoła w Maliniu ma swój sztandar  
6 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Maliniu obchodzili wielkie święto. Tego dnia podczas 
uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Chorzelowie został poświęcony 
sztandar szkoły. Widnieje na nim podobizna patrona,  
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyhaftowane słowa: 
„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze 
być człowiekiem” mają stanowić przesłanie dla kolejnych 
pokoleń. Głównymi fundatorami sztandaru są: ks. Andrzej 
Rams, ks. Piotr Głód, ks. Zbigniew Guzy oraz nauczyciele 
szkoły w Maliniu. Na Mszy Świętej obecni byli m.in.: 
Andrzej Głaz- wójt gminy, Renata Paterak- sekretarz 
gminy i Bronisława Zięba- skarbnik gminy. Przybyli także 
zaproszeni dyrektorzy okolicznych szkół.

E. Krępa

Przedszkolaki w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych.

25 kwietnia przedszkolaki odwiedziły Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Mielcu, gdzie miały okazję 
zobaczyć, gdzie trafiają śmieci. Dowiedziały się 
również, co się z nimi dzieje i jakie maszyny są do tego 
wykorzystywane.  

Spotkanie z nauczycielem języka angielskiego
29 kwietnia dzieci z oddziału BIEDRONECZKI  
uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią 
Sylwię Kolisz. Dzieci miały okazję dowiedzieć się czym 
jest Anglia, gdzie się znajduje. Zapoznały się z zabytkami 
tego kraju oraz poznały kilka prostych słów w języku 
angielskim.

Spotkanie z policjantem
W ramach realizacji tematu tygodniowego 
„Zawody rodziców”, grupa młodsza spotkała 
się z sierżantem Marcinem Strebem. Dzieci 
miały okazję zobaczyć, jak wygląda mundur 
policjanta,  z jakich elementów się składa 
oraz dowiedziały się, czym tak naprawdę 
zajmuje się policja. 

Dzień Rodziny
Maluchy z Publicznego Przedszkola  
w Ławnicy przygotowały piękną uroczystość 
jako prezent dla ukochanych rodziców. Z tej 
okazji, w dniu 13 czerwca  dzieci z młodszej 
grupy wcieliły się w bajkowe postacie  
i wśród wierszy, i piosenek złożyły 
im życzenia. 19 czerwca odbył 
się Dzień Rodziny połączony  
z zakończeniem przedszkola w grupie 

starszej zorganizowany  w ośrodku Kolorado w Woli  
Chorzelowskiej. Uroczystość rozpoczął dyrektor 
Bogdan Tomecki, który powitał zebranych, dziękując 
rodzicom za współpracę, a wychowawczyniom za 
wielkie zaangażowanie w pracę. Następnie przedszkolaki 
zaprezentowały część artystyczną. Na zakończenie 
zatańczyły poloneza. Pan dyrektor wręczył dzieciom 
dyplomy ukończenia przedszkola.
W tym roku Publiczne Przedszkole  
w Ławnicy brało udział w dwóch projektach: Książka 
dla szpitala – od 2 do 26.04.2013r., współpracując 
z Oddziałem Dziecięcym Szpitala Powiatowego 
w Mielcu, zorganizowaliśmy zbiórkę darów; oraz 
Makulatura na misje - pomagamy budować studnię  
w Sudanie Południowym od maja  2013r.

Publiczne Przedszkole w Ławnicy

Przedszkolaki 
w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych

M. Pieróg
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Szkoła Podstawowa w Jaślanach

Dzień Św. Patryka

Chcąc przybliżyć uczniom SP w Jaślanach biografię  
św. Patryka oraz irlandzką tradycję i kulturę, uczniowie 
klas IV-VI pod opieką pana Jakuba Wanatowicza oraz 
katechetki  – pani Małgorzaty Duszkiewicz, zorganizowali 
obchody tego mało jeszcze znanego w Polsce święta.  
18 marca jedna z sal szkolnych swoim wystrojem przeniosła 
ich do tego pięknego i słynącego z wszechobecnej 
zieleni zakątka. Uczniowie, idąc w korowodzie, 
okraszanym irlandzką muzyką, zaprezentowali wykonane 
własnoręcznie zielone stroje na tę okazję. Każdy strój był 
niezwykle pomysłowy i oryginalny. Uczniowie wzięli 
udział w pokazie irlandzkich tańców. Obchody tego 
święta, zorganizowane w takiej formie, pozwoliły uczniom 
w niecodzienny sposób zapoznać się z kulturą, historią  
i geografią tego malowniczego kraju.

Dzień Ziemi 2013

Tegorocznemu Dniu Ziemi przyświecał temat: 
„Eletroodpady-proste zasady”. Podjęty wątek miał 
uświadomić społeczeństwu, jak ważne jest właściwe 
postępowanie ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
W Jaślanach zorganizowano z tej okazji akademię, nad 
przebiegiem której czuwała pani Jadwiga Kopacz. 
Pierwszoklasiści przedstawili krótką inscenizację pt. „Eko 
świat”, zaś dzieci z „0” oraz starsi koledzy i koleżanki 
pod opieką  pań: Marii Dedo, Marii Hyjek, Magdaleny 
Wójcik i Ewy Indyk recytowali wiersze i śpiewali 

piosenki, propagujące proekologiczne postawy. Po 
skończonej uroczystości uczniowie naszej szkoły mogli 
oglądnąć wyeksponowane na korytarzu szkolnym plakaty 
swoich rówieśników dotyczące tematyki poruszanej na 
akademii. 

                           Dzień Mamy i Taty

6 czerwca w SP w Jaślanach odbyła się uroczystość  
z okazji Dnia Mamy i Taty. Powitania licznie przybyłych 
w czwartkowe przedpołudnie rodziców dokonał 
dyrektor Zygmunt Krempa. Młodzi artyści pod 
okiem wychowawczyń: Jadwigi Kopacz, Magdaleny 
Wójcik i Marii Hyjek śmiało wychodzili na scenę, 
by w przepięknych utworach poetyckich wyrazić swą 
miłość i wdzięczność za trud i wychowanie. Z radością 
w sercu śpiewali chwytające za serce utwory muzyczne, 
podkreślając tym samym żywione do rodziców uczucia. 
Na zakończenie dzieci zagrały na fletach swoim Mamom  
i Tatusiom „Sto lat” oraz wręczyły własnoręcznie wykonane 
na tę okazję prezenty. 

Druga rocznica beatyfikacji Jana Pawła II

Dla upamiętnienia rocznicy ogłoszenia Ojca Świętego 
–Jana Pawła II błogosławionym, uczniowie  SP  
w Jaślanach, należący do koła misyjnego „Mali misjonarze” 
w montażu słowno-muzycznym wspominali postać 
Papieża Polaka. Myślą przewodnią akademii stały się 
słowa: Wy jesteście nadzieją tego świata, Wy jesteście moją 
nadzieją…”. Słowa te rozbrzmiewają w naszych sercach  
i nimi żyjemy na co dzień. Wspominając Wielkiego Polaka, 
którego wizerunek towarzyszył słuchaczom podczas 
całej uroczystości. Nad przebiegiem akademii czuwała 
katechetka pani Małgorzata Duszkiewicz.

XIII edycja turnieju piłkarskiego „Z podwórka na 
stadion o puchar Tymbarku”

Bardzo dobrze spisali się młodzi piłkarze klas I-III z Jaślan 
w oficjalnych mistrzostwach Polski U-10, organizowanych 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorowany przez 
firmę Tymbark. W I etapie w turnieju gminnym wygrali  
z drużynami z Czajkowej i Malinia, awansując do półfinału 
powiatowego, gdzie nie dali żadnych szans zespołom  
z Rzędzianowic (13-0) i Padwi Narodowej (2-0).

Zespół Szkół w Jaślanach

Dzień Świętego Patryka w Jaślanach

Dzień Ziemi 2013 Drużyna piłkarska Jaślan
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W finale powiatowym, który odbył się w Mielcu,  również 
byli bezkonkurencyjni, zdobywając I miejsce. W nagrodę 
młodzi futboliści z Jaślan reprezentowali powiat mielecki 
na szczeblu wojewódzkim w Stalowej Woli – 7 czerwca. 
W turnieju tym udział wzięło 24 zespoły z całego 
województwa podkarpackiego. W rozgrywkach grupowych 
SP Jaślany zremisowała ze SP Wyszkowa Mała (1-1), 
przegrywając z gospodarzami turnieju Stalową Wolą 2-4. 
W ogólnej klasyfikacji uczniowie z Jaślan zajęli miejsca 
9-16. Szkołę w Jaślanach reprezentowali: Alan Grzelak, 
Patryk Połeć (bramkarze) oraz Jan Głaz (kapitan), 
Maciej Czekaj, Łukasz Piekarski, Kacper Jamrozy, 
Oskar Śledziona, Dawid Sowa, Paweł Rzeźnik, Patryk 
Śledziona, Krzysztof Głaz, a także zaproszeni piłkarze  
z Mielca i Padwi Narodowej.

Minipiłka nożna chłopców  
klas IV-VI

Aby dostać się do półfinału 
powiatowego, uczniowie SP w Jaślanach 
dnia 5 czerwca rozegrali 4 mecze: trzy 
zwycięskie, pokonując Czajkową 4-0, 
Malinie  3-0 i Borki Nizińskie 1-0, 
remis zanotowali tylko w potyczce  
z drużyną z Tuszowa Narodowego, 
gdzie było 1-1. Awansując do półfinału  
z I miejsca, stali się gospodarzem 
turnieju. W półfinale, który został 
rozegrany 11czerwca uznać 
musieli jednak wyższość drużyny  
z Czermina, która awansowała do 
finału powiatowego.

Tabela:

Czermin 7 pkt 3-0 1. 

Jaślany 6 pkt 4-32. 

Padew Narodowa 4 pkt 5-23. 

Górki 0 pkt 0-74. 

SP Jaślany reprezentowali uczniowie kl. VI: Maksymilian 
Głaz (kapitan), Jarosław Hyjek (bramkarz), Łukasz 
Stala, Adrian Maziarz, Kamil Kaliński, Marcin Dulik 
i uczniowie z kl. V: Seweryn Skóra, Łukasz Łyczak, 
Mateusz Czekaj, Dawid Kołek, Dawid Trela.

Akcja charytatywna na rzecz chorego chłopca

Ze względu na ciężką sytuację materialną 16- letniego 
chłopca, który nie chodzi,  wszystkie dzieci z ZS  
w Jaślanach, we współpracy z Ośrodkiem Wczesnej 
Interwencji w Mielcu, z wielkim zaangażowaniem włączyły 
się w zbieranie plastikowych nakrętek. Wszystko po to, by 
pomóc w zakupie kosztownego sprzętu rehabilitacyjnego 
Schodołaz. Organizatorami tej akcji byli: katechetka pani 
Małgorzata Duszkiewicz i pan Jakub Wanatowicz. 
Akcja trwać będzie jeszcze w przyszłym roku. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną akcję 
charytatywną. 

Samorządowe Przedszkole w Jaślanach

Dzień Mamy i Taty ph. „Rodzina zawsze razem się 
trzyma”

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna uroczystość 
z okazji Dnia Mamy i Taty. Oficjalnego powitania 
licznie przybyłych na tę uroczystość rodziców dokonał 
dyrektor Zygmunt Krempa, zapraszając do oglądnięcia 
programu artystycznego, przygotowanego pod okiem 
pań wychowawczyń. Dzieci odświętnie ubrane,  
z kolorowymi kwiatuszkami na głowach, słowem, 
piosenką i tańcem wyraziły swoją miłość i wdzięczność 
za dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie 
i tak wspaniałomyślnie wybacza. Uczniowie klasy 
„0” wykonali taniec piracki do muzyki z filmu „Piraci  

z Karaibów” pod dowództwem kapitana Juki, by chwilę 
później towarzyszyć dziewczynkom w tańcu „Szot”. Na 
zakończenie wszystkie dzieci odśpiewały swoim kochanym 
Mamom i nieocenionym Tatusiom „Sto lat”  oraz wręczyły 
piękne kwiatuszki i laurki z najlepszymi życzeniami. .

Dzień Dziecka 

28 czerwca odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Na ten 
dzień przygotowano specjalny program, obfitujący w liczne 
konkursy, zabawy i tańce. Tańcom i zabawom towarzyszyła 
spontaniczna radość i śmiech. Dużą popularnością wśród 
małych artystów cieszył się konkurs piosenki dziecięcej, 
podczas którego dzieci prezentowały swoim rówieśnikom 
przedszkolne piosenki. Każdy mały artysta za swój występ 
nagrodzony został gromkimi brawami oraz otrzymał 
słodki upominek. W ramach konkursu plastycznego na 
najpiękniejszy balonik przedszkolaki mogły wykazać się 
zdolnościami manualnymi, realizując różne formy wyrazu 
artystycznego. Każde dziecko otrzymało również kartkę  
z prawami dziecka, którą ozdobiło wedle własnej inwencji 
twórczej. Na koniec przedszkolaki otrzymały paczuszki ze 
słodyczami z okazji swojego święta. 

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
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Święto Flagi Narodowej 

W Samorządowym Przedszkolu w Jaślanach obchody 
Święta Flagi Narodowej zaplanowano na 30 kwietnia. Przed 
uroczystym przemarszem, dzieci z grupy młodszej i „O” 
uczestniczyły w specjalnie zorganizowanych z okazji tego 
święta zajęciach, podczas których przypomniały legendę 
o powstaniu państwa polskiego pt. „Lech, Czech i Rus”, 
recytowały wiersz S. Jachowicza „Kto ty jesteś?” oraz  
z należną powagą odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego.  
W grupie starszej zorganizowano również turniej wiedzy 
o Polsce, podczas którego uczestnicy wykazali się wiedzą 
na temat znajomości barw narodowych, godła, a także 
największych polskich rzek, gór i morza. Po zatańczeniu 
polskich tańców narodowych: poloneza, krakowiaka  
i kujawiaka obydwie grupy, pod opieką pań wychowawczyń: 
Marii Dedo i Ewy Indyk, wzięły udział w pochodzie, 
trzymając w rękach wykonane na tę okazję chorągiewki. 
Na czele korowodu nie zabrakło oczywiście polskiej flagi 
narodowej. Na zakończenie obchodów każde dziecko 
otrzymało od wychowawczyń biało-czerwony kotylion, 
symbolizujący nasze barwy narodowe.

Z wizytą u strażaków

8 maja w ramach wieloletniej już współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, dzieci odwiedziły Jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaślanach. Powitania 
syreną strażacką, licznie przybyłych do remizy dzieci  
z grupy młodszej i „0” pod opieką pań: Marii Dedo i Ewy 
Indyk, dokonali strażacy wraz z komendantem straży – 
Krzysztofem Kaplem. Gospodarze zademonstrowali 
również sprzęt strażacki oraz cały zestaw do udzielania 
pomocy poszkodowanym w pożarach. Jednak największe 
zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, który z bliska 
mogły podziwiać przedszkolaki. Strażacy, po obdarowaniu 
dzieci słodkimi łakociami,  odwieźli ich wozem strażackim 
pod szkołę, gdzie przeprowadzili minipokaz akcji 
gaśniczej. W podzięce za tak ciepłe i serdeczne przyjęcie, 
dzieci wręczyły strażakom wykonany samodzielnie na 
zajęciach album, w którym znalazły się prace plastyczne, 
przedstawiające strażaków w akcji. 

Zajęcia na basenie

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie SP w Jaślanach 
uczestniczyli w zajęciach nauki pływania w Pływalni 
Rekreacyjnej Smoczka, nowo wybudowanym obiekcie 
sportowym w Mielcu. Nad grupą początkującą  
i zaawansowaną opiekę sprawowali instruktorzy, którzy 
uczyli dzieci nowych styli pływania oraz dbali o ich 
bezpieczeństwo w wodzie. W trakcie pobytu na basenie 
był czas i na wodne atrakcje, z których bardzo chętnie 
korzystały wszystkie dzieci. Z roku na rok zajęcia te cieszą 
się coraz większą popularnością o czym świadczy liczba 
ich uczestników. W bieżącym roku szkolnym z nauki 
pływania skorzystało 57 uczniów.

Przedszkolaki z wizytą w OSP Jaślany

Uczniowie z Jaślan podczas zajęć w mieleckiej 
pływalni

Szkoła Podstawowa w Czajkowej

Nasze sukcesy

Literacki konkurs „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Uczniowie SP w Czajkowej brali udział w kilku konkursach 
powiatowych, organizowanych przez SNaP w Mielcu.  
W Powiatowym Konkursie Literackim ph. „Tu wszędzie 
jest moja Ojczyzna”- uczennica klasy VI, Karolina 
Soja została laureatką za wiersz pt. „Moja Ojczyzna”,  
a uczennica Izabela Łącz została wyróżniona za wiersz 
pt. „Ojczyzna”. Karolina otrzymała dyplom – nagrodę  
i pojechała na wycieczkę do Warszawy z wejściem 
do Sejmu i Senatu RP, która była główną nagrodę dla 
wszystkich laureatów. Gratulujemy naszym uczennicom  
i życzymy im dalszych sukcesów. 

Imprezy i uroczystości szkolne

Świeże mleko i owoce - kosmiczny duet w naszej 
szkole

Dnia 26 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w  Czajkowej brali udział w Konferencji pt. „Świeże mleko 
i owoce kosmiczny duet w naszej szkole”, która miała 
miejsce w sali konferencyjnej restauracji Imperium w 
Mielcu. Nasi uczniowie wystąpili z prezentacją tematycznie 
przygotowaną przez siebie i opiekuna. Zespół rapujący tekst 
składał się z  uczniów: Dawida Kowala, Marka Świtka, 
Alicji Ziomek, Kacpra Konefała i Jakuba Kielka. 
Największą radością  dla naszych dzieci była wspólna 
fotografia z panem gen. Mirosławem Hermaszewskim. 
Uczniowie otrzymali upominki w postaci wyjątkowych 
produktów firmy „Rolmlek” i słodycze.

E. Indyk
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Obchody Dnia Ziemi-sadzenie lasu

W ramach programu edukacja ekologiczno -środowiskowa 
: O środowisku, przez środowisko i dla środowiska,  
szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego pt. „Nie 
pal śmieci”. W szkole zostały rozmieszczone tablice 
dydaktyczne o recyklingu. Wszyscy uczniowie szkoły  
od  klas I – VI uczestniczyli w projekcji  filmu pt. „Nie 
pal śmieci”. Zorganizowano  szkolny konkurs prac 
plastycznych w formie plakatów o tej samej tematyce 
oraz konkurs pt.  „Nie wypalaj traw”. Dzieci wraz  
z opiekunem, panią Krystyną Łaszycą wykonały gazetkę 
pt. „Chrońmy środowisko”. Odbyła się inscenizacja z okazji 
Dnia Ziemi w  wykonaniu uczniów klasy VI oraz został 
przeprowadzony konkurs ekologiczny, w którym brali 
udział uczniowie klas od I do III. Nad przedsięwzięciami 
tymi pieczę sprawowała pani Krystyna Łaszyca. 

29 kwietnia w ramach współpracy z firmą LEAR  
z Mielca  oraz Nadleśnictwem Mielec odbyła się akcja  
sadzenia  drzew w miejsce spalonego lasu w Leśnictwie 
Czajkowa. W akcji sadzenia brali udział uczniowie naszej 
szkoły z klas IV – VI z wychowawcami oraz panią dyrektor. 
Firma ta była sponsorem  poczęstunku dla naszych dzieci, 
za co kierujemy do nich serdeczne podziękowania.

Dzień Matki i Ojca

Dnia 27 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Matki i Ojca. W uroczystości wzięli udział rodzice 
oraz uczniowie klas 0 – III. Uczniowie słowem, muzyką 

i tańcem wyrazili miłość do swoich rodziców. Wszystkie 
dzieci swobodnie prezentowały swoje umiejętności 
artystyczno – wokalne. Rodzice byli zachwyceni 
występami swoich pociech. Uczniowie również złożyli 
rodzicom podziękowania, życzenia i wręczyli kwiaty oraz 
laurki. 

Wycieczka do Rzeszowa i Łańcuta

3 czerwca najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Czajkowej z klas 0-III pojechali na wycieczkę do 
Rzeszowa i Łańcuta. W Rzeszowie dzieci obejrzały 
spektakl w teatrze „Maska” pt. „Dzikie Łabędzie” a także 
uczestniczyły w lekcji teatralnej. Przebywając w Centrum 
Zbaw „Fantazja”, dzieci miały okazję do wspaniałej 
zabawy i radości. Zwiedzanie zamku w Łańcucie natomiast 
okazało się piękną lekcją historii oraz było inspiracją do 
poszerzenia wiedzy. 

Zielona Szkoła w Zakopanem

W SP w Czajkowej została zorganizowana Zielona 
Szkoła. W początkowych dniach czerwca uczniowie 
z naszej szkoły wyjechali do Zakopanego razem  
z kolegami ze szkoły w Maliniu. Wspólnie 
podziwiali uroki zimowej stolicy Polski. Mieli dużo 

okazji do poznania urozmaiconych górskich krajobrazów, 
wysokich wzniesień, ostrych szczytów, przełęczy, 
głębokich dolin, malowniczych jezior i strumieni. Przez 
6 dni dzieci mogły korzystać z różnorodnych, ciekawych 
zajęć. Bogaty program wyjazdu obejmował:

Wspólna fotografia z gen. Hermaszewskim sprawiła 
najwięcej radości

Akcja sadzenia lasu w Czajkowej

Dzień Matki i Ojca w SP w Czajkowej

Uczniowie z Czajkowej 
przed zamkiem Łańcucie
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- zwiedzanie miasta 
-wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Wielką Krokiew 
- spacer Doliną Kościeliską i wejście do Jaskini Mylnej 
- pływanie i zabawę w pełnym atrakcji Aquaparku 
- wędrówkę na Rusinową Polanę 
- spacery najstarszą ulicą Zakopanego  
- Krupówki podziwianie panoramy gór ze szczytu    
Gubałówki.

Przygodą dla wszystkich była wędrówka do Morskiego 
Oka. To przepiękne górskie jezioro otoczone jest 
stromymi stokami gór. Nad brzegiem rośnie kosodrzewina, 
kępy świerków i limby. Dzieci mogły dotknąć śniegu 
w upalny, słoneczny, czerwcowy dzień i obserwować 
kwitnące górskie rośliny wśród skalnych turni i pomiędzy 
kamieniami i gałązkami. W trakcie pobytu organizowane 
były: zajęcia plastyczne, rekreacyjne, zabawy, konkursy 
nagradzane słodyczami i wiele wspólnych zajęć. 
Uczniowie wykonywali kronikę Zielonej Szkoły,  
w której dokumentowali wydarzenia z każdego dnia. 
Innym zajęciem było układanie krótkich opowiadań  

z zastosowaniem gwary góralskiej. Prezentowane teksty 
wywoływały wiele uśmiechów i okrzyków radości - co 
świadczyło o tym, że dzieci doskonale się bawiły. Dużym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia sportowe, a także 
wspólne gry i zabawy świetlicowe. Wszyscy uczestnicy 
wyjazdu na Zieloną Szkołę serdecznie dziękują za okazane 
wsparcie finansowe:

  
pani E. Flis – dyr. SP Czajkowa

panu B. Tomeckiemu – dyr. SP 
Malinie

firmie LEAR z Mielca

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Uczniowie wyjechali w ten uroczy 
zakątek Polski dzięki zaangażowaniu 
p. Agaty Burda-Rusin.

Opiekunami grup były: M. Leśniak, 
M. Kałuża, S. Kolisz.

Wycieczka archeologiczna

W dniu 13 czerwca uczniowie wraz 
z wychowawcami przemieszczali 
się Świętokrzyskim Szlakiem 
Archeologiczno - Geologicznym. 
Celem wycieczki było zwiedzenie 
Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno 

– Przyrodniczego, kompleksu kopalń krzemienia 
pasiastego z okresu neolitu w Krzemionkach Opatowskich  
koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wycieczka do sanepidu w Mielcu

Uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią, panią 
Krystyną Łaszycą udali się na wycieczkę do Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu. Celem 
wycieczki było zwiedzenie laboratorium i uczestnictwo w 
badaniach mikrobiologicznych i analitycznych produktów 
spożywczych w tym wody.

W. Mrozik,  
M. Barszcz,  
K. Łaszyca,  
K. Karkosza,  
A Burda - Rusin

Uczniowie z Czajkowej i Malinia wraz opiekunami 
podczas Zielonej Szkoły

  Klasa I 
Karol Konefał1. 

Jarosław Duszkiewicz2. 

Dagmara Hajduk3. 

  Klasa II
Kacper Osmola1. 

Mateusz Dulik2. 

Kamil Stala3. 

Bartłomiej Konefał4. 

Mariusz Jacek5. 

Dominika Soja6. 

Weronika Leśniak7. 

Konrad Demko8. 

  Klasa III
Zuzanna Turkosz1. 

Jakub Naumowicz2. 

Daria Dulik3. 

  Klasa IV
Kacper  Konefał – śr. 5,01. 

Agnieszka Wójciak – śr. 5,02. 

Jakub Kielek – śr. 5,27 3. 

  Klasa V
Karolina Stala – śr. 5,31. 

Bernadeta Bik– śr. 5,02. 

Roksana Sikora– śr. 5,03. 

  Klasa VI
Hubert Konefał – śr. 5,11. 

Karolina Soja –śr. 5,12. 

Klaudia Czachor – śr. 5,03. 

Alicja Ziomek – śr 4,94. 

Karol Paterak – śr 4,85. 

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czajkowej którzy zostali wyróżnieni za bardzo dobre wyniki  
w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2012/2013
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Za nami wakacje. Warto podsumować ostatnie pracowite 
miesiące.

UROCZYSTOŚCI

ŚWIĘTO  RODZINY

27 maja odbyła się festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy  
i Taty. Dzieci przygotowały dla swych rodziców mnóstwo 
niespodzianek: „zerówka” - pokaz tańca nowoczesnego, 
klasa I i II wystawiła „Czerwonego Kapturka”, a klasa III 
zaśpiewała i zatańczyła. Po części artystycznej i wręczeniu 
upominków zostały rozstrzygnięte dwa szkolne konkursy: 
Konkurs Recytatorski  pt. „Wiersze Juliana Tuwima” –  
w którym dzieci i rodzice wspólnie zaprezentowali 
swój talent recytatorski oraz Konkurs Plastyczny  
pt. „Lokomotywa Juliana Tuwima”, gdzie prace plastyczne 
małych artystów oceniali rodzice. Później był czas na 
pyszne kiełbaski i wspólną zabawę w różnorodnych 
konkurencjach. Natomiast uczniowie klas starszych 
uczestniczyli w rozgrywkach tenisa stołowego i unihokeja 
oraz grali w kalambury. Zwycięzcy otrzymali słodkie 
nagrody. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: firmie „Zielona 
Budka” i właścicielom Sklepu Wielobranżowego 
„Feniks” s.c. Dydo Elżbieta i Dydo Grzegorz oraz 
firmie COBI.

SUKCESY
W II semestrze uczniowie naszej szkoły startowali w 
licznych konkursach przedmiotowych. 
W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 
OLIMPUS najlepsze wyniki uzyskali:
Karol Pogoda z kl. V – 14 miejsce z języka polskiego

Paweł Hajduk z kl. V – 17 miejsce z języka polskiego
Michał Siwiec z klasy V – 19 miejsce z języka polskiego 
i 17 miejsce z matematyki
Jakub Sztuka z klasy V – 29 miejsce z języka polskiego
Patryk Krępa z klasy VI – 17 miejsce z języka polskiego 
i 21 miejsce z matematyki
Krzysztof Kurdziel z klasy IV – 21 miejsce  
z matematyki

Patryk Rokoszak z klasy IV – 25 miejsce z matematyki

W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 
GENIUSZ z języka polskiego wzięło udział 8 uczniów,  
a z matematyki – 7 osób. Najlepszy wynik uzyskał Patryk 
Rokoszak z klasy IV, który zajął IV miejsce i otrzymał 
tytuł laureata. Bardzo dobry wynik uzyskali również: 
Tomasz Dydo – 16 miejsce z języka polskiego i Krzysztof 

Kurdziel – 17 miejsce z matematyki.  Do konkursów 
przygotowały: p. Anna Cebula i p. Agnieszka Uzar. 

W eliminacjach szkolnych Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego wzięło udział 7 uczniów. Najlepsze wyniki 
uzyskali Tomasz Dydo z kl. V i Patryk Krępa z kl. VI. 

22 maja odbył się finał Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego z udziałem naszych uczniów. Otrzymali oni 

tytuły finalistów. 

20 marca w naszej szkole 
odbyły się eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 
pożarom”. W konkursie wzięło 
udział 5 uczniów. Najlepszy 
wynik uzyskał Karol Pogoda  

z kl. V, który zajął 3 miejsce. Do 
konkursu uczniów przygotował 
p. Tadeusz Kardyś.

12 kwietnia w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu 
odbyło się podsumowanie 
Powiatowego Konkursu 
Plastycznego „W krainie 
wierszy Juliana Tuwima  
i Jana Brzechwy”. Autorką 
jednej z nagrodzonych prac 
była Julia Dąbrowska. 

Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze 
sprawdzianu szóstoklasisty – średnia szkoły -  26,00 pkt. 
Średnia ta plasuje  szkołę w 7 staninie. Jest to wynik lepszy 
niż w powiecie i województwie.

Gratulujemy!!!

SPORT
5 czerwca odbyły się zawody w piłce nożnej chłopców – 
uczniowie zajęli IV miejsce. 

Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich

Dzień Mamy i Taty w Borkach Nizińskich
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WYCIECZKI
16 kwietnia uczniowie klas IV – VI obejrzeli 
spektakl pt. „Najznakomitsze historie biblijne 
dla dzieci”, który wystawił Teatr Młodego 
Widza z Wolimierza. Widowisko odbyło się  
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. 

16 kwietnia klasy od 0 – III pojechały do Samorządowego 
Centrum Kultury w Mielcu na spektakl wystawiany przez 
aktorów Teatru Uciecha pt. „Wilk   i  Zając – Noc w Muzeum”. 
Po przedstawieniu uczniowie mieli okazję podziwiać 
swoje prace plastyczne na pokonkursowej wystawie 
powiatowego konkursu plastycznego „W krainie wierszy 
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” organizowanego  
w ramach akcji „Cały powiat czyta z dziećmi”. 

18 czerwca dzieci klas młodszych były na wycieczce  
w Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej, zwiedzały 
skansen z przewodnikiem oraz 
wzięły udział  w zajęciach 
tematycznych pod hasłem „Ene, 
due, rabe… - dawne gry i zabawy” 
(na świeżym powietrzu dzieci 
poznały czym i w jaki sposób 
bawili się ich rówieśnicy sprzed 
stu lat, miały okazję nauczyć się 
tekstów wyliczanek, rymowanek 
oraz zasad wielu gier i zabaw).

PROJEKTY 
EDUKACYJNE

Uczniowie klas I- III w roku 
szkolnym 2012/13 realizowali 
program edukacyjny dla dzieci 
klas I – III szkoły podstawowej 
„Zawsze razem” opracowany  
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 

– Epidemiologicznej. Celem  programu 
było kształtowanie właściwych 
postaw i zachowań wobec słabszych, 
przekazanie wiedzy o chorobach,  
w tym również zakaźnych 
i przewlekłych, budowanie 
przyjaźni, więzi i współczucia 
między rówieśnikami, unikanie 
zachowań ryzykownych dla zdrowia, 
podejmowanie zdrowych wyborów 
życiowych. Dzieci poprzez różnorodne 
formy edukacji dowiedziały się, 
co to jest zdrowie i jak należy  
o nie dbać, nauczyły się, jak pomóc 
chorej koleżance, koledze oraz co 
zrobić, żeby nie chorować. Poznały 
różnorodne piosenki i wiersze związane  
z tematyką zdrowotną, miały możliwość 
uczestniczyć w inscenizacji „Owoce  
i warzywa to same witaminy”, 
pracowały z książką „Zawsze 

razem” ucząc się właściwych postaw wobec osób 
chorych. Podsumowaniem programu był udział uczniów  
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zawsze razem”.  
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22 maja w Rzeszowie. 
Wśród 261 prac, które napłynęły z 54 szkół województwa 
podkarpackiego, nagrody otrzymali: Weronika Kołc kl. II, 
Liberto Marcinek kl. II, Agata Sztuka kl. III, Kinga Róg 

kl. III i Paweł Sztuka kl. III. Koordynatorem programu 
była p. Elżbieta Cygan.  

Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji 
„Bezpieczne wakacje 2013”. Celem tej akcji jest 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego 
czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.  26 czerwca 
odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej 
Policji w Mielcu.

Wyjazd do SCK w Mielcu

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zawsze razem”

A. Cebula
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Spotkanie z krioterapeutą  
Zbigniewem Kołbą

24 kwietnia o 17.30 odbyło się spotkanie z krioterapeutą 
Zbigniewem Kołbą: „Krioterapia. To warto wiedzieć”. 
Krioterapeuta poruszył tematy związane z leczeniem 
niską temperaturą i leczeniem bezsenności. Słuchacze 
dowiedzieli się, kiedy zimno leczy, a kiedy powoduje 
choroby oraz jakie korzyści przynoszą zabiegi krioterapii 
miejscowej, np. w leczeniu kolan, kręgosłupa, stłuczeń, 

skręceń, czy działania  
na cały organizm  
w przypadku 
k r i o t e r a p i i 
ogó lnous t ro jowej . 
Pan Kołba poruszył 
również temat 
hartowania organizmu, 
jak wyleczyć zimne 
stopy, związek 
powstawania żylaków 
ze skurczem mięśni 
i jak radzić sobie  
z bezsennością. 

Podsumowanie konkursu multimedialnego 
„Warto zobaczyć – architektura  

w mojej gminie”
30 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tuszowie Narodowym odbyło się podsumowanie 
gminnego konkursu multimedialnego „Warto zobaczyć 
– architektura  w mojej gminie” edycja 2013 r.  
Na konkurs wpłynęło 52 prezentacje multimedialne ze szkół 
podstawowych w: Jaślanach, Tuszowie Narodowym Filia 
w Grochowem i Czajkowej. Komisja w składzie: Beata 
Mazur – przewodnicząca,  Agata Burda-Rusin – członek, 
Krystyna Matkowska – członek przy ocenie prac wzięła 
pod uwagę: zgodność pracy z tematem,  różnorodność 
przedstawionych obiektów, pomysłowość, samodzielność, 
układ  i poprawność merytoryczną przygotowanych 
materiałów. Przyznano 4 nagrody i 6 wyróżnień.
Nagrody:

Patrycja Sowa – ZS w Jaślanach,  
op. Renata Madera
Alicja Ziomek – SP w Czajkowej,  
op. Agata Burda-Rusin
Jakub Kielek – SP w Czajkowej,  
op. Agata Burda-Rusin
Dominik Radek – SP w Tuszowie Narodowym,  
op. Małgorzata Forczek
Wyróżnienia:
Izabela Łącz - SP w Czajkowej,  
op. Agata Burda-Rusin
Marek Świtek - SP w Czajkowej,  
op. Agata Burda-Rusin

Hubert Konefał - SP w Czajkowej,  
op. Agata Burda-Rusin
 Diana Graniczka – SP w Tuszowie Narodowym,  
op. Małgorzata Forczek
Natalia Trela - SP w Tuszowie Narodowym,  
op. Małgorzata Forczek
Magdalena Leśniak – SP w Tuszowie Narodowym,  
op. Małgorzata Forczek

„Połowa sukcesu to omijanie pułapek” - 
spotkanie autorskie z Janem Hyjkiem

10 maja o godz. 10:30 w ramach Tygodnia Bibliotek 
odbyło się spotkanie z Janem Hyjkiem, autorem powieści 
„Nie oglądaj się wstecz”, „Koła czasu”, „Sporna śliwka” 
oraz tomu piosenek „Zbudzone milczenia”. Jan Hyjek 
wspominał o realizacji pragnień i marzeń, o dążeniu do 
wyznaczonych celów, o akceptacji siebie samego, ale 
i rówieśników oraz osób, z którymi mamy styczność na 
co dzień. W wielu zabawnych anegdotach i opowieściach 
zwrócił uwagę młodzieży na szkołę, na to, że każdy 
ma swój czas, na cierpliwość, na własne oczekiwania 
względem życia, na wychodzenie ze słabości, na marzenia, 
na miłość i wchodzenie w dorosłość, przygotowywanie się 
do roli męża/żony. Najważniejszym punktem spotkania 
był wywód o pułapkach, które czyhają na młodego 
człowieka, które wciągają, zaprzeczają szczęściu  
i samorealizacji i działają niszcząco: alkohol, narkotyki, 
uzależnienie od Internetu, hazardu, egoizm i egocentryzm.  

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej  
i Centrum Pamięci Generała Wł. E. Sikorskiego

Spotkanie z krioterapeutą 
Zbigniewem Kołbą

Laureaci konkursu „Warto zobaczyć – architektura 
w mojej gminie”

Spotkanie autorskie młodzieży z Janem Hyjkiem
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Podsumowanie VII edycji 
konkursu „Najpiękniejsza 
ilustracja książkowa”
W dniu 14 maja w ramach obchodów 
Tygodnia Bibliotek odbyło się 
podsumowanie gminnego konkursu 
plastycznego „Najpiękniejsza ilustracja 
książkowa”. Konkurs organizowany 
był przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Tuszowie Narodowym dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Tuszów 
Narodowy. W tym roku wpłynęło 124 
prace plastyczne ze szkół w Czajkowej, 
Borkach Nizińskich, Jaślanach, Maliniu  
i Tuszowie Narodowym z Filią  
w Grochowem. Jury w składzie: Maria Kolb – 
przewodnicząca, Teresa Staśto i Beata Mazur 
– członkinie, za kryterium oceny obrała: samodzielność 
wykonanej pracy, estetykę wykonania, bogactwo treści, 
technikę wykonania i dobór kolorów, oryginalność  
i staranność. Komisja postanowiła przyznać nagrody  
w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasa 0 – przyznano 3 nagrody 

kategoria II – klasy I-III – przyznano 7 nagród 

kategoria III – klasy IV-VI – przyznano 8 nagród 

Kategoria klasy „0”  
Natalia Czachor – SP Borki Nizińskie 

Monika Marek – Jaś i Małgosia – ZS w Jaślanach 

Filip Łącz – Czerwony Kapturek – SP w Tuszowie 
Narodowym 

Kategoria klasy I-III  
Aleksandra Dul –  I - Królewna Śnieżka – SP Borki 
Nizińskie 

Liberto Marcinek – II -  Doktor Dolittle – SP Borki 
Nizińskie 

Patryk Szczotkowski – II -  O rybaku i złotej rybce –  
SP Borki Nizińskie 

Dominika Dudzik – Kubuś Puchatek – SP Czajkowa 

Dominika Soja – II – Kubuś Puchatek – SP Czajkowa 

Róża Magda – II - Idzie Grześ – ZS Jaślany 

Marzena Wąsik –  II - Czarna owieczka – SP Tuszów 
Narodowy 

Kategoria klasy IV-VI  
Karol Pogoda –  V - Przygody Tomka Sawyera – SP 
Borki Nizińskie 

Jakub Sztuka – V - Potwory, upiory, straszydła – SP 
Borki Nizińskie 

Maria Majcher – V - Most do Therabitu – ZS Jaślany 

Daria Kamuda – V -  Czerwony Kapturek -  ZS Malinie 

Jolanta Rusin – V - Pipi – ZS Malinie 

Wioletta Furtak – IV - Owieczka Mela – SP Tuszów 
Narodowy 

Michał Wieczerzak – IV - Opowieści z Narni – SP 
Tuszów Narodowy 

Anna Wieczerzak –  V - Ania z Zielonego Wzgórza – 
SP Tuszów Narodowy Filia Grochowe  

Turniej Wiedzy o gen. Sikorskim
W dniu 16 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tuszowie Narodowym odbył się Turniej Wiedzy o gen. 
Sikorskim. Wzięło w nim udział 8 drużyn trzyosobowych 
składających się z uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym. Turniej 
został zorganizowany z okazji 132. rocznicy urodzin 
gen. Sikorskiego, jego celem było pogłębianie wiedzy 
i pielęgnowanie pamięci o gen. Sikorskim. Komisja  
w składzie: Renata Lasek – przewodnicząca, Zofia 
Skwara, Beata Mazur – członkinie, oceniała odpowiedzi 
drużyn na pytania z wylosowanych zestawów. Pierwsza 
tura nie przyniosła decydującego rozstrzygnięcia, 
dlatego komisja zadecydowała o dogrywce w drugiej 
turze.  Ponieważ w drugiej turze poziom odpowiedzi był 
wyrównany komisja postanowiła przyznać trzy pierwsze 
nagrody i jedno wyróżnienie. Zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali nagrody w dniu 20 maja w czasie uroczystych 
obchodów 132. rocznicy urodzin gen. Sikorskiego.
Nagroda

-Klaudia Gudz, Wiktoria Cerefin, Bartłomiej Burghardt
-Anna Chruściel, Wiktoria Surman, Daniel Pogoda
-Dominika Hyjek, Jacek Gesing, Kinga Dąbrowska
Wyróżnienie:
-Dagmara Kołc, Paweł Bik, Mariusz Zieliński

Nagrodzeni w konkursie „Najpiękniejsza ilustracja książkowa”

Gimnazjaliści podczas Turnieju Wiedzy o gen. 
Sikorskim
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Wzorowy Czytelnik w roku szkolnym 
2012/2013

Od wielu lat w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach 
w: Jaślanach, Ławnicy, Maliniu, Sarnowie, na zakończenie 
roku szkolnego podsumowywane jest czytelnictwo dzieci  
i młodzieży szkolnej, celem przyznania tytułu Wzorowego 
Czytelnika. W roku szkolnym 2012/2013 tytuł ten 
otrzymali:

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowy
Radek Dominik -  kl. IV SP w Tuszowie 1. 

Narodowym 
Gudz Paulina – kl. VI SP w Tuszowie Narodowym 2. 

Wąsik Marzena – kl. II SP w Tuszowie 3. 

Narodowym 
Gesing Aleksandra – kl. IV SP w Tuszowie 4. 

Narodowym 
Cerafin Karol – kl. I SP w Tuszowie Narodowym 5. 

Stan Justyna – kl. V SP w Tuszowie Narodowym6. 

Furdyna Filip – kl. II SP w Tuszowie Narodowym 7. 

Witek Wiktoria – kl. V SP w Tuszowie 8. 

Narodowym 
Gudz Klaudia – kl. III Gimnazjum w Tuszowie 9. 

Narodowym
Flis Maria – kl. II Gimnazjum w Tuszowie 10. 

Narodowym 
Filia Sarnów

Kinga Krempa – kl.VI SP w Tuszowie 1. 

Narodowym 
Kamil Kowal – kl. III SP w Czajkowej 2. 

Kowal Natalia – kl. V SP w Czajkowej 3. 

Świątek Wiktoria – kl. II ZS w Trześni 4. 

Ziomek Alicja – kl. VI SP w Czajkowej 5. 

Ziomek Krystian – kl. II SP w Czajkowej 6. 

Jamróz Daria – kl. V SP w Czajkowej 7. 

Paterak Anna – kl. I Gimnazjum  w Tuszowie 8. 

Narodowym
Kiełb Marta – kl. II Gimnazjum w Tuszowie 9. 

Narodowym 
       Filia Ławnica

Głaz Filip – Przedszkole w Ławnicy 1. 

Szot Dominik –Publiczne  Przedszkole w Ławnicy 2. 

Kusek Rafał –Publiczne  Przedszkole w Ławnicy3. 

Głaz Kacper –kl. III  ZS w Maliniu 4. 

Kusek Marta – kl. VI ZS w Maliniu 5. 

Vizauer Patryk – kl. I ZS w Maliniu 6. 

Kusek Małgorzata – kl. III Gimnazjum w 7. 

Tuszowie Narodowym 
       Filia Jaślany

Głaz Krzysztof – Kl. II ZS w Jaślanach 1. 

Klich Aleksandra – Kl. III ZS w Jaślanach 2. 

Sowa Julia – kl. III ZS w Jaślanach 3. 

Sowa Dawid – kl .III ZS w Jaślanach 4. 

Klich Katarzyna – kl. III ZS w Jaślanach 5. 

Sowa Patrycja – kl.VI ZS w Jaślanach 6. 

Karkosza Kinga – kl. V ZS w Jaślanach 7. 

Sieja Oliwia – kl. III ZS W Jaślanach 8. 

Magda Róża – kl. II ZS w Jaślanach 9. 

Trela Michał – kl. 0 ZS w Jaślanach 10. 

Rzeźnik Martyna – kl. II ZS w Jaślanach 11. 

Zawadzka Ewa – kl. I ZS w Jaślanach 12. 

Informacje
 
18 sierpnia Radio Rzeszów gościło w Tuszowie 
Narodowym. W cyklu audycji na żywo „Biwak z radiem  
Rzeszów” informowaliśmy słuchaczy o tuszowskich 
szansach i mocnych stronach oraz zbiorach Centrum 
Pamięci generała Sikorskiego i lokalnej historii.
Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym konkursie 
literackim „Strzeż mowy ojców strzeż ojców wiary”, 
nad którym patronat przejął Władysław Ortyl  marszałek 
województwa Podkarpackiego. Do 20 października 
można przesyłać na adres GBP w Tuszowie Narodowym 
od 1 do 2 utworów poetyckich o tematyce religijnej lub 
patriotycznej opatrzone godłem, którego rozwiązanie 
będzie umieszczone  w osobnej kopercie.
Od 1 września ponownie będziemy oceniać czytelnictwo 
dzieci i młodzieży celem przyznania tytułu wzorowy 
czytelnik roku szkolnego 2013/2014.

IX Powiatowy Turniej piłki siatkowej 
drużyn podwórkowych

 

Tradycją stało się, że w ostatnią sobotę wakacji rozgrywany 
jest Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt  
i  Chłopców w Sarnowie. 31 sierpnia 2013 roku o godz. 14:00 
rozpoczęła się IX edycja tego turnieju, który organizowany 
jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sarnowie i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym Filia 
Sarnów. Do rozgrywek zgłosiło się 3 drużyny żeńskie 
z Sarnowa, Czajkowej, Kosówki, Mielca, 1 drużyna 
chłopców młodszych z Sarnowa oraz 8 drużyn męskich z: 
Sarnowa, Dębiaków, Kosówki, Mielca, Czajkowej, Malinia, 
Chrząstowa, Tuszowa Narodowego i Trześnia. W kategorii 
dziewczęta i chłopcy młodsi I miejsce zdobyła drużyna  
z Kosówki, która pokonała drużynę Sarnów/Czajkowa). 
III miejsce zajęła drużyna z Mielca. W kategorii męskiej 
mecze eliminacyjne do półfinału rozgrywane były do 
dwóch setów, każdy set do 15 punktów. Po tych meczach  
z rozgrywek odpadły 4 drużyny. W finale spotkała się 
drużyna X-Volley (Trześń) i Atomic Team (Mielec).  
Zwycięzcą okazała się drużyna z Trześni, która pokonała 
drużynę z Mielca. III miejsce zdobyła drużyna z Kosówki, IV 
z Czajkowej. Zwycięzcy obydwu kategorii otrzymali piłki 
do siatkówki dla każdego zawodnika, za II miejsca torby 
podróżne, a III nagroda zespołowa – piłka do siatkówki. 
Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Mielcu.  
Aura nie sprzyjała tegorocznym zawodom, ale udało się 
je doprowadzić do końca. Każdy zawodnik mógł posilić 
się kiełbaską z grilla, a na zakończenie IX Powiatowego 
Turnieju Piłki Siatkowej wszyscy bawili się przy muzyce 
zespołu Euforia. Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie 
turniejem, ściągają do Sarnowa drużyny z całego powiatu 
mieleckiego. Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy  
X Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt  
i Chłopców, który odbędzie się w 2014 roku. Gratulujemy 
wszystkim drużynom, dziękujemy za przybycie i wspaniałą 
zabawę.

P. Krempa
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INFORMATOR KULTURALNY WDKiR4 4 4 5 4 6 7 8 9 : 9 ; < = ; 4 > 5 ? @
Gminny Konkurs wiersza Juliana Tuwima 

Rok 2013 został ustanowiony Rokiem Juliana 
Tuwima, przypada w nim bowiem rocznica śmierci 
poety i stulecie jego debiutu. Z tej okazji 22 kwietnia 
Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem 
zorganizował Gminny Konkurs Recytatorski  
ph. „Julian Tuwim dzieciom”. Piękne wiersze, 
które napisał Julian Tuwim pobudziły wyobraźnię 
każdego dziecka. Ponad 80 uczestników z terenu 
gminy Tuszów Narodowy recytowało jego wiersze 
w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa  
w składzie: Regina Kopeć- Chruściel - polonista, 
kierownik  Biblioteki Publicznej w Trześni oraz Grażyna 
Świerczyńska- instruktor WDKiR w Grochowem po 
wysłuchaniu recytacji  postanowiła przyznać nagrody  
i wyróżnienia następującym uczestnikom.
KATEGORIA - PRZEDSZKOLE
Komisja postanowiła przyznać Joannie Głaz 
z Samorządowego Przedszkola w Jaślanach 
NAGRODĘ SPECJALNĄ  dla najlepszego  
recytatora w kat. przedszkoli.
NAGRODY otrzymali także: Jakub Pikuta, 
Izabela Paterak z Punktu Przedszkolnego  
w Tuszowie Narodowym, Julita Ciemięga 
z Samorządowego Przedszkola w Jaślanach 
oraz Karol Konefał z SP w Czajkowej.
KATEGORIA  UCZNIÓW    
KLAS- 0 - III
NAGRODY przyznano - Radosławowi 
Pszenicznemu z SP w Borkach Nizińskich,
Annie Czekaj z SP w Tuszowie Narodowym, 
Kacprowi Osmoli z SP w Czajkowej, Justynie Krupa 
SP w Tuszowie Nar., Szymonowi Maziarzowi  
z  SP Tuszowie Nar. z Filią w Grochowem.
WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Klaudia Barylska,  Klaudia Kasprzak SP Tuszów Nar.,  
Kacper Grzelak SP Malinie, Jakub Paterak, Julia Łącz 
SP w Czajkowej.
KATEGORIA UCZNIÓW  IV-VI
NAGRODY - Julia Maziarz SP Tuszów Nar.  
z Filią w Grochowem , Iwona Hasek, Dagmara Głaz  
SP Jaślany, Justyna Czekaj i Magdalena Leśniak –  
SP Tuszów Narodowy

WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Jakub Ciemięga SP Tuszów Nar., Justyna Piekarska 
SP W Maliniu.

III miejsce dla Igi Rusin
24 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury  
w Mielcu odbyła się szesnasta edycja konkursu 

„Teatr jednego wiersza”. W konkursie, który 
zgromadził dzieci i młodzież z szkół  mieleckich  
i powiatu mieleckiego uczestniczyły aktorki  naszego 
teatrzyku „Promyczki”: Iga Rusin, Jolanta Rusin 
i Natalia Maziarz przygotowane przez instruktor 
Grażynę Świerczyńską. Iga Rusin, zdobyła III 
miejsce za inscenizację wiersza Stanisławy Kopiec 
pt. „Gospodyni mucha”. 

Wyróżnienia dla ZPiT „Grochowiacy”  
w Podkarpackich Przeglądach Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych 

w Dębicy (17 marca) i Głogowie Małopolskim  
(21 kwietnia) Zespół prezentował się  
w młodzieżowej kategorii, tańcząc konkursowo suitę 
tańców krośnieńskich. Z przeglądów wróciliśmy 
zadowoleni  i bogatsi o nowe doświadczenia. 

„Jeśli pamięć o Tobie to na zawsze”
Pod takim tytułem młodzież grupy „ToMy” oraz 
dzieci z zespołu „Fantazja” przygotowały koncert 
słowno–muzyczny z okazji rocznicy śmierci naszego, 
wielkiego rodaka Jana Pawła II i drugiej rocznicy 
Jego beatyfikacji. Ponadto, w koncercie gościnnie 
wystąpili Michał Wieczerzak, Magdalena i Joanna 
Maziarz. Program rozpoczął się od prezentacji 
multimedialnej ukazującej życie i aktywny pontyfikat 
Jana Pawła II. Piękna recytacja, muzyka i piosenki 
wytworzyły nastrój zadumy, refleksji i wspomnień  
o Papieżu Polaku. Dopełnieniem całości było rozdanie 
wszystkim przybyłym na koncert sentencji Jana 
Pawła II. Zebrana publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła wykonawców. 
Organizatorzy koncertu serdecznie dziękują 
pani Lucynie Maziarz za okazaną pomoc  
i osobiste zaangażowanie się przy organizacji tego 
wydarzenia. 

Wyróżnienia dla ZPiT „Grochowiacy” podczas przeglądu  
w Głogowie Małopolskim
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Koncert „Kaliny” w Mielcu

W pierwszą niedzielę maja 
zespół „Kalina” zaśpiewał  
w kościele pw. Ducha Świętego 
w Mielcu Pieśni Maryjne. 
Widownię stanowili członkowie 
stowarzyszenia dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej ruchowo oraz 
ich rodziny oraz zaproszeni 
goście. Koncert bardzo podobał 
się wszystkim zebranym. Były 
brawa i podziękowania oraz 
słowa uznania dla grupy. Po 
koncercie zespół „Kalina”  
został zaproszony na spotkanie 
towarzyskie przy ciasteczku. 
2 czerwca ZPiT „Grochowiacy”,  
Kapela i Grupa śpiewacza 
„Kalina” wzięły udział  
w Powiatowym Przeglądzie 
Kapel i Zespołów 
Folklorystycznych w Wadowicach Dolnych.

XX Gminny Festiwal Śpiewających 
Przedszkolaków

Od 20 lat Dom Kultury w Grochowem raz do roku 
zaprasza przedszkolaki z gminy na festiwal, podczas 
którego mogą oni zaprezentować się na prawdziwej scenie.  
W tym roku na festiwal przyjechały  dzieci z przedszkola 
w Jaślanach, Tuszowie i Ławnicy oraz uczniowie klas „0” 
z Tuszowa Narodowego, Czajkowej  i Jaślan.  Łącznie   
134 dzieci. Odważnie prezentowały  wypracowane 
programy przygotowane pod kierunkiem swoich nauczycieli 
–wychowawców. Prezentacja składała się z tańców, 
piosenek i inscenizacji tanecznych. Wszystkie dzieci  
uczestniczące w festiwalu otrzymały kredki i książeczki 

Zaskakują  wyglądem, treścią i wyobraźnią 
– książki konkursu „Wydajemy własną 
książkę”
W bieżącym roku mija 13 lat od chwili, gdy Wiejski 
Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem zaprosił 

młodych pisarzy i wydawców do „wyciągnięcia 
z szuflad”  ich własnej twórczości i złożenia  
w konkursie pod hasłem „Wydajemy własną książkę”. 
Książki złożone na konkurs  podlegają ocenie, 
najciekawsze są nagradzane i wyróżniane, wszystkie 
tworzą  niezwykłą bibliotekę, jedyną w swoim rodzaju 
a  kolejne jego edycje pomnażają jej zbiory. 
Obecnie biblioteka liczy 564 egzemplarzy  
unikatowych książek. Zaskakują one wyglądem, 
treścią i wyobraźnią. Mają niepowtarzalną wartość 
osobistej wypowiedzi młodego człowieka. Od lat 
książki zgłoszone na konkurs, bezinteresownie 
poświęcając swój czas prywatny, czytając oceniają 
p. Jan Stępień- pracownik Muzeum Regionalnego  
w Mielcu, poeta,  juror wielu  konkursów  
recytatorskich, Lidia Kutrybała, Małgorzata 

Wieczerzak polonistki oraz Katarzyna 

Sikora polonistka, która dołączyła do 
komisji w bieżącym roku.
16 czerwca br. w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Grochowem 
odbyło się uroczyste podsumowanie  
XIII edycji konkursu oraz  wręczenie 
nagród i wyróżnień laureatom Na to 
spotkanie  przybili  - Andrzej Bryła, 
wicestarosta Powiatu Mieleckiego, 
Renata Paterak, Sekretarz Gminy  

w Tuszowie Narodowym, Władysław 
Walas, inspektor Wydziału 
EKiS Starostwa Powiatowego  
w Mielcu, uczestnicy konkursu 

wraz z nauczycielami i rodzicami. Przybyłych na 
podsumowanie konkursu przywitała Mariola Pelic, 
dyrektor  Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, 
która przedstawiła rolę i cel konkursu, gratulując 
młodym autorom- wydawcom książek. Wiele słów 

ZPiT „Grochowiacy”

Przedszkolaki podczas XX Gminnego Festiwalu Śpiewających 
Przedszkolaków
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uznania i podziękowań skierowała do nauczycieli  
i opiekunów wspierających młodych pisarzy, a także 
komisji oceniającej kolejne edycje. Za wsparcie 
finansowe konkursu podziękowania zostały skierowane 
na ręce starosty powiatu Andrzeja Chrabąszcza  

i wójta gminy Andrzeja Głaza , bowiem konkurs od 
początku swojego istnienia (2000 r.) wspierany jest 
finansowo przez Powiat Mielecki i Urząd Gminy  
w Tuszowie Narodowym. 

Wstępem do podsumowania dorobku tegorocznej 
edycji konkursu była  prezentacja sceniczna tekstów 
wybranych z bogactwa niezwykłej biblioteki  
w wykonaniu młodzieżowej grupy „ToMy” z WDKiR. 
Po porcji zadziwiającej mądrością treści poezji 
ubarwionej muzyką przyszedł czas na odczytanie 
werdyktu i wręczenie nagród.

GIMNAZJUM
KATEGORIA LITERACKA
Nagroda dla Wiktorii Słomby – uczennicy 
Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu – Gimnazjum nr 4 

za opowiadanie pt. „ Sierociniec”, opiekun: 
Małgorzata Brach
Nagroda dla Grzegorza Świątka - ucznia 
Publicznego Gimnazjum w Chorzelowie 

za bogactwo wyobraźni ukazanej w powieści  
pt. „Puszcza”, opiekun: Lidia Kutrybała
Nagroda dla Renaty Wojnarowskiej - uczennicy 
Publicznego Gimnazjum w Chorzelowie 

za oddanie hołdu i utrwalenie w pamięci młodych 
ludzi poprzez przedstawienie w książce pt. „Czas 
wojny” losów swoich przodków, którzy przeżyli 
II wojnę światową oraz za estetyczne, efektowne 
wykonanie książki, opiekun: Lidia Kutrybała
Nagroda dla Doroty Załuckiej - uczennicy 
Publicznego Gimnazjum w Chorzelowie 

za ukazanie w powieści „Powrót” odwiecznej 
walki dobra ze złem i optymizm w podejmowaniu 
rozwiązań problemów życia codziennego oraz za 
stronę plastyczną, opiekun: Alina Łukaszek
 

WYRÓŻNIENIE w konkursie
dla Marty Skiby uczennicy Gimnazjum w Woli 
Mieleckiej za książkę pt: „Wbrew mojej woli”
dla Sandry Obutelewicz uczennicy Gimnazjum  
w Woli Mieleckiej za książkę pt: „Czas zemsty”
dla Wiktorii Macury uczennicy Publicznego 
Gimnazjum w Pławie za książkę pt: „Pamiętnik 
anorektyczki”
dla Aleksandry Skazy uczennicy Niepublicznego 
Gimnazjum w Mielcu za książkę pt: „Kryształowy 
pałac”
dla Alicji Pezdy uczennicy Niepublicznego Zespołu 

Szkół w Górkach za książkę pt: „Śmierć nas nie 
rozłączy”
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
KATEGORIA LITERACKA
Nagroda dla Katarzyny Chruściel - uczennicy 
Szkoły Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego 

w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem za 
opowieść pt. „Niesprawiedliwe”, w którym w sposób 
przejrzysty i poruszający opowiada o życiu i śmierci, 
oraz za okładkę która niezwykle trafnie ilustruje treść 
książki, opiekun: Małgorzata Wieczerzak
Nagroda dla Patrycji Ciemięga - uczennicy 
Zespołu Szkół w Maliniu- Szkoła Podstawowa 

za książeczkę pt. „Porcelanowa lalka” ukazującej 
wartości prawdziwej przyjaźni w życiu człowieka 
sprawdzającej się w najtrudniejszych sytuacjach 

oraz za estetyczne wydanie, opiekun: Ewa Krępa
Nagroda dla Mateusza Bieleckiego - 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu 

im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” za zabawną, 
wesołą kołysankę dla najmłodszych pt. „Moja 
kołysanka” oraz za trafne i estetyczne ilustracje, 
opiekun: Anna Bożek

KATEGORIA PLASTYCZNA
NAGRODA dla Alicji Drożdż i Natalii  Banaś - 
uczennic Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Borowej za oryginalne  i pomysłowe wydanie 
książeczki pt.” W co się ubrać”, opiekun: Joanna 
Gil

WYRÓŻNIENIE w konkursie:
dla Dominiki Kokoszki, uczennicy Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej 
za książkę pt: „Pies i lis”
dla  Oliwii Łabaj i Katarzyny Krawiec, uczennic 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach za 
książkę pt: „Losy, historie i różne opowiadania”
dla Anny Czekaj, uczennicy Szkoły Podstawowej  
w Tuszowie Narodowym za książkę pt: „Wspomnienia 
mojej prababci Heleny z lat szkolnych”
dla Katarzyny Opałacz, uczennicy  Szkoły 
Podstawowej w Tuszowie Narodowym za książkę  
pt: „Wspomnienia mojej babci”
dla  Justyny Krupy, uczennicy Szkoły Podstawowej 
w Chorzelowie za książkę pt: „Klątwa cegieł”
dla Oliwii Kalickiej, uczennicy Szkoły Podstawowej 
w Borowej za książkę pt. : „Królewska historia 
księżniczki Oliwii”.
dla Natalii Gąsiorek, uczennicy Szkoły Podstawowej 
w Dobryninie za książkę pt. „Dziwny świat Julii”
dla Kaliny Rokosz, uczennicy Szkoły Podstawowej 
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nr1 w Mielcu za książkę pt.”Mój tęczowy świat”
dla Mateusza Grudnia, ucznia Szkoły Podstawowej 
nr 11 w Mielcu za książkę pt. „Sen o… nas czyli 
krótka opowieść o przemijaniu”
dla Karoliny Zięby uczennicy Szkoły Podstawowej 
w Brniu Osuchowskim za książkę pt. „Historia 
całkiem prawdziwa”

Zapraszamy do niezwykłej biblioteki mieszczącej się 
w budynku Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji  
w Grochowem gdzie na specjalnych półkach znajduje 
się księgozbiór stworzony przez młodych autorów. 
Wśród nich można znaleźć bajki, wiersze, opowiadania 
fantastyczne, zapiski, wspomnienia, „historie z życia 
wzięte”, mini albumy, pozycje encyklopedyczne.

Udany debiut grupy teatralnej dorosłych  
z Wiejskiego Domu Kultury  
w Grochowem.
16 czerwca w sali widowiskowej Domu Kultury  
w Grochowem miała miejsce uroczysta PREMIERA  
spektaklu  pt. „Młody chce układać życie” 

wyreżyserowanej przez Grażynę Świerczyńską na 

podstawie pełnej humoru i obrzędów związanych 
z weselem na wsi sprzed kilkudziesięciu lat 
sztuki autorstwa Tomasza Pyciora z Trzciany 
(gmina Czermin) pt. „Wesele na wsi”. Widowisko 
pełne humoru, tekstów wypowiadanych  gwarą,  
tradycyjnych  pieśni i przyśpiewek  ludowych 
w wykonaniu debiutujących aktorów wzbudził 
podziw widzów. Podczas spektaklu rozbawiona 
publiczność  nagradzała aktorów sowicie oklaskami, 
a po spektaklu wiwatowała  na stojąco. Po premierze 
aktorzy odebrali wiele słów uznania i gratulacji  za 
fachowe aktorstwo amatorów od widzów, a wśród 
nich od Renaty Paterak, sekretarz  gminy Tuszów 
Narodowy, Małgorzaty Wieczerzak, dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Tuszowie Narodowym, Marioli 
Pelic, dyrektor WDKiR w Grochowem. Obecny  na 
premierze autor sztuki Tomasz Pycior, wyrażając 
podziw i wdzięczność aktorom oraz reżyserowi 
spektaklu, dziękował za zaproszenie. Na pamiątkę 
premiery sztuki pan Tomasz otrzymał pamiątkowy 
obraz przedstawiający budynek Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tuszowie Narodowym i Centrum  
gen. W. Sikorskiego, w której to w 2009 r. odbyła się 
promocja jego pierwszego tomiku. Obraz namalowała 
Renata  Kusiak będąca na stażu w Domu Kultury  
w Grochowem.
20 czerwca teatr dorosłych odwiedził  pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie 
zostali bardzo mile przyjęci. Spektakl przyniósł 
zgromadzonym tam mieszkańcom dużo radości  
i zadowolenia a występującym wielką  satysfakcję  
z tego iż  realizując swoje pasje mogli  sprawić radość  
innym.

OBSADA SPEKTAKLU:
ANIELA - Maria Ciemięga, STACH   - Józef Pluta, 
KASIA   -  Krystyna Rogóż, KUBA    - Alojzy Dydo, 

JAGNA -  Barbara Goraj, JASIEK  -  Łukasz Kopeć, 
SĄSIADKA,  Gość weselny  - Elżbieta Chłopek, 
SĄSIAD,  Gość weselny -  Józefa  Matusiak, PANI 
Z MIASTA, SĄSIADKA - Danuta Hyjek, SUFLER  - 
Teresa Pluta, OPRAWA MUZYCZNA SPEKTAKLU 
– Marek Gesing-  akordeon, Robert Bielawa -  
skrzypce, SCENOGRAFIA – Grażyna Świerczyńska, 
Barbara Goraj, Danuta Hyjek, REŻYSERIA – 
instruktor WDKiR  Grażyna Świerczyńska.

 

Sukces  ZPi T „Grochowiacy”  
W dniach 22-23 czerwca w Baranowie Sandomierskim 
odbywał się XX Ogólnopolski Festiwal 
Folklorystycznej Twórczości  Dziecięcej „Dziecko 

Laureaci i goście podczas uroczystego podsumowania konkursu  „Wydajemy własną książkę”
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w folklorze”. Prezentacje konkursowe 
odbywały się w 5 kategoriach wykonawczych  
tj. soliści, grupy śpiewacze, grupy 
obrzędowe, instrumentaliści i zespoły 
taneczne. W festiwalu udział wziął Zespół 
Pieśni i Tańca „Grochowiacy” z Wiejskiego 
Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, 
który zaprezentował się w kategorii 
zespołów tanecznych.  Tańcząc wiązankę 
tańców z regionu rzeszowskiego  oraz suitę 
tańców krośnieńskich, wytańczył nagrodę, 
zdobywając III miejsce. Do tańca zespołowi 
przygrywali z wielką pasją muzycy z kapeli 
„Grochowiacy”.

WAKACJE  w WDKiR

Półkolonia letnia to  propozycja dla 
dzieci, które wakacje spędzały w miejscu 
zamieszkania. Dom Kultury w Grochowem 
przy pomocy finansowej Urzędu Gminy 
w Tuszowie Narodowym od kilku już 
lat organizuje tę formę wypoczynku dla 
dzieci z terenu naszej gminy. W tym roku 
półkolonia zlokalizowana była  w Zespole 
Szkół w Jaślanach w dniach od 15 do 
26 lipca. Uczęszczało na nią 47 dzieci 
w wieku od 6 do 11 lat. Organizatorzy 

letniego wypoczynku zadbali, by 
dzieci miały atrakcyjne zajęcia  
i bezpiecznie spędzały czas. 
Codziennie odbywały się 
zajęcia rekreacyjno-sportowo-
zabawowe, wokalne i plastyczne. 
Koloniści uczestniczyli w czterech 
wycieczkach. Dwukrotnie wyjechali  
na basen do Mielca, następnie 
odwiedzili skansen kultury Indian 
w Wiosce  Indiańskiej w Zalasowej. 
Poznali tam, jak żyli Indianie, 
zwiedzali indiańskie namioty, 
zobaczyli  tradycyjne stroje 
indiańskie, instrumenty,  sprzęty oraz 
broń np. łuki, słynne tomahawki, 
maczugi, a nawet broń palną. Po 
zwiedzaniu bawiły się, strzelając  
z łuku, rzucając dzidą, pokonywały 
indiański tor przeszkód. 

Niesamowitą frajdę i ogromne 
wrażenia przyniosło dzieciom 
spotkanie z pilotami i instruktorami 
modelarstwa na tuszowskim 
lądowisku. Skorzystaliśmy  
z zaproszenia Stowarzyszenia 
Awiatycznego Tuszów Narodowy 

Premiera spektaklu „Młody chce układać życie”

Aktorzy teatru dorosłych

Koloniści w indiańskiej wiosce

Uczestnicy zawodów ph. „Smyki na Start”
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do udziału w zawodach ph. „Smyki na Start”. Podczas 
zajęć na lądowisku dzieci mogły z bliska oglądać 
samoloty ultralekkie, a nawet zasiąść za sterami, 
następnie wykonały z pomocą instruktorów  modele 
szybowca „Smyk”, by wziąć udział w zawodach. 
Ufundowane przez stowarzyszenie samoloty po 
zawodach dzieci zabrały z sobą na pamiątkę spotkania.  
Wręczenie dyplomów, medali i nagród dla zwycięzców 
w zawodach „Smyki na Start” ufundowanych przez 
Stowarzyszenie Awiatyczne odbyło się podczas 
uroczystego zakończenia półkolonii - 26 lipca. A B B B C D E D F G H I G J K L I M N H O L K P G I Q R S T U L E R T G F VT Q M W E X Y R P I Z
4 sierpnia na Orliku w Jaślanach  miał miejsce  XIII 
Wakacyjny Turniej  Drużyn Podwórkowych w Piłkę 
Nożną pod patronatem Wójta Gminy Tuszów 
Narodowy. Tradycyjnie od 13 lat organizowany 
jest przez Wiejski Dom Kultury i Rekreacji  
w Grochowem,  Zarząd Gminny LKS oraz (od dwóch  
lat) LKS „Pitmark” z Jaślan. W turnieju wzięło udział 
sześć drużyn chłopięcych z rocznika  2000 i młodsi  
z miejscowości: Tuszów Narodowy, Malinie I, 
Malinie II, Jaślany, Babicha i Borki Nizińskie. Turniej 
rozegrany był systemem grupowo – pucharowym. 
Miejsce I – Jaślany, miejsce II – Malinie I, miejsce 
III- Borki Nizińskie, miejsce IV – Malinie II miejsce 
V – Babicha, Miejsce VI – Tuszów Narodowy
Królem strzelców turnieju 2013 został  Patryk Rokoszak, 
zdobywając pięć  bramek. Drużyny otrzymały dyplomy  
i nagrody rzeczowe w postaci piłek, Król 
Strzelców oraz zwycięska drużyna  otrzymali 

medale, które wręczył wójt Andrzej Głaz. 
Sędziami meczów byli Paweł Pilawiecki  
i Michał Kowalski  z Kolegium Sędziów 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.[ \ ] [ ^ _ ` a b cd e Q B f g O h d i f Q h j k C e l J g f J g m d Y g m n

Zapisy do zespołów i grup artystycznych  

WDKiR w Grochowem
25 i 26 września 2013r. godz.1500-1900 sala 

widowiskowa - na zajęcia teatralne  
i taneczne oraz zuchy

5 październik /sobota/ godz. 1000   - 1200  - 
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Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz nagrodził laureatów konkursu „Młodzi Wspaniali” za rok 
szkolny 2012/13. Wyróżnionych zostało aż 73 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Aby 
zostać laureatem postawiono wysokie poprzeczki : średnia ocen co najmniej 5,0 w szkole podstawowej 
lub 4,8 w gimnazjum , oraz wzorowe zachowanie. Dodatkowo trzeba być laureatem konkursu szczebla 
powiatowego lub uczestnikiem konkursu na poziomie co najmniej wojewódzkim. Nagrodzeni zostali 
również uczniowie, którzy wykazali się osiągnięciami artystycznymi /1 osoba/ lub sportowymi /5 osób/. 
Zarówno artyści, jak i sportowcy musieli się wykazać osiągnięciami na poziomie co najmniej wojewódzkim.  
„Jestem szczęśliwy, że aż tylu uczniów z naszej gminy zdobyło tytuł Młodego Wspaniałego w roku szkolnym 
2012/2013. Gratuluję Wam tego sukcesu, który jest wynikiem ciężkiej pracy. Liczę na to, że to Wy będziecie 
w przyszłości wpływać na rozwój naszej gminy. Życzę Wam udanych wakacji i wielu osiągnięć w nowym roku 
szkolnym. Nauczycielom dziękuję za ich trud w przekazywaniu wiedzy i wychowaniu młodego pokolenia” - 
powiedział wójt Andrzej Głaz podczas uroczystości wręczania nagród.

Szkoła Podstawowa w 

Tuszowie Narodowym z Filią w 

Grochowem: 

1. Natalia Wójcik  
2. Agnieszka Trela  
3. Julia Maziarz  
4. Malwina Graniczka  
5. Aleksandra Murawska  
6. Joanna Chruściel  
7. Katarzyna Chruściel  
8. Anna Ciemięga  
9. Diana Graniczka  
10.Paulina Gudz  
11.Natalia Trela  
12.Dominika Zboch  
13.Patrycja Świerczek 

14.Karolina Górska 

15.Dominik Radek  
16.Michał Wieczerzak  
17.Jakub Ciemięga 

18.Kacper Zięba

Szkoła Podstawowa w Borkach 

Nizińskich: 

1. Katarzyna Burghardt 
2. Patryk Krępa 

3. Tomasz Dydo 

4. Karol Pogoda

Zespół Szkół w Jaślanach: 

1. Tomasz Głaz 

2. Paweł Głaz 

3. Maciej Zawadzki 
4. Mateusz Czekaj 
5. Maksymilian Głaz 

6. Maria Majcher 
7. Paulina Patuszyńska 

8. Iwona Hasek 

9. Dagmara Głaz 

10.Aleksandra Zawadzka 

11.Katarzyna Rugała

Szkoła Podstawowa w Czajkowej:  

1.Hubert Konefał 
2.Karolina Stala 

3.Karolina Soja 

     *Osiągnięcia sportowe: 
4.Klaudia Czachor 
 

Zespół Szkół w Maliniu: 

1. Michał Mrozik 

2. Patryk Skiba 

3. Iga Rusin 

4. Faustyna Tomecka 

5.Weronika Wieczerzak 

6. Julia Bolon 

7. Faustyna Jamróz 

     *Osiągnięcie artystyczne:  
8.Aleksandra Krysa

Publiczne Gimnazjum w 

Tuszowie Narodowy: 

1. Paweł Bik 

2 .Mariusz Zieliński 
3. Dawid Głaz 

4. Mateusz Barszcz 

5. Radosław Ciemięga 

6. Piotr Kapel 
7. Konrad Dydo 

8. Damian Łącz 

9. Kacper Pryga  
10.Klaudia Gudz 

11.Katarzyna Głaz 

12.Rafał Konefał 
13.Dagmara Kołc 

14.Wiktoria Cerefin 

15.Anna Chruściel 
16.Wiktoria Burek 

17.Dominika Hyjek 

18.Samanta Pelc 

19.Katarzyna Konefał 
20.Aleksandra Durda 

21.Anna Paterak 

22.Natalia Krempa 

23.Weronika Leśniak 

24.Sylwia Hyjek 

     *Osiągnięcia sportowe: 
25.Aleksandra Zielińska 

26.Małgorzata Kusek 

27.Paweł Harsze  
28.Kamil Chlebicki

Młodzi Wspaniali” – najlepsi uczniowie w gminie Tuszów Narodowy

„ Młodzi Wspaniali” w gminie Tuszów Narodowy to :

Wydawca: Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym,  tel.: 17 581 77 78,  17 774 37 20
Redakcja: Renata Paterak, Katarzyna Sikora, Małgorzata Wieczerzak
Teksty artykułów: Pracownicy Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym 

oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Skład: Damian Dmuchała, Druk: Drukarnia Cyfrowa GZAZ w  Maliniu, www.gzaz.pl,  tel.: 017 774 37 54

Nakład  400 egzemplarzy
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