




G
a

zeta
 Tu

szow
sk

a
     n

r I 20
15 r. 

3

Diariusz samorządowy
16 listopada 2014 roku w wyborach samorządowych wybrana została nowa rada Gminy Tuszów 
Narodowy na kolejną kadencje 2014-2018. Od wyborów rada gminy spotkała się na 4 sesjach 
zwyczajnych i podjęła szereg uchwał, które mają wpływ na funkcjonowanie naszej lokalnej 
społeczności. Poniżej zamieszczamy ich wykaz i informujemy, że ich treść umieszczona jest na 
stronie www.tuszownarodowy w zakładce rada Gminy- uchwały.

Uchwała Nr I / 1 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. 
Rady Gminy Tuszów Narodowy;
Uchwała Nr I / 2 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 2. 
Rady Gminy Tuszów Narodowy;
Uchwała Nr I / 3 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie wyboru Przewodniczących 3. 
Komisji Stałych Rady Gminy;
Uchwała Nr I / 4 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia składu osobowego 4. 
Komisji Rewizyjnej;
Uchwała Nr I / 5 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia składu osobowego 5. 
Komisji Regulaminowej i Spraw Społecznych;
Uchwała Nr I / 6 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia składu osobowego 6. 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Publicznych.
Uchwała Nr II / 7 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zamiany nieruchomości 7. 
drogowych pomiędzy Gminą Tuszów Narodowy a Powiatem Mieleckim;
Uchwała Nr II / 8 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia wysokości stawek 8. 
opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Tuszów 
Narodowy;
Uchwała Nr II / 9 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia zasad przyznawania 9. 
diet radnym Rady Gminy Tuszów Narodowy;
Uchwała Nr II / 10 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia zasad przyznawania 10. 
diet dla sołtysów;
Uchwała Nr II / 11 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie  ustalenia wynagrodzenia 11. 
Wójta Gminy;
Uchwała Nr II / 12 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zmiany uchwały budżetowej 12. 
na 2014 rok;
Uchwała Nr II / 13 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie  zmian w budżecie gminy 13. 
2014 r.;
Uchwała Nr II / 14 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie  zmian w Wieloletniej 14. 
Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2014-2020;
Uchwała Nr II / 15 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI / 15. 
289 / 2013 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym;        
Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie przyjęcia Gminnego 16. 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2015 rok;
Uchwała Nr III / 17 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie określenia górnych  stawek  17. 
opłat za odbiór odpadów komunalnych  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za  opróżnianie  
zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na  terenie  Gminy  Tuszów  
Narodowy;
Uchwała Nr III / 18 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2014 18. 
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Nr XXXI/293/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2014 rok;
Uchwała Nr III / 19 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie  zmian w budżecie gminy 19. 
2014 r.;
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Uchwała Nr III / 20 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie  uchwały budżetowej na 20. 
2015 rok;
Uchwała Nr III / 21 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej 21. 
Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2015-2020;
Uchwała Nr III / 22 / 2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej 22. 
dla Powiatu Mieleckiego;
Uchwała Nr IV / 23 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 23. 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuszów Narodowy na 2015 rok;
Uchwała Nr IV / 24 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie ustalenia kryteriów naboru do 24. 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów;
Uchwała Nr IV / 25 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 25. 
we wsi Pluty, Gmina Tuszów Narodowy (działki nr:  84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8);
Uchwała Nr IV / 26 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   26. 
mienia  komunalnego  we  wsi  Pluty,  Gmina Tuszów Narodowy (działka nr  84/9);
Uchwała Nr IV / 27 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   27. 
mienia  komunalnego we  wsi  Pluty,  Gmina Tuszów Narodowy (działka nr 84/10);
Uchwała Nr IV / 28 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zarządzenia poboru podatku 28. 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Uchwała Nr IV / 29 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zmian  w budżecie gminy  29. 
2015 r.;
Uchwała Nr IV / 30 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki 30. 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej – „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tuszów 
Narodowy”;
Uchwała Nr IV / 31 / 2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie zmiany uchwały budżetowej 31. 
Nr III/20/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy na rok 2015;
Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci 32. 
i młodzieży w Gminie Tuszów Narodowy na 2015 rok.
Uchwała Nr V/33/2015w sprawie wystąpienia Gminy Tuszów Narodowy z Lokalnej Grupy 33. 
Działania o nazwie „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-
Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu”.
Uchwała NrV/34/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Tuszów Narodowy jako członka 34. 
zwyczajnego do Lokalnej Grupy Działania LASOVIA.
Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 35. 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok.
Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   mienia  komunalnego  we  wsi  36. 
Tuszów Narodowy,  Gmina Tuszów Narodowy (działki nr:  3301/10 i 3301/12).
Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   mienia  komunalnego we  wsi  37. 
Tuszów Narodowy,  Gmina Tuszów Narodowy (działka nr 3301/11).
Uchwała Nr V/38/2015  uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 38. 
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 
„Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy”.
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015 r.39. 
Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/20/2014 Rady Gminy 40. 
Tuszów Narodowy na rok 2015.
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Wyniki wyborów sołtysów sołectw 
Gminy Tuszów Narodowy 
z dnia 25.01.2015 r.

Sołectwo Kandydaci

Liczba oddanych 
głosów na 

poszczególnego 
kandydata

Frekwencja

(%)
Wybrany sołtys

Babicha Weronika Mączyńska 82 37 % Weronika 
Mączyńska

Borki 
Nizińskie

Henryk Burghardt 
Jan Hajduk

 64 
126 51 % Jan Hajduk

Czajkowa Marian Konefał 
Robert Paterak

102 
161 52 % Robert Paterak

Dębiaki Jan Stec  69 34 % Jan Stec

Grochowe I Mieczysław Kasprzak 
Jerzy Sokołowski

122 
114 57 % Mieczysław 

Kasprzak

Grochowe II Piotr Hyjek  92 29 % Piotr Hyjek

Jaślany Włodzimierz Barszcz 
Stanisław Rzeźnik

206 
298 55 % Stanisław Rzeźnik

Józefów Stanisław Babula  35 34 % Stanisław Babula

Ławnica Robert Dziekan 
Zdzisław Sowa

 43 
173 34 % Zdzisław Sowa

Malinie Jan Maziarz 126 10 % Jan Maziarz

Pluty Czesław Paterak   24 38 % Czesław Paterak

Sarnów Zbigniew Leśniak 
Kazimierz Zieliński

  83 
104 70 % Kazimierz 

Zieliński

Tuszów 
Mały Antoni Krawczyk   55 35 % Antoni Krawczyk

Tuszów 
Narodowy

Krystyna Łącz 
Józef Świerczek

151 
206 46 % Józef Świerczek

Opracowała R. Paterak
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Sołectwo Babicha
Na zebraniu wiejskim w dniu 
19 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Babicha zostali wybrani:

Stanisław Kuroń1. 
Katarzyna Sztuka2. 
Damian Jamrozy3. 
Mirosław Krempa4. 
Jacek Perc5. 

Sołectwo Borki Nizińskie
Na zebraniu wiejskim w dniu 
14 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa Borki 
Nizińskie zostali wybrani:

Tomasz Rokoszak1. 
Kazimierz Klich2. 
Edward Grądziel3. 
Roman Hyjek4. 
Stanisław Nowak5. 
Krzysztof Szczuciński6. 
Alojzy Dydo7. 
Janusz Koza8. 
Stanisław Krempa9. 

Sołectwo Czajkowa
Na zebraniu wiejskim w dniu 
15 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Czajkowa zostali wybrani:

Andrzej Chrabąszcz1. 
Andrzej Hyjek2. 
Andrzej Dudzik3. 
Janusz Skop4. 
Jacek Paterak5. 
Kazimierz Dudzik6. 
Marian Czekaj7. 
Andrzej Konefał8. 
Rafał Trela9. 
Jolanta Pietryka10. 

Sołectwo Józefów
Na zebraniu wiejskim w dniu 
8 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Józefów zostali wybrani:

Stanisława Piątek1. 
Marian Popiołek2. 
Jan Cebula3. 
Józef Barszcz4. 
Cecylia Polek5. 

Sołectwo Grochowe I
Na zebraniu wiejskim w dniu 
7 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Grochowe I zostali wybrani:

Łukasz Ciemięga1. 
Michał Tomecki2. 
Michał Ciemięga3. 
Marek Ciemięga4. 
Karol Jamróz5. 
Jacek Tabor6. 
Łukasz Pawłowski7. 

Sołectwo Jaślany
Na zebraniu wiejskim w dniu 
8 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Jaślany zostali wybrani:

Wiesław Barszcz1. 
Wiesław Dulik2. 
Piotr Głaz3. 
Zbigniew Głaz4. 
Jan Hyjek5. 
Krzysztof Karkosza6. 
Sławomir Rzeźnik7. 
Ryszard Streb8. 
Stanisław Rzeźnik9. 
Sławomir Ziomek10. 

Sołectwo Malinie
Na zebraniu wiejskim w dniu 
14 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Malinie zostali wybrani:

Robert Ulrych1. 
Arkadiusz Rusin2. 
Tadeusz Kozak3. 
Anna Zdanowska4. 
Jerzy Wieczerzak5. 

Sołectwo Grochowe II
Na zebraniu wiejskim w dniu 
15 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Grochowe II zostali wybrani:

Tomasz Bernat1. 
Janusz Hyjek2. 
Zbigniew Bielecki3. 
Zbigniew Mrozik4. 
Zdzisław Rudolf5. 
Krzysztof Zięba6. 
Wojciech Kardyś7. 

Sołectwo Tuszów Narodowy
Na zebraniu wiejskim w dniu 
8 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Tuszów Narodowy zostali 
wybrani:

Jan Tarapata1. 
Tadeusz Tarapata2. 
Robert Kasprzak3. 
Zdzisław Węcowski4. 
Wojciech Sowa5. 
Jan Wąsik6. 
Marek Białas7. 
Aleksander Rzeźnik8. 
Zbigniew Wieczerzak9. 
Stanisław Mróz10. 

Skład Rad Sołeckich
Zgodnie ze statutami sołectw po wyborach sołtysów zostały zwołane zebrania wiejskie celem 
wyboru rad sołeckich. Wybory odbywały się w głosowaniu tajnym, a o liczbie wybieranych 
członków decydował statut danego sołectwa. 
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Sołectwo Sarnów
Na zebraniu wiejskim w dniu 
5 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Sarnów zostali wybrani:

Anna Hyjek1. 
Stanisław Babula2. 
Zenon Paterak3. 
Dariusz Osmola4. 
Michał Krempa5. 
Edward Paterak6. 

Sołectwo Tuszów Mały
Na zebraniu wiejskim w dniu 
21 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Tuszów Mały zostali wybrani:

Mieczysław Dziewit1. 
Tomasz Skaza2. 
Tadeusz Krępa3. 
Krzysztof Kolb4. 
Antoni Soja5. 

Sołectwo Ławnica
Na zebraniu wiejskim w dniu 
11 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Ławnica zostali wybrani:

Zdzisław Tabor1. 
Stanisław Kasza2. 
Stanisław Sasor3. 
Adam Kardyś4. 
Teresa Pszeniczna5. 

Sołectwo Pluty
Na zebraniu wiejskim w dniu 
6 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa Pluty 
zostali wybrani:

Marian Kupiec1. 
Tadeusz Dziewit2. 
Władysław Smykla3. 
Katarzyna Paterak4. 
Jolanta Flis5. 

Sołectwo Dębiaki
Na zebraniu wiejskim w dniu 
12 lutego 2015 roku członkami 
Rady Sołeckiej Sołectwa 
Dębiaki zostali wybrani:

Kazimierz Chruściel1. 
Jacek Dudzik2. 
Władysław Dudzik3. 
Andrzej Hajduk4. 
Stanisław Posłuszny5. 
Henryk Stala6. 

Lp. Nazwa organizacji (adres) Nazwa zadania, obszar działania,
(projektu)

Kwota 
dofinansowania

1. Ludowy Klub Sportowy 
BABICHA

Promowanie  i rozwijanie kultury fizycznej i sportu 
na wsi, podniesienie sprawności fizycznej; udział  
w  rozgrywkach piłki nożnej Podkarpackiego ZPN   

kl. B V seniorów

8 000 zł

2. Ludowy Klub Sportowy 
DĘBIAKI

Propagowanie  i rozwijanie kultury fizycznej na wsi; 
udział w rozgrywkach piłki nożnej Podkarpackiego 

ZPN kl. B V seniorów 
 8 000 zł

3. Ludowy Klub Sportowy 
PITMARK Jaślany          

Ruch i rekreacja sposobem na podniesienie 
sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, seniorów; 

udział  w rozgrywkach piłki nożnej Podkarpackiego 
ZPN kl. A III seniorów  i kl. okręgowa juniorów 

młodszych 

16 000 zł

4. Ludowy Klub Sportowy 
JUTRZENKA Ławnica

Sport i rekreacja; udział  w rozgrywkach piłki nożnej  
Podkarpackiego ZPN kl. A III seniorów  

i  kl. A  juniorów starszych
16 000 zł

5. Ludowy Klub Sportowy 
SOKÓŁ Malinie  

Szkolenie, rozwój kultury fizycznej; uczestnictwo 
w rozgrywkach piłkarskich i organizacja imprez 
sportowych; udział w rozgrywkach piłki nożnej 

Podkarpackiego ZPN kl. B V seniorów           

8 000 zł

6. Klub Sportowy   
TUSZÓW NARODOWY

Propagowanie sportu i rekreacji dla młodzieży  
w Gminie Tuszów Narodowy; udział w rozgrywkach 
piłki nożnej Podkarpackiego ZPN kl. B V seniorów

8 000 zł

Dotacje na realizację zadania własnego 
Gminy Tuszów Narodowy w zakresie rozwoju 
sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora     
finansów publicznych w 2015 roku

 R. Paterak

 R. Paterak
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Budżet Gminy Tuszów Narodowy  
na rok 2015
W dniu 30 grudnia 2014r. na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 
2015, który w swych założeniach przedstawia się następująco:

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA ROK 2015

Rodzaj dochodu PLN
Dochody ogółem 22 545 180
Dochód na 1 mieszkańca 2 790,59
Dochody własne ogółem, w tym: 4 296 689
Dochody własne – podatki i opłaty 3 147 456
Pozostałe dochody własne 1 149 233
Dochody ze sprzedaży majątku gminy 617 040
Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochody 
budżetu państwa – od osób fizycznych i prawnych 3 955 537

Subwencja ogólna, w tym: 9 271 243
Subwencja oświatowa 5 905 878
Dotacje celowe, w tym: 4 342 605
Dotacje na zadania własne 1 570 691
Dotacje na zadania zlecone 2 342 863
Dotacje na realizację inwestycji 429 051

Rodzaj wydatków PLN
Wydatki ogółem 22 031 564
Wydatki na 1 mieszkańca 2 727,02
Wydatki na rolnictwo 97 533
Wydatki na leśnictwo 500
Wydatki na transport i utrzymanie dróg 514 073
Wydatki – gospodarka komunalna 773 652
Wydatki – gospodarka mieszkaniowa 195 000
Wydatki na oświatę i wychowanie 9 601 027
Wydatki na kulturę 531 000
Wydatki na ochronę zdrowia 69 110
Wydatki na opiekę społeczną 3 539 938
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą 70 178
Wydatki na kulturę fizyczną 109 384
Wydatki na administrację samorządową i rządową 2 595 993
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne 206 487
Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych 828 346

Wydatki na podatek od nieruchomości i leśny 8 765
Wydatki na obsługę długu 150 000
Rezerwy ogólne i celowe 87 000

FAKTY I WYDARZENIA GMINNE
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Planowane dochody Gminy Tuszów Narodowy na 
rok 2015 w kwocie 22 545 180 zł  w przeliczeniu na 
1 mieszkańca gminy stanowią kwotę 2 790,59 zł.  
Na ogólną kwotę dochodów w największym stop-
niu wpływają dochody własne gminy 4 296 689 
zł (co stanowi 19% ogółem dochodów).

Struktura dochodów własnych przedstawia się 
następująco:

podatki i opłaty 3 147 456 zł ( 73 % docho-• 
dów własnych)
pozostałe dochody własne 1 149 233 (27 % • 
dochodów własnych)

W skład największego komponentu dochodów 
własnych - podatków i opłat wchodzą podatki tj. 
rolny, leśny, od nieruchomości, od środków trans-
portowych, karta podatkowa, spadki i darowizny, 
opłaty skarbowe oraz opłaty miejscowe.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 
gminy planowane są na kwotę 617 040 zł, co sta-
nowi 3 % dochodów ogółem.

Kolejną grupą dochodów gminy jest subwencja 
ogólna w wysokości 9 271 243 zł co stanowi 41 % 
dochodów gminy. 64 % kwoty subwencji ogólnej 
zajmuje subwencja oświatowa – 5 905 878 zł.

Dochód gminy z tytułu udziału w podatkach sta-
nowiących dochody budżetu państwa od osób 
fizycznych i prawnych (PIT, CIT) planowany jest 
w kwocie 3 955 537 zł co stanowi 18 % docho-
dów ogółem.

Pozostałą część dochodów ogólnych  gminy  
stanowią dotacje celowe w wysokości  
4 342 605 zł stanowiące kwotę 19 % dochodów 
ogółem). Dotacje celowe dzielą się na zadania 
własne realizowane przez gminę 1 570 691 zł  
(36 % dotacji ogółem) w tym na projekty reali-
zowane z udziałem środków unijnych, dotacje  
na zadania zlecone do realizacji gminie przez  
budżet państwa 2 342 863 zł w tym z zakresu  
administracji rządowej, pomocy społecznej  
(54% dotacji ogółem) oraz dotacje na reali-
zację inwestycji z udziałem środków unijnych  
429 051 zł ( 10 % dotacji ogółem)

Planowane wydatki budżetu Gminy Tuszów  
Narodowy na rok 2015 obejmują ogółem kwo-
tę 22 031 564 zł.  Z ogólnej kwoty wydatków 
budżetu gminy wydatki bieżące stanowić mają 
19 372 987 zł ( 88 %), natomiast pozostała część 
2 658 577 zł ( 12 %)  zaplanowana została na in-
westycje. 

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji 
w roku 2015:

rozbudowa i modernizacja sieci wodno-ście-• 
kowej - 1 140 529 zł
budowa drogi Malinie – Chrząstów tzw. Sche-• 
tynówka - 738 970 zł
wydatki inwestycyjne związane z drogami - • 
21 030 zł
zakup wiat przystankowych - 9 500 zł• 
wydatki inwestycyjne w gospodarce grunta-• 
mi i nieruchomościami - 5 000 zł
wykonanie ogrzewania kominkowego  • 
w budynku OSP Sarnów - 10 000 zł
termomodernizacja budynku OSP Józefów • 
oraz garażu OSP Borki N. (wkład własny) -  
20 000zł
modernizacja budynku Domu Strażaka w m. • 
Ławnica - 126 630 zł
zakup samochodu strażackiego Grochowe II- • 
50 000zł
wydatki inwestycyjne w szkołach podstawo-• 
wych - 37 405zł
opracowanie dokumentacji projektowej  • 
sieci kanalizacji sanitarnej, budowa nowych 
odcinków kanalizacji - 100 000 zł
modernizacja budynku GZAZ w Maliniu • 
(wkład własny) - 82 045 zł
budowa PSZOK w gminie - 167 835 zł• 
wykonanie nowego oświetlenia - 54 222 zł• 
wydatki inwestycyjne na obiektach sporto-• 
wych - 48 149 zł
kontynuacja budowy budynku szatniowego • 
LKS Babicha - 12 878 zł
wykonanie ogrodzenia wokół boiska i trybun • 
przy boisku w Jaślanach - 26 884 zł
budowa placu zabaw dla dzieci w Grocho-• 
wem II - 7 500 zł

B. Zięba 
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Dom Strażaka w Ławnicy
W 2014 roku dom strażaka w Ławnicy objęty 
był zadaniem termomodernizacji.  Termomo-
dernizacja obejmowała m.in.  wymianę sto-
larki, docieplenie stropu i  ścian. 
W marcu br. zakończony został remont wnę-
trza domu strażaka w Ławnicy, który obejmo-
wał wykonanie nowej  instalacji elektrycznej  
i wykonanie posadzki, malowanie, utworzenie 
zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem  
w sprzęt AGD i meble. Ponadto  wykonana zo-
stała klimatyzacja obiektu.  Prace realizowano 
ze środków dotacji PROW w ramach progra-
mu Lider za pośrednictwem LGD PROWENT w kwocie 65 000,00 zł  przy wkładzie własnym  w wyso-
kości 27 492,00 zł. 
Należy podkreślić, że już  2014 roku dom strażaka w Ławnicy objęty był zadaniem termomoderni-
zacji, która obejmowała m.in. częściową wymianę stolarki, docieplenie stropu,  ścian, wykonanie 
nowej elewacji. W ten sposób obiekty domów strażaka dostosowywane są do potrzeb mieszkańców, 
stając się funkcjonalnymi na różne spotkania, uroczystości, wynikające z potrzeb danego środowiska 
lokalnego.   

Odbiór obiektu po remoncie z udziałem mi. Wójta 
gminy, inspektoira nadzoru, wykonawców i członków 
komisji odbioru prac.

23 lutego wójt gminy Andrzej Głaz otrzymał 
za pośrednictwem wojewody podkarpackiego  
promesę w kwocie 180 tys. zł na przebudowę 
drogi gminnej 103622 R Malinie-OTL.  Są to  
środki celowe z budżetu państwa przeznaczone 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
W 2013 roku miały miejsce ulewne deszcze, 
które spowodowały lokalne podtopienia.  
W wyniku działań podjętych przez gminę 
(ogłoszenie pogotowia powodziowego,  
a następnie akcja ratownicza prowadzona przez 
PSP i OSP), po których nastąpiło szacowanie 
strat- zweryfikowane przez komisję wojewody.  
W ten sposób w/w droga została zakwalifikowana 
do odszkodowania. Również w lutym 
Gmina Tuszów Narodowy otrzymała środki  

w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój w kwocie 364 tys. zł.  Dotacja 
przyznana przez Ministerstwo Administracji  
i Cyfryzacji stanowi 50% wartości zadania na 
wykonanie 800  mb. drogi  Nr 103616R Malinie- 
Frankówka, na podstawie wniosku składanego 
przez gminę jeszcze w 2014 roku. W ramach 
zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia 
drogi, zatoka postojowa i chodnik w obrębie 
zatoki oraz przejść dla pieszych, a także 
odwodnienie i remont rowu. 

Termin zakończenia prac przy tych drogach 
określony został  na 30 czerwca br.

R. Paterak

Drogi w Maliniu

Wniosek Gminy Tuszów Narodowy na zadanie 
rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na 
terenie gminy z udziałem  środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  otrzymał 606 tys. zł dofinansowania. 

W ramach zadania zostaną wykonane małe 
odcinki sieci wodociągowej do nowo powstałych 
zabudowań, pompownie wody w Grochowem  
i Ławnicy, celem podniesienia ciśnienia wody  
w sieci, wymienione fragmenty sieci na terenie 

Kolejne inwestycje w sieć wodociągową

R. Paterak

FAKTY I WYDARZENIA GMINNE
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Samochód osobowy marki Renault Fluence 
zastąpił wysłużonego Fiata Bravo z 1999 roku, który 
już jako mocno zużyty Gmina Tuszów Narodowy 
otrzymała z Urzędu Skarbowego w 2009 roku.  
Jego dalsza eksploatacja i wykorzystywanie na  
dłuższych trasach przejazdu wymagały ciągłych 
napraw i nakładów finansowych.  Stąd ze względu  
na ilość niezbędnych  wyjazdów służbowych,  
w trosce o bezpieczeństwo podróżujących,  

podjęta została decyzja zakupu nowego 
samochodu. W wyniku zapytania ofertowego 
wpłynęły dwie oferty marki Skoda Octavia   
i Renault Fluence, które spełniały warunki 
specyfikacji. Wybrana została korzystniejsza 
cenowo  oferta Marki Renault.  Zakłada się, że 
nowy samochód będzie wykorzystywany na 
potrzeby Urzędu Gminy przez kolejne długie 
lata. 

Samochód dla Urzędu Gminy

4 marca br. w gminie Tuszów Narodowy pracow-
nicy mieleckiego Urzędu Skarbowego przyjmo-
wali od mieszkańców zeznania podatkowe, tzw. 
PIT-y za 2014 r. oraz udzielali wskazówek jak pra-
widłowo je wypełnić.

To już piaty rok z rzędu jak w ramach progra-
mu „Przyjazny Urząd mieszkańcom” ponad  
100 osób w Tuszowie Narodowym i tyleż samo 
w Jaślanach  skorzystało z tej formy pomocy. 
Celem obsłużenia jak największej grupy osób 
zainteresowanych wraz z pracownikami urzędu 
skarbowego pracowali wójt  gminy Andrzej Głaz  
z wyznaczonymi pracownikami urzędu gminy. 
Ilość  złożonych w tej formie zeznań podatkowych 
świadczy o dużym zapotrzebowaniu na taką for-
mę wsparcia ze strony urzędu. 

- „To bardzo dobry pomysł żeby można było 
złożyć zeznanie podatkowe tu u nas na miej-
scu” – wypowiadali się mieszkańcy gminy, któ-
rych większość wypełniała PIT-y, korzystając  
z fachowej pomocy urzędników. Zresztą widać  
to było po kolejce, w której oczekiwali. 

- „Dzień z pracownikami Urzędu Skarbowego nie 
byłby możliwy, gdyby nie pomoc naczelnika Urzę-
du Skarbowego Pana Jana Świętka, za co chciał-
bym bardzo serdecznie podziękować”. – mówi 
wójt gminy.

Urząd Skarbowy w Tuszowie Narodowym

Czajkowej, Sarnowa, Dębiaków, Plut, Józefowa, 
gdzie była ich b. duża awaryjność. 

Istotnym atutem projektu jest połączenie  
z siecią wodociągowa Gminy Padew Narodowa, 
co zabezpieczy mieszkańców tuszowskiej gminy  
w ciągłość dostawy wody   na wypadek awarii stacji 
uzdatniania wody i własnego ujęcia w Jaślanach. 
Powyższy projekt będzie uzupełnieniem 
zadania modernizacji stacji uzdatniania wody 
realizowanego w 2014 roku i jest elementem 
nowej strategii gminy na lata 2014-2022. 

„W lutym ogłoszony został przetarg na powyższe 
zadanie, które było dla mnie jako wójta gminy 
priorytetem, mającym na celu dbanie m.in. 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Do tej pory 
gmina nie miała możliwości podpięcia do 
alternatywnego źródła ujęcia wody. Takim będzie 
ujęcie w Padwi Narodowej na mocy podpisanego 
z wójtem tej gminy porozumienia”. –podkreśla 
Andrzej Głaz wójt gminy.

Oprac. R. Paterak

R. Paterak



G
a

ze
ta

 T
u

sz
ow

sk
a

   
  n

r 
I 2

0
15

 r
. 

12

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2014 rok

Gmina Tuszów Narodowy brała aktywny udział  
w ogólnopolskiej kampanii:
 „Trzeźwy wybór” - koszt programu 1 230,00 zł.

Programy profilaktyczno - edukacyjne  
realizowane poprzez: szkoły, stowarzysze-
nia, bibliotekę, parafie, wiejski dom  kultury  
w 2014 roku.
Programy obejmujące organizowanie dla dzieci 
i młodzieży wypoczynku w czasie ferii zimowych  
i wakacji jako alternatywne formy spędzania wolne-
go czasu promujące styl życia z dala od używek: 
1/ „Profilaktyka oczami młodego człowieka” Ferie  
w WDKiR dla ok. 60 uczestników. Koszt  2 064,89 zł.
2/ Marzenia o zimie – ferie zimowe młodzieży  
publicznego gimnazjum dla 80 uczestników.                            
Koszt    1 443,28 zł
3/ Półkolonia z profilaktyką WDKIR Grochowe-Jaślany 
dla 32 dzieci przez  10  dni . Koszt 9289,18 zł
4/Formacja Nowego człowieka – Krucjata  
Wyzwolenia Człowieka – wakacyjny wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży organizowany dla 
mieszkańców gminy Tuszów Narodowy przez 
Parafię Chorzelów koszty noclegów i wyżywie-
nia w Czernej dla 14 osób razem 3 500,00 zł 
 
Programy realizowane  w trakcie roku szkol-
nego:
1/ „Spotkanie profilaktyczno- integracyjne  
młodzieży organizowane przez KSM Tuszów N.  
i Sarnów w Domu Strażaka w Tuszowie Narodowym.  
Koszt 1110,03 zł
2/ Program edukacyjno-profilaktyczny „Przez 
sport rozwijamy ciało i umysł” program z za-
jęć profilaktyki uzależnień – nauka pływania na 
basenie realizowany przez Szkołę Podstawową  
w Czajkowej dla 30 dzieci. Koszt 5 400,00 zł
3/ „Żyj zdrowo z dala od nałogów, szanuj tradycje” pro-
gram OSP Jaślany i KGW w Jaślanach obejmujący pro-
filaktykę i prewencje, organizowanie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu. Koszt 1 000,00 zł
4/ Rodzina bez alkoholu program Stowarzyszenia  
w Borkach Nizińskich . Koszt 1 662,45
5/Współczesne zagrożenia Czarnobyl - pogadan-
ka dla 60 gimnazjalistów GBP Tuszów Narodowy  
Koszt  300,00 zł
6/ Wyjazd gimnazjalistów na koncert patriotyczny do 
Mielca 30 osób.  Koszt 620,00 zł
7/ Spotkanie integracyjne w ramach alterna-
tywnych form spędzania wolnego czasu Dom  
Ludowy Malinie - dla 50 osób. Koszt 900,00 zł
8/ Spotkanie integracyjne i zajęcia dla dzieci  
w Jaślanach KGW  i OSP Jaślany dla 20 osób.                                   
Koszt 1 000,00 zł
9/ VI  majowe Dni Tuszowa Narodowego (dzień papie-
ski, rocznica urodzin gen. W.E. Sikorskiego, festyn ro-
dzinny, konkursy, biegi uliczne, turnieje wiedzy i rodzin-
na familiada) - to okazja do promocji  spędzania wol-
nego czasu i organizowania zabaw z dala od używek.  
Oferta skierowana dla wszystkich grup wieko-
wych i mieszkańców całej gminy.  Z środków  
GKRPA pokryto koszty: zakupu nagród, dyplo-
mów, materiałów promocyjnych, pucharów,  
banery, plakaty, zaproszenia.                                  
Koszt 3 100,36 zł ok. 300 uczestników programu.
10/ Młodzi Wspaniali 2014  – pogadanki o alkoholu  
i narkotykach, połączone z zabawami wręczanie dzie-
ciom słodyczy. 50 osób. Koszt   525,00 zł
11/ Rodzinna Familiada w Sarnowie – organizator Pa-
rafia Rzymskokatolicka w Sarnowie.  Koszt 1471,64 zł
12/Rodzinna majówka- Stowarzyszenie Leśne Echo  
i Szkoła Podstawowa Czajkowa – koszt 655,20 zł
13/Żyj aktywnie bez nałogów- program reali-
zowany przez OSP Malinie II (słodycze, ubrania  
treningowe, koszulki, wycieczka Bratkowice. 
Koszt 2 827,94 zł
14/ Rodzinny dzień dziecka w Tuszowie Naro-
dowym organizowany przez Stowarzyszenie  
„Tuszowska Ścieżka”. Koszt 1 144,18 zł
15/ Aktywna szkoła aktywny uczeń, Publiczne Gimna-
zjum. Koszt 293,00 zł

FAKTY I WYDARZENIA GMINNE

W 2014 roku  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała  przyję-
ty uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXXI/287/2013 z 30 grudnia 2013  roku  Gmin-
ny   Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2014 r. W ramach programu realizowane były zadania o charakterze profilaktycznym, edu-
kacyjnym, celem tworzenia  alternatywnych form zagospodarowywania wolnego czasu dzieciom  
i młodzieży, szkolenia, pogadanki, zajęcia o charakterze sportowym, półkolonie, wyjazdy. 
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16/ Kiermasz świąteczny organizowany przez OSP 
Malinie. Koszt 600,00 zł
 
Pozostałe działania na kwotę 2 600,00 zł.  
Obejmowały:
-Szkolenia jak pozyskać dodatkowe środki na  
realizacje programów w tym profilaktycznych  
z FIO koszt  500,00 zł;
-Szkolenie dla członków komisji i zespołu interdyscy-
plinarnego „Przemoc w rodzinie”. 
Koszt 1 500,00 zł
-Spotkanie nt.: Przemoc w rodzinie. 
Koszt  600,00 zł.
 
Zakupy 
-Zakup kserokopiarki dla ZS Malinie celem  
druku ulotek, ankiet i innych materiałów służących 
realizacji szeroko pojętych  programów profilaktycz-
nych. Koszt  3 075,00 zł.
-Doposażenie świetlicy Malnie. Koszt   989,70 zł
-Zestaw nagłaśniający projektor i ekran - duża sala UG. 
Koszt   3 774,00 zł
-Projektor i ekran – świetlica Jaślany. Koszt   3 750,00 zł
-Zakup wyposażenia do świetlicy Grochowe II (krzesła). 
Koszt 1 218,30 
-Uzupełnienie systemu monitoringu - Publiczne  
Gimnazjum w Tuszowie Narodowym, boisko wielo-
funkcyjne. Koszt  3 812,00 zł
 
Umowa z Ośrodkiem  Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień w Mielcu  - 3 240,00 zł
W ramach umowy dyżury w punkcie konsultacyj-
nym terapeuty, programy realizowane w Ośrod-
ku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu. 
W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym terapeuta  
w czasie 24 godzin dyżuru udzielił 34 porady
dla uzależnionych i współuzależnionych członków 
rodzin. Z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
w Mielcu skorzystało 28 osób w tym 15 mężczyzn     
i 13 kobiet, na oddziale dziennym przebywała  
1 osoba ( mężczyzna).
Przeprowadzone zostały przez specjalistę z  ośrod-
ka dwa  spotkania dla młodzieży gimnazjalnej  
nt. problematyki uzależnień w których uczestniczyło:  
60 uczniów  i 50  rodziców. 

Posiedzenia Komisji, kontrole punktów sprze-
daży alkoholu, dyżury w punkcie konsultacyj-
nym, rozmowy z osobami nadużywającymi 
alkohol. Razem wydatek 5 220,00 zł
W tym:
1/ Wynagrodzenia za posiedzenia komisji 3 960,00 

W 2014 roku Komisja spotkała się na posiedzeniach 
3 razy.  
W trakcie posiedzeń omawiano:
-programy profilaktyczne i kwoty  ich dofinansowania 
ze środków Komisji;
-ustalano zespoły do spraw kontroli punktów sprzeda-
ży alkoholu;
-omawiano bieżące sprawy wynikające z koniecznych 
do podjęcia działań w ramach profilaktyki;
-ustalano letnie formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
w czasie wakacji z wykorzystaniem środków Komisji,
-omawiano procedury niebieskiej karty;
-opracowywano Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomani na 2015 rok oraz regulamin 
pracy Komisji;
2/ Dyżury członków Komisji celem rozmów z osobami 
nadużywającymi alkohol  900,00 zł 
Na rozmowy wezwanych zostało 18 osób  
z tego 2 osoby  podjęły leczenie - 1 stacjonarne  
i 1 korzystała z pomocy terapeuty w czasie dyżurów  
w punkcie konsultacyjnym.
3/ Kontrole 360,00 zł
W 2014 roku dokonano wspólnie z przedstawi-
cielem policji trzy kontrole punktów sprzeda-
ży alkoholu. W trakcie kontroli  3 osobowe ze-
społy kontrolujące  stwierdziły, że sprzedawcy  
przestrzegali  zapisy ustawy  o wychowaniu w trzeź-
wości. Kontroli poddano wszystkie punkty sprzedaży 
alkoholu na terenie gminy. Z każdego wyjazdu są spo-
rządzane protokoły podpisywane przez zespół kontro-
lny i sprzedawcę w danym punkcie sprzedaży. 
 
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2014 roku wydano 13 pozytywnych  
opinii przedłużeń  zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
w tym:  piwo - 10 zezwoleń, wino - 7 zezwoleń, wódka 
6 zezwolenia.  

Na terenie gminy funkcjonuje 25 placówek sprze-
dających alkohol  typu piwo, 13 ze wszystkimi rodza-
jami alkoholu i  1  z zezwoleniem na  piwo raz alkohol 
powyżej 18%.

Informacje dodatkowe

Wg złożonych oświadczeń przez sprzedawców 
wartość sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie 
gminy w 2014 roku wynosiła 2 718 340,10 zł dla  
porównania  w 2013 roku była to kwota  
3 140 533,90 zł., czyli spadła sprzedaż o kwotę 
422 194, 00 zł.
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Wydatki  na alkohol w punktach sprzedaży na terenie 
Gminy Tuszów Narodowy w latach  2011- 2014  
w rozbiciu na poszczególne rodzaje 

                                                                            
                         
                                                              

Z zestawienia wynika, że w 2014 roku zmniejszyły się wydatki na zakup każdego rodzaju alkoholu 
tj. wódki o 231 571,77 zł tj.18 %, piwa o 87 569,99 zł tj. o 6% wina o 103 052,21 tj.27 %.   
  R. Paterak

FAKTY I WYDARZENIA GMINNE

2011 2012 2013 2014

Piwo : 1 470 754,60  zł 1 645 971,33 zł 1 503 669,70 zł 1 416,099,71 zł

Wino: 388 158,78   zł 366 397,04 zł 370 753,61 zł 267 701,51 zł

Wódka: 948 282,04   zł 1 273 239,88 zł 1 266 110,65 zł 1 034 538,88 zł

Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
Bronisław Komorow-
ski 18 marca 2015 
roku wręczył akty 
nominacyjne nauczy-
cielom akademic-
kim oraz pracowni-
kom nauki i sztuki. 
Wśród nich był Kazi-
mierz Zieliński - pro-
fesor nauk ekono-
micznych Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan 
Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynaro-
dowych, urodzony w 1950 roku w Sarnowie,  
gmina Tuszów Narodowy.  Syn Wincentego i Anny 
z domu Hyjek, absolwent I LO im. St. Konarskiego 
w Mielcu. Studia na Wydziale Ekonomiki Produk-
cji Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończył 
z tytułem magistra w 1972 r. i został zatrudniony 
na tej uczelni jako pracownik naukowy. W 1980 r.  
uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.  
Habilitację z zakresu nauk ekonomicznych otrzy-
mał w 2002 r. na podstawie rozprawy: „Elastycz-
ność podaży produktów rolniczych w Polsce”. 

W 1999 r. był współzałożycielem Wyższej Szko-
ły i Gospodarki i Zarządzania w Mielcu i do roku 
2004 pełnił w niej funkcję dyrektora Instytutu 

Ekonomii i Zarządzania. W 2004 r. otrzymał ty-
tuł profesora AE, a w 2005 r. został wybrany 
prodziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych AE w Krakowie. Jego głów-
nym obszarem badawczym jest rolnictwo. Jest 
współautorem m.in.: sześciu podręczników 
i skryptów, a także autorem ponad 70 artyku-
łów, opublikowanych m.in. w pismach i wydaw-
nictwach naukowych: „Problemy ekonomiczne”, 
„Zeszyty Naukowe UJ”, „Zeszyty Naukowe AE” 
(Kraków), „PISM” (Kraków), „Nowe Rolnictwo”, 
„Wieś Współczesna”, „Seminar Papers”, „Zagad-
nienia Ekonomiki Rolnej”, „Życie Szkoły Wyższej”, 
„Prace Naukowe AE we Wrocławiu” oraz „Wieś 
i Doradztwo”.

Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Buda-
peszcie, Tilburgu (Holandia) i Minnesocie (USA). 
Wygłosił szereg referatów na konferencjach na-
ukowych w kraju (m.in.: Kraków, Międzyzdro-
je, Rzeszów, Wrocław) i za granicą (Baltimore).  
Wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki. W 2008 roku został wybrany 
dziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie.

GRATULUJEMY!

Nominacja profesorska dla Kazimierza Zielińskiego

R. Paterak
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OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA  
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO 
SEMESTRU 

Uczniowie z najwyższą średnią: 

Magdalena Bernat Ia 4,93, Weronika Chłopek 
Ia 4,71, Joanna Chruściel Ia 4,54, Justyna Stan 
Ia 4,32; Dagmara Głaz Ib 5,00, Iwona Hasek 
Ib 5,00, Michał Miłek Ib 4,71; Tomasz Dydo Ic 
4,86, Iga Rusin Ic 4,75, Faustyna Tomecka Ic 
4,53, Weronika Wieczerzak Ic 4,46, Jolanta 
Rusin Ic 4,42; Katarzyna Chruściel IIa 4,79, 
Diana Graniczka IIa 5,00, Natalia Trela IIa 4,79, 
Faustyna Jamróz IIa 4,64, Paulina Gudz IIa 4,79, 
Świerczek Patrycja IIa 4,57; Maksymilian Głaz 
IIb 4,29, Aleksandra Zawadzka IIb 4,43,Anna 
Ciemięga IIc 4,25; Katarzyna Konefał IIIa 
4,80,  Łącz Karol IIIa 4,53; Natalia Krempa IIIb 
4,92, Sylwia Hyjek IIIb 4,67, Mateusz Grądziel 
IIIb 4,67, Konrad Dydo IIIb 4,50, Aleksandra 
Rusin IIIb 4,40; Radosław Ciemięga IIIc 5,03, 
Daniel Kulpa IIIc 4,83,Anna Paterak IIIc 4,47, 
Paweł Kusek IIIc 4,40, Andrea Kardyś IIIc 4,33.                                                   
Uczniowie ze średnią 5,00 i wyżej zostali 
stypendystami.

Gimnazjaliści ze 100% frekwencją:

Magdalena Bernat, Natalia Czekaj, Natalia 
Kowal, Karolina Łącz, Piotr Partyka, /Karolina 
Stala, Grzegorz Ulrych, Patrycja Chmura, 
Kinga Karkosza, Dagmara Głaz, Łukasz Ortyl, 
Jakub Sztuka, Michał Siwiec, Robert Kusek, 
Kinga Wieczerzak,  Diana Graniczka, Wojciech 
Morytko, Natalia Trela, Natalia Płaza, Jarosław 
Hyjek, Justyna Czekaj, Anna Ciemięga, Wiktor 
Furtak,  Anna Stawarz, Oskar Tyniec, Albert 
Uzar, Hubert Uzar, Łukasz Skop, Konrad Dydo, 
Wojciech Smak, Piotr Surowiec, Andrea Kardyś.                                                                 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE 
UZDOLNIONYCH                                                                                  

Dziewięcioro uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym 
otrzymało stypendium Departamentu 
Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych. Stypendium jest 
wypłacane co miesiąc w okresie od 1 września 
2014r. do 31 września 2015 r. Stypendystami są: 
Paulina Gudz  z klasy II a, Maksymilian Głaz IIb, 
Katarzyna Konefał  (trzykrotna stypendystka) 
z klasy III a, Grzegorz Ulrych z kl.Ia, Tomasz 
Dydo i Jakub Sztuka Ic, Dagmara Głaz, Iwona 
Hasek i Klaudia Maziarz z klasy Ib . Opiekunami 
dydaktycznymi wyżej wymienionych uczniów 
są panie: Zofia Skwara, Wioletta Zając, Urszula 
Czerw, Zofia Kardyś, Renata Lonczak.                                              

KONKURSY I OSIĄGNIECIA ARTYSTYCZNE                                                                                                 

W konkursie ortograficznym o tytuł Szkolnego 
Mistrza Ortografii najlepszym wśród piszących 
okazał się Paweł Kusek, uczeń klasy III c, i to 
właśnie jemu przypadł tytuł Szkolnego Mistrza   
Ortografii. Weronika Wieczerzak,  z klasy I c, 
zdobyła II miejsce. Katarzyna Chruściel, uczen-
nica klasy II a, zajęła miejsce III. Koordynatorem 
konkursu była pani Grażyna Kusek                                                                                                                   

KONKURS MATEMATYCZNY 

Finalistami konkursu matematycznego  
Mathematicus organizowanego przez  I Liceum 
Ogólnokształcące w Mielcu dla uczniów klas 
trzecich gimnazjów z powiatu mieleckiego zo-
stali: Katarzyna Konefał z kl. III a, Konrad Dydo  
z kl. III b, Sylwia Hyjek z kl. III b, Dawid Głaz  
z kl. III c, Daniel Kulpa z kl. III c i Radosław Ciemięga  
z kl. III c. Opiekun p. Urszula Czerw.                             

Z życia Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tuszowie Narodowym

SZKOŁY
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KONKURS PLASTYCZNY 

W eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego  
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Poża-
rom” Anna Wieczerzak  kl. Ic zajęła I miejsce, Na-
talia Czekaj kl. II miejsce, Pietryka Bartłomiej z kl. 
IIb III miejsce. Prace Natalii Treli z  kl. IIa i Wiktora 
Klicha z kl. Ia zostały wyróżnione. Opiekun panie  
B. Ćwięka, M. Ryniewicz.                                                        

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ 

W finale Międzygminnego Konkursu Poezji  
Religijnej sukces osiągnęli: Andrea Kardyś kl. IIIc, 
Kinga Krempa kl. IIc, i Daniel Nowak  z kl. Ia, zdo-
bywając nagrodę w kategorii poezji śpiewanej. 
Wyróżnienie przyznano Katarzynie Chruściel  
z kl. IIa za recytację poezji religijnej.  Uczniów 
przygotowywała  pani Marta Ryniewicz.                                                                                       

PROJEKTY EDUKACYJNE

Grupa 100 uczniów klas starszych bierze udział 
w projekcie pn.„Droga do sukcesu” , w ramach 
którego utworzono Szkolny Ośrodek Kariery  
z pełniącymi w nim dyżur psychologiem, dorad-
cą zawodowym oraz opiekunem. Zadaniem spe-
cjalistów jest ukierunkowanie zawodowe oraz 
wsparcie psychologiczne beneficjentów, którzy 
stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształce-
nia, natomiast w życiu dorosłym  przed wybo-
rem zawodu. Koordynatorem projektu jest  pani  
Katarzyna Kasprzak reprezentująca Stowarzysze-
nie Oświatowo – Wychowawcze „OJCOWIZNA”  
w Tuszowie Narodowym.                                                                                                                              

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

Zabawa szkolna 

W ostatnim  tygodniu stycznia w gimnazjum  
odbyła się zabawa choinkowa zorganizowa-
na przez Radę Rodziców Gimnazjum, w której 
uczestniczyła cała społeczność gimnazjum.                                                                                                                     

Dzień  Kobiet 

Męska część Młodzieżowej Rady Gimnazjum  
z okazji święta wszystkich pań- małych i dużych 
–opracowała pełen humoru  scenariusz  przed-
stawienia, który został zaprezentowany podczas 
akademii. Uczniów przygotowała pani Wioletta 
Zając.                                                                           

IMPREZY 
 
Seniorom z Tuszowa dar serca 
Młodzież z gimnazjum 18.stycznia 2015r. uczci-
ła Dzień Babci i Dziadka, wspierając działania 
Stowarzyszenia „Tuszowska Ścieżka”. W swoim 
programie artystycznym zaprezentowała jaseł-
ka przygotowane pod kierunkiem pani Marty  
Ryniewicz. Nie obyło się bez wspólnego śpie-
wania kolęd przy akompaniamencie kapeli  
z gimnazjum przygotowanej pod kierunkiem pani  
Barbary Ćwięki oraz obejrzenia  układu tanecz-
nego do  walca przygotowanego  przez młodzież  
pod kierunkiem pani Wioletty Zając. Podopiecz-
ni pani Zofii Skwary humorystycznie zakończyli 
część oficjalną spotkania.

Zmagania o puchar 

15 marca  2015 roku o godzinie 15.00 odbył 
się turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum w Tuszowie Narodo-
wym. Organizatorami turnieju byli: Uczniow-
ski Klub Sportowy „ SOKÓŁ” przy Publicznym 
Gimnazjum w Tuszowie Narodowym, Publicz-
ne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie  
Narodowym, Urząd Gminy w Tuszowie Na-
rodowym, ZG Ludowe Zespoły Sportowe  
w Tuszowie Narodowym. Do turnieju zgłosiło się 
pięć drużyn: Grochowe I, Czajkowa+ Grochowe, 
Ławnica -Team, Tuszów Narodowy, Volley Club 
(Czajkowa). Klasyfikacja końcowa:  

I   miejsce – Czajkowa + Grochowe,  
II  miejsce – Volley Club Czajkowa,  
III miejsce – Tuszów Narodowy,  
IV miejsce – Grochowe I,  
V  miejsce –  Ławnica Team. Puchar Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Tuszowie Narodowym otrzymała drużyna 
Czajkowa + Grochowe.  

SZKOŁY

B. Ćwięka
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22 stycznia w szkole w Tuszowie, a 23 stycznia 
w Grochowem odbyły się uroczystości z oka-
zji święta Babci i Dziadzia. Najmłodsi uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności i wręczyli 
kochanym seniorom wykonane przez siebie upo-
minki. 

Projekty, konkursy:

Zakończyła się realizacja projektów: 

„Ogród ekologicznych doświadczeń”,  „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła”, „Akademia Młodych Che-
mików”, „Bawimy się w teatr”.

Dziesięcioro uczniów klas IV- VI tuszowskiej pod-
stawówki i szkoły filialnej rozwija swoje pasje, 
biorąc udział w projekcie rozwijając kompeten-
cje kluczowe z matematyki w ramach realizacji 
projektu „W pogoni za wiedzą”. Projekt jest re-

alizowany we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Oświatowo – Wychowawczym 
„Ojcowizna” z Tuszowa Narodowego.

20 marca w ramach realizacji ogól-
nopolskiego projektu „Szkoła dobre-
go wychowania” uczniowie powi-
tali wiosnę konkursem o zasadach  
savoir vivre.

W styczniu szkoła otrzymała za-
szczytny tytuł: „Aktywna szkoła 
– aktywny uczeń” w wyniku ogól-
nopolskiego konkursu.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział  
w konkursie pięknego czytania organizowanym 
przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną  
w Rzeszowie. 

Pierwszy etap zmagań czytelniczych zwyciężyli:
w kategorii klas młodszych:

Natalia Kardyś z kl. I Filii w Grochowem (opiekun 
L. Maziarz), Oskar Lebida z kl. II SP w Tuszowie 
(opiekun G. Zalewska-Vizauer)

w kategorii klas starszych:

Szymon Maziarz z kl. IV Filii w Grochowem 
(opiekun E. Paśko)

Katarzyna Opałacz z kl. V SP w Tuszowie (opiekun 
M. Wieczerzak)

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

Powitanie wiosny
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Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym we 
współpracy ze Starostwem powiatowym oraz 
Nadleśnictwem Mielec zorganizowała powiatowy 
konkurs ekologiczny ph. „Co nam dają okoliczne 
lasy”. Uroczyste podsumowanie w obecności 
władz powiatowych i gminnych odbyło się  
26 marca. Laureatami konkursu zostali: Justyna 
Ćwięka z Wadowic Górnych, Kamil Działowski  
i Daria Dorociak z Przecławia, Amelia Niemczyk  
z Mielca, Wiktoria Kobos z Mielca, Julia Dąbrowska 
z Gawłuszowic, Anna Hyjek z Grochowego, Igor 
Lwowski i Milena Paśko z Tuszymy, Jakub Grabiec 
z Białego Boru. 

W naszej szkole odbyła się XX edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny, 
w którym wzięło udział 30 uczniów. Wysokie 
miejsca w województwie zajęli, z klas starszych: 
Filip Furdyna, Kamil Wieczerzak, Natalia Wójcik 
(opiekun M. Forczek), Jakub Ciemięga (opiekun 
A. Leśniak), a z klas młodszych: Krystian Szpara 
(opiekun G. Zalewska-Vizauer), Klaudia Kasprzak 
(opiekun R. Hyjek), Mateusz Mróz (opiekun  
R. Kotula). Koordynatorem konkursu  
w szkole jest Małgorzata Forczek.

Sport 

W czasie ferii zimowych wychowawczyni Anna 
Leśniak zorganizowała dla swoich wychowanków 
wyjazd do Mielca na lodowisko.

25 lutego w SP w Maliniu odbyły się mistrzostwa 
gminy w mini-piłce siatkowej dziewcząt. 
Młode tuszowskie siatkarki pokonały drużyny 
z Malinia i Jaślan, zdobywając tytuł mistrza 

gminy. W półfinale powiatowym IMS dziewczęta  
z tuszowskiej podstawówki awansowały do finału 
powiatowego. 

23 lutego 2015 r. w Mielcu odbył się finał po-
wiatowy IMS w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt w skła-
dzie Wioletta Furtak i Dominika Sowa wywalczyła  
I miejsce i awans do finału rejonowego, w któ-
rym zdobyła VII m. Drużyna chłopców V.

9. 03. 2015 r. na basenie MOSiR w Mielcu odbył się 
finał powiatowy IMS. Z naszej szkoły w zawodach 
wystartowali:

Malwina Graniczka na dystansie 50 m stylem 
dowolnym, zdobywając III miejsce;

Michał Wieczerzak na dystansie 50 m stylem 
klasycznym, zdobywając III miejsce;

Łukasz Serafin na dystansie 50 m stylem 
dowolnym, zdobywając III miejsce.

Nauka pływania odbywa się dzięki współpracy 
szkoły z rodzicami. 

Nad sportowcami czuwa Małgorzata Pierzchała.

Uczniowie wyróżnieni po I półroczu:

Filia w Grochowem: Patryk Kasprzak, Szymon 
Maziarz, Jakub Ciemięga, Julia Maziarz, Karolina 
Górska

SP Tuszów: Marzena Wąsik, Filip Łącz, Wojciech 
Kasprzak, Katarzyna Opałacz, Dominika Stępień, 
Aleksandra Murawska, Dominik Radek

M. Wieczerzak

SZKOŁY
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4 lutego przedszkolaki wraz ze swoimi Babciami 
i Dziadziusiami obchodzili Dzień Babci i Dziadka. 
Dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak serdecz-
nie powitała zebranych gości. Uroczystość połą-
czona była z balem karnawałowym. Nie zabrakło 
wierszyków, piosenek i tańców wyrażających 
ogromną miłość, jaką dzieci darzą swoje Babcie 
i Dziadziusiów. Milusińscy podziękowali swoim 

Dziadkom własnoręcznie przygotowanymi pre-
zentami. Po zakończonej akademii rozpoczął się 
długo wyczekiwany bal. 

W ramach projektu „Akademia Małych Chemi-
ków” dzieci z Punktu Przedszkolnego w Tuszowie 
Narodowym miały okazję brać udział w cyklu 
warsztatów, poświęconym reakcjom chemicz-
nym, z którymi można się spotkać każdego dnia. 
Maluchy z wielkim zainteresowaniem obserwo-
wały doświadczenia chemiczne oraz mogły je 
własnoręcznie wykonać.

Punkt Przedszkolny w Tuszowie Narodowym

Akademia młodych chemików

Bal

28 stycznia uczniowie klasy I pod kierunkiem wy-
chowawczyni, pani Olgi Garncarz, wystawili jaseł-
ka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przede 
wszystkim Babcie i Dziadkowie. Na zakończenie 

obdarowali Babcie i Dziadków własnoręcznie wy-
konanymi kwiatkami i laurkami.  
Dzień Babci i Dziadka świętowali także uczniowie 
klas 0a i 0c.

Szkoła Podstawowa im. Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Maliniu

K. Mróz
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29 stycznia uczniowie klasy I oraz 0a wzięli udział 
w balu przebierańców. Panie Olga Garncarz  
i Monika Kałuża przygotowały wiele konkursów. 
Wybrani zostali król i królowa balu. 
30 stycznia klasy 0b i 0c pod opieką wychowaw-
czyń: pani Barbary Jabłońskiej i pani Katarzy-
ny Sikory pojechały do Sali Zabaw „Kulkoland”  
w Mielcu, aby bawić się na swoim balu karnawa-
łowym. 

27 lutego wychowawczynie klas: 0 - Monika 
Kałuża, Katarzyna Sikora i Barbara Jabłońska 
zaprosiły dzieci do szkolnego kina na projekcję 
bajki pt. „Pudłaki”. Bajka została wyświetlona 
za pomocą rzutnika na dużym ekranie, okna 
były przyciemnione, co dawało wrażenie sali 
kinowej. 

28 stycznia uczniowie klasy VI wraz  
z wychowawczynią, panią Ewą Krępą oraz 
przedstawicielką Rady Rodziców, panią Moniką 
Kielek poznawali uroki Mielca. Wycieczkę 
rozpoczęli od zwiedzania „Jadernówki”. 
Uczestniczyli w lekcji „Postęp techniczny na 
przykładzie rozwoju fotografii”. Następnie udali 
się do Kręgielni „Manhattan”, która przygotowała 
dla szkół specjalną ofertę „Klasa gra w kręgle”. 
Wspólny wyjazd był nagrodą za pół roku nauki.  

26 lutego uczniowie klas IV-VI próbowali 
swoich sił na mieleckim lodowisku. Wycieczkę 
zorganizowała pani Ewa Krępa we współpracy  
z paniami Małgorzatą Maziarz i Lidią Rakoczy.

Konkursy

Uczniowie Zespołu Szkół w Maliniu  od 
października do 10 grudnia 2014 roku brali 
udział w organizowanym przez markę Domestos 
konkursie pod hasłem „Wzorowa łazienka”.  

Ich zadaniem było przygotowanie prac 
plastycznych, instalacji 3D, wierszyków  
i opowiadań będących  wizualizacjami łazienki 
marzeń, jaką chcieliby mieć w swojej szkole.  
W konkursie uczestniczyło 375 szkół 
podstawowych z całej Polski. Szkoła w Maliniu 
zdobyła 5007 głosów internautów. Zajmując  
29 miejsce, znalazła się wśród 100 szkół  
z najwyższą liczbą punktów i dzięki temu wygrała 
nagrodę: roczny zestaw produktów Domestos.

Sport

19 stycznia w hali ośrodka MOSIR w Mielcu 
odbyły się finały powiatowe w piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców. Dziewczęta wywalczyły II, 
a chłopcy III miejsce.

19 lutego w hali SP Padew Narodowa odbyły się 
finały powiatowe w minikoszykówce chłopców. 
Uczniowie po zaciętej walce zajęli II miejsce.

3 marca w SP Czermin odbył się pófinał 
powiatowy w minipiłce siatkowej chłopców. 
Uczniowie z Malinia zajęli I miejsce i 19.03.2015r. 
będą walczyć w finale powiatowym.

Podsumowanie półrocza

Tradycyjnie podczas spotkania z rodzicami 
zostali wyczytani uczniowie, którzy uzyskali 
najwyższe wyniki w nauce. 

- Klasa IV: Julia Mrozik, Marcelina Rup, Dawid  
Kusek, Emilia Gagat, Marlena Sasor

- Klasa V:  Joanna Barszcz, Aleksandra Furdyna, 
Kacper Grzelak, Aleksandra Wiciejowska

- Klasa VI: Michał Mrozik, Magdalena Kielek, 
Patrycja Kasprzak

NIECH NAM ŻYJĄ NASZE BABCI  
I DZIADKOWIE TEŻ!

W dniu 20 stycznia przedszkolaki z grupy 
starszej ŻABKI  wraz z wychowawczyniami  
s. A. Boratyn i E. Jamróz zorganizowały  Ddzień 
Babci i Dziadka.  Dzieciaki wystawieniem Jasełek 
wprowadziły gości w nostalgiczny, aczkolwiek 
radosny nastrój. Dopełnieniem świątecznej 
atmosfery było zaprezentowanie przez wnuczęta  

wierszy i piosenek tematycznie związanych  
z uroczystością.  Dziadkowie zostali odznaczeni 
tytułami SUPERBABCIA i SUPERDZIADEK. Miłym 
akcentem uroczystości był wspólny taniec 
wnucząt i Dziadków. 

JAK CO ROKU W KARNAWALE, DZIŚ  
W PRZEDSZKOLU WIELKI BAL…

12.02.2015r. KRASNOLUDKI I ŻABKI bawiły 

Publiczne Przedszkole w Ławnicy
E. Krępa

SZKOŁY
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się na  Balu Karnawałowym. Przepiękne stroje 
przedszkolaków oraz zabawy i konkursy przy-
gotowane przez wychowawczynie: s. A. Bora-
tyn, E. Jamróz, M. Pieróg i s. K. Skoczylas, oraz 
członków  Szkolnego Koła Caritas w Maliniu, 
na czele z ich opiekunką Panią S. Kolisz spra-
wiły, że  nikt nie nudził się i wszyscy radośnie 
spędzili ten czas. W grupie ŻABEK  wybrano  
MISTRZÓW ROCK’N’ROLLA -Mikołaja Wilka  
i Magdalenę Pszeniczną. Taniec  z balonem  
okazał się zwycięskim dla Emila Kity i Bartosza 
Sasora. Natomiast KRÓLEM BALU został Patryk 
Kusek, a korona KRÓLOWEJ BALU ozdobiła głowę  
Karoliny Przygody.  W czasie przerwy na KRA-
SNOLUDKI i ŻABKI czekały napoje i słodkości.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

27 lutego dzieci z grupy starszej ŻABKI  wraz  
z wychowawczynią E. Jamróz udały się do Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ławnicy. Dzieci 
poznały zasady korzystania z biblioteki,  oraz na 
czym polega praca bibliotekarki. Dowiedziały się, 
dlaczego warto czytać książki, i jak należy o nie 
dbać. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć 

bez konkursów związanych z bajkami, a także 
głośnym czytaniem „Brzydkiego kaczątka”. Każdy 
przedszkolak dostał obrazek do pokolorowania  
i cukierki. 

AKCJE PROWADZONE W NASZYM 
PRZEDSZKOLU 

Przedszkolaki uczestniczą w akcjach charyta-
tywnych: zbiórka makulatury na misje „NIE 
BĄDŹ OBJĘTNY - POMÓŻ” – POMAGAMY 
MISJOM KATOLICKIM BUDUJEMY STUDIĘ  
W SUDANIE POŁUDNIOWYM; zbiórka nakrętek.  
Biorą także udział w Ogólnopolskim Programie 
Edukacji Zdrowotnej „AKADEMIA AQUAFRESH”   
oraz w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym 
AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY – DOH.

DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY!!!

Wszystkim rodzicom, którzy aktywnie 
włączają się w uroczystości przedszkolne  oraz 
przygotowują fantastyczne ciasta składamy 
serdeczne podziękowania!

   opr. Ewelina Jamróz

Tegoroczny występ dla Babć i Dziadków 
dzieci oddziału I Krasnoludki Publicznego 
Przedszkola w Ławnicy, który odbył się  
30 stycznia 2015 r., był jednocześnie udziałem 
w Ogólnopolskim Konkursie „Kubusiowe 
piosenki” zorganizowanym przez firmę Adliner 
Sp. z o. o. w Warszawie na zlecenie The Walt 
Disney Company (Polska). Zgodnie z tytułem 
konkursu wątkiem przewodnim montażu 
słowno-muzycznego byli bohaterowie bajki 
„Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Na rzecz 

KRASNOLUDKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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konkursu dzieci uczestniczyły w zajęciach  
o Kubusiu Puchatku, pomagały w przygotowaniach 
dekoracji na występ, a także samodzielnie 
przygotowywały zaproszenia i upominki dla 
swoich Babć i Dziadków. Na koniec - po występie 
- aktywnie uczestniczyły w opracowaniu 
specjalnie wydanego raportu, sprawozdania, 
które dokumentowało przebieg i całokształt 
udziału dzieci w konkursie. Efektem finalnym prac 
nauczycielek i dzieci była książeczka w kształcie 

głowy Kubusia Puchatka. Pod koniec marca  
br. zostanie ogłoszony wynik konkursu, w którym 
główną nagrodą jest organizacja przez wcześniej 
wymienioną firmę Dnia Dziecka w placówce oraz 
upominek w postaci sprzętu audiowizualnego. 
Nagrody przewidziane są również dla 5 pierwszych 
miejsc! Liczymy na sukces!
                                                                                               

s. Katarzyna Skoczylas

23 lutego 2015r społeczność szkolna świętowała 
20. rocznicę otwarcia i poświęcenia nowego 
budynku szkolnego, w którym się uczymy. Z tej 
okazji uczniowie klas IV-VI przygotowali montaż 
słowno-muzyczny, w którym przedstawili własną 
twórczość o swojej szkole i teksty piosenek, 
których autorami byli uczniowie klasy szóstej.  
W czasie akademii została przypomniana historia 
szkoły. Nad uroczystością czuwała pani Wiesława 
Mrozik. 

22 stycznia gościliśmy w murach szkoły babcie 
i dziadków dzieci z klas 0 – III. Wszystkie dzieci 
miały okazję zaprezentować się przed swoimi 
ukochanymi, drogimi osobami. Nie zabrakło 
wzruszających wierszy, piosenek, popisów 
aktorskich, ciepłych życzeń, własnoręcznie 
wykonanych upominków. Program artystyczny, 
który przedstawiły dzieci, został przygotowany 
przez wychowawczynie z klas 0 – III : Panią 
Marzenę Barszcz, Elżbietę Konefał, Marię 
Leśniak, Krystynę Karkoszę. 

W roku szkolnym 2014/2015 grupa teatralna 
przygotowała Misterium Bożonarodzeniowe, 
które przedstawiła dla mieszkańców podczas 

kiermaszu świątecznego w Szkole Podstawowej 
w Czajkowej, w Domu Strażaka  w Czajkowej dla 
Stowarzyszenia „Leśne Echo” i OSP Czajkowa,  
w kościele parafialnym w Jaślanach i w Sarnowie 
oraz podczas przeglądu w WDKiR w Grochowem. 
Opiekunem grupy teatralnej jest Wiesława 
Mrozik.

Zabawa choinkowa przebiegła w karnawałowej 
atmosferze. Do południa bawiły się dzieci z klas 
O – III, a po południu uczniowie klas IV- VI. Wśród 
młodszych można było zobaczyć księżniczki, 
wróżki, piratów, batmanów i wiele innych postaci 
z bajek i baśni. Dzieci bawiły się wspaniale. 
Zabawy i konkursy organizował wodzirej, 
który przyjechał w tym dniu do naszej szkoły.  
Nie zabrakło również rytmicznej muzyki  i tańców. 
Dzieci miały także, jak co roku, poczęstunek, 
który przygotowali rodzice.

6 marca dzieci miały okazję szlifowania swoich  
umiejętności łyżwiarskich na lodowisku MOSiR 
w Mielcu. 

W ramach realizacji projektu „Bezpieczna 
szkoła – Bezpieczny uczeń” dzieci odwiedziły 

Szkoła Podstawowa w Czajkowej

SZKOŁY
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Sąd Rejonowy w Mielcu. Zwiedzały salę 
rozpraw, niebieski pokój,  gabinet Prezesa Sądu.  
Po budynku oprowadzała uczniów  pani Justyna 
Maroń - kierownik oddziału administracyjnego. 
Podczas spotkania na sali sądowej, z panem 
sędzią Mariuszem Kobylarzem dzieci miały okazję 
porozmawiać na temat prawa i odpowiedzialności 
karnej nieletnich oraz o  zagrożeniach płynących 
z Internetu. Największą atrakcją była rozprawa 
sądowa prowadzona przez pana sędziego, 
podczas której dzieci wcieliły się w rolę obrońcy, 
oskarżonego i  świadka. Organizatorem wycieczek 
była Agata Burda -Rusin

Konkursy

W Ogólnopolskim Konkursie Grafiki 
Komputerowej „Zielona ojczyzna”

zorganizowanym przez Zespół Placówek 
Oświatowych nr 1 we Wrocławiu  wyróżnienie 
otrzymała nasza uczennica Daria Dulik z klasy 
V. Celem konkursu było upowszechnianie idei 

ochrony przyrody, dbanie o nią, rozwijanie 
własnej wyobraźni. Szczególną uwagę zwrócono 
na oryginalność i pomysłowość. Opiekun Agata 
Burda –Rusin. 
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „Zapobiegajmy 
Pożarom” w etapie gminnym nasze uczennice 
Karena Klich oraz Weronika Leśniak z klasy IV 
otrzymały wyróżnienia, tym samym prace ich 
przeszły do etapu rejonowego. Opiekun Krystyna 
Łaszyca

23.01.2015 r. mieliśmy przyjemność gościć Bab-
cie i Dziadków uczniów z klas I-III. Odświętnie 
ubrane wnuki, na tle pięknej, zimowej scene-
rii odważnie wychodziły na scenę, by wierszem  
i piosenką podziękować swoim bliskim za miłość, 
cierpliwość i zrozumienie. Na zakończenie uro-

czystości przy akompaniamencie wszystkie wnu-
częta odśpiewały swoim Babciom i Dziadkom 
„Sto lat” oraz wręczyły własnoręcznie wykonane 
laurki. Nad przebiegiem całej uroczystości czu-
wały panie wychowawczynie: Ewa Indyk, Maria 
Hyjek i Jadwiga Kopacz. 

Szkoła Podstawowa  
im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Jaślanach

A. Burda-Rusin
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15.01.2015 r. odbył się bal karnawałowy dla 
wszystkich uczniów. Różnokolorowe ozdoby 
wprowadziły dzieci w wesoły nastrój i zachęciły 
do wspólnej zabawy razem z animatorkami za-
bawy. W przerwach na starszych uczniów czekał 
stół ze słodkimi łakociami. 
Zakończyła się realizacja projektu Technologie 
cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomaga-
jące realizację programów rozwojowych oraz 
podnoszące jakość i atrakcyjność oferty eduka-
cyjnej szkół Podkarpacia, która trwała od  paź-
dziernika 2013 r. do stycznia 2015 r. W projekcie 
udział wzięło 57 uczniów z klas IV-VI. W ramach 
zadań prowadzone były zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na 
rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań  
w zakresie przedmiotów: humanistycznych, języ-
kowych, matematyczno-przyrodniczych. Zgodnie 
z warunkami projektu zajęcia prowadzone były  
w grupach liczących od 5 do 8 uczniów. Ucznio-
wie, którzy skorzystali z zajęć dydaktyczno-wy-
równawczych mieli możliwość wyrównać poziom 
wiedzy w stosunku do dużych ośrodków eduka-
cyjnych, zaś ci, którzy skorzystali z zajęć rozwojo-
wych, otrzymali wsparcie w procesie rozwijania 
zdolności i pasji. Dzięki udziale w projekcie szkoła 
została dodatkowo wyposażona w 2 tablice inte-
raktywne, 2 projektory multimedialne, 2 laptopy 
oraz 6 tabletów. 
04.01.2015 r. uczniowie należący do Koła Misyj-
nego „Mali misjonarze” uczcili powtórne przyj-
ście Pana Jezusa na ziemię. Przedstawienie od-
było się w Kościele Parafialnym pw. Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Marii Panny dzięki 
życzliwości i wsparciu ks. proboszcza Stanisława 
Rząd. Mali aktorzy przybliżyli społeczności para-

fialnej słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło do-
brem zwyciężaj”, które były mottem widowiska. 
Nad całością przedstawienia czuwała katechetka 
Małgorzata Duszkiewicz.

Sport w naszej szkole
W styczniu 2015 r. w Zespole Szkół w Jaślanach 
zakończyły się trwające 2 miesiące indywidual-
ne mistrzostwa w tenisie stołowym dziewcząt  
i chłopców. I miejsce w kategorii dziewcząt 
zdobyła Aleksandra Barszcz z kl. VI, II miejsce –  
Aleksandra Klich z kl. V, a miejsce III – Wiktoria 
Sączawa z kl. VI. Wśród chłopców najlepszy oka-
zał się Tomasz Głaz z kl. VI. Miejsce II wywalczył 
Jan Głaz z kl. V, a na miejscu III uplasował się  
Marek Trela z kl. VI. Uczniowie ci, reprezentowali 
SP w Jaślanach w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
na szczeblu gminnym w Czajkowej. 

Samorządowego Przedszkole  
w Jaślanach
22.01.2015 r. w Samorządowym Przedszkolu  
w Jaślanach odbyła się uroczysta impreza z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Dyrektor szkoły Zygmunt 
Krempa, składając Babciom i Dziadkom moc naj-
gorętszych życzeń z okazji ich święta, zachęcił 
miłych gości do degustacji słodkich łakoci oraz 
zaprosił do obejrzenia krótkiego programu arty-
stycznego przygotowanego przez przedszkolaki  
z grupy młodszej i oddziału „0”. Pierwsza na 
scenie pojawiła się grupa 3,4-latków, która pod 
czujnym okiem pań wychowawczyń Moniki 
Białek i Magdaleny Kościelnej zaprezentowała 
przedstawienie „Jak to z rzepką było” na pod-
stawie wiersza Juliana Tuwima. Dzieci z oddziału 
„0”, zaprezentowały słuchaczom piękne jasełka,  

SZKOŁY
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w których nie zabrakło tańców i śpiewu rado-
snych kolęd. Grupę starszą do występu przygo-
towała wychowawczyni, pani Maria Dedo. Na 
zakończenie przedszkolaki zaśpiewały kochanym 
gościom „Sto lat” oraz wręczyły drobne upomin-
ki, przygotowane własnoręcznie.

27.01. 2015 r. w Samorządo-
wym Przedszkolu w Jaślanach 
odbył się bal karnawałowy,  
w którym uczestniczyły prze-
brane za wróżki, księżniczki, 
kowbojów oraz inne postacie  
z bajek. Wszystkie przedszkola-
ki w przepięknie przystrojonej 
sali balowej z uśmiechem na 
twarzy tańczyły przy rytmach 
wesołej muzyki. Podczas balu 
nie zabrakło także konkursów  
i gier zręcznościowych popro-
wadzonych przez animatorów 

zabawy. Największą atrakcję sprawiły jednak 
dzieciom wspólne zabawy z chustą animacyjną, 
które dostarczyły im niezapomnianych wrażeń. 
Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie  
wychowawczynie: Monika Białek, Magdalena 
Kościelna i Maria Dedo.

E. Indyk

20 stycznia 2015 w naszej szkole miała miejsce 
piękna uroczystość, jaką jest święto naszych babć 
i dziadziów. Tegoroczna uroczystość była wyjąt-
kowa; przedstawienie jasełkowe w wykonaniu  
uczniów klas 0 – 3 oraz własnoręcznie wyko-
nane upominki zaciekawiły i wzruszyły widzów. 
Następnie był poczęstunek przygotowany przez 
rodziców oraz wspólne śpiewanie przy akompa-
niamencie tuszowskich gimnazjalistów.
26 stycznia odbyła się w szkole zabawa karnawa-
łowa. Wszyscy uczestnicy balu wyglądali wspa-
niale, poprzebierani w kostiumy charakteryzują-
ce różne fikcyjne postacie. Wspólna zabawa przy 
dźwiękach muzyki, liczne konkursy z nagrodami 

oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców 
sprawiły, że bal był niezapomnianym przeży-
ciem. 

Konkursy
13 stycznia 2015r. – z inicjatywy nauczycieli edu-
kacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbył się 
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci 
młodszych ph. „ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU…”
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja, 
w składzie: Maciej Kosztyła- muzyk, nauczyciel 
muzyki, Lucyna Maziarz – nauczyciel muzyki,  
Katarzyna Małecka – pedagog, postanowiła 
przyznać następujące nagrody:
nagroda specjalna – Anna Hyjek  Szkoła Podsta-

Z życia Szkoły Podstawowej 
w Borkach Nizińskich
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wowa w Tuszowie Narodowym z Filią w Grocho-
wem za kolędę „Cicha noc”,
nagrody w kategorii klas 0 – 1
Patrycja Marmura i Anna Gagat Szkoła Podsta-
wowa w Maliniu
Jakub Stala Szkoła Podstawowa w Tuszowie  
Narodowym z Filią w Grochowem
Martyna Koza Szkoła Podstawowa w Borkach  
Nizińskich
Julia Gaj Szkoła Podstawowa w Tuszowie  
Narodowym z Filią w Grochowem
Natalia Czachor Szkoła Podstawowa w Borkach 
Nizińskich
Nagrody w kategorii klas 2 – 3 
Julia Łącz Szkoła Podstawowa w Czajkowej
Emilia Płaza Szkoła Podstawowa w Czajkowej
Julia Leśniak Szkoła Podstawowa w Tuszowie  
Narodowym z Filią w Grochowem
Justyna Krupa Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym z Filią w Grochowem
Amelia Kasprzak Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym z Filią w Grochowem
Emilia Kościelna Szkoła Podstawowa w Maliniu
Aleksandra Dul Szkoła Podstawowa w Borkach 
Nizińskich
Wyróżnione zostały następujące osoby: 
Bielecka Natalia, Buława Gabriela, Furtak Julia, 
Kardyś Natalia, Kiełb Szymon, Konefał Karol, 
Łącz Filip, Marmura Amelia, Mróz Mateusz, 
Piekarska Zuzanna, Pogoda Dorota, Rokoszak 
Anita, Rokoszak Arleta, Sieja Bartłomiej,  Tyniec 
Daria, Wróbel Amelia. 
Miła, ciepła atmosfera świąteczna oraz wspania-

ła frekwencja skłoniła organizatorów do podjęcia 
decyzji o cykliczności tego konkursu. 
Dziękujemy opiekunom za profesjonalne przygo-
towanie artystów.
W ogólnopolskim konkursie polonistycznym  
„Galileo”, który odbył się 9 marca, wzięło udział 
11 uczniów z klas IV – VI. Uczniów przygotowała 
p. Anna Cebula.

Osiągnięcia sportowe
Chłopcy z klasy VI zajęli III miejsce w rozgrywkach  
sportowych w mini – koszykówkę. 

Wyjazdy
3 marca wszyscy uczniowie naszej szkoły 
wyjechali do kina Galaktyka w Mielcu. Młodsi  
obejrzeli animowany film 3D „Asteriks i Obeliks. 
Osiedle bogów.” Natomiast uczniowie z klas IV – 
VI zobaczyli ekranizację powieści  przygodowej  
pt. ”Bella i Sebastian”. Odwiedziliśmy również 
mielecki Kulkoland, gdzie dzieciaki skorzystały  
z bogatej oferty zabaw.
11 marca uczniowie klasy III naszej szkoły wzięli 
udział w niezwykłym spotkaniu, pełnym humoru 
i zabawy połączonej z edukacją, spotkaniu  
z pisarzem, Panem Wiesławem Drabikiem. Autor 
opowiadał o swojej twórczości, czytał, rozmawiał  
z dziećmi, „sypał wesołe rymowanki jak z rękawa”. 
Po spotkaniu była możliwość zakupu książeczek  
z dedykacją i autografem.

R. Drzymała, A. Cebula

SZKOŁY
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ZIMOWE FERIE Z KULTURĄ. 

Codziennie ponad czterdzieścioro dzieci uczest-
niczyło w zajęciach proponowanych przez gro-
chowski Dom Kultury podczas tegorocznych ferii 
zimowych. Zaproponowane zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Dzieci spotykały się 
każdego dnia ferii o godzinie 9.30 i pozostawały 
do godziny 15.30 gdy już wszystkie zajęcia z pla-
nu dnia pokończyły się. 

W pierwszym tygodniu 
uczestnicy ferii mieli 
możliwość sprawdzenia  
swoich umiejętności w 
turniejach, rozgrywkach 
oraz konkursach, a były 
to: konkurs układania 
puzzli na czas, turniej 
gier planszowych, roz-
grywki szachowe a tak-
że piłkarzyki.  Bardzo 
przypadły wszystkim 
dzieciom  turnieje łami-
główek i zagadek,  wyka-
zywały się niemałą wie-
dzą i sprytem, co z kolei  
sprawiało im wiele rado-
ści. Chwilą spokojnego 
wypoczynku okazały się 
poranki z mini kinem, które bez wątpienia odpo-
wiadały wszystkim uczestnikom feryjnych zajęć.

Zajęcia plastyczne budziły zainteresowanie za-
równo wśród dziewczyn jak i chłopców. Podczas 
zajęć powstawały wyjątkowe obrazki z tkaniny, 

maski karnawałowe, wiosenne 
kwiaty z bibuły, kartki walentyn-
kowe a także budowle powsta-
łe z kawałków drewna i sklejek.  
Na zajęciach tanecznych w pierw-
szym tygodniu dzieci chętnie 
uczyły się kroku walca wiedeń-
skiego i tańca „2 na  1”, które to 
umiejętności próbowały wyko-
rzystać podczas balu karnawało-
wego. 
Bal był nie lada uciechą dzieci 
w wykonanych przez siebie ma-
skach, rozpoczęły bal polonezem 

by następnie tańczyć i uczestniczyć w zabawach 
przy muzyce. Było też karaoke i konkurs na królo-
wą i króla balu.
Przez trzy kolejne dni drugiego tygodnia ferii za-
proponowaliśmy dzieciom nowoczesne formy 
tańca współczesnego. Próba zinterpretowania 
ruchem muzyki, opowiadania tańcem – przeka-
zywania pewnej historii, wzbudziła zaintereso-
wane większości uczestników. 

Nie mało frajdy przyniosły dzieciom zajęcia mo-
delarskie,  podczas których pod okiem instrukto-
rów z Aeroklubu im. Bogusława „Bodka” Mrozka 
w Tuszowie Narodowym budowały „olbrzymie” 
balony. Przygotowane balony zostały wykonane  

Informator Domu Kultury w Grochowem

Otwarte zajęcia taneczne podczas ferii

Wycieczka na lodowisko w Dębicy

DOM KULTURY W GROCHOWEM
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z myślą o planowanych w maju zawodach 
balonów na ogrzane powietrze.

Podczas ferii dzieci wyjechały na trzy wy-
cieczki; do mieleckiego kina na film „Pin-
gwiny z Madagaskaru”, wypoczywały na 
basenie w Połańcu oraz ćwiczyły umie-
jętności jazdy na łyżwach na lodowisku 
w Dębicy.

Ferie są czasem odpoczynku i korzysta-
nia z możliwości ruchu i przebywania na 
powietrzu więc w codziennym rozkładzie 
dnia ferii w grochowskim Domu Kultury 
nie zabrakło spacerów i zabaw na świe-
żym powietrzu, które przynosiły dzie-
ciom mnóstwo radości.

Bilety do kina, na lodowisko oraz na ba-
sen zostały dofinansowane dla wszystkich 
dzieci uczestniczących w feriach WDKiR   
w 60 % przez GKPiRPA  w Tuszowie Na-
rodowym. 

XXII GMINNY PRZEGLĄD SZKOL-
NYCH ZESPOŁÓW JASEŁKOWYCH 
2015R.

Dnia 27 stycznia br. w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Grochowem odbył się 
XXII Gminny Przegląd Szkolnych Zespo-
łów Jasełkowych. W Przeglądzie wzięło 
udział  sześć grup jasełkowych z szkół 
podstawowych w Borkach Nizińskich, 
Czajkowej, Jaślanach, Tuszowie Naro-
dowym i Filii w Grochowem oraz grupa 

jasełkowa z Publicznego Gimnazjum w Tuszowie 
Narodowym.

Organizowany od lat przez Wiejski Dom Kultury 
i Rekreacji w Grochowem przegląd nie posia-
da  formy konkursowej. Jest spotkaniem zespo-
łów pielęgnujących tradycje bożonarodzenio-
we, możliwością zaprezentowania  zdolności  
i umiejętności uczniów oraz  okazją do wymia-
ny doświadczeń.  Natomiast powołana komisja  
artystyczna przyznaje nagrody szczególnie wy-
różniającym się uczniom odgrywającym różne 
role w przedstawieniach.

Podczas XXII przeglądu komisja w składzie:  
Agnieszka Adamczyk – instruktor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borowej i Terasa Pluta – eme-

rytowany nauczyciel Szkoły Podst. w Jaślanach 
przyznała  nagrody dla:

- Łukasza Czachora za znajomość kolęd  

Zajęcia modelarskie z budowy balonów

Przegląd Szkolnych Zespołów Jasełkowych - Grochowe 2015

DOM KULTURY W GROCHOWEM

Przegląd Szkolnych Zespołów Jasełkowych - Grochowe 2015
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z SP w Borkach Nizińskich
- Agnieszki Wójciak i Jakuba Kielek za rolę „Dia-
błów” z SP w Czakowej
- Wiktorii Lampart i Marzeny Wąsik  za rolę „Anio-
łów” z SP w Tuszowie Narodowym
- Bartka Durdy za  rolę „Pastuszka” ,  Jana Głaz za 
rolę „Heroda” z  SP Jaślany
- Szymona Maziarza i Patryka Kasprzaka   za rolę 
„ucznia” z Filii w Grochowem
- Tomasza Dydo za rolę „Gazdy”, Mateusza  Na-
pieracz  za rolę „Heroda” 
oraz  Igi Rusin  za rolę „Gaździny”  z Gimnazjum 
w Tuszowie Nar.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i upominki. 

WIOSENNE WARSZTATY RĘKODZIEŁA

Na przełomie lutego i marca br. w  grochowskim 
Domu Kultury trwały warsztaty, podczas których 
pod okiem artystki Władysławy Maryniak panie 
wykonały wiosenne kwiaty i kompozycje z kre-
piny a następnie przygotowały  wielkanocne de-
koracje pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty 
Lasek.

„HUMOR W POEZJI DZIECIĘCEJ”

W dniu 25 marca 2015 roku w Wiejskim Domu 
Kultury i Rekreacji w Grochowem odbył się 
gminny konkurs recytatorski pod hasłem 
„Humor w poezji dziecięcej”. Głównym celem 
konkursu było przede wszystkim uwrażliwianie 
uczniów na słowo, na różnorodność oraz 
bogactwo polszczyzny, popularyzowanie poezji w 
szczególności poezji z humorem oraz  rozwijanie 
zdolności recytatorskich.

W konkursie zaprezentowało się 61  dzieci  
z przedszkoli i szkół podstawowych gminy Tuszów 
Narodowy. Komisja artystyczna w składzie:
Regina Kopeć-Chruściel – polonista, bibliotekarz 
SOKiS Gminy Mielec z/s w Chorzelowie,
Patrycja Krempa – dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tuszowie Narodowym,
Teresa Pluta – emerytowany nauczyciel 
języka polskiego po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji postanowiła przyznać nagrody  
i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.  
Oceniając komisja kierowała się następującymi 
kryteriami: dobór tekstu i interpretacja, logiczne 
odtworzenie słów autora oparte na rozumieniu 
utworu, umiejętne wydobycie myśli przewodniej, 
prostota i naturalność wygłaszania, staranna 
dykcja, umiarkowany gest i mimika, bezbłędne 
pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny 

wyraz artystyczny.

I kategoria – przedszkola i klasa „0”

NAGRODY:

Łukasz Rudolf –  SP Tuszów 
Narodowy z Filią w Grochowem
Nadia Babula – Przedszkole Tuszów 
Narodowy
Oliwia Sowa – SP Czajkowa
Aleksandra Kasprzak – SP Tuszów 
Narodowy z Filią w Grochowem
Martyna Wąż – Przedszkole Jaślany

WYRÓŻNIENIA:

Mikołaj Łącz – SP Tuszów Narodowy z Filią  
w Grochowem
Anita Rokoszak  - SP Borki Nizińskie
Łucja Stypa – SP Czajkowa 
Jolanta Hasek,  Gabriela Barszcz – Przedszkole 
Jaślany
Kategoria II – ucz. I-III
NAGRODY:
Bartosz Durda – SP Jaślany
Filip Łącz, Amelia Kasprzak, Anna Hyjek –  
SP Tuszów Narodowy z Filią w Grochowem
Katarzyna Bik – SP Borki Nizińskie
WYRÓŻNIENIA
Julia Łącz – SP Czajkowa
Magdalena Lubacz – SP Borki Nizińskie
Magdalena Wąsik – SP Tuszów Narodowy z Filią 
w Grochowem

Wiosenne warsztaty rękodzieła
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Nikola Drozd – SP Borki Nizińskie
Natalia Sołdyga – SP Jaślany
Kategoria III – ucz. IV-VI

NAGRODY :

Anna Czekaj, Dominika Sowa, Jakub Ciemięga, 
Sebastian Tabor, Aleksandra Gesing 
– SP Tuszów Narodowy z Filią w Grochowem

WYRÓŻNIENIA:

Michał Wieczerzak,  Agnieszka Trela, Karolina 
Trela, Wiktoria Furdyna – SP Tuszów Narodowy 
z Filią w Grochowem,  Jan Głaz – SP Jaślany

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy  
i  nagrody książkowe.

NOWOROCZNE SPOTKANIE  
Z SENIORAMI.  
Tradycyjnie jak  co roku w tuszowskiej gminie zor-
ganizowano Noworoczne Spotkanie z Seniorami  
tym razem połączone zostało z balem. Mimo 
słotnej pogody w sobotę 24 stycznia 2015r. na 
imprezę przybyło ponad 150 osób z terenu gmi-
ny. Spotkanie otwarł Wójt Gminy Andrzej Głaz, 
kierując do seniorów wiele ciepłych słów, życząc 
wszystkim udanej zabawy. W spotkaniu z senio-
rami udział wzięli księża, przedstawiciele władz 
gminy, radni i sołtysi. Dla przybyłych gości wy-
stęp przygotowała młodzież gimnazjum prezen-
tując scenki humorystyczne, śpiewając piosenki 
i kolędy. 

Po kolacji  seniorów zaproszono do wspólnego 
poloneza. I tak zaczęła się zabawa, do której ni-
kogo nie trzeba było zachęcać. Tańczyły nawet 
osiemdziesięciolatki. Zabawę taneczną przepla-
tały biesiadne śpiewy i konkursy. Na okazję co-
rocznego balu powstał hymn naszych seniorów, 
który wszyscy wspólnie odśpiewali. Z wypowiedzi 
jednej z uczestniczek – „będziemy go śpiewać co 
roku i następne spotkania będą na pewno udane 
tak jak tegoroczny bal”.

Koordynatorem imprezy był Wiejski Dom Kultury 
i Rekreacji w Grochowem przy współpracy z Pu-
blicznym Gimnazjum w którym spotkanie odby-
wało się. Muzycznie spotkanie prowadziła Kapela 
„Grochowiacy” z Domu Kultury w Grochowem.

WYJĄTKOWY DZIEŃ KOBIET  
W GROCHOWEM 

Z okazji Dnia Kobiet w niedzielne popołudnie  
8 marca br. w Wiejskim Domu Kultury i Rekre-
acji odbyło się wyjątkowo uroczyste Spotkanie 
Kobiecych Stowarzyszeń działających na terenie 
tuszowskiej gminy oraz promocja tomiku zatytu-
łowanego „Zwierciadło duszy” autorstwa emery-
towanej nauczycielki Teresy Pluta.

Z koszem herbacianych róż i serdecznymi ży-
czeniami dla  wszystkich pań zawitał na spotka-
nie Wójt Gminy Andrzej Głaz wraz z Waldema-
rem Maziarzem Przewodniczącym Rady Gminy.  
Na  uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście 
prezeski i przedstawicielki stowarzyszeń, rodzina 
i przyjaciele autorki tomiku. Spotkanie  zaszczy-
cili swą obecnością: Renata Paterak sekretarz 
gminy, radna Maria Smykla, panowie radni Wal-
demar Sieczka i Krzysztof Kapel z żonami, Małgo-
rzata Wieczerzak dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem, 
Katarzyna Sikora nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Maliniu, Patrycja Krempa dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym, 
Maria Węgrzyn była dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Jaślanach, panowie sołtysi Jan Maziarz  
z małżonką z Malinia i Mieczysław Kasprzak  
z Grochowego.

Bowiem w spotkaniu uczestniczyły wyjątkowe 
kobiety. Kobiety z pasją, talentem i szerokim wa-
chlarzem działań na rzecz środowiska gminnego, 
wójt życząc im zdrowia i wszelkiej pomyślności 
dziękował także za zaangażowanie i pracę spo-
łeczną. Nie zabrakło także szampana i tradycyj-
nego „sto lat”. 

Po przedstawieniu przez Mariolę Pelic dyrektor 
Domu Kultury w Grochowem życiorysu Teresy 
Pluta, do Jej twórczości odniosła się polonistka  
i dziennikarka Katarzyna Sikora mówiąc między in-
nymi: cyt… Wiersze Pani Teresy to pochwała życia  
i radości, pisze w jednym z nich: „Dziś 
już wiem, najważniejsza w życiu jest po-
kora wobec życia właśnie i pogoda  
w sercu choćby łkało czasem”. Myślę, że ten to-
mik to balsam na duszę w trudne dni, kiedy czło-
wiekowi jest smutno i źle. Kiedy przeczyta wier-
sze przepełnione optymizmem i wigorem, odnaj-
dzie w nich ukojenie i nową siłę, aby zmagać się  

DOM KULTURY W GROCHOWEM
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z życiem. A przecież każdy z nas ma takie dni… 
Receptą na wszystko dla pani Teresy jest radość 
życia, którą potrafi odnaleźć w najmniejszej rze-
czy. Autorka kocha świat i ludzi, to od zawsze da-
wało jej siłę do zmagania się z trudami życia. Ak-
ceptuje bezgranicznie to, co przynosi jej los, cie-
szy się z sukcesów i godnie znosi przeciwności.

Następnie sama autorka zaprezentowała zebra-
nym kilka swoich wierszy a potem to już  pły-
nęły gratulacje. Wzruszona autorka serdecznie 
wszystkim dziękowała. 

Na zakończenie z muzyczną laurką  dla wszyst-
kich kobiet wystąpiła grupa śpiewacza „Kalina” 
pod kierunkiem Sylwii Dudek z towarzyszeniem 
kapeli „Grochowiacy”.

Teresa Pluta, z domu Gąska urodziła się w 1950 
roku w Maliniu. Jej tata był murarzem i zdunem, 
mama gospodynią domową.  Była najmłod-
sza spośród dwójki rodzeństwa: brat Szczepan 
(nie żyje) i siostra Józefa. Do szkoły uczęszczała  
w rodzinnej wiosce, a po jej ukończeniu podjęła 
naukę w wymarzonym Liceum Pedagogicznym  
w Mielcu. Po maturze w 1969 r. rozpoczęła pracę 
jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Bor-
kach Nizińskich, którą bardzo mile wspomina.  

W 1974 r. wyszła za mąż, podjęła też studia  
w WSP w Rzeszowie na kierunku filologia rosyj-
ska, które ukończyła w 1977 r.(licencjat).
Ze względu na urodzenie dziecka oraz trudny do-
jazd do Borków Nizińskich przeniosła się do pracy 
w Szkole Podstawowej w Jaślanach i tam uczyła 
30 lat ( z przerwami, na urlopy macierzyńskie. Ma 
cztery córki i syna). Praca w szkole dawała jej wie-
le satysfakcji, prowadziła drużynę harcerską, była 
opiekunem samorządu szkolnego, organizowała 
wiele wycieczek, biwaków, akademii i przedsta-
wień jasełkowych. Często przygotowywała dzieci 
do udziału w różnych konkursach i przeglądach: 
recytatorskich, wokalnych i plastycznych. Pracu-
jąc w szkole, pisała wiersze z potrzeby chwili. Gdy 
przeszła na emeryturę w 2007 r. miała więcej 
czasu dla siebie, wtedy poczuła potrzebę pisania. 
Zaangażowała się w działalność zespołów Domu 
Kultury w Grochowem, śpiewa w „Kalinie”, gra 
w teatrze amatorskim „Uciecha”. Bierze udział 
w konkursach organizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym, 
gdzie jej wiersze są wyróżniane i nagradzane.
Mówi, że muzyka, śpiew, pisanie wierszy są dla  
niej odskocznią od szarej rzeczywistości.

M. Pelic

„Czas na aktywność w Gminie Tuszów Narodowy”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tuszowie Narodowym kontynuuje realizację  
projektu pn. „Czas na aktywność w gminie 
Tuszów Narodowy”, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII, 
Działanie7.1, Poddziałnie 7.1.1. W obecnym 
roku realizowane będą 3 Programy Aktywności 
Zawodowej, obejmujące: rodziny niewydolne 
wychowawczo, znajdujące się trudnej sytuacji 
spowodowanej  niepełnosprawnością (6 osób) 
oraz rodziny dotknięte problemem przemocy (10 
osób). Dodatkowo 7 osób kontynuuje realizację 
kontraktu socjalnego. W ramach projektu 7 osób 

zostało objęte wsparciem asystenta rodziny 
oraz będą uczestniczyć w treningu umiejętności 
rodzicielskich;  dla 3 osób zostaną sfinansowane 
zabiegi rehabilitacyjne, kolejnych 10 osób będą 
uczestniczyć w warsztatach i indywidualnym 
wsparciu psychologicznym; 3 osoby będą  
uczestniczyć w warsztatach eliminujących 
stres. Dodatkowo uczestnicy projektu, mogą 
skorzystać z porad prawnika oraz wsparcia 
pedagoga w Świetlicy Socjoterapeutycznej  
w Borkach Niźińskich. Projekt będzie realizowany 
do końca września 2015 r.   

 K.Kasprzak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ
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Czytelnictwo w 2014 roku
Na przestrzeni roku 2014 zanotowano 28 399 
wol. wypożyczeń na zewnątrz, wg struktury 
wypożyczeń: 49 %  literatura dla dorosłych,  
46 % literatura dla dzieci, 5  % literatura popularno 
–naukowa, było to o 3 751 więcej wypożyczeni  
w stosunku do 2013 roku.
Ogólna liczba czytelników na koniec 2014 roku 
wyniosła 1 317 osób tj. o 1 osobę mniej  niż  
w  2013 r.
Struktura czytelników: 29 % dzieci do lat 15,  
12  %  młodzież od 16 do 19 lat, 10  % dorośli  od 
20 do 24 lat, 32 % dorośli  od 25 do 44 lat, 17 %  
dorośli powyżej 45 lat. 
Księgozbiór: w 2014 roku zbiory biblioteczne  
powiększone zostały o 1016 książki na wartość 
18 125,31 zł w tym :

● z dotacji MKiDzN, Priorytet I na kwotę  
5500,00 zł zakupiono   321 książek
● z dotacji MKiDzN Priorytet II na kwotę  
5000,00 zł zakupiono   323 książek
● z dotacji organizatora na kwotę 7625,31 zł  
zakupiono 363 książki.
Ogółem na koniec  2014 roku stan księgozbioru 
wynosił  42 996 książek w tym: dla dorosłych  
43 %, dla dzieci  37  % literatura inna 20 %.

Spotkanie autorskie z Andrzejem 
Talarkiem „Jak Piłat”
9 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tuszowie Narodowym odbyła się promocja 
tomiku Andrzeja Talarka – pisarza, felietonisty 
i poety z Mielca. Spotkanie odbyło się  
w skromnym gronie czytelników GBP, wzięli  
w nim udział również Renata Paterak Sekretarz 
Gminy Tuszów Narodowy oraz Zbigniew 
Michalski Prezes Grupy Literackiej „Słowo”  
z Mielca. Pan Andrzej Talarek zaprezentował 
swoją powieść poetycką z ostatniej książki  
pt. „Jak Piłat”, która jak sam autor mówi jest 
rozliczeniem z życiem i wiarą. Niezwykłe spotkanie, 
emocje samego autora i treść utworów skłoniła 
wszystkich zebranych do własnych refleksji  
na temat własnego życia i duchowości.  

Tablety w Bibliotece 
15 lutego do Biblioteki trafiły trzy iPady firmy 
Apple pozyskane dzięki wygranej w konkursie 
organizowanym przez Program Rozwoju 
Bibliotek. W konkursie udział wzięło 651 
placówek z czego 233 otrzymały sprzęt. Hasłem 
przewodnim w naszej bibliotece jest „Ugryź jabłko  
z drugiej strony”, które pozwala realizować 
założenia programowe i edukacyjne. Dwa tablety 
dostępne są dla czytelników w czytelni biblioteki 
w Tuszowie Narodowym. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Z  życia Gminnej Biblioteki i Centrum 
Pamięci Generała W.E. Sikorskiego  
w Tuszowie Narodowym

Spotkanie autorskie
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Służą celom edukacyjnym (platformy językowe, 
programy graficzne, muzyczne, itp.) i rozrywce. 
Zachęcamy do korzystania z nowego sprzętu. 

„Jeszcze jestem potrzebna” promocja 
tomiku poezji Natalii Matkowskiej
17 lutego o godz. 16: 00 w bibliotece miała miejsce 
uroczysta promocja tomiku poezji „Jestem 
jeszcze potrzebna” autorstwa sarnowskiej 
poetki Natalii Matkowskiej. Spotkanie  
to było wyjątkowe, gdyż oprócz prezentacji 
tomiku, świętowaliśmy 90 urodziny poetki.   
Jest to trzeci z kolei zbiór wierszy o różnorodnej 
tematyce, ukazujący najwyższe wartości, 
wspomnienia, przeżycia, nauki dla młodzieży. 
Autorka nie boi się poruszać trudnych 
tematów, jakimi są przemijanie i śmierć, nie 
wstydzi się wyrażać swoich uczuć, tęsknoty 
 i wzruszenia. Pani Matkowska jest dokładnie 
taką poetką, o jakich mówi Janusz Korczak:  
„Poetą jest człowiek, który się bardzo weseli i 
bardzo się martwi, łatwo się gniewa i mocno kocha 
- który silnie czuje, wzrusza się i współczuje...” 
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście  
w osobach: Andrzej Głaz Wójt Gminy Tuszów 
Narodowy, Renata Paterak Sekretarz Gminy 
Tuszów Narodowy, Mariola Pelic Dyrektor WDKiR 
w Grochowem, nauczyciele, poeci, bibliotekarze. 
Wybrane wiersze zaprezentowała Dorota Kwoka 
poetka i literatka z Rzeszowa. Artystka przeniosła 
nas w tajemniczy świat poezji i świat Pani Natalii 
przy akompaniamencie muzyki. Sama autorka 

po prezentacji wierszy była bardzo wzruszona 
i krótko opowiedziała o swojej twórczości  
i życiu. Na zakończenie życzenia złożyły dzieci 
pod opieką Pani Grażyny Świerczyńskiej  
w WDKiR w Grochowem. Muzyczna 
wiązanka życzeń w wykonaniu najmłodszych 
wywołała uśmiech na twarzach wszystkich 
zgromadzonych. 

Na wesoło dla najmłodszych – spotkanie 
z Wiesławem Drabikiem
Niezwykłe spotkanie pełne humoru i dowci-
pu odbyło się w naszej bibliotece 11 marca  
o godzinie 11:00. W naszych progach zagościł 
pisarz dla dzieci Pan Wiesław Drabik! Przyby-
ły do nas Przedszkolaki z Tuszowa, Uczniowie  
SP w Tuszowie Narodowym klasy  
0-III, Uczniowie Filii w Grochowem i Ucznio-
wie z Borków Nizińskich, wszyscy pod czuj-
nym okiem Pań Nauczycielek Było gwar-
no, wesoło i głośno. Pan Drabik opowiadał  
o swojej twórczości, rozmawiał z dziećmi, zada-
wał im zagadki i nagradzał. O każdym na pocze-
kaniu wymyślał wierszyki, które bardzo bawiły 
naszych czytaczy. Najbardziej oczytani otrzymali 
nagrody. Musimy przyznać, że było to niezwykłe 
spotkanie, które będziemy jeszcze bardzo długo 
wspominać i mamy nadzieję, że nasi najmłodsi 
również zapamiętają ten dzień na długo!
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22 grudnia na Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym zostały wręczone medale, listy 
gratulacyjne i upominki książkowe parom, które  obchodziły jubileusz 50 -lecia zawarcia związku 
małżeńskiego. 
Wśród dostojnych jubilatów byli: Maria i Karol Guźda, Maria i Edward Kowalscy, Maria i Kazimierz 
Babula, Agnieszka i Edward Rado, Albina i Władysław Trela, Józef Słotarski, Kazimiera i Stanisław 
Kinstler.
Dekoracji medalami, przyznanymi na wniosek rodzin Jubilatów, przez Prezydenta RP dokonał Andrzej 
Głaz wójt Gminy Tuszów Narodowy wraz z Małgorzatą Duszkiewicz  z-cą kierownika USC i Renatą 
Paterak –sekretarzem Gminy.
Drodzy Jubilaci cieszę się, że na terenie gminy mamy pary małżeńskie z tak bogatym stażem.  Dziękuję 
Wam za dzisiejszą obecność. Jesteście Państwo wzorem do naśladowania, gratuluje Wam tej bogatej 
historii życia, przekazywania młodemu pokoleniu wartości wynikających z rodzinnego ciepła, miłości, 
troski o rodzinę, dzieci, wnuki i życzę nadal  dobrego zdrowia, pogody ducha oraz  kolejnych jubileuszy-
mówił Andrzej Głaz Wójt Gminy.
Dla jubilatów program artystyczny przygotowali młodzi artyści Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji  
w Grochowem, który był okazją do miłych wspomnień i wzruszeń.
W imieniu kierownika USC prosimy rodziny „Złotych Jubilatów”, które jeszcze nie wystąpiły  
z wnioskami o przyznanie medali, o zgłaszanie się do USC w Tuszowie Narodowym, celem wypełnienia 
i przesłania wniosków o ich nadanie.

Złote gody

Informator
● Konkursy: „Najpiękniejsza ilustracja książkowa”, 
„Wzorowy czytelnik” i „Turniej Wiedzy  
o Generale Sikorskim”, regulaminy dostępne 
będą na stronie www.bibliotekatuszow.pl oraz 
 w szkołach i placówkach bibliotecznych.
● Tydzień z Internetem 23-29 marca – zajęcia 
pozalekcyjne w bibliotece i możliwość wzięcia 
udziału w konkursie organizowanym przez 
PRB, do wygrania atrakcyjne nagrody (roboty 
edukacyjne, smartfony).
● Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja – szczegółowy 
plan dostępny będzie na stronie biblioteki  
od połowy kwietnia. 
● Zmiana godzin pracy w Filiach – Filia Sarnów 
czynna w: poniedziałek, środę, czwartek od 
11:00 do 19:00, Filia Ławnica czynna w: wtorek, 
piątek od 11:00 do 19:00, Filia w Maliniu czynna 
w: wtorek, czwartek od 9:00 do 17:00. Pozostałe 
placówki bez zmian. 
● Aktualności i wydarzenia można śledzić na 
stronie www.bibliotekatuszow.pl, 
Facebooku Biblioteki: https://www.facebook.
com/biblioteka.tuszownarodowy 

Wystawa „Burza we Lwowie”
Od 12 do 20 marca można było zwiedzać 
wystawę „Burza we Lwowie”. Ekspozycja  
w Centrum Pamięci gen. Sikorskiego była możliwa 
dzięki Stowarzyszeniu Społeczno-Edukacyjnemu 
„ORZEŁ BIAŁY-STRZELEC” z Mielca. Plansze 
upamiętniają walkę akowców na południowo-
wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej - 
ziemiach, które po II wojnie światowej znalazły 
się poza granicami Polski. Zwiedzający zapoznają 
się z dramatycznymi losami Polaków na terenach 
pod dwiema okupacjami: sowiecką i niemiecką. 
Poznają również historie związane z rozwojem 
konspiracji cywilnej i wojskowej, walkami  
z ukraińskimi nacjonalistami, przebiegiem walk  
w czasie akcji „Burza” na całym Obszarze 
Lwowskim AK (Lwów, Stanisławów i Tarnopol), 
wyzwoleniem miasta w lipcu 1944, aż po 
tragiczny epilog – rozbrojenie żołnierzy lwowskiej 
konspiracji przez Sowietów. 

P. Krempa






