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Uchwała w  sprawie zbycia  nieruchomości  1. 
gruntowej stanowiącej  własność  Gminy 
Tuszów  Narodowy  w  drodze  zamiany.
Uchwała w  sprawie  sprzedaży  mienia  2. 
komunalnego we wsi Grochowe, Gmina Tuszów 
Narodowy (dz. nr 995).
Uchwała w  sprawie sprzedaży  mienia  3. 
komunalnego we  wsi Józefów, Gmina Tuszów 
Narodowy (dz. nr 216/4).
Uchwała w  sprawie sprzedaży  mienia  4. 
komunalnego we  wsi Józefów, Gmina Tuszów 
Narodowy (dz. nr 218/6 wraz z dz. nr 280/6).
Uchwała w  sprawie sprzedaży  mienia  5. 
komunalnego we  wsi Józefów, Gmina Tuszów 
Narodowy (dz. nr 218/7 wraz z dz. nr 280/7).
Uchwała w  sprawie sprzedaży  bezprzetargowej 6. 
mienia  komunalnego we  wsi Józefów, Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 218/1 wraz z dz. nr 
280/3).
Uchwała w  sprawie sprzedaży  bezprzetargowej 7. 
mienia  komunalnego we  wsi Józefów, Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 218/2 wraz z dz. nr 
280/4).
Uchwała w  sprawie  sprzedaży  bezprzetargowej   8. 
mienia  komunalnego we  wsi Józefów,  Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 362/2 wraz z dz. nr 
216/5).
Uchwała zmieniająca uchwałę własną Nr 9. 
IX/63/2015  Rady Gminy Tuszów Narodowy  
z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie 

przyjęcia rocznego programu współpracy  
Gminy Tuszów Narodowy z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2016 rok.
Uchwała w sprawie określenia kryteriów 10. 
naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu 11. 
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci              
i młodzieży w Gminie Tuszów Narodowy na 
2016 rok.
Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 12. 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Tuszów Narodowy  do roku 2020.
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 13. 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuszów 
Narodowy.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy 14. 
2016 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 15. 
Nr X/82/2015 Rady Gminy Tuszów Narodowy 
na 2016 rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu 16. 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Tuszów 
Narodowy na rok 2016.

Sesje Rady Gminy
DIARIUSZ SAMORZĄDOWY

W 2016 roku Rada Gminy obradowała na sesji zwyczajnej  w dniu 2 marca i podjęła 
szereg uchwał, które są publikowane na stronie gminy w BIP zakładka prawo.  
Poniżej ich wykaz.

Radni obradują 



G
a

ze
ta

 T
u

sz
ow

sk
a

   
 I 

k
w

a
rt

a
ł 

20
16

 r
. 

4 DIARIUSZ SAMORZĄDOWY

Spotkanie Samorządowców w Tuszowie Narodowym

Zebranych powitał Andrzej Głaz wójt gminy 
Tuszów Narodowy, a zarazem inicjator i gospodarz 
spotkania. 
Na temat finansowania zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej, mówiła Pani 
wojewoda w związku z pismem konwentu wójtów  
o niewystarczających środkach w tym zakresie.
Z kolei Marszałek mówił o problemie popra-
wy jakości powietrza na terenie Mielca i oko-
lic, przyczynach zanieczyszczeń i możliwościach 
finansowania inwestycji aby je eliminować  
w ramach RPO. Z inicjatywy wójta Gminy Tuszów Na-
rodowy wójtowie kolejnych Gmin tj. Gminy Wiejskiej 
Mielec, Przecław, Czermin, zdając sobie sprawę z wagi 
omawianego przez marszałka problemu podpisali 
list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych dzia-
łań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń  
i zwiększenie efektywności energetycznej. 

W dalszej części spotkania marszałek mówił też o  in-
westycjach drogowo kolejowych w nowej perspekty-
wie finansowej lat 2014-2020.
Prezes Fundacji „SOS Życie” Łucja Bielec przed-
stawiła programy profilaktyczne dla kobiet z tere-
nu powiatu mieleckiego. Również dyrektor PUP  
w Mielcu Stanisław Stachowicz zapoznał samorzą-
dowców z organizacją prac publicznych, interwencyj-
nych i staży w 2016 roku. 
Pani wojewoda przyjeżdżając na spotkanie do Tuszo-
wa Narodowego  po raz pierwszy gościła też na tere-
nie powiatu mieleckiego.   Zanim doszło do spotkania 
zwiedziła Centrum Pamięci generała podkreślając, 
że pochodzi z Hyżnego, z którym też blisko związana 
była osoba Generała i jego rodzina.  Dlatego z dużym 
zainteresowaniem zapoznała się ze zgromadzonymi 
zbiorami, dokumentacją Centrum i formą działalno-
ści, o której mówiła sekretarz Gminy. 

25 lutego 2016 roku w Centrum Pamięci Generała Sikorskiego w Tuszowie Narodowym 
odbył się Konwent  burmistrzów, wójtów  powiatu mieleckiego, w którym wzięła 
udział Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Prezydent Mielca 
Daniel Kozdęba.

R. Paterak

Wójt Gminy Tuszów Narodowy rozpoczyna spotkanie
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Budżet na 2016 rok

Dochody zaplanowano na kwotę 24  012  536,00  zł. 
Na nie składają się m.in. : 
-subwencja 9  513  456,00 zł
-dotacje na zadania zlecone i bieżące 
  4  504  721,00 zł
-podatki i opłaty lokalne 3  505  380,00 zł
-udział w PIT i CIT  4  252  793,00 zł
-dochody majątkowe 1  205  982,00 zł w tym ze 
sprzedaży mienia 310 000,00 zł.
Wydatki Gminy Tuszów Narodowy planuje się  
w kwocie 24  179  288 zł, przy czym wydatki majątkowe 
w kwocie 3  196  484,18 zł, co stanowi 13,3 % ogółem 
wydatków.
Znaczącą pozycją w strukturze wydatków są wydatki 
na:
-oświatę i wychowanie przedszkolne w kwocie  
10 293 613,00 zł, z czego subwencja oświatowa 
wynosi 5  614  391,00 zł
-pomoc społeczna 4148  446,00 zł, w tym dotacja 
stanowi kwotę 3  306  820,00 zł.
-administrację wraz z zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji rządowej 2  709  142,00 zł
-remonty i bieżące utrzymanie dróg 558  000,00 zł
-straże pożarne 212  000,00 zł
-oświetlenia uliczne 285  000,00 zł.
P l a n o wa ny  d ef i c y t  b u d że t u  w  k wo c i e  
166  752,00 zł zostanie sfinansowany z przychodów  
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło  
3  739  220,00 zł, zaś na koniec  2016 roku po spłacie 
rat kredytowych w kwocie 833  248,00 zł, planowane 
zadłużenie wyniesie 2  905  972,00 zł.
Planowane najważniejsze inwestycje w budżecie na 
2016 rok :
- rozbudowa sieci wodociągowej 100 tys. zł; 
-budowa kanalizacji w m. Tuszów Narodowy 500 tys. 
zł wkład  własny do projektu;               

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 
mieleckiego w kwocie 100 tys. zł na współfinansowanie 
budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1  137 
Jaślany – Józefów, parkingu przy szkole podstawowej 
w Czajkowej;
-budowa drogi gminnej Tuszów Mały-Malinie  
-Grochowe II 1  634  642,00 zł
-budowa drogi gminnej Grochowe II osiedle  
  115  000,00 zł (wkład własny do projektu z środków 
  PROW);
-termomodernizacja aż 6 budynków użyteczności 
  publicznej  100  000,00 zł (wkład własny do projektu   
z środków RPO);
-rea l i zac ja  zadan ia  pn .  Rewita l i zac ja , 
przebudowa zdegradowanych  ob iektów 
w celu nadania im nowych funkcji społecznych 
w tym budynek byłej szkoły w Dębiakach.  
-wydatki inwestycyjne w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych 67  420,00 zł;
-kolejny etap budowy PSZOK 107  676,00 zł;
-budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy 77  050,00zł;
-kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie  
w m. Jaślany” II etap 157  525,00 zł.
Obok wydatków na realizacje zadań bieżących  
w tym własnych i zleconych zaplanowano w budżecie 
środki na wydatki pokrywające wkłady własne 
celem pozyskania dotacji.  W ten sposób zgodnie  
z przyjętą strategią gminy będziemy realizować kolejne  
inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury 
technicznej gminy. Dlatego w trakcie pozyskiwania 
zaplanowanych dotacji dochody i wydatki budżetowe 
będą sukcesywnie zwiększane na przestrzeni całego 
2016 roku -podkreśla Andrzej Głaz Wójt Gminy.

W dniu 30 grudnia 2015r. na X sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy jednogłośnie 
uchwalony został budżet gminy na 2016 rok.

To już piaty rok z rzędu jak w ramach programu „Przyjazny urząd mieszkańcom” ponad 100 
osób w Tuszowie Narodowym i tyleż samo w Jaślanach  skorzystało z tej formy pomocy. 
- To bardzo dobry pomysł, żeby można było wypełnić i przesłać zeznanie podatkowe  na miejscu w gminie 
wypowiadali się mieszkańcy. Zresztą widać to było po kolejce oczekujących.

Zeznania podatkowe
W poniedziałek 7 marca br. w gminie Tuszów Narodowy pracownicy urzędu gminy 
pomagali mieszkańcom wypełniać i przesyłać drogą elektroniczną  zeznania podatkowe 
tzw. PIT-y za 2015 r.

FINANSE

B. Zięba

R. Paterak
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6 FINANSE

Lp.

Sołectwo; 
frekwencja

na zebraniu:
liczba wg listy 

obecności 
i liczba 

uprawnionych

Wysokość 
funduszu  

w zł
Przedsięwzięcia planowane do realizacji 

1 Babicha
19/223 – 8,52 % 12.670,92 Dokończenie budowy budynku szatni LKS Babicha – 12.670,92

2
Borki Nizińskie
26/375 – 6,93 % 18.063,36

Remont nawierzchni dróg dojazdowych – 7.500
Konserwacja rowów melioracyjnych – 7.500
Dofinansowanie jednostki OSP – 3.063,36

3 Czajkowa
32/508 – 6,30 % 22.924,53 Wykonanie oświetlenia ulicznego – 2.924,53

Budowa parkingu naprzeciwko szkoły podstawowej  – 20.000

4 Dębiaki
13/215 – 6,05 % 12.139,64 Rozbudowa garażu przy Domu Strażaka – 6.000

Poprawa dróg dojazdowych – 6.139,64

5 Grochowe I
31/419 – 7,40 % 18.807,15

Doposażenie Klubu Sportowego „Strażak” Grochowe – 5.000
Doposażenie budynku jednostki OSP – 3.000
Dotacja dla Klubu Dobrej Współpracy – 1.000
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego  – 9.807,15

6 Grochowe II
15/346 – 4,34 % 17.266,45

Utrzymanie terenów zielonych – 1.666,45
Prace melioracyjne i zakup zasuw burzowych – 7.000
Wykonanie tablic ogłoszeniowych – 600
Wykonanie placu zabaw – 8.000

7 Jaślany
25/935 – 2,67 % 26.563,76 Rozbudowa parkingu przy Domu Ludowym – 25.000

Utrzymanie placów zieleni na terenie sołectwa – 1.563,76

8 Józefów
13/103 – 12,62 % 8.420,71 Dobudowa garażu do Domu Strażaka – 8420,71

9 Ławnica
16/605 – 2,64 % 25.474,65

Dokumentacja projektowa obiektu sportowego  – 12.000
Wykonanie mostu publicznego – 2.000
Wykonanie przyłącza gazowego do remizy OSP – 11.474,65

10 Malinie
28/1375 – 2,04  % 26.563,76

Zakup kosiarki ciągnikowej – 10.000
Zakup dwóch wykaszarek – 5.000
Dotacja dla LKS Sokół Malinie – 3.000
Zakup paliwa do koszenia trawy – 1.800
Wykonanie 20 stołów  – 6.763,76
(13 – Dom Ludowy, 7 – OSP Malinie II)

11 Pluty
10/64 – 15,63 % 7.384,73 Remont dróg – 3.692,36

Prace melioracyjne – 3.692,37

12 Sarnów
42/273 – 15,38 % 14.317,87 Wykonanie oświetlenia ulicznego II rząd zabudowy– 14.317,87

13 Tuszów Mały
6/153 – 3,92 % 10.413,00 Remont drogi dojazdowej do pól - 10.413,00

14
Tuszów 
Narodowy
37/790 – 4,68 %

26.563,76

Remont drogi dojazdowej do pól – 6.000 
Podebranie sadzawki na Kątach – 6.563,76
Uprzątnięcie terenu koło przepompowni ścieków – 4.000 
Dokończenie remontu wiaty na stadionie – 5.000
Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP – 5.000

Fundusz sołecki na 2016 rok
W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki celem realizacji 
zadań przyjętych w drodze uchwał zebrań wiejskich, które odbywały się w 2015 roku. 
Poniżej przedstawiamy kwoty i zadania przyjęte do realizacji oraz frekwencje na 
zebraniach osób uprawnionych do głosowania.

F. Ungeheuer
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Gospodarka niskoemisyjna

Plany gospodarki niskoemisyjnej w skali kraju mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 redukcji emisji gazów cieplarnianych,• 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,• 

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności • 

energetycznej,

poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości • 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) 

ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie pozyskać fundusze unijne  

w latach 2014-2020 na dofinansowania takich działań,  jak:

termomodernizacje budynków,• 

wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii,• 

działania z zakresu modernizacji oświetlenia, zmniejszające zużycie energii• 

modernizacja transportu publicznego (zmniejszająca emisję).• 

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy w dniu 2 marca 2016 roku radni   
w drodze uchwały  przyjęli plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.   
Z  planem można zapoznać się na stronie www gminy w zakładce plany wieloletnie. 

„W ramach termomodernizacji został przygotowany projekt na kolejnych 6 obiektów 
użyteczności publicznej, tj. szkoły podstawowe: Czajkowa, Jaślany, Borki Nizińskie, 
Malinie, przedszkole Ławnica, dom strażaka Józefów, celem realizacji w 2016 roku. 
Trwają również rozmowy z sąsiednimi gminami celem realizacji wspólnego projektu 
dotacji do wymiany systemów grzewczych w domach prywatnych na nowe zmniejszające 
emisje” -mówi wójt gminy Andrzej Głaz.

Omawianie planu gospodaraki niskoemisyjnej przed podjęciem uchwały

INWESTYCJE

R. Paterak
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8 INWESTYCJE

Demontaż i transport wyrobów zawierających azbest

Do końca lutego trwa nabór zgłoszeń od zainteresowanych mieszkańców demontażem  
i  odbiorem wyrobów zawierających azbest z ich gospodarstw domowych. Po tej dacie informacje 
o zakwalifikowaniu i terminie  odbioru  w/w wyrobów można uzyskać pod numerem telefonu  
17 774 37 25 lub w  pokoju nr 13 w  godzinach pracy urzędu.

W 2016 roku Gmina Tuszów Narodowy będzie kontynuować program usuwania 
wyrobów azbestowych, korzystając z dotacji WFOŚ.

Program Rodzina 500plus

W Gminie Tuszów Narodowy na podstawie stosownych upoważnień wydanych przez Wójta Gminy 
zadanie: przyjmowania wniosków, ich weryfikacji i wypłaty świadczenia realizował będzie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wnioski będą przyjmowane od  1 kwietnia czyli dnia wejścia w życie ustawy i startu 
programu. Wg wstępnych analiz tą forma wsparcia w gminie Tuszów Narodowy 
objętych będzie ponad 1000 dzieci. 

Poniżej informacje na temat programu wg danych ze  strony Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej.

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez 
dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla 
pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł  
w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie 500 zł to wsparcie 
długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe 
wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, 
z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie 
dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem 
niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 
500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie 
od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem 
poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma 
rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 
zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł 
otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne 
domy dziecka na każde dziecko, na podstawie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu 
na stan cywilny rodziców. Otrzymają je 
zatem zarówno rodziny, w których rodzice są  

W I kwartale 2016 roku zostały opracowane i złożone wnioski na realizacje zadań                         
dofinansowywanych ze środków krajowych i unijnych w ramach ogłaszanych naborów 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Informacja Wójta Gminy o złożonych projektach

-Drogi do dofinansowania ze środków FOGR-u (dwie w Czajkowej i jedna w Tuszowie Narodowym)
-Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej (SP w Czajkowej, SP w Maliniu, 
  SP w  Jaślanach, SP w Borkach Nizińskich, przedszkole w Ławnicy, dom strażaka w Józefowie
-Polepszenie bazy lokalowej ZS w Maliniu i doposażenie SP Tuszów Narodowy 
  oraz Publicznego Gimnazjum
-Droga Malinie –Grochowe
-Droga Grochowe –działki 
-Projekt na dokumentację rewitalizacji gminy.

A. Radek
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w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz 
rodzice pozostający w nieformalnych związkach.  
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie 
otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje 
opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym 
i mają dzieci z poprzednich związków oraz 
wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, 
to wówczas świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko będzie uzależnione od 
kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci 
bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., 
które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest 
uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę 
w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub 
siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli 
dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł 
w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego).  

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać 
raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet 
lub osobiście w gminnym ośrodku pomocy 
społecznej. Osoby ubiegające się o wsparcie na 
pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację 
dochodową dołączając   do wniosku odpowiednie 
oświadczenie o dochodach.  Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na 
drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności 
dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko 
uzależnione będzie od kryterium dochodowego 
i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić 
fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku 
trzeba podać dane osoby starającej się  
o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz 
dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami 
i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej 
sprawie niezbędne. Jednocześnie gminny ośrodek 
pomocy społecznej  sam będzie pozyskiwała 
podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba 
będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie 

wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia 
rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny 
dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem 
na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 
2016 r. tj. od momentu startu programu.  Jeśli 
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych  
3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz 
od 1 kwietnia  – pozwoli to uniknąć kolejek  
i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie 
można dołączyć w dowolnym momencie. 
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie 
wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających 
z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 
1 października do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres 
na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia 
będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 
2016 r. i trwać będzie   do 30 września 2017 roku. 
Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać 
dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program 
wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego 
kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie 
wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że   w składzie rodziny 
brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu 
dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, 
wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok 
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku  
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy 
albo zasiłek dla opiekuna.

 
Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium 
dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli 
jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1200 
zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do 
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Realizacja programu odbywa się w ramach 
umowy z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu.
Pomoc w postaci artykułów żywnościowych 
udzielana jest rodzinom raz w miesiącu.
Z tej formy pomocy korzysta obecnie 440 osób  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dodatkowo 155 osób objętych jest pomocą 
żywnościową organizowaną przez Stowarzyszenie 
Kobiet w Borkach Nizińskich.
Aby ubiegać się o skorzystanie z tej formy 

pomocy należy spełnić kryterium dochodowe, 
które wynosi:
- dla osoby samotnej 951,00 zł. 
- dla osób w rodzinie 771,00 zł na osobę 
Dochodem jest suma miesięcznych dochodów 
netto podzielona przez liczbę członków rodziny.
Rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 
kryterium, składają w ośrodku pomocy społecznej 
- oświadczenie o przystąpieniu do Programu. 

Pomoc żywnościowa
Od grudnia 2015 roku mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy objęci zostali pomocą   
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

M. Rabiniak Sikora

Ile wydajemy na alkohol?

ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej 
zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają  
12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość 
podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium 
dochodowego w zależności m.in. od poziomu 
inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – 
rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą 
musieli odprowadzać podatku ani żadnych 
składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących 
działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie 
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z innych systemów wsparcia, 
dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy 
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń 
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. 

Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień 
międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie 
wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli 
rodzinie przysługuje za granicą świadczenie  
o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa 
w innym państwie UE i złoży tam wniosek  
o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ 
informuje o tym fakcie właściwego marszałka 
województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te 
informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, 
który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat 
funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych 
i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania 
świadczeń w więcej niż jednym kraju.    

Wydatki  na alkohol w punktach sprzedaży na terenie Gminy Tuszów Narodowy  
w latach  2011- 2014 w rozbiciu na poszczególne rodzaje 

            2011                        2012            2013        2014          2015 
Piwo :        1  470  754,60     1  645  971,33      1  503  669,70         1  416,099,71     1  434  229,03 
Wino:            388  158,78          366  397,04          370  753,61            267  701,51         291  916,80
Wódka:           48  282,04      1  273  239,88      1  266  110,65        1  034  538,88     1  147  023,41

Na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców wartość sprzedaży alkoholu 
w sklepach na terenie gminy Tuszów Narodowy  w 2015 roku wynosiła 2  873  169,24 
zł. Dla porównania   wydatki w latach 2011-205 w rozbiciu na rodzaje alkoholu.
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Z zestawienia wynika, że w 2015 roku kwota wydana 
na alkohol nieznacznie wzrosłą w stosunku do 2014 
roku ale w stosunku do 2013 jest nadal niższa. 
Zmniejszyły się znacznie  wydatki na zakup piwa 
natomiast zdecydowanie wzrosły wydatki na zakup 
alkoholu wysokoprocentowego tj. wódki.  

W 2015 roku wpływy z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu wynosiły 67  935,09 zł, 
poniesione wydatki  celem realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wynosiły  66  693,86 zł.
Wydatki obejmowały: 
-koszty dyżuru w punkcie konsultacyjnym  
i usług świadczonych przez Ośrodek Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień w Mielcu zgodnie z zawartą umową,  
-realizacje programów profilaktycznych  
i środowiskowych przez szkoły, stowarzyszenia, 

WDKiR, w tym zakupy pomocy dydaktycznych, 
sprzętu, nagród, dyplomów,
-udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na 
rodzinę” oraz „Przemoc boli”, 
-organizowanie ferii zimowych i  półkolonii dla dzieci 
w czasie wakacji,
-wyjazdy dzieci SP Jaślany na basen, SP Czajkowa 
Zielona Szkoła, SP Malinie do teatru na spektakl 
profilaktyczny, SP w Tuszowie Narodowym na filmy 
profilaktyczne „Powiedz nie” do kina, 
-kiermasz świąteczny OSP Malinie i SP Czajkowa wraz 
z Parafią Sarnów,
-kontrole punktów sprzedaży alkoholu, posiedzenia 
komisji, szkolenia komisji, pracowników placówek 
szkół nt. dopalaczy, zakup materiałów biurowych, 
pomocy i wyposażenia, w tym kamery celem 
monitoringu boiska wielofunkcyjnego i placu gen. 
Sikorskiego.

Celami konkursu było:
promowanie profilaktyki uzależnień wśród • 
uczniów,
podnoszenie świadomości uczniów na temat • 
negatywnych konsekwencji wynikających  
z używania środków psychoaktywnych: alkohol, 
papierosy, narkotyki,
propagowanie wiedzy na temat szkodliwości • 
uzależnień,
zaangażowanie uczniów z terenu naszej gminy • 
do działań profilaktycznych,
uświadomienie odpowiedzialności za swoje • 
zdrowie.

Uczniowie szkół z terenu Gminy Tuszów Narodowy 
mogli wykazać się wiedzą i pomysłem z  zakresu 
profi laktyki  uzależnień wykonując prace  
w następujących kategoriach:

Uczniowie klas I  – III szkół podstawowych 1.	
przygotowali prace plastyczne pt. „Wiem, co jest 
dla mnie zdrowe”.
Uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych 2.	
przygotowali do wyboru: pracę plastyczną 
pt. „Antyreklama produktów alkoholowych 
lub tytoniowych” lub napisali wiersz pt. „Nie, 
dziękuję”.
Uczniowie gimnazjum wykonali do wyboru: 3.	
prezentację multimedialną z dwóch tematów do 
wyboru.
„Szkodliwość używek dla zdrowia człowieka”• 
„Alternatywa życia bez nałogów”• 

lub slogan promujący modę na: „niepalenie”, 
        „niepicie”, „niebranie”.
Na konkurs wpłynęło 128 prac w tym 99 prac 
plastycznych, 4 wiersze, 6 sloganów oraz 19 prac 
multimedialnych.
Prace oceniła i przyznała nagrody oraz wyróżnienia 
komisja w składzie:

Stanisława Kardyś – przewodnicząca1.	
Renata Paterak2.	
Katarzyna Małecka3.	
Danuta Ruła4.	
Joanna Barszcz5.	
Bronisława Zięba6.	

W kategorii klas I-III nagrody otrzymali:
Magdalena Wąsik, Szkoła Podstawowa  • 
w Tuszowie Narodowym z filią  w Grochowem
Olivia Harpula, Szkoła Podstawowa w Tuszowie • 
Narodowym z filią w Grochowem
Łucja Skrok, Szkoła Podstawowa w Czajkowej• 

Wyróżnienia: 
1. Filip Łącz - Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym z filią w Grochowem
2. Magdalena Lubacz - Szkoła Podstawowa w Borkach 
Nizińskich 
3. Natalia Mazepa - Szkoła Podstawowa w Czajkowej
4. Amelia Kasprzak - Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
     Narodowym z filią w Grochowem
5. Bartosz Durda – Zespół Szkół w Jaślanach
W kategorii klas IV – VI nagrody otrzymali:

Marzena Wąsik - Szkoła Podstawowa w Tuszowie • 

Gminny Konkurs Profilaktyczny
W dniu 01 marca 2016 r. odbyło się podsumowanie konkursu profilaktycznego 
organizowanego przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ph. 
„Wolni od uzależnień”.

R. Paterak
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5 lutego w Urzędzie Gminy Tuszów Narodowy  odbyły się pierwsze lokalne konsultacje 
społeczne poprzedzające proces wdrażania map zagrożeń na terenie całego kraju. 

Konsultacje społeczne - wdrażanie map zagrożeń

Konsultacje zorganizowała Komenda Powiatowa 
Policji  w Mielcu przy współpracy z Wójtem Gminy 
Tuszów Narodowy i Komendantem Komisariatu Policji 
w Tuszowie Narodowym dla przedstawicieli gmin: 
Tuszów Narodowy, Padew Narodowa i Gawłuszowice. 
Wśród  uczestników spotkania byli wójtowie, sołtysi 
sołectw, gminni komendanci OSP, przedstawiciele 
policji. 
Andrzej Głaz wójt gminy Tuszów Narodowy, 
otwierając spotkanie zaakcentował jak ważne 
jest bezpieczeństwo mieszkańców i rola policji. 
W jego zapewnieniu istotne są wszelkie działania 
prewencyjne, które zapobiegną kolejnym tragediom. 
Nie tylko czyny zabronione, karalne  ale też 
namawianie i zachęcanie do nich należy eliminować. 
Cieszę się, że do tego spotkania w naszej gminie 

doszło, jesteśmy otwarci na współpracę- podkreślał.  
Podinsp. Lesław Zdziebło przedstawił zebranym 
główne cele tworzenia mapy i omówił problematykę 
jej wdrażania. Ponadto zapoznał zebranych z danymi 
dotyczącymi przestępstw na terenie całego kraju, 
w tym województwa podkarpackiego. Z kolei 
Komendant Komisariatu w Tuszowie Narodowym 
kom. Wiesław Kluk przedstawił szczegółowa analizę 
dotyczącą zagrożenia przestępczością na podległym 
terenie  w rozbiciu na poszczególne gminy. 
W dalszej kolejności zaproszeni do dyskusji goście  
zgłaszali swoje propozycje działań w kwestii  
bezpieczeństwa, wdrażania map zagrożeń na terenie 
gminnym oraz  innych postulatów związanych  
z funkcjonowaniem policji.

R. Paterak

Narodowym z filią w Grochowem
Magdalena Staroń – Zespół Szkół w Maliniu• 
Martyna Krępa - Zespół Szkół w Maliniu, • 
Lilianna Magda - Szkoła Podstawowa w  Tuszowie • 
Narodowym z filią w Grochowem
Amelia Nowak - Szkoła Podstawowa w Tuszowie • 
Narodowym z filią w Grochowem
Natalia Krempa - Szkoła Podstawowa w Tuszowie • 
Narodowym z filią w Grochowem
Anita Rzeźnik - Szkoła Podstawowa w Tuszowie • 
Narodowym z filią w Grochowem

Wyróżnienia: 
1. Emilia Boicetta - Zespół Szkół w Maliniu
2. Ewa Zawadzka - Zespół Szkół w Jaślanach
3. Anna Galas - Szkoła Podstawowa w Borkach 
Nizińskich
4. Aleksandra Furdyna - Zespół Szkół w Maliniu
5. Katarzyna Opałacz - Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym z filią w Grochowem

6. Anna Hyjek - Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym z filią w Grochowem
7. Karena Klich – Szkoła Podstawowa w Czajkowej
8. Justyna Krupa - Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
Narodowym z filią w Grochowem
W kategorii gimnazjum nagrody otrzymali:

Paulina Patuszyńska • 
Katarzyna Chruściel• 
Paulina Gudz• 
Hubert Konefał• 

Wyróżnienia:
Natalia Trela 1.	
Patrycja Świerczek2.	
Marek Świtek 3.	

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 18 marca 
2016r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Tuszowie Narodowym. 

S. Kardyś
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Nadzwyczajne walne zebranie LGD Lasovia

Przyjęta strategia będzie podstawą do ubiegania się o  dotacje dla poszczególnych gmin wchodzących w  skład 
Stowarzyszenia z  podziałem 50% środków dla przedsiębiorców i  50% środków na zadania samorządowe. 
Powołana rada - składająca się po dwóch przedstawicieli z  każdej gminy wchodzącej w  skład grupy - będzie 
miała za zadanie ocenę składanych wniosków o  dotacje i  dokonywanie podziału środków na poszczególne 
zadania.

22 grudnia 2015 roku odbyło się nadzwyczajne walne zebranie LGD Lasovia, które 
dokonało zmian w  Statucie Stowarzyszenia, uchwaliło Lokalną Strategię Rozwoju oraz 
wybrało 10-osobową Radę.

Skład wybranej rady: 

Przewodnicząca: 
Renata Paterak – gmina Tuszów Narodowy

Z-ca Przewodniczącego: 
Alina Białek –gmina Niwiska

Członkowie: 
Andrzej Rup – gmina Tuszów Narodowy 
Małgorzata Dziewit – gmina Niwiska 
Celina Szymańska – gmina Mielec 
Jan Kubik – gmina Cmolas 
Andrzej Niedzielski – gmina Mielec 
Robert Mokrzycki – gmina Cmolas 
Małgorzata Kozioł –gmina Ostrów 
Zofia Kwietniewska –gmina Ostrów

 

Zarząd LGD Lasovia

Prezydium zarządu:

Eugeniusz Galek wójt gminy Cmolas - prezes
Andrzej Głaz wójt gminy Tuszów Narodowy - wiceprezes
Piotr Cielec wójt gminy Ostrów - wiceprezes
Józef Piątek wójt gminy Mielec -wiceprezes
Elżbieta Wróbel wójt gminy Niwiska -wiceprezes
Dorota Dąbrowska -skarbnik
Barbara Cwanek -sekretarz

Członkowie:
Paweł Zygmont
Kazimierz Nowak 
Kazimierz Bik 
Zbigniew Ofiara
Agnieszka Toś
Mateusz Surman
Ryszard Walczak
Robert Pokłos

R. Paterak

Tradycyjne spotkanie noworoczne i bal seniora
23 stycznia w  sobotę odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne władz gminy  
z  seniorami w  Tuszowie Narodowym.
Spotkanie rozpoczęło się jasełkami 
przedstawionymi przez uczniów 
gimnazjum. Następnie były 
życzenia noworoczne i  wspólne 
śpiewanie kolęd. Moc najlepszych 
życzeń przekazał seniorom Andrzej 
Głaz Wójt Gminy. Wśród gości 
byli także: ks. dr. Zbigniew Kata 
wikariusz tuszowskiej parafii, 
ks. Wojciech Chochoł proboszcz 
parafii w  Trześni, Waldemar 
Maziarz przewodniczący Rady 
Gminy, Renata Paterak sekretarz 
Gminy, radni oraz sołtysi.

Po ciepłej kolacji odtańczony 
przez seniorów polonez roz-
począł tradycyjny bal seniora.  Śpiew kolęd prowadzi ks. Zbigniew Kata

Komisja rewizyjna
Grzegorz Niedbała gmina Tuszów Narodowy - przewodniczący
Małgorzata Tetlak - sekretarz
Stanisław Głaz - członek
Wiesław Jeleń - członek
Marian Posłuszny - członek
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Można rzec, że seniorzy nie odpoczywali. Jak nie  
tańczyli, to gromko i  chóralnie śpiewali przy  
akompaniamencie kapeli „Grochowiacy”. 
Spotkanie miało miejsce w  budynku tuszow-
skiego Gimnazjum, było okazją do wspól-
nego biesiadowania, do spędzenia czasu  
w  miłej i  przyjaznej atmosferze.
Koordynatorem imprezy był Wiejski Dom Kultury  
i  Rekreacji w  Grochowem przy współpracy z  Gimna-
zjum w  Tuszowie Narodowym.

Z ŻYCIA GMINY

M. Pelic

Bal karnawałowy w tuszowskich szkołach

W trakcie zabawy nastąpiła miła niespodzianka, do bawiącej się grupy dołączył wójt gminy Andrzej Głaz  
wraz z  ks. Prałatem Franciszkiem Dziedzicem, który 37 lat pracował w Tuszowie i  jako proboszcz uczył w 
tych szkołach. Obecnie rezyduje w Parafii św. Barbary w Tarnobrzegu. To wspaniała okazja do wspomnień 
szczególnie dla nauczycieli, obecnych rodziców. Dzieci i młodzież z entuzjazmem przyjęły gości i zaprosiły do 
wspólnej zabawy. Okazuje się że dorośli tez potrafią się bawić. Było miło, radośnie i zabawnie.  

28 stycznia w Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym i Publicznym Gimnazjum 
dzieci i młodzież świetnie bawiły się na balu karnawałowym.

R. Paterak

Uczestnicy spotkania

Młodzież rozpoczyna bal seniora

Tak się bawili uczniowie SP Tuszów NarodowyPrzybyli goście wśród młodzieży gimnazjalnej
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15Z ŻYCIA GMINY

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili stolicę Belgii,  
a przede wszystkim miejsca, w których można było 
dopatrywać się polskich akcentów, mających wpływ 
na historię Belgii. Głównym punktem programu 
wycieczki był pobyt w Parlamencie Europejskim,  
z udziałem europosła Tomasza Poręby, który zapoznał  
z pracą  w Europarlamencie oraz odpowiadał na 
pytania dotyczące między innymi sytuacji panującej 

na europejskiej scenie politycznej po zmianie 
władzy w Polsce. Dodatkowo w programie wycieczki 
znalazło się  zwiedzanie Antwerpii, która w 2011 
roku otrzymała tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. 
Wycieczce towarzyszyła miła atmosfera, a biorący 
w niej udział z różnych stron kraju mieli okazję 
do wzajemnej integracji, bliższego poznania się  
i wymiany poglądów.

Delegacja młodzieży z wizytą w Brukseli
W dniach 7-11 grudnia delegacja młodzieży z naszej gminy wzięła udział w zorganizowanym 
przez europosła Tomasza Porębę wyjeździe do Brukseli.

K. Dulik

Tabliczkę upamiętniającą ppłk Macieja Kalenkiewicza odsłaniał Andrzej Głaz wójt Gminy Tuszów Narodowy, 
a. tabliczkę Janiny „Jaga” Przysiężniak odsłaniali przedstawiciele rodziny bohaterki tj. Jerzy Przysiężniak  
i Bogna Połcyn. Uroczystość prowadził Romuald Rzeszutek z  Klubu Historycznego “Prawda i  Pamięć”.   Wyraził 
on swoją wdzięczność wszystkim uczestnikom oraz  osobom, w tym samorządowcom, które włączyły się  
w  przygotowanie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych.”

„To dla mnie zaszczyt,, że mogę odsłonić 
tablicę pułkownika Kalenkiewicza, jednej 
z czołowych postaci Armii Krajowej, 
żołnierza niezłomnego. Chylę głęboko 
czoło przed tablicą upamiętniającą jego 
osobę, dziękując za oddanie życia za 
ojczyznę. Majorze, zdaję sobie sprawę, 
że oddając życie za ojczyznę, oddałeś 
je także za mnie” – mówił Andrzej 
Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy. 
Zaakcentował, że w gminie którą 
reprezentuje, a dokładnie w Tuszowie 
Narodowym  urodził się generał W. 
Sikorski, który to powołał AK, a żołnierze 
niezłomni kontynuowali jej walkę -co 
zobowiązuje.

Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mielcu i okolicach rozpoczęły 27 lutego  
uroczystości na polanie w Szydłowcu, w czasie których odsłonięto tabliczki nadania 
imion „dębom niezłomnym”.

Młodzież w Brukseli
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16 Z ŻYCIA GMINY
„Cieszę się bardzo, że po raz kolejny spotykamy się w tak pięknym miejscu żeby uczcić pamięć tych, którzy 
zostali w bestialski sposób pomordowani. Kolejne dęby będą miały swoją nazwę. Jako powiat podjęliśmy 
się renowacji tych drzew, myślę, że będą trwały wiecznie jak pamięć o poległych”– mówił Zbigniew Tymuła, 
starosta powiatu mieleckiego.
Z kolei Józef Piątek wójt gminy Mielec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji  tej 
uroczystości,  która pielęgnuje pamięć o   naszej historii  i  bohaterach oddających  życie  
w walce o wolną i  sprawiedliwą Polskę. 

Janina Przysiężniak ps. „Jaga” z domu Oleszkiewicz (1922-1945) – żona mjr Franciszka Przysiężniaka 
ps. „Ojciec Jan” – łączniczka i sanitariuszka oddziałów NOW-AK. Aresztowana w marcu 1945 r. przez 
Stanisława Supryniuka – Szefa Urzędu Bezpieczeństwa w Nisku. Pomimo faktu, iż była w siódmym 
miesiącu ciąży, poddano ją torturom. Po przesłuchaniach, przetransportowano „Jagę” do Kuryłówki  
i pozornie zwolniono. Tam Janina została zastrzelona przez funkcjonariusza UB z Niska Machaja, który 
strzelił do niej w plecy z pistoletu maszynowego. Zgineła razem z nienarodzonym dzieckiem. Miała 23 lata. 
ppłk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz” (1906-1944) – Hubalczyk, Cichociemny, po zrzucie do kraju 27 grudnia 
1941 roku – żołnierz AK – odznaczony dwukrotnie srebrnym krzyżem wojennym Virtutti Militari i dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych. Od marca 1944 delegat KG do Okręgu Nowogródek. Ranny w czasie akcji „Ostra 
Brama”. Po amputacji ręki nadal dowodzi oddziałem. Poległ 21 sierpnia 1944 r. walcząc na nowogródczyźnie  
z sowieckimi wojskami NKWD. Jego 72-osobowy oddział został otoczony przez specjalny oddział NKWD liczący 
600 żołnierzy. W czasie walki poległo 36 polskich żołnierzy  i 132 sowieckich.  Kotwicz był bohaterem za życia. 
Miejscowość i datę śmierci – SURKONTY 21 VII 1944 – upamiętnia jedna z tablic Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie.

Biografie bohaterów, upamiętnionych przez „dęby niezłomne”

Z tej okazji 4 lutego zostali zaproszeni przez wójta 
gminy do Centrum Pamięci gen. Sikorskiego  
w Tuszowie Narodowym na uroczyste wręczenie 
medali przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. 
Dostojnym jubilatom wraz  z życzeniami wręczone 
zostały listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy.
 „Cieszę się, że są w gminie takie pary, które wspólnie 
w sakramentalnym związku małżeńskim przeżyły 
50 lat. Przez ten okres w waszym życiu były różne 
chwile: trudne, wymagające poświeceń, wyrzeczeń 
i przynoszące radość, dające satysfakcję z dzieci, 
wnuków.  Proszę Was o przyjęcie jak najlepszych 
życzeń dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia”. 
Mówił Andrzej Głaz wójt gminy. Do życzeń dołączyli 
się też Waldemar Maziarz przewodniczący Rady 
Gminy, Małgorzata Duszkiewicz z-ca kierownika 

USC, Renata Paterak Sekretarz Gminy, Mariola Pelic 
–dyrektor WDKiR. 
Miłą niespodzianką był występ amatorskiej grupy 
teatralnej działającej przy wiejskim domu kultury  
w Grochowem  przedstawiający fragment sztuki                        
„W kolejce do lekarza”.

Złote Gody
Państwo Zofia i Jerzy Duszkiewicz z Malinia, Maria i Jan Pazdro z Babichy,   Elżbieta  
i Alojzy Dydo z Borków Nizińskich obchodzili jubileusz 50 lat zawarcia małżeństwa.

R. Paterak
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Tuszowie Narodowym

SUKCESY (Konkursy)
Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział  
w licznych konkursach olimpiadach i konkurencjach 
sportowych. Spośród nich:  Diana Graniczka 
z klasy IIIa zakwalifikowała się do III etapu                         
(wojewódzkiego) konkursu przedmiotowego z języka 
polskiego – opiekun Barbara Ćwieka – Występek; w II 
etapie konkursu przedmiotowego z języka polskiego 
udział wzięły: Weronika Wieczerzak, Faustyna 
Tomecka Magdalena Bernat , Natalia Trela , Faustyna 
Jamróz, Diana Graniczka – opiekun Grażyna Kusek 
i Barbara Ćwięka –Występek;   Magdalena Bernat   
i  Justyna Stan  uczennice kl. II a   odebrały wyróżnienia 
i nagrody w postaci trzydniowej wycieczki i pleneru 
malarskiego do Mymłonia w  Powiatowym Konkursie 
Plastycznym  pt. „Inspiracje są Wśród Nas” –  opiekun 
Barbara Ćwieka – Występek;. Magdalena Bernat  
zdobyła I nagrodę za „List do Dzieciątka Jezus” –  
w  Ogólnopolskim Konkursie Literacko- Plastycznym  
w Radomyślu nad Sanem - opiekun Barbara Ćwieka – 
Występek; Iwona Hasek III miejsce w  V Powiatowym 
konkursie „ Barwy mojej Ojczyzny” opiekun Barbara 
Ćwieka – Występek;  
Weronika Wieczerzak,  uczennica klasy II c , otrzymała   
tytuł    „Szkolny Mistrz Ortografii”.  Diana Graniczka 
zajęła II miejsce, III miejsce  Joanna Chruściel – 
opiekun Grażyna Kusek; 
Maksymilian Głaz- nagroda w konkursie „ Alfik 
Matematyczny”- opiekun Urszula Czerw; do II 
etapu konkursu „ Mathematicus” zakwalifikowali 
się: Maksymilian Głaz, Łukasz Głaz, Katarzyna 
Chruściel, Joanna Dąbrowska, Paulina Gudz, 
Sebastian Kardyś, Faustyna Jamróz, Patrycja 
Świerczek, Natalia Trela - opiekun Urszula Czerw.                                                                                                                           

Osiągnięcia  Sportowe 2015/2016
Siatkarki w składzie: Marta Kusek, Alicja Ziomek, 
Klaudia Czachor, Magdalena Kielek, Aleksandra 
Kardyś, Dominika Zboch, Katarzyna, Kopeć Gabriela 
Rzeźnik, Agnieszka Trela, Wiktoria Skowron, Kinga 
Krempa uzyskały awans do turnieju powiatowego, 
który odbędzie się w Gimnazjum w Woli Mieleckiej. 
Jolanta Rusin, Filip Wołowiec, Michał Bielecki, 
Maksymilian Głaz zdobyli III miejsce w Powiatowym 
Turnieju w szachach drużynowych; I miejsce  
w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach  
w lekkiej atletyce- 1000 m  - (Paweł Dulik); I miejsce  
w Indywidualnych Mistrzostwach w lekkiej atletyce- 
skok wzwyż  - (Klaudia Czachor); III miejsce  
w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach  
w lekkiej atletyce - 600 m  - (Paulina Patuszyńska); 
III miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce w  pchnięciu 
kulą  - (Magdalena Domagała); III miejsce  
w Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostwach  
w lekkiej atletyce - 1000m  - (Paweł Dulik); V miejsce 
w Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostwach                                                                                                                                
w lekkiej atletyce- skok wzwyż  - (Klaudia Czachor); II 
miejsce w Ogólnopolskich Biegach ulicznych o Puchar 
prezydenta Miasta Mielca(Paweł Dulik); II miejsce  
w Ogólnopolskich Biegach ulicznych o Puchar 
prezydenta Miasta Mielca(Paulina Patuszyńska); III 
miejsce w Finale Wojewódzkim w indywidualnych 
biegach przełajowych- Paweł Dulik);II miejsce  
w Półfinale Powiatowym w koszykówce dziewcząt; 
II miejsce w Półfinale Powiatowym w koszykówce 
chłopców; II miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce 
ręcznej dziewcząt; II miejsce w Półfinale Powiatowym  
w piłce ręcznej chłopców – opiekunowie Stanisław 

Pelic, Jacek Cyganowski, 
Tomasz Kasprzak.                                                                                                                                        
UROCZYSTOSCI SZKOLNE
Podczas wywiadówki, 21 stycznia, 
rodzice  uczestniczyli w prelekcji 
mł. asp. Marka Opieli z Komendy 
Powiatowej Policji w Mielcu  
z Wydziału  ds. Nieletnich. 
Poruszył on temat cyberprzemocy, 
odpowiedzialności prawnej uczniów 
a przede wszystkim dopalaczy 
i zagrożeń z nimi związanych. 
Prelegent przedstawił  zebranym 
rodzaje zagrożeń, na jakie narażona 
jest  także młodzież korzystająca  
z Internetu.                                                                                                      Siatkarki
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Ferie Zimowe 2016  
również  zorganizowano pod hasłem 
„Bezpieczny wypoczynek– świadomy 
wybór z dala od używek i alkoholu”, by 
korespondowały z profilaktyką uzależnień. 
Wyjazd na lodowisko był finansowany przez 
Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym  
z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki  
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez 
uczniów określonych sprawności w  sześciu kategoriach: 
rowerzysty – turysty, gimnastyka – tancerza, 
saneczkarza – narciarza – łyżwiarza, lekkoatlety, 
piłkarza, pływaka – wodniaka. Można wprowadzić 
zamienne formy umożliwiające zdobycie przez 
dziecko innej sprawności np. unihokeisty. Planowana 
diagnoza rozwoju fizycznego i  sprawności fizycznej 
obejmuje pomiary wysokości  
i masy ciała oraz III próby sprawności 
fizycznej.
 
W ramach kółka muzycznego zostało 
zorganizowane spotkanie z aktorką 
Teatru im. Stefana Żeromskiego  
w Kielcach – Beatą Pszeniczną, 
która przybliżyła dzieciom tajniki 
gry aktorskiej, pokazała ćwiczenia 
pracy z głosem. 
 

W ramach edukacji zdrowotnej uczniowie klasy II i 
III uczestniczyli wspólnie w warsztatach carvingu- 
zdobienia owoców i warzyw w Mielcu. Warsztaty 
poprowadzili uczniowie technikum gastronomicznego 
pod okiem pani Agnieszki Kusek. Uczniowie  
z tuszowskiej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim 
prozdrowotnym projekcje edukacyjnym pt. „Porcja 
pozytywnej energii”. 

W I półroczu w szkole odbył się konkurs dla uczniów 
klas I-VI ograniczający hałas na przerwach 
pt. „Przerwy bez hałasu”. Zwycięskie 
klasy w tym konkursie to klasa I i klasa 
III. W  ramach programu „Wychowawca”  
w szkole odbyła się akcja „Tydzień 
zdrowego cukru”, promująca spożywanie 
zdrowszych naturalnych cukrów zawartych 
w owocach i  warzywach. Każda z klas pod 
okiem swojego wychowawcy w innym 
dniu  prezentowała wartości zdrowotne 

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

W roku szkolnym 2015/16 realizowany jest program „Mały Mistrz” w klasach pierwszych. 
Jest to program popularyzujący aktywność fizyczną dzieci, które Ministerstwo Sportu 
i Turystyki proponuje najmłodszym Polakom.

Wyjazd na lodowisko

Przyjęcie Światełka Pokoju

Przygotowanie naturalnego soku

B. Ćwięka-Występek
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W miesiącu styczniu zorganizowano  
w przedszkolu bal karnawałowy. 
Dzieci przebrane za postacie 
z bajek wspólnie tańczyły  
i śpiewały. Największym przebojem 
tegorocznego balu były piosenki 
oraz stroje zaczerpnięte z bajki 
„Kraina Lodu”. 
Drugą uroczystością był Dzień Babci  
i Dziadka. Dla bardzo licznego 
grona Babć i Dziadziów wnuczęta 
zaprezentowały jasełka.  Nie zabrakło 

także wierszyków oraz piosenek wyrażających 
ogromną wdzięczność za ich miłość i zaangażowanie 
w wychowanie wnucząt. Przedszkolaki wręczyły 
Dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty. W 
organizacji uroczystości pomagali rodzice, którzy 
przygotowali słodki poczęstunek.

Punkt Przedszkolny w Tuszowie Narodowym

Agata Zielińska i Monika Nowak

soku z  wybranego owocu lub warzywa. Była produkcja 
soku, degustacja, prezentacja zawartych witamin, 
minerałów i innych wartości. W szkole realizowany 
jest projekt „Tworzymy z pasją”, który otrzymał 
dofinansowanie z Fundacji Banku Dziecięcych 
Uśmiechów. W ramach projektu uczniowie klas I-III 
uczestniczą  w okresie od grudnia 2015 do kwietnia 
2016 w 12 -godzinnych warsztatach tanecznych  
i warsztatach rękodzieła artystycznego prowadzonych 
przez artystów ludowych z okolicy. 
W okresie przedświątecznym do szkoły przybyło 
światełko pokoju.

Uczniowie biorą udział w programie „Kino-Szkoła”,  
w ramach którego raz w miesiącu wyjeżdżają na film do 
kina Galaktyka w Mielcu oraz biorą udział w zajęciach 
tematycznie związanych z treścią oglądanego filmu.

Społeczność szkoły po raz kolejny przyłączyła się 
do organizacji „Szlachetnej paczki” pod okiem pana 
Jakuba Kotuli.

Najwyższe wyniki po I półroczu uzyskali 
uczniowie:
Klasa IV T

Amelia Nowak, • 
Mateusz Mróz, • 
Anita Rzeźnik, • 
Julia Król, • 
Michał Duszkiewicz, • 
Natalia Krempa, • 

Klasa IV G
Anna Hyjek, • 
Lilianna Magda, • 

Klasa V T
Marzena Wąsik, • 
Wojciech Kasprzak, • 
Filip Furdyna,• 

Klasa V G
Patryk Kasprzak, • 
Szymon Maziarz, • 

Klasa VI 
Klaudia Maziarz, • 
Katarzyna Opałacz, • 
Dominka Stępień, • 

M. Tyniec
Szlachetna Paczka

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka
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Zespół Szkół w Maliniu
OBCHODY ROKU JANA PAWŁA II 
Szkolne Koło Caritas prowadzone przez panią 
Marię Jamróz i księdza kustosza Andrzeja Ramsa 
zorganizowało dla uczniów szkół podstawowych 
konkurs z okazji Roku Świętego Jana Pawła II.  Jego 
rozstrzygnięcie nastąpiło 22 października podczas 
uroczystej akademii zatytułowanej „Jestem szczęśliwy 
- Wy też bądźcie”. Widownię porwała rapowana przez 
ks. Sławomira Krzyżanowskiego piosenka „Lolek”. 
Dyrektor szkoły pani Lidia Rakoczy i ksiądz kustosz 
wręczyli zwycięzcom konkursu nagrody i dyplomy.
KIERMASZ ŚWIATECZNY 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliniu wzięli 
udział w kiermaszu świątecznym zorganizowanym  
13.12.2015r. przez strażaków. Gromada zuchowa 
„Świetliki” prowadzona przez panią Barbarę 
Jabłońską wystąpiła z przedstawieniem „Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, co się w Niebie będzie 
działo”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie wycieczki.

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA
We wrześniu 2015 r. przystąpiliśmy do II edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dobrego 
wychowania”. W ciągu kolejnych miesięcy udało się 
zrealizować sześć zadań: 
opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego 
Zachowania - pani Barbara Jabłońska i pani Katarzyna 
Małecka 

konkursu „Mistrz savoir vivre” - Pani Maria Jamróz  
i pani Sylwia Kolisz 
konkursie literacki „Moje zachowanie świadczy  
o mnie” - pani Ewa Krępa 
Szkolny Przegląd Inscenizacji pod hasłem „Grzeczność 
na co dzień – bardzo ważna sprawa” - pani Katarzyna 
Sikora 
plakaty na temat „Mój wygląd świadczy o mnie” - 
pani Małgorzata Maziarz

Uczniowie klas IV – VI redagowali prace 
pisemne na temat: „Jestem grzeczny i nie 
wstydzę się swojego zachowania” - pani Anna 
Jachowicz i pani Beata Wojciechowska – 
Durda.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani 
Ewa Krępa, która ukończyła zorganizowany 
przez Studium Prawa Europejskiego kurs 
e-learningowy.
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
PIŁKARSKI
Nasi uczniowie z rocznika 2008 zapisani do 

Akademii Piłkarskie Nadzieje 15 listopada wzięli udział 
w międzynarodowym turnieju CARSIT CUP 2015, 
który odbył się w hali MOSIR w Mielcu. Rywalizowały 
w nim drużyny z Rygi, Uzhorod, Sanoka, Stalowej 
Woli, Starachowic, Rzeszowa, Dębicy, Budziwoju 
i Nowego Sącza. Drużyna z Mielca, w której grali 
podopieczni pana Lesława Jachowicza, zajęła szóste  
miejsce. Naszą szkołę reprezentowali:  Igor Rakoczy, 
Marek Bukowski, Kacper Sikora, Mateusz Czachor  
i Karol Rosak-Matuszewski.
SUKCESY SPORTOWE
29 września 2015r. w Rzeszowie odbyły się finały 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej 
Atletyce. Nasi uczniowie jako jedyni z powiatu 
mieleckiego przywieźli medal. Triumfatorem skoku 
wzwyż w kategorii chłopców został uczeń klasy 
VI Mikołaj Iwanow, zdobywając tytuł Mistrza 
Podkarpacia  oraz złoty medal i pamiątkowy dyplom.
Bardzo dobre, IV miejsce uzyskał Kacper Grzelak,  
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na X miejscu znalazła się Aleksandra Furdyna.
Podopieczni pana Lesława Jachowicza odnieśli 
ogromny sukces podczas mikołajkowych  
wojewódzkich zawodów lekkoatletycznych. 
Nagrodzeni uczniowie to:

Mikołaj Iwanow – I miejsce w skoku wzwyż  • 
i w biegu na 60 m;
Maciej Kielek - II miejsce w biegu na 300m  • 
i w biegu na 60m;
Kacper Grzelak - II miejsce w skoku w dal  • 
i w skoku wzwyż;
Aleksandra Furdyna - II miejsce w biegu na 60 m • 
i w skoku wzwyż;
Kamila Maziarz - I miejsce w biegu na 60 m  • 
i  w biegu na 300m;
Kacper Kozak - II miejscew biegu na 60 m;• 
Jakub Sowa - I miejsce w skoku wzwyż i III w biegu • 
na 60 m;
Mateusz Ciochoń – III miejsce w biegu na 60 m.• 

       Ponadto w I półroczu:
Maciej Kielek, Kamil Żak i Kacper Grzelak • 
awansowali do finałów wojewódzkich  
w badmintonie;

reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły III • 
miejsce w finałach powiatowych w piłce ręcznej;
reprezentacja dziewcząt wywalczyła II miejsce  • 
w finale powiatowym w minikoszykówce.

WYCIECZKA DO WIELICZKI I KRAKOWA
4 listopada 2015roku uczniowie klas IV-VI wzięli 
udział w zorganizowanej przez panią Małgorzatę 
Maziarz wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce  
i Parku Wodnego w Krakowie. Na program zwiedzania 
kopalni składały się: wędrówka trasą turystyczną 
z przewodnikiem, spotkania ze Skarbnikiem  
i słodki poczęstunek. Scenariusz przewidywał także 
rozwiązywanie rozmaitych quizów, tropienie śladów 
Skarbnika, rywalizację w konkurencjach związanych  
z dawnymi pracami górniczymi i udział w inscenizacji 
legendy o pierścieniu Świętej Kingi.  Na zakończenie 
przygody nastąpiło uroczyste rozdanie upominków 
(kryształów soli) i pamiątkowych dyplomów dla 
wędrowców. Drugim celem wycieczki były atrakcje 
Parku Wodnego w Krakowie.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W grudniu miała miejsce niecodzienna uroczystość 
PASOWANIE NA PREDSZKOLAKA połączone  
z odwiedzinami Św. Mikołaja. 
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA PANU 
PIOTROWI GAMRACEMU – RADNEMU GMINY 
MIELEC – ZA PEŁNIENIE POSŁUGI W ZASTEPSTWIE 
ŚW. MIKOŁAJA!

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK TO WSPANIALI SĄ 
DZIADKOWIE!
21 stycznia dzieci z grupy młodszej BIEDRONKI 
świętowały w Domu Strażaka w Ławnicy wspólnie 
z ukochanymi Dziadkami Dzień Babci i Dziadka. 
Występy maluchów zachwyciły przybyłych gości. 
W tym dniu także seniorzy musieli  wykazać się 
umiejętnościami zręcznościowymi, intelektualnymi, 

znajomością piosenek i wreszcie szybkością układania 
puzzli. Spotkanie przygotowały i poprowadziły 
wychowawczynie s.  mgr Agnieszka Baratyn  
i mgr Ewelina Jamróz.

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL!
4 lutego przedszkolaki z grupy BIEDRONKI bawiły 
się wspólnie Rodzicami i wychowawczyniami  
s. mgr Agnieszką Boratyn i mgr Eweliną Jamróz na 
RODZINNYM BALU KARNAWAŁOWYM. Sala w Domu 
Strażaka w Ławnicy wyglądała wyjątkowo. Wodzirej 
DAMIAN WARCHOŁ porwał wszystkich do szalonych 
zabaw i tańców oraz słodkiego poczęstunku.

Przedszkole w Ławnicy

Ewelina Jamróz

E. Krępa
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Świętujemy Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia 2016 r. gościliśmy w naszej szkole 
babcie i dziadków dzieci z klas 0 – III. Każda klasa 
zaprezentowała się w sposób artystyczny. Święto Babć 
i Dziadków przebiegło w przyjemnej atmosferze i na 
pewno na długo pozostanie w pamięci zaproszonych 
gości.

Mali artyści – Jasełka

Do tradycji w naszej szkole przeszło organizowanie 
Jasełek przez uczniów ze starszych klas pod kierunkiem 
pani Wiesławy Mrozik polonistki z naszej szkoły.  
W tym roku miały tytuł „Ten szczęśliwy dzień się budzi” 
Zostały one prezentowane na szkolnym opłatku dla 
społeczności szkolnej jak i licznie zgromadzonych 
gości, jak również w Kościołach Parafialnych  
w Jaślanach i Sarnowie.  

Bal Karnawałowy

Szkolny bal karnawałowy został zorganizowany dla 
dzieci z klas młodszych w godzinach dopołudniowych 
a dla uczniów starszych klas po południu. Dzieci 
bawiły się wspaniale, było dużo ciekawych zabaw. 

Nasze sukcesy

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego „Alfik” brało udział 15 dzieci. 
Uczennica z klasy V Weronika Leśniak osiągnęła 
bardzo dobry wynik.

W kuratoryjnym konkursie z języka polskiego  
i przyrody Weronika Leśniak zakwalifikowała się do   
II etapu a Karena Klich z historii. 

W Konkurs Plastyczny „Inspiracje są wśród nas” 
nasza uczennica Weronika Leśniak zakwalifikowała 
się do drugiego etapu którego nagrodą był udział  
w  plenerze malarskim w Mymoniu. Na plenerze nasza 
uczennica miała okazje pogłębiać swoje umiejętności 
malarskie, poznać ciekawych ludzi artystów. 

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
Dnia   19 stycznia 2016 roku odbył się Szkolny Turniej 
Tenisa Stołowego w kategorii chłopców. Brało w nim 
udział 14 chłopców z klas IV-VI.  Turniej został rozegrany 
systemem „do dwóch przegranych spotkań”. Wyniki 
tej rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce  Konefał Bartłomiej
II miejsce  Naumowicz Jakub
III miejsce  Kielek Maciej
IV miejsce   Konefał Karol
Gratulujemy zwycięzcom. 

Wyjazd na lodowisko
2 lutego 2016r został zorganizowany wyjazd na 
lodowisko MOSiR w Mielcu. Podczas godzinnej 
ślizgawki 30 dzieci z klas IV-VI  próbowało swoich sił 
na lodzie.

Szkoła Podstawowa w Czajkowej 

 Klasa IV
Konefał Karol 5,27
Rybak Bartosz 5,09
Guszak Marlena 5,09
Hajduk Dagmara 5,0
Kielek Maciej 4,9
Dulik Jakub 4,81
 Klasa V
Leśniak Weronika 5,45
Klich Karena 5,09

Konefał Bartłomiej 5,09
Osmola Kacper 5,09
Soja Dominika 4,9
Dulik Mateusz 4,81
Czachor Agnieszka 4,81
Klasa VI
Turkosz Zuzanna 5,09
Dulik Daria 5,0

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2015/16

A. Burda-Rusin



G
a

zeta
 Tu

szow
sk

a
    I k

w
a

rta
ł 20

16 r. 
23SZKOŁY

Święto Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości
W listopadzie odbyła się uroczysta akademia 
poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie przedstawili montaż słowno - muzyczny 
przygotowany pod kierownictwem pani Anny Cebuli 
i pana Macieja Kosztyły. 

Wycieczka do Nowej Dęby
Dnia 17 listopada 2015 roku uczniowie oddziału 
przedszkolnego oraz klasy II i III byli na wycieczce  
w fabryce bombek w Nowej Dębie. Dzieci  
z zachwytem podziwiały zgromadzone tam ręcznie 
robione bombki. Każde dziecko przywiozło bombkę 
z własnym imieniem.

Wigilia szkolna
21 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe  
w naszej szkole. Stało się tradycją naszej szkoły, że 

w tym dniu spotykamy się wszyscy - pracownicy, 
uczniowie, rodzice i zaproszeni goście: pan 
Andrzej Głaz – wójt Gminy Tuszów Narodowy oraz 
emerytowani nauczyciele naszej szkoły. 

Cyrk „Szok”
18 stycznia 2016r.  zawitał do nas cyrk „Szok”. Dzieci 
bawiły się świetnie, oglądając tresowane zwierzątka, 
magiczne sztuczki oraz popisy akrobatyczne na 
małym rowerku i z obręczami. Były nie tylko widzami, 
ale i próbowały swych talentów cyrkowych, włączając 
się czynnie do zabawy. 

Dzień Babci i Dziadka
25 stycznia odbyła się uroczystość z okazji  Dnia Babci 
i Dziadka. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 
II, III pod kierunkiem E. Opałacz, E. Cygan, L. Hyjek, 
M. Kosztyły przygotowali występ dla babć i dziadków. 
Dzieci zaprezentowały „Muzyczną opowieść o Bożym 
Narodzeniu. 

Zabawa karnawałowa
Po ciężkiej pracy w  I semestrze nauki uczniowie SP 
w Borkach Nizińskich zasłużyli na dobrą rozrywkę 
w  postaci zabawy karnawałowej, która odbyła 
się w  naszej szkole 4 lutego 2016r. Tego dnia sala 
gimnastyczna zamieniła się w  prawdziwą salę balową. 
Udekorowana kolorowymi balonami, serpentynami, 
gwiazdami zachęcała do zabawy. Wspaniała 
muzyka sprawiła, że wszyscy uczniowie pod opieką 
wychowawców bawili się znakomicie.

Spotkanie z iluzjonistą
W lutym naszą szkołę odwiedził iluzjonista.  
W widowisku wzięli udział uczniowie ze wszystkich 

klas. Pokaz magii i iluzji 
zachwycił wszystkich 
widzów. To co wydaje 
się niemożliwe na 
scenie stawało sie 
realne. 

W gminnym turnie-
ju tenisa stołowego 
w kategorii dziewcząt 
uczennice naszej szko-
ły zajęły II miejsce.

Z życia Skoły Podstawowej w Borkach Nizińskich

A. Cebula
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Hej kolęda, kolęda…
22.12.2015 r. kolędnicy misyjni zaprezentowali 
przedstawienie jasełkowe pt. „Hej kolęda, kolęda”, 
w którym zostało przybliżone wydarzenie narodzin 
Pana Jezusa. Nad całością przedstawienia czuwała 
katechetka Małgorzata Duszkiewicz. 
Babcia, Dziadek – to słowa sercu 
bliskie, to lek na troski nasze 
wszystkie
Pod takim hasłem odbyła się w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jaślanach tegoroczna 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 
21.01.2016 r. Honorowych gości powitał 
dyrektor szkoły Zygmunt Krempa, składając 
im z okazji ich święta moc najgorętszych 
życzeń. Następnie zaprosił obejrzenia 
i wysłuchania programu artystycznego 
przygotowanego przez uczniów klas I-III. 
Nad całością uroczystości czuwały panie 
wychowawczynie: Maria Hyjek, Jadwiga 
Kopacz i Ewa Indyk.

Bal karnawałowy
Pod koniec stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jaślanach odbyła się zabawa karnawałowa dla 
wszystkich uczniów. Nad przebiegiem imprezy czuwali 
wychowawcy klas I-VI. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaślanach

Wizyta Św. Mikołaja
04.12.2015 r. już od samego rana dzieci  
z Samorządowego Przedszkola w Jaślanach czekały na 
przybycie specjalnego gościa – Św. Mikołaja. Niezwykły 
gość z ogromnym workiem prezentów pojawił się  
w asyście elfów. Po obejrzeniu i wysłuchaniu montażu 
słowno-muzycznego wręczył każdemu dziecku 
prezent. Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie 
wychowawczynie: Monika Białek, Rozalia Puta-Sowa 
i Maria Dedo. 
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
28.01.2016 r. w Samorządowym Przedszkolu  
w Jaślanach odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Po powitaniu gości na scenie 

pojawiły się dzieci z grupy młodszej, które pod 
opieką pań wychowawczyń: Moniki Białek i Rozalii 
Pluta-Sowa zaprezentowały słuchaczom inscenizację  
o tematyce leśnej. Po zatańczeniu „Białego walczyka” 
na scenie pojawiły się dzieci z grupy „0”, które 
tradycyjnie przedstawiły jasełka w charakterze 
góralskim, w którym nie zabrakło utworów  
z repertuaru podhalańskiego. Dzieci z grupy „0” do 
występu przygotowała wychowawczyni, pani Maria 
Dedo. Na zakończenie wszystkie dzieci odśpiewały 
babciom i dziadkom „Sto lat” oraz wręczyły prezenty. 
Dziadkowie przy kawie i słodkim poczęstunku dzielili 
się miłymi wrażeniami. 

„W karnawale wszyscy bawią się 
wspaniale”
19.01.2016 r. do Samorządowego 
Przedszkola w Jaślanach przybyły postacie 
z bajek – księżniczki, kowboje, wróżki, 
rycerze… Panie wychowawczynie również 
się przebrały i dołączyły do „świata 
baśni”. Po śniadaniu bajeczny korowód 
udał się na salę gimnastyczną. Dzieci wraz  
z paniami wychowawczyniami i paniami 
z firmy animacyjnej wspólnie bawiły się 
przy największych dziecięcych hitach.

Samorządowe Przedszkole w Jaślanach

SZKOŁY

E. Indyk
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Kolędy „Kaliny” w Kościołach. 
W pierwszą niedzielę lutego 2016 r.  Zespół Śpiewaczy 
„Kalina” zagościł  na spotkaniu podopiecznych dzieci, 
młodzieży i dorosłych z Rejonowego Koła Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 
w Mielcu. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego  
w Mielcu, podczas której zespół „Kalina” swoim 
śpiewem ubogacił  duchowe przeżycie. Dalsza 
część spotkania przebiegała w przylegającym 
do parafii  Katolickim Ośrodku Kultury.  Zebrani, 
dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich ro-
dziny i przyjaciele wysłuchali koncertu piosenek 
biesiadnych w wykonaniu grupy „Kalina”. Wiele 
osób wspólnie śpiewało znane piosenki, były 
gromkie brawa i gorące podziękowania. „Ka-
lina” zaprezentowała kolędy także 10 stycznia  
w Kościele Parafialnym p.w. WMB w Borkach 
Nizińskich, uczestnicząc we mszy świętej. 
 

XXIII Przegląd Szkolnych 
Zespołów Jasełkowych 
ph. „Hej Kolęda, Kolęda” odbył się  
w tym roku 26 stycznia. Wzięło  
w nim udział cztery zespoły z szkół:  
w Jaślanach, Czajkowej, Grocho-
wem i Tuszowie Narodowym. Prze-
gląd nie posiada formy konkurso-
wej, zespoły otrzymały równorzęd-
ne nagrody finansowe po 150 zł,  
i pamiątkowe dyplomy. Powołana 
komisja nagrodziła wyróżniających 
się recytatorów, solistów i akto-

rów odgrywających poszczególne role w jasełkach. 
Komisja w składzie: Maria Zielińska emerytowany 
nauczyciel i Patrycja Krempa dyrektor GBP w Tuszo-
wie Narodowym przyznała nagrody indywidualne 
uczniom: Bartłomiejowi Durdzie i Janowi Głazowi  
z ZS w Jaślanach, Arkadiuszowi Orzechowi, Szymo-

nowi Maziarzowi, Liliannie Magdzie, Annie 
Hyjek z SP w Grochowe, Marzenie Wąsik z SP.  
w Tuszowie Narodowym oraz Weronice Le-
śniak, Dawidowi Jacek i Mariuszowi Jacek z SP 
w Czajkowej. 

Koncert Noworoczny dla rodziców. 
Jak co roku  w styczniu dzieci i młodzież skupiona 
w zespołach  i grupach artystycznych Domu 
Kultury w Grochowem zaprezentowała swój 
dorobek z ostatniego kwartału poprzedniego 
roku. W tym roku koncert odbył się w ostatnią 
niedzielę stycznia przy wypełnionej po brzegi 
sali widowiskowej rozbrzmiewały przepiękne 
kolędy i pastorałki nie zabrakło wzruszających 
recytacji i barwnych radosnych tańców.
Witając zebranych widzów, wśród których był 
Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, 
Przewodniczący Rady Gminy Tuszów Narodowy 

Informator Kulturalny WDKiR www.wdkirgrochowe.pl
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Waldemar Maziarz, Sekretarz 
Gminy Renata Paterak, radni Gminy 
Tuszów Narodowy – dyrektor 
Domu Kultury Mariola Pelic złożyła 
zebranym życzenia noworoczne 
przedstawiła program koncertu, 
dedykując go rodzicom i rodzinom 
członków zespołów. Noworoczny 
koncert rozpoczęli gitarzyści, grupa 
dziecięca i młodzieżowa  pod 
kierunkiem Macieja Fijałkowskiego  
i Marka Fijałkowskiego, prezentując 
kolędy w gitarowym brzmieniu. Pod 
opieką  Marioli Pelic najmłodsza 
grupa rytmiki zaprezentowała się w 
nowoczesnych układach tanecznych, 
a młodzież ZPiT „Grochowiacy” 
zatańczyła polskie tańce narodowe. 
Następnie młodzieżowa grupa 

„Tomy”, ZPiR „Fantazja”  
i zuchy  pod opieką Grażyny 
Świerczyńskiej przedstawiły 
recytacje, kolędy i pastorałki. 
Koncert zakończył się wspólnie 
odśpiewaną kolędą „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. 

Zimowe ferie w Domu 
Kultury. 
Tegoroczne ferie zorganizowa-
ne przez Dom Kultury w Gro-
chowem jak i w poprzednich la-
tach cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Każdego dnia od 
godziny 9. 00 do 15.00 czekało 
na dzieci wiele atrakcji. Zajęcia 

przebiegały według  opracowa-
nego przez instruktorów Domu 
Kultury codziennego rozkładu. 
Już w pierwszych  dniach uczest-
nicy mieli możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności  
w turniejach i konkursach.  Dzie-
ci chętnie  uczestniczyły w różno-
rodnych zajęciach plastycznych, 
m.in. wykonywały ptaki i koty  
z masy papierowej, uczestniczy-
ły w  warsztatach biżuterii, na 
których zarówno dziewczynki 
jak i chłopcy wykonali biżuterię 
dla siebie lub jako upominek dla 
mamy czy siostry. Niesamowi-
te emocje wzbudziła olimpiada 
sportów zimowych na wesoło  
i rozgrywki sportowo-zabawo-
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we. Nie zabrakło zabaw i tańców integracyjnych 
oraz wspólnego śpiewania karaoke, które to do-
starczyły dzieciom świetnej zabawy i wiele radości.  
Z wyjątkowym zainteresowaniem dzie-
ci i młodzież uczestniczyły w zajęciach 
tanecznych z mistrzem salsy Łukaszem 
Midurą. Podczas quizów, turniejów umy-
słowych z ochotą wykazywały się wiedzą  
i sprytem. Gdy tylko pogoda sprzyjała 
przebywaniu na świeżym powietrzu wy-
bieraliśmy się na spacery. Dzieci wyjecha-
ły dwukrotnie do  kina i na basen.  Przez 
cały czas uczestnicy ferii mogli zagrać  
w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz różne 
gry planszowe. Autokar na wyjazdy oraz 
koszt 50% biletów do kina i basen  sfi-
nansowała Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Tuszowie Narodowym. 

Gościnne występy 
„Uciechy”
„… śmiej się od ucha do 
ucha i wesołym bądź, bo 
to są też metody, by się 
ustrzec złej choroby…”, to 
słowa finałowej piosenki 
satyrycznego przedstawie-
nia „I komu tu wierzyć” 
teatru „Uciecha” działa-
jącego w naszej placów-
ce. Po grudniowej udanej 
premierze przedstawienia  
teatr ruszył na występy. 
Pierwszy gościnny wy-
stęp odbył się  17 stycznia   

w siedzibie Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” 
w Partyni podczas uroczystości dedykowa-

nej seniorom. Śmieszne dialogi  
i kunszt aktorski wykonawców choć 
amatorski bawił zgromadzoną publicz-
ność. Były gromkie brawa i podzięko-
wania za wspaniałą śmiechoterapię. 
Nie inaczej było 24 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Borowej. Tam rów-
nież odbywało się spotkanie seniorów i 
to właśnie dla tych zacnych gości wystą-
pił teatr „Uciecha”. W rodzinnej gminie 
teatr wystąpił  4 lutego podczas uroczy-
stości 50-lecia par małżeńskich, a w nie-
dzielę 21 lutego br. w Domu Ludowym 
w Jaślanach, gdzie widzowie również 
zostali poddani  śmiechoterapii.  Obsa-
dę spektaklu tworzą:
Znachorka - Elżbieta Chłopek, Przekup-
ka - Barbara Goraj, Lekarz - Józef Pluta 
Pielęgniarka  -   Krystyna Rogóż, Nauczy-
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cielka /pacjentka- Maria Ciemięga, Pacjent  - Alojzy 
Dydo, Pacjentka  - Teresa Pluta,
Pacjentka -  Barbara Paluch,  Soł-
tys i akompaniator  - Robert Bielawa   
Scenografia – Grażyna Świerczyńska, Bar-
bara Paluch
Reżyseria – Grażyna Świerczyńska

Zapraszamy do uczestnictwa 
w zajęciach: STAŁE I CYKLICZ-
NE FORMY PRACY w zespołach  
i grupach zainteresowań 
Formy dla dzieci i młodzieży:  Zespół  
Pieśni i Tańca „Grochowiacy”, Zespół 
Teatralny „Promyczki”, Zespół Piosenki  
i Ruchu „Fantazja” , Młodzieżowy zespół 

teatralny „Tęcza”, Grupa 
młodzieżowa „TOMY”, 14 
Gromada Zuchowa „Mu-
zyczni Tropiciele”, Nauka 
gry na gitarze, Grupa rytmi-
ki,  zajęcia taneczne – tance 
kubańskie.
Formy dla młodzieży i doro-
słych mieszkańców: Aero-
bik,  Gimnastyka taneczna, 
Kapela „Grochowiacy”, Klub 
rękodzieła, Zespół śpiewa-
czy  „Kalina”, Teatr doro-
słych „Uciecha”.

W niedzielne popołudnie 6 marca 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem  świętowano 
Dzień Kobiet.  W tym dniu odbyło się uroczyste spotkanie Stowarzyszeń  Kobiecych i Kół Gospodyń z trenu 
tuszowskiej Gminy. Z serdecznymi życzeniami i kwiatami dla pań na spotkanie przybyli Andrzej Głaz Wójt 
Tuszowskiej Gminy i Waldemar Maziarz Przewodniczący Rady Gminy. Do życzeń dołączono triumfalne 100 lat 
odśpiewane wspólnie z towarzyszeniem muzycznym panów z Kapeli „Grochowiacy”. 
Następnie dyrektor Domu Kultury - Mariola Pelic zaprosiła zgromadzonych na występ Kieleckiego Kabaretu 
Czwarta Fala, który na dobre rozbawił zebraną publiczność, w komiczny sposób przedstawiając otaczający nas 

świat i różnorodne sytuacje życia codziennego. 
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Renata Paterak Sekretarz Gminy 
Tuszów Narodowy, Maria Smykla Radna Gminy, Radni: Marek Ciemięga, 
Krzysztof Kapel z żoną, Józef Buława z żoną, Maria Ortyl -emerytowany 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Maliniu, przedstawicielki Stowarzyszeń 
Kobiecych i Kół Gospodyń z terenu tuszowskiej gminy.

Z okazji Dnia Kobiet

M. Pelic
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Podsumowanie Czytelnictwa  
w roku 2015
Na przestrzeni roku zanotowano 28 519 książek 
wypożyczonych na zewnątrz, było to: 47 %  literatura 
dla dorosłych, 48 % literatura dla dzieci, 5  % literatura 
popularno –naukowa, o 120 więcej w stosunku do 
2014 roku.
Ogólna liczba czytelników na koniec 2015 
roku wyniosła 1 324 osób tj. o 7 osób więcej   
w stosunku do 2014 r.

Struktura czytelników: • 
- 40 %     dzieci do lat 15
- 10  %     młodzież od 16 do 19 lat
- 8  %     dorośli  od 20 do 24 lat
- 24 %     dorośli  od 25 do 44lat
- 18  %     dorośli powyżej 45 lat

Z powyższego zestawienia wynika że przeważają 
w strukturze czytelników dzieci do lat 15,  
a następnie dorośli od 25 do 44 lat, najmniejsze 
czytelnictwo występuje w grupie osób w wieku 16-24 
lata.
Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2015 r. 
wynosiła 16,42 osoby.
 
Zbiory Biblioteczne
Właściwe funkcjonowanie bibliotek łączy się ze stałym 
zakupem książek  i uzupełnianiem  księgozbiorów  
o nowe informatory do czytelni bibliotecznych, a także 
pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży i literatury 
dla dorosłych poszukiwane przez  czytelników. 
W 2015 roku zbiory biblioteczne  powiększone 
zostały o 677 książek na wartość 13  954,20 zł  
w tym :

z dotacji MKiDzN, przekazanej przez BN Priorytet I •	
na kwotę 6  800,00 zł zakupiono   353 woluminy
z dotacji organizatora na kwotę 7  154,20 zł  •	
zakupiono 324 woluminy.

Ogółem na koniec  2015 roku stan księgozbioru 
wynosił  43 673 książki w tym : dla dorosłych  
43 %, dla dzieci  37  % literatura inna 20 %.

Dziękujemy! 

Spotkanie Bibliotekarzy 
15 stycznia br. odbyło się spotkanie Bibliotekarzy 
obecnie pracujących tj. Patrycja Krempa, Krystyna 
Matkowska, Krystyna Augustyn, Beata Mazur, 
Katarzyna Hyjek i Jacek Rzeźnik oraz emerytowanych 
tj. Maria Hałaj, Natalia Matkowska, Anna Hyjek, 
Maria Marek oraz Irena Flis. Spotkanie było okazją do 
złożenia sobie noworocznych życzeń, podsumowania 
minionego roku oraz wspomnień. Była kadra 
bibliotekarek podzieliła się cennymi uwagami  
z obecnymi pracownicami, poruszone zostały 
problemy związane z czytelnictwem. Spotkanie 
przebiegło w sympatycznej atmosferze nie zabrakło 
powodów do śmiechu ale i wzruszeń. 

Wystawy w Centrum Pamięci  
gen. Sikorskiego 
Przez cały styczeń dzięki życzliwości Pana Andrzeja 
Zemmela, działającego w Stowarzyszeniu Społeczno 
- Edukacyjnym Orzeł Biały - Strzelec, w Związku 
Strzeleckim “Strzelec” Józefa Piłsudskiego, w 
Mieleckim Komitecie Katyńskim oraz Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Mieleckiej dostępne były dwie 
wystawy: 
• NIEZŁOMNI Historie Wyklęte 
• Żołnierze Legionów i Polskie Organizacji Wojskowej 
w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej. Wystawy pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Armii Krajowej  
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 

Astrid Lindgren w bibliotece
10 lutego odbyło się spotkanie uczniów klasy 
III SP w Tuszowie Narodowym, na czele z Panią 
Grażyną Zalewską-Vizauer na temat autorki książek 
dla dzieci Astrid Lindgren. Spotkanie prowadziła 
Patrycja Krempa, która zaprezentowała uczniom 
postać autorki i zapoznała ich z jej powieściami. 
Najciekawsze dla uczniów okazały się paczki 
zapakowane w szary papier, które zawierały 
książki autorki. Uczniowie rozwiązali krzyżówkę, 
łamigłówki i zaprezentowali fragmenty powieści.  

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Pamięci gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym



G
a

ze
ta

 T
u

sz
ow

sk
a

   
 I 

k
w

a
rt

a
ł 

20
16

 r
. 

30 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Świnka skarbonka dla Seniora, czyli o finansach w bibliotece
GBP zakwalifikowała się do projektu wspierającego poszerzanie wiedzy ekonomicznej dla osób 50+ 
organizowanego przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Zaplanowanych jest 5 szkoleń, na których Seniorzy dowiedzą się jak robić przelew przez Internet, 
jak wybrać bank, założyć lokatę, czy też obliczyć ratę. Ciągle można się zgłosić na szkolenie. 
Niewymagana jest znajomość obsługi komputera. Poprzez miłe spotkanie, w miłej atmosferze 
chcemy poszerzyć Państwa wiedzę. Serdecznie zapraszamy, pierwsze spotkanie odbędzie się 7 marca  
o godz. 16:00 (kolejne terminy zostaną ustalone). Prosimy się zgłaszać pod nr tel. 17 58 39  967 
Informacje

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na lekcje biblioteczne. Nauczyciela prowadzącego prosimy  • 
o wcześniejsze zgłoszenie grupy i tematyki spotkania. Można też zdać się na naszą pomysłowość!
W połowie marca zostanie ogłoszony regulamin konkursu „Najpiękniejsza ilustracja książkowa”, informacje • 
zostaną przesłane do szkół i zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku (Gminna Biblioteka • 
Publiczna w Tuszowie Narodowym), gdzie można znaleźć ciekawostki związane 
z czytelnictwem, konkursy i poszerzone galerie zdjęć oraz na stronę internetową  
www.bibliotekatuszow.pl.

Celem spotkania było omówienie obchodów 135  rocznicy urodzenia gen. Sikorskiego, które odbędą się 20 
maja 2016 roku w Tuszowie Narodowym nad którymi Honorowy Patronat przejmie Prezydent RP Andrzej 
Duda. 
Na ręce  ministra Adama  Kwiatkowskiego samorządowcy przekazali zaproszenie dla Prezydenta, do 
osobistego udziału w uroczystościach.  Przedstawili też planowany program obchodów o charakterze religijno-
patriotycznym z udziałem asysty wojskowej. Minister Kwiatkowski zapewnił, iż w tej sprawie rozmawiał już 
prezydentem i dołoży wszelkich starań aby 
głowa państwa wzięła udział w tej ważnej 
dla wszystkich Polaków uroczystości. 
Ma ona ze względu na fakt urodzenia 
generała w Tuszowie Narodowym dla 
gminy Tuszów, powiatu mieleckiego  
i Podkarpacia  szczególne znaczenie – 
mówi wójt gminy  Andrzej Głaz.
Spotkanie było też okazją do wyrażenia 
Prezydentowi RP podziękowania za 
Honorowy Patronat, który przejął nad 
obchodami Narodowego Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych. W Mielcu miały 
wyjątkowy wydźwięk, uznane zostały za 
największe w województwie.

Delegacja samorządowców gminy Tuszów Narodowy 
w Pałacu Prezydenckim

9 marca Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy wraz z Waldemarem Maziarzem 
przewodniczącym Rady Gminy i radnym Józefem Buławą spotkali się w Pałacu 
prezydenckim z ministrem Adamem Kwiatkowskim Sekretarzem Stanu – Szefem 
Gabinetu Prezydenta RP.

P. Krempa






