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Uchwały Rady Gminy w Tuszowie Narodowym, 
podjęte na XII Sesji VII kadencji Rady Gminy, w dniu 

13 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr XII / 101 / 2016 Rady Gminy  1. 
Tuszów Narodowy w sprawie uchwalenia sta-
tutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Tuszowie Narodowym.
Uchwała Nr XII / 102 / 2016 Rady Gminy  2. 
Tuszów Narodowy w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia I zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami towarzyszącymi położonych  
w miejscowości Grochowe – I etap.
Uchwała Nr XII / 103 / 2016 Rady Gminy  3. 
Tuszów Narodowy w sprawie wyrażenia zgo-
dy na użyczenie nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej  
w Dębiakach, Gmina Tuszów Narodowy.
Uchwała Nr XII / 104 / 2016 Rady Gminy  4. 
Tuszów Narodowy w sprawie nieodpłatnego 
przekazania nieruchomości gruntowej w for-
mie darowizny na rzecz Powiatu Mieleckiego  
w miejscowości Dębiaki, Gmina Tuszów Narodo-
wy.
Uchwała Nr XII / 105 / 2016 Rady Gminy Tuszów 5. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   
mienia  komunalnego we  wsi  Dębiaki,  Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 225/26).
Uchwała Nr XII / 106 / 2016 Rady Gminy Tuszów 6. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   
mienia  komunalnego we  wsi  Dębiaki,  Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 672/15).            
Uchwała Nr XII / 107 / 2016 Rady Gminy Tuszów 7. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargo-
wej   mienia  komunalnego we  wsi  Grochowe,  
Gmina Tuszów Narodowy (dz. nr 1/3).
Uchwała Nr XII / 108 / 2016 Rady Gminy Tuszów 8. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargo-
wej   mienia  komunalnego we  wsi  Grochowe,  
Gmina Tuszów Narodowy (dz. nr 1/4).
Uchwała Nr XII / 109 / 2016 Rady Gminy Tuszów 9. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   
mienia  komunalnego we  wsi  Ławnica,  Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 75/57).
Uchwała Nr XII / 110 / 2016 Rady Gminy Tuszów 10. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   
mienia  komunalnego we  wsi  Ławnica,  Gmina 

Tuszów Narodowy (dz. nr 75/66).
Uchwała Nr XII / 111 / 2016 Rady Gminy Tuszów 11. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej   
mienia  komunalnego we  wsi   Sarnów,  Gmina 
Tuszów Narodowy (dz. nr 303/3).
Uchwała Nr XII / 112 / 2016 Rady Gminy Tuszów 12. 
Narodowy w sprawie sprzedaży  mienia  komu-
nalnego we  wsi  Jaślany, Gmina Tuszów Narodo-
wy            (dz. nr: 1851/1, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 
1851/5, 1851/6, 1851/7, 1851/8).
Uchwała Nr XII / 113 / 2016 Rady Gminy Tuszów 13. 
Narodowy w sprawie uchwalenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 2016 rok.
Uchwała Nr XII / 114 / 2016 Rady Gminy Tuszów 14. 
Narodowy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Uchwała Nr XII / 115 / 2016 Rady Gminy Tuszów 15. 
Narodowy w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy z tytułu wy-
konania budżetu za 2015 rok.
Uchwała Nr XII / 116 / 2016 Rady Gminy Tuszów 16. 
Narodowy w sprawie zmian w budżecie gminy 
2016 r.
Uchwała Nr XII / 117 / 2016 Rady Gminy Tuszów 17. 
Narodowy w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na 
lata      2016-2020.
Uchwała Nr XII / 118 / 2016 Rady Gminy Tuszów 18. 
Narodowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zada-
nia publicznego.

Uchwały Rady Gminy w Tuszowie Narodowym, 
podjęte na XIII Sesji VII kadencji Rady Gminy,  

w dniu 29 lipca 2016 roku

Uchwała Nr XIII / 119 / 2016 Rady Gminy Tuszów 1. 
Narodowy w sprawie    przyjęcia do realizacji Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuszów 
Narodowy.
Uchwała Nr XIII / 120 / 2016 Rady Gminy Tuszów 2. 
Narodowy w sprawie  zmian  w budżecie gminy 
2016 r.
Uchwała Nr XIII / 121 / 2016 Rady Gminy Tuszów 3. 
Narodowy w sprawie    zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na 
lata    2016-2020.

Sesje Rady Gminy
DIARIUSZ SAMORZĄDOWY

Od czerwca 2016 r. rada gminy obradowała na 3 sesjach zwyczajnych  
i przyjęła szereg uchwał, wykaz poniżej.  Ich pełny tekst publikujemy na stronie  
www.tuszownarodowy.pl  w BIP  zakładka prawo.
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4 DIARIUSZ SAMORZĄDOWY

Uchwały Rady Gminy w Tuszowie Narodowym, 
podjęte na XIV Sesji VII kadencji Rady Gminy,  

w dniu 11 października  2016 roku

Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania  1. 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej.
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzy-2. 
stania z placów zabaw, siłowni plenerowych, bo-
isk sportowych zlokalizowanych na terenie Gmi-
ny Tuszów Narodowy.
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzy-3. 
stania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w 
Jaślanach, znajdującego się przy Zespole Szkół  
w Jaślanach, Gmina Tuszów Narodowy.
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzy-4. 
stania z obiektu sportowego „Centrum Rehabi-
litacyjno-Rekreacyjno-Sportowe”, zwane dalej  
w skrócie CRRS, w Tuszowie Narodowym.

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzy-5. 
stania z obiektu sportowego „Orlik Lekkoatle-
tyczny” w Maliniu, Gmina Tuszów Narodowy.
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzy-6. 
stania z obiektu sportowego „Kort Tenisowy”  
w Tuszowie Narodowym.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy 7. 
2016 r.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-8. 
gnozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na 
lata 2016-2020.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wy-9. 
przedzające finansowanie działań finansowych 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych 
źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożycz-10. 
ki na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o reali-
zowanych zadaniach zaprezentowana przez Bronisła-
wę Zięba – skarbnik gminy. Z prezentacją można się 
zapoznać na stronie www.tuszownarodowy.pl 
Wójt Gminy Andrzej Głaz podkreślił, że w minionym 
roku podobnie jak w poprzednich, realizując zadania 
inwestycyjne, zmniejszyliśmy zadłużenie w stosunku 
do lat minionych. Zadania inwestycyjne  w większości 
dofinansowane były z uzyskanych dotacji na podsta-
wie składanych projektów. „W ten sposób zmienia się 
wizerunek gminy, poprawia jej infrastruktura tech-
niczna i społeczna. Realizacja wymienionych w spra-
wozdaniu finansowym  zadań była możliwa dzięki 
pracy pracowników urzędu gminy, przy dobrej współ-
pracy z radą gminy, sołtysami i lokalnymi działacza-
mi,  za co składam serdeczne  podziękowania”- mówił 
Andrzej Głaz wójt gminy. 
Sesja absolutoryjna była też okazją do zaproszenia 
starosty powiatu Zbigniewa Tymuły,  przedstawiciela 
służby zdrowia dr Jerzego Rzepki, policji w osobach: 
komendanta powiatowego komisarza Jacka Juwy, 
komendanta komisariatu w Tuszowie N. Wiesława 
Kluka, celem możliwości zapoznania się z ich pracą  
i zadaniami, które  mają wpływ na gminę Tuszów Na-
rodowy. Ponadto swoje sprawozdania z działalności 
złożyli: gminny komendant OSP Kazimierz Nowak, 
kierownik GOPS Marzena Rabiniak, dyrektorzy GBP 
Patrycja Krempa, WDKiR Mariola Pelic, ZAZ Tomasz 
Flis i kierownik GZGK Danuta Salamon Głaz. 

WYKONANIE BUDŻETU 2015 rok
Dochody ogółem: 23 971 916,52 zł

W  tym:
-dochody własne     
 3 890 341,46 zł (16%)
-subwencja ogólna     
 9 093 808,00 zł (38%)
-dotacje celowe z budżetu państwa             
              6 221 561,21 zł (26%)
-dotacje celowe ze środków UE       
                 750 017,05 zł (3%)
-udział w podatku PIT i CIT    
             4 016 188,80 zł (17%)

Wydatki ogółem:  23 260 250,83 zł

W  tym: 
-wydatki inwestycyjne   2 812 079,89 zł., stanowiące 
12 % wydatków ogółem,  dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych 1 191 000,00 zł. )
-wydatki bieżące na kwotę  20 448 170,94 zł., stano-
wiące 88% wydatków ogółem.

Spośród wydatków bieżących największą pozycją  
w budżecie są wydatki:

- w sektorze oświaty i wychowania 9 069 443 zł, do-
towane poprzez subwencję w kwocie 6 422 284 zł, 
pozostała kwota 2 647 159 zł to dofinansowanie z do-
chodów własnych gminy.
- w pomocy społecznej  4 541 816 zł, na realizowane 
zadania otrzymano kwotę 3 728 485 zł dotacji, z bu-
dżetu wydatkowano kwotę 813 331 zł. 

13 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za 
udzieleniem wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Absolutorium dla wójta gminy
R. Paterak
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Najważniejsze inwestycje w 2015r.

współfinansowanie budowy chodnika przy • 
drodze powiatowej w  Tuszowie Małym 82 000zł

remont drogi gminnej nr 10 3616R Malinie-• 
Chrząstów w 109 000 zł, dofinansowany dotacją 
z budżetu państwa 219 054 zł.
przebudowa drogi gminnej Tuszów Nar. • 
Stadion – Jaślany 144 645 zł, sfinansowany 
dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 114 516 zł.
przebudowa drogi gminnej Malinie OTL – • 
Grochowe 176 628 zł, sfinansowany dotacją 
ze środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 139 026 zł.
przebudowa drogi gminnej Czajkowa – Pluty  • 
87 927 zł. sfinansowany dotacją ze środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie  
69 554 zł.
zakup  i montaż wiat przystankowych w m. • 
Grochowe I, Czajkowa, Jaślany i Borki Nizińskie                  
22 561 zł.
wykonanie kostki brukowej przy budynku • 
Urzędu Gminy 17  696 zł.
zakup samochodu służbowego dla Urzędu • 
Gminy   Renault Fluence Life  56 790 zł.
termomodernizacja budynku OSP Ławnica wraz • 
z zakupem mebli i wyposażenia kuchni  
w sprzęt AGD 110  578,- zł, współfinansowany 
ze środków UE – PROW  65 000 zł.
termomodernizacja budynku garażu OSP Borki • 
Nizińskie 74 282 zł, współfinansowany ze 
środków WFOŚiGW 44 539 zł.
zakup samochodu Renault Trafic dla OSP • 
Grochowe II 106 950 zł, współfinansowany 
ze środków WFOŚiGW 30 000 zł oraz 
dofinansowania z ZG ZOSP 50 000 zł.

utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu • 
Szkół w Jaślanach 20 000 zł.
punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów • 
Komunalnych – PSZOK II etap 93 480 zł.
budowa nowych odcinków oświetlenia • 
ulicznego 21 190 zł.
budowa zaplecza socjalno – sanitarnego • 
przy stadionie w Jaślanach I etap 185 480 zł, 
dofinansowany dotacją ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 100 000 zł
budowa budynku szatni przy boisku sportowym • 
w m. Babicha III etap 22 780 zł, dofinansowany 
dotacją z Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi  10 000 zł
rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej  • 
1 381 000-. zł (dofinansowanie 606 105 zł  
z PROW)

Nadwyżka operacyjna 1 732 896,32 zł
Nadwyżka budżetu     711 665,69 zł
Przychody 793 689 zł. z tytułu: 
nadwyżka z lat ubiegłych   319 600 zł, 
wolne środki z 2014 roku  473 089  zł.
Rozchody 833 216 zł. z tytułu:  spłata rat kredytów  
z lat ubiegłych 833  216,-  zł
Kredyty pozostające do spłaty na dzień  
31 grudnia 2015r.  3 739  220, zł
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Teryto-
rialnych 23 maja 2015r.  świętowało w Rzeszowie  
25 lecie polskiego samorządu. W czasie tej uroczysto-
ści wręczane były odznaki, nagrody i wyróżnienia dla 
samorządowców. Wśród nagrodzonych tytułem „Naj-
popularniejszy Wójt Społeczności Podkarpackiej” był 
Andrzej Głaz, Wójt Gminy Tuszów Narodowy. Tę pre-
stiżową nagrodę otrzymał z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Gmina Tuszów Narodowy pozyskała 
środki z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi 
priorytetowej VI, na realizację projektu  
pn. „Podniesienie standardu i jako-
ści kształcenia na terenie gminy Tu-
szów Narodowy poprzez przebudo-
wę i doposażenie bazy oświatowej”. 
Projekt, objął  roboty budowlane  
i elektryczne dotyczące przebudowy 
Zespołu Szkół w Maliniu o warto-
ści 360  000,00 zł. Głównym celem 
było wygospodarowanie nowych 
pomieszczeń na potrzeby dydaktycz-
ne, dostosowanych do potrzeb osób 

Nowe inwestycje w edukacji
B. Zięba

FINANSE
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6 FINANSE

niepełnosprawnych; montaż instalacji solarnych 
do wytwarzania ciepłej wody oraz przebudowa in-
stalacji CO, wraz z częściowym montażem nowych 
grzejników. Dodatkowo w ramach projektu 3 szkoły  
z terenu gminy zostaną doposażone w nowoczesny 
sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne, w tym Ze-

spół Szkół w Maliniu (za kwotę 275 977 zł.), Szko-
ła Podstawowa w Tuszowie Narodowym (za kwotę  
63 272 zł.) oraz Publiczne Gimnazjum w Tuszowie 
Narodowym (za kwotę 128 000 zł.). Łącznie nowe 
wyposażenie zyska 18 klasopracowni.  

Lp.
Sołectwo; frekwencja

na zebraniu
Wysokość 
funduszu Przedsięwzięcia planowane do realizacji 

1
Babicha

11/224  -4%
12.955,64

Remont budynku OSP
Dokończenie budowy szatni przy boisku sportowym

2
Borki Nizińskie

32/364-  8%
18.088,50 Wkład własny do budowy boiska przyszkolnego 

3
Czajkowa

27/515 -5%
23 633,07 Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego

4
Dębiaki

14/221-6%
12 763,51 Poprawa dróg dojazdowych 

5
Grochowe I
28/384 -7%

19 406,02
Zakup przyrządów do rehabilitacji, doposażenie wozu strażackiego, 

wykonanie tablic z numerami, wykonanie drogi 

6
Grochowe II
33/344 -9%

17.786,56
Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup urządzeń, prace 

melioracyjne, częściowe ogrodzenie starej szkoły, doposażenie placu 
zabaw

7
Jaślany

27/935- 3%
27 448,40 Wykonanie chodnika, montaż oświetlenia ulicznego

8
Józefów

8/104 -7%
8 618,80 Modernizacja domu strażaka

9
Ławnica

8/612 -1%
26 377,91

Utwardzenie i wyasfaltowanie placu pod kort tenisowy i siłownię na 
wolnym powietrzu, prace melioracyjne, zakup sprzętu sportowego dla 
LKS Jutrzenka Ławnica, wykonanie płyty betonowej wraz ze sceną za 

remizą OSP

10
Malinie

35/1376 – 3%
27 448,40

Zakup 7 szt. stołów dla OSP Malinie II, zakup umundurowania dla OSP 
Malinie I, zakup garażu metalowego dla OSP Malinie II, poszerzenie płyty 

betonowej pod wiatą dla LKS Sokół Malinie, doposażenie placu zabaw 
obok remizy strażackiej OSP Malinie I, utrzymanie terenów zielonych

11
Pluty

10/64 -15%
7 630,66 Remont mostu

12
Sarnów

30/269-11%
14.437,86

Wykonanie oświetlenia ulicznego II rząd zabudowy
- wkład własny do projektu ze środków RPO.

Wykonanie bramy i wjazdu przy domu strażaka

13
Tuszów Mały
10/151-6%

10.704,88 Remont drogi dojazdowej do pól 

14
Tuszów Narodowy

40/789 -5%
27 448,40

Doposażenie świetlicy wiejskiej na zajęcia świetlicowe 
Remont drogi

Fundusz sołecki 2017
Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęte zostały za-
dania w ramach wydzielonego do dyspozycji miesz-
kańców funduszu sołeckiego. Każda wioska na zebra-
niu wiejskim poprzez podejmowane uchwały określa-
ła na jakie zadania przeznaczyć planowane środki. Ich 
wysokość dla poszczególnych sołectw zależy od liczby 
mieszkańców, z tym że maksymalna wysokość fundu-
szu nie może być wyższa niż 27 448,40 zł.

Poniższa tabela obrazuje kwotę funduszu, zadanie na 
jakie został przeznaczony i frekwencję na zabraniu 
wiejskim, w czasie którego przyjmowana była uchwa-
ła o jego podziale.  Zebrania odbywały się  we wrze-
śniu, gdyż zgodnie z ustawą fundusz na kolejny rok 
kalendarzowy ma zostać podzielony do końca wrze-
śnia. 
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Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zo-
stał złożony kolejny wniosek. Tym razem  
o dofinansowanie do zadania termomoderniza-
cji 6 obiektów użyteczności publicznej tj. szkół  
w Czajkowej, Borkach Nizińskich, Maliniu, Jaślanach, 
przedszkola w Ławnicy i domu strażaka w Józefowie. 
Jest to bardzo drogi projekt bo obejmujący dużo zdań, 
ale wpłynie  znacznie na poprawę bazy oświatowej  
i zmniejszy zużycie energii potrzebnej do ogrzewa-
nia  obiektów. Dofinansowanie obejmuje 85% war-
tości zadania. Jego realizacja wynika z planu gospo-
darki niskoemisyjnej, który został przyjęty uchwałą 
rady gminy w 2016 roku. 7 września ukazała się na 

stronie urzędu marszałkowskiego informacja, któ-
ra potwierdziła, że nasza gmina otrzymała 4 293 
110 zł dofinansowania do planowanego zadania. Po 
przetargu, który  został ogłoszony i czekamy na jego 
rozstrzygnięcie, wartość dotacji może ulec zmianie. 
„Jeśli uda się w całości zadanie zrealizować jesz-
cze w 2016 roku to można powiedzieć, że wartość 
wszystkich inwestycji tego roku będzie o blisko 
200% wyższa w stosunku do ubiegłego”- mówi wójt 
gminy Andrzej Głaz. Zaznaczając że realizacja zada-
nia zależeć będzie od warunków atmosferycznych. 

R. Paterak

Kolejne boiska sportowe

Z wypowiedzi wójta gminy Andrzeja Głaza:

„Cieszę się, że z roku na rok korzystając ze wsparcia 
ministerstwa sportu poprawiamy bazę infrastruktury 
sportowej, aby służyła mieszkańcom. W tym roku po 
przetargu kwota ogólnej wartości zadania  wynosi 
1 205 579 zł, w tym kort tenisowy 298 216 zł., boisko 
Malinie 907 363, zł. Zdajemy sobie sprawę z tego jak 

ważny jest sport, służący zdrowiu i dobrej kondycji. 
Dlatego od kilku lat sukcesywnie poprawiamy bazę  
w sąsiedztwie istniejących szkół. I tak kolejno były to: 
Orlik w Jaślanach, boisko wielofunkcyjne w Tuszowie 
Narodowym, na 2017 rok zaplanowane są boiska  
w Czajkowej i Borkach Nizińskich. Mówiłem o tym na 
spotkaniu z uczniami SP w Czajkowej, którzy w dzień 
dziecka odwiedzili urząd gminy i przedstawiając swoje 
oczekiwania względem samorządu jako najważniejsze 
dla nich, określili budowę boiska sportowego. 
Przygotowanie dokumentacji projektowej, następnie 
wniosków o dotacje,   przetargu,  jego rozstrzygniecie 
i prowadzenie inwestycji wymaga znacznego wkładu 
pracy pracowników urzędu, niejednokrotnie nawet 
po godzinach pracy, za co jestem im wdzięczny”.  
Od października ruszyły prace budowlane. 
Wkrótce otwarcie kolejnych boisk. 

R. Paterak

Gmina Tuszów Narodowy otrzymała dotację w kwocie 181 900, zł z Ministerstwa 
Sportu na wykonania 2 boisk sportowych, które będą służyły w sposób szczególny 
dzieciom i młodzieży szkolnej. Tym razem jest to Orlik Lekkoatletyczny przy Szkole  
w Maliniu i kort tenisowy przy Szkole w Tuszowie Narodowym.

Z przyznanych środków zostanie wykonana dalsza 
część drogi w Czajkowej – Piachy, która  w części była 
wykonana w latach poprzednich oraz dalszy ciąg dro-
gi do pól w Tuszowie Narodowym. 
„Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest znacznie wię-
cej i zabiegaliśmy o większe kwoty dotacji, jednak 
ograniczone środki do podziału w Funduszu nie ob-
jęły wszystkich planowanych przez nas zadań. Pod-
kreślam, że w pierwszej kolejności do realizacji za-
twierdzamy te zadania, które są wspierane dotacjami 

zewnętrznymi. Ma to uzasadniony cel, by nie obcią-
żać budżetu gminy zadłużeniami, a  środki własne 
rezerwować na wkłady własne finansowe do realizo-
wanych projektów. Wiem jak to jest realizować bu-
dżet, którego obciążenie długiem wynosi blisko 40% 
dochodów, bo z taką sytuacją zetknąłem się w 2011 
roku tuż po objęciu funkcji wójta. Dlatego czyniłem 
ze swoimi pracownikami wszystko, aby z zadłużenia 
zejść i dzisiaj wynosi ono niecałe 14% planowanych 
na 2016 rok dochodów”- mówi wójt gminy.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
w kwocie 88 tys. zł na remont  dróg dojazdowych do pól.

Drogi

FINANSE
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Będzie bezpieczniej Jaślany - Czajkowa

Inwestycje były współfinan-
sowane wraz z powiatem 
mieleckim po 50 % warto-
ści zadania. Ich realizacja  
w znacznym stopniu pod-
niesie poziom bezpieczeń-
stwa mieszkańców i uczniów,  
a w Czajkowej  umożliwi par-
kowanie samochodów osób 
przyjeżdżających i korzysta-
jących z budynku szkoły oraz 
busów szkolnych. „Jestem 
zadowolony, że wspólnie  
z powiatem mieleckim reali-
zujemy te jakże ważne dla naszych mieszkańców zadania. Ich Łączny koszt stanowi kwotę 235 000 zł”–  
podkreśla Andrzej Głaz wójt gminy.

Zakończone zostały kolejne inwestycje,  tym razem budowa  odcinka chodnika przy 
drodze powiatowej w Jaślanach od strony Józefowa, w kierunku kościoła i budowa 
chodnika z miejscami parkingowymi przy Szkole Podstawowej w Czajkowej. 

Odbiór chodnika w Czajkowej

Nowy budynek szatni w Jaślanach

Z dotacji Ministerstwa Spor-
tu w kwocie 173 tys. zł, przy 
wkładzie własnym finan-
sowym obejmującym 50% 
wartości inwestycji wyko-
nano nowy budynek szatni, 
trybuny, zadaszenia dla sę-
dziów i elementy chodniko-
we oraz ogrodzenie. Stadion 
poświęcił proboszcz parafii 
w Jaślanach, ksiądz Stani-
sław Rząd, a uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali 
Wójt Gminy – Andrzej Głaz, 
Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Maziarz, 
radni z Jaślan – Andrzej Rup i Krzysztof Kapel, sołtys 

Jaślan – Stanisław Rzeźnik, prezes LKS „Pitmark” Ja-
ślany – Marek Trela i wiceprezes klubu – Michał Trela. 
„Cieszę się, że ta inwestycja została wykona-

na, przed nami kolejne w in-
nych miejscowościach na które 
również ubiegamy się o środki  
z ministerstwa sportu. Jeszcze   
w tym roku powstanie Orlik lek-
koatletyczny w Maliniu i kort 
tenisowy w Tuszowie Narodo-
wym.  Teraz w kolejce na boiska 
przyszkolne oczekują Czajkowa  
i Borki Nizińskie”- mówi na otwar-
ciu Andrzej Głaz wójt Gminy. 

INWESTYCJE

19 lipca miała miejsce uroczystość poświęcenia i oficjalnego oddania do użytku 
nowego budynku szatniowego na stadionie sportowym w Jaślanach.

R. Paterak

R. Paterak
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R. Paterak

Komisja Konkursowa w Urzędzie Marszałkowskim 
rekomendowała do dofinansowania wniosek 
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy 
Tuszów Narodowy”, w ramach konkursu dotacji 
„Przygotowanie programów rewitalizacji”. Wartość 

projektu 45 500 zł w tym dotacja 37 800 zł. Celem 
projektu jest przygotowanie  ważnego dokumentu 
programowego, który diagnozuje problemy danego 
obszaru gminy i umożliwia korzystanie ze środków 
zewnętrznych, służących ich rozwiązaniu.

Opracowanie programu zainauguro-
wała konferencja, którą rozpoczął wójt 
gminy z udziałem radnych, sołtysów, lo-
kalnych działaczy w dniu 11 październi-
ka. Ważne jest, aby w prace nad doku-
mentem włączyła się, w jak najszerszym 
zakresie, społeczność lokalna. W związ-
ku z powyższym w najbliższym czasie 
rozpoczną się też konsultacje społecz-
ne, których celem jest poznanie potrzeb  
i oczekiwań interesariuszy. Zakończenie 
zadania przewidziane jest na I kwartał 
2017 roku. 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022

Internet w Sarnowie i Dębiakach

Obecnie trwa budowa sieci i podłączeń do 
poszczególnych gospodarstw. Firma zastosowała 
rozwiązania techniczne z wykorzystaniem słupów 
energetycznych. Jest to ważna inwestycja, o która od 

wielu  miesięcy zabiegał wójt gminy i   która wreszcie 
rozwiąże problemy braku internetu w tych wioskach  
i zawodnych połączeń telefonicznych droga radiową, 
dając możliwość przedłużenia sieci do Czajkowej.

„Dla mieszkańców Sarnowa i Dębiaków mam  bardzo dobrą wiadomość jeszcze w tym kwartale 
Firma Multimedia rozpocznie budowę sieci szybkiego internetu, na co tak bardzo czekaliście” 
zapowiedział w czasie dożynek w Sarnowie Andrzej Głaz wójt Gminy. 

K Kasprzak

Inwestycję  realizował Powiat Mielecki. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 688 000 zł, w tym 
dotacja budżetu  państwa ze środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych 516 000 zł  
i wkład własny powiatu 172 000 zł. Wykonaw-
cą robót była firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.  
Nowy most o nośności 40 ton i konstrukcji z płyty 
żelbetowej zespolonej na dźwigarach sprężonych  

i przyczółkach żelbetowych posadowionych na 
żelbetowych palach o długości 9 metrów i śred-
nicy 60 cm, zastąpił dawny drewniany o nośności  
10 ton. Szerokość jezdni na moście wynosi 6,5 metra, 
są chodniki obustronne o szerokości 2 m. dodatko-
wo wykonano umocnienie koryta rzeki Babulówka  
w obrębie mostu na długości 31,7 m.

Otwarcie mostu w Dębiakach
14 października nowy most na rzece Babulówka został uroczyście otwarty i poświęcony. 

R. Paterak
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10 INWESTYCJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Na-
rodowym od 1 kwietnia 2016r. realizuje program „Ro-
dzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 
2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2016r. Poz. 195).
Na dzień 31 sierpnia 2016 r.: 
-liczba złożonych wniosków – 671;

-liczba wydanych decyzji przyznających prawo  
do świadczenia wychowawczego -629;
-liczba dzieci, którym przyznano świadczenie wycho-
wawcze - 1090;
-liczba wypłaconych świadczeń – 4 888;
-łączna kwota wypłat – 2 443 833,00 zł.

Realizacja programu 500+

Program będzie realizowany w okresie 
wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników 
socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze 
wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie 
dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
W tym okresie każda z osób otrzymujących paczki 
żywnościowe otrzyma w nich produkty następujące-
go typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mle-
ko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek  
z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 
powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, 
filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały 
i olej rzepakowy.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościo-
wej może być przekazywana do osób spełniających 

kryteria osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób  
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy  
o pomocy społecznej i których dochód nie przekra-
cza 150% kryterium dochodowego uprawniające-
go do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby  
w rodzinie).
W Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne są doku-
menty, które należy wypełnić, aby móc ubiegać się o 
ten rodzaj pomocy.
W roku ubiegłym z tej formy pomocy skorzystało 689 
osób. W tym: 537 w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej i 152 w Stowarzyszeniu Kobiet w Borkach Ni-
zińskich.

Pomoc żywnościowa 2016
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym informuje, że przedłużona 
zostanie współpraca z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.

M. Rabiniak-Sikora

Szanowni Państwo,
 Gmina Tuszów Narodowy informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizo-
wanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  
Działanie 3.1 Rozwój OZE. 
Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, 
w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej  
i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na bu-
dynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tuszów Narodowy.
Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po złożeniu przez zainteresowa-
nych mieszkańców: deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia – kryteria rekruta-
cji oraz ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumen-
ty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 7.11.2016 r.  
(osobiście lub pocztą decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym ter-
minie nie będą brały udziału w projekcie. Spotkania informacyjne oddały się w dniach 20 i 21 paź-
dziernika.
Przedmiotem spotkań było zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, 
zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponad-
to celem spotkań było umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE. 
Informacje na temat projektu dostępne na stronie: www.tuszownarodowy.pl w zakładce informator- 
Projekt Parasolowy - OZE. 

Wójt  Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz

OGŁOSZENIE

M. Rabiniak-Sikora
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Co z budynkiem po byłej szkole w Dębiakach?

Podpisanie umowy poprzedziła  podjęta na sesji 
rady gminy Tuszów Narodowy w dniu 13-06-2016 r. 
uchwała, dająca wójtowi możliwość jej podpisania 
na czas nieokreślony celem utworzenia w obiekcie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

„Dla mnie jako wójta jest to sprawa bardzo ważna. 
Z jednej strony wreszcie pojawiła się realna szansa 
modernizacji budynku, który z każdym rokiem ulegał 
powolnemu niszczeniu,  z drugiej wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym pomocy osobom 
niepełnosprawnym, doświadczonym przez życie i ich 
rodzinom. Zagospodarowanie obiektu, stworzenie  
w nim miejsc pracy to kolejne argumenty, aby 
umowę podpisać. Jako wójt gminy od kilku lat 
starałem się by budynkowi przywrócić życie. Dlatego 
z wielką nadzieją podpisuje umowę i udzielam 

stowarzyszeniu rekomendacji celem realizacji 
pomysłu, który to zrodziły potrzeby społeczne.” - 
mówi Andrzej Głaz

Swoje zadowolenie z tej inicjatywy wyraził sołtys 
Dębiaków Jan Stec- który od lat zabiegał, aby budynek 
nie ulegał niszczeniu, służył ludziom i był obecny przy 
podpisaniu umowy. Ze strony stowarzyszenia umowę 
podpisali Jacek Piechota Prezes Stowarzyszenia  
i Ryszard Zalewski –wiceprezes w obecności 
Barbary Jaszcz sekretarz stowarzyszenia. Podpisana 
umowa pozwoli stowarzyszeniu wystąpić o środki 
na adaptację budynku i jego otoczenia do PFRON. 
Dalsze kroki realizacji rozpoczętej inicjatywy to 
złożenie wniosku do PCPR w Mielcu celem oceny 
przez zespół powołany przez Starostę Powiatu.  
Od tej oceny zależy realizacja projektu.

30 czerwca w Urzędzie Gminy w Tuszowie Narodowym wójt gminy Andrzej Głaz, przy kontrasy-
gnacie skarbnika gminy Bronisławy Zięba, podpisał umowę z przedstawicielami Stowarzyszenia 
„Otwórzmy przed nimi świat” na bezpłatne użyczenie budynku po byłej Szkole Podstawowej  
w Dębiakch.

Dyrektor ROPS w drukarni GZAZ w Maliniu

W związku z tym, że dyrektor pełni tę funkcję od 
kilku miesięcy, chciał bliżej poznać, jak funkcjo-
nuje jedyny na Podkarpaciu ZAZ, działający jako 

samorządowy zakład budżetowy. Powstał on  
9 lat temu i  pracują w nim osoby niepełnosprawne  
z całego powiatu mieleckiego. W czasie spotkania  

z wójtem gminy Andrzejem Głazem i dyrek-
torem ZAZ Tomaszem Flisem omawiane były 
aktualne problemy i potrzeby tej jednostki 
samorządowej. „Ich bieżąca analiza w za-
kresie wspierania osób niepełnosprawnych 
pokazuje, że należy inwestować w dalszy 
rozwój zakładu poprzez jego rozbudowę, 
doposażanie w sprzęt, aby tworzyć nowe 
miejsca pracy i udoskonalać dotychczaso-
we. Stąd potrzeba dodatkowych środków 
finansowych” – podkreślali w rozmowie  
z dyrektorem Andrzej Głaz wójt gminy  
i Tomasz Flis dyrektor ZAZ.

26 lipca 2016 roku Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu odwiedził  Jerzy 
Jęczmienionka -Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  
z delegacją.

Po odbiór plecaków Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej wytypował 17 dzieci z rodzin o niskich do-
chodach z terenu gminy. Plecaki w Centrum Pamięci 
generała Sikorskiego wręczał uroczyście Dyrektor Re-
jonu Energetycznego w Mielcu Ryszard Masłyk wraz  
z zastępcą Piotrem Bogaczem oraz wójt gminy An-

drzej Głaz.  Takich plecaków przez PGE Dystrybucja  
Oddział Rzeszów zostało ufundowane 300 na 7 rejo-
nów energetycznych, w tym, aż 17 trafiło do gminy 
Tuszów Narodowy. Jest to akcja, która trwa od kilku-
nastu lat.

Plecaki z wyposażeniem dla pierwszoklasistów
Rejon Energetyczny w Mielcu, dzięki zabiegom wójta gminy Tuszów Narodowy  Andrzeja Głaza, 
przekazał 17 plecaków wraz z wyposażeniem dla dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły 
klasę pierwszą. 

R. Paterak

R. Paterak

R. Paterak
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12 Z ŻYCIA GMINY

Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą 
Świętą o godzinie 14.00, w kościele pw. Serca Pana 
Jezusa, której przewodniczył ks. Krzysztof Sudoł 
proboszcz parafii z udziałem ks. prałata Franciszka  
Dziedzica, ks. por. Jerzego Skiminy i ks. Damiana  
Zielińskiego. Ponadto na uroczystość przybyli 
księża: ks. Stanisława Rząd z Jaślan, ks. Wiesław 
Konior i ks. Zbigniewa Kata z Tuszowa Narodowego,  
ks. Ryszard Wilk z Borków Nizińskich, ks. Wojciech 

Chochół z Trześni. Po mszy świętej barwny korowód 
grup wieńcowych prowadzony przez połączone 
kapele Grochowiacy i Jaślaniacy przeszedł na plac 
uroczystości koło Domu Strażaka. Tam sołtys Sarnowa 
Kazimierz Zieliński wraz z Dyrektor WDKiR Mariolą 
Pelic powitali przybyłych gości. Wśród nich byli 
m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego PSP Andrzej 
Marczenia, radny wojewódzki Jan Tarapata, Starosta 
Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, radni powiatu 

oraz gminy, na czele z jej przewodniczącym 
Waldemarem Maziarzem, sołtysi, 
kierownicy jednostek organizacyjnych 
powiatowych i gminnych, prezesi licznych 
stowarzyszeń, przedsiębiorcy, rolnicy.
Oficjalnego otwarciu dożynek dokonał 
wójt Gminy Andrzej Głaz. W swoim 
wystąpieniu nawiązał do obecnej sytuacji 
w kraju oraz pracy prezydenta RP i Rządu 
dla dobra Rzeczypospolitej w obliczu 
licznych zagrożeń. Ponadto ukazał 
sytuację gospodarczą gminy i plany na 
najbliższą przyszłość. Mówił o wykonanych 
inwestycjach w okresie od ostatnich 
dożynek.

Dożynki Gminy Tuszów Narodowy - Sarnów 2016

Towarzyszyli im Wicemarszałek Bogdan Romaniuk, 
Radny sejmiku wojewódzkiego poprzedniej kadencji 
Fryderyk Kapinos oraz Wójt Gminy Tuszów Narodowy 
Andrzej Głaz. 
Goście z uznaniem wypowiadali się o koncepcji 
Muzeum; poruszali też zagadnienie potencjału 
edukacyjnego placówki. Prowadzone 
rozmowy dotyczyły  trwającego procesu 
beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów.
Z kolei we wrześniu na zaproszenie wójta 
gminy Andrzeja Głaza  ks. dr Piotr Bajor, 
pani prof. Genowefa Bryk i Fryderyk 
Kapinos zwiedzili centrum pamięci 
generała Sikorskiego. Wyrazili swoje 
zaskoczenie, tak duża ilością zbiorów, 
formą pracy i działań patriotyczno - 
edukacyjnych prowadzonych w ramach 
Centrum. Takie miejsca to ostoja 
polskości i patriotyzmu- podkreślali  
w czasie spotkania. Pani profesor 
jako znawca sztuki zwróciła uwagę na 

pięknie wykonane popiersie generała Sikorskiego-  
z zachowaniem proporcji, oddające głębię zamyślenia 
i zatroskania generała o losy RP znajdujące się przed 
domem jego urodzenia, autorstwa prof. Szpunara  
z Krakowa. 

Markowa - Tuszów Narodowy
18 sierpnia  Muzeum w Markowej odwiedzili ks. dr Piotr Bajor z Kongregacji Edukacji 
Katolickiej w Watykanie wraz z prof. Genowefą Bryk z Grosseto - przedstawiciele 
szkolnictwa katolickiego we Włoszech.

R. Paterak

21 sierpnia odbyły się Dożynki Gminy Tuszów Narodowy. Przybyli na nie tłumnie 
mieszkańcy gminy i okolic. Gospodarzem tegorocznej imprezy była wieś Sarnów.

Centrum Pamięci

Ks. Franciszek Dziedzic z grupą wieńcową
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Fragment wystąpienia wójta Gminy
„…Drodzy rolnicy, należą się wam szczególne słowa 
podziękowań za wasz trud, poświecenie i umiło-
wanie ziemi ojczystej. Przyniesione przez waszych 
przedstawicieli wieńce, dodam że przepiękne, są 
symbolem tej pracy, której efektem jest chleb i inne 
produkty niezbędne do życia. Oby tego chleba ni-
gdy nikomu nie zabrakło. Dzisiaj też, nawiązując 
do pracy rolników, należy wspomnieć o pracy sa-
morządowców, której z kolei efektem jest podno-
szenie poziomu życia mieszkańców poprzez reali-
zowane inwestycje w infrastrukturę techniczna 
i społeczną. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że 
w minionym roku wykonaliśmy inwestycje za kwotę 
ponad 3 mln. zł przy udziale w 50% środków unij-
nych i krajowych. Miedzy innymi dzięki nim, pomi-
mo że mamy suche lato, nikomu nie zabrakło wody.  
Od dożynek w minionym roku na terenie gminy po-
wstały nowe odcinki dróg, chodników, oświetlenia, 
z roku na rok poprawia się baza budynków użytecz-
ności publicznej, jest stopniowo rozbudowywana 
sieć kanalizacyjna.

Rozpoczęliśmy też budowę przyszkolnych boisk 
sportowych, począwszy od Tuszowa, następnie bę-
dzie Malinie, Borki i Czajkowa. Zakończyliśmy etap 
przygotowywania dokumentacji i mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku ruszy potężna inwestycja termo-
modernizacji kolejnych budynków użyteczności pu-
blicznej, w tym szkół w Czajkowej, Maliniu, Borkach 
Nizińskich, Jaślanach, przedszkola w Ławnicy, domu 
strażaka w Józefowie. Na podstawie sporządzonych 
do realizacji projektów, na których część już otrzyma-
liśmy dotacje unijne, a pozostałe są w trakcie oceny, 
planujemy w br. wydać blisko 9 mln zł. Do tych prac 
przygotowywaliśmy się w latach minionych, zmniej-
szając zadłużenie gminy, które na dzień dzisiejszy 
wynosi 2,9 mln. zł, co stanowi ok 14 % dochodów bu-
dżetowych. Dla przypomnienia w grudniu 2010 roku 
wynosiło ono 8,5 mln zł. Inwestowaliśmy i nadal to 
czynimy w infrastrukturę społeczną, tj. dodatkowe 
zajęcia edukacyjne i wyrównawcze w szkołach, ich 
doposażanie w pomoce naukowe, remonty. Utrzy-
mujemy trzy przedszkola samorządowe, w których  
są jeszcze wolne miejsca dla kolejnych dzieci.

Chciałbym zaakcentować, że staramy się tak go-
spodarować środkami publicznymi, aby uwzględnić 
trudną sytuację materialną wielu rodzin z naszej 
gminy. Dlatego od trzech lat nie zwiększamy podat-
ków, a od 2016 roku zmniejszyła się opłata z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi i przy-
mierzamy się do kolejnej obniżki(…)
W dalszej kolejności przedstawiciele poszczególnych 
wiosek zaprezentowali wykonane przez siebie wień-
ce dożynkowe i ośpiewali je specjalnie na tę okazję 
ułożonymi przyśpiewkami. Grupy wieńcowe wrę-

czały ręcznie uwite wianki wybranym gościom. Go-
spodarze sołectwa Sarnów swój wieniec przekazali 
wójtowi gminy w dowód wdzięczności za jego prace 
i dobre gospodarowanie. Z kolei sołectwo Grocho-
we II przekazało wieniec ks. prałatowi Franciszkowi  
Dziedzicowi, który 37 lat był proboszczem w Para-
fii Tuszów Narodowy, a w ubiegłym roku obchodził 
Jubileusz 60 lecia kapłaństwa. Natomiast Grocho-
we I doceniło obecnego ks. proboszcza Wiesława  
Koniora. Malinie uwiło dwa wieńce, jeden z nich trafił 
do Renaty Paterak –sekretarz gminy, a drugim obda-
rowany został radny Marcin Trela. Tuszów Narodowy 
swój wieniec wręczył również Renacie Paterak – se-
kretarz gminy. Dębiaki wieniec przekazały swojemu 
księdzu proboszczowi Krzysztofowi Sudołowi. Wień-
cowi z Plut swoje dzieło ofiarowali sołtysowi Czesła-
wowi Paterakowi. Wieś Ławnica wianek wręczyła 
Pani Halinie Róg. Wieńcowi z Jaślan wieniec w dowód 
wdzięczności wręczyli radnemu Andrzejowi Rupowi, 
współtwórcy i opiekunowi kapeli Jaślaniacy. Babicha 
i Borki Nizińskie wieniec wręczyły proboszczowi ks. 
Ryszardowi Wilkowi. Czajkowa wieńcem obdarowała 
radnego Janusza Pateraka.
Podczas dożynek koła gospodyń i stowarzyszenia: 
koło gospodyń z Jaślan, Leśne Echo z Czajkowej, Klub 
Dobrej Współpracy z Grochowego I, Stowarzyszenie 
Kobiet z Borków Nizińskich, Tuszowska Ścieżka i po raz 
pierwszy gospodynie z Sarnowa eksponowały swoje 
tradycyjne wyroby, zachęcając uczestników imprezy 
do ich kosztowania. Zebrani mogli podziwiać ręko-
dzieło Koła Gospodyń z Ostrów Baranowskich, sąsied-
niej gminy Cmolas. Dożynki Gminy Tuszów Narodowy 
tradycyjnie uświetniane są występami gminnych ze-
społów i kapel folklorystycznych. Tak też było i w tym 
roku. Po zakończonych obrzędach dożynkowych ze-
brani obejrzeli i wysłuchali koncertu przygotowanego 
specjalnie na dożynkowe święto w Sarnowie. Tańce 
ludowe i wiązanki melodii regionu rzeszowskiego 
zaprezentowali: młodzież, dzieci ZPiT wraz z kapelą 
„Grochowiacy” i zespół śpiewaczy „Kalina” działają-
ce w Wiejskim Domu Kultury i Rekreacji w Grocho-
wem. W dożynkowym koncercie zagrała także kapela 
„Młodzi Jaślaniacy” działająca przy Stowarzyszeniu 
„Jaślany”. Wszystkie występy były sowicie nagradza-
ne gromkimi brawami, nie zabrakło także bisów. Za-
bezpieczenie logistyczne umożliwiło zabawę bardzo 
licznie przybyłym mieszkańcom gminy i okolic do póź-
nych godzin nocnych, pomimo padającego deszczu. 
Uroku dodawało położenie placu dożynkowego nad 
rzeką Babulówka, w otoczeniu malowniczej scenerii 
pozostałości dawnej puszczy sandomierskiej.
Nad koordynacją sprawnego przebiegu dożynek czu-
wała dyrektor Wiejskiego Dom Kultury w Grocho-
wem wspierana przez sołtysa sołectwa Sarnów wraz 
z radą sołecką. G. Świerszczyńska
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Rozpoczęła je  uroczysta Msza Święta przed kapliczką 
Matki Bożej Anielskiej odprawiona przez ks. Prałata 
Andrzeja Ramsa -proboszcza parafii w Chorzelowie,  
z udziałem pocztów sztandarowych OSP i  szkoły. Zgro-

madzili sia na niej mieszkańcy Malinia, w tym świad-
kowie tamtych wydarzeń i zaproszeni goście. Wśród 
nich starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, 
wicestarosta Maria Napieracz i  Joanna Rębisz czło-

nek zarządu powia-
tu.  Samorząd Gmi-
ny  reprezentowali: 
wójt gminy Andrzej 
Głaz, radni na czele 
z przewodniczącym  
Rady Gminy Walde-
marem Maziarzem,  
sekretarz gminy Re-
nata Paterak. 
Po Mszy świętej or-
ganizatorzy na czele 
z sołtysem Malinia 
Janem Maziarzem, 

Malinie pamięta
31 lipca w niedzielne popołudnie odbyły się obchody upamiętniające 72 rocznicę 
niedoszłej pacyfikacji mieszkańców Malinia w dniu 2 sierpnia 1944 roku.

Z ŻYCIA GMINY

Następnie korowód dożynkowy prowadzony przez 
Orkiestrę Dętą z Dobrynina przeszedł na plac uroczy-
stości, gdzie  nastąpiło otwarcie dożynek i przekaza-
nie staroście mieleckiemu Zbigniewowi Tymule chle-
ba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. 
Po oficjalnych wystąpieniach, na scenie miała miej-
sce prezentacja gmin z wieńcami dożynkowymi  
i przyśpiewkami.  Gminę Tuszów Narodowy repre-
zentowała grupa wieńcowa z Sarnowa, z sołtysem,  
młodzieżą i kapelą z Domu Kultury w Grochowem.  
Andrzej Głaz wójt gminy w czasie prezentacji uka-
zał walory i atuty ziemi tuszowskiej, pozdrawia-
jąc w imieniu swoim i mieszkańców uczestników 
dożynek, złożył też rolnikom życzenia, wyrażając 

zadowolenie, że Prezydent RP Andrzej Duda ob-
jął swoim patronatem tegoroczne dożynki, aby  
w ten sposób docenić pracę rolnika.  Z kolei na  placu 
dożynkowym ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się stoiska z tradycyjnym jadłem swojskim i rękodzie-
łem wykonanym przez koła gospodyń lub  stowarzy-
szenia, przygotowane przez poszczególne reprezenta-
cje gmin.
Tuszowską gminę reprezentowała grupa kobiet   
z  Sarnowa, działająca przy OSP i radzie sołeckiej, wraz 
z sołtysem Kazimierzem Zielińskim,  która na pięknie 
udekorowanym i podziwianym przez gości stoisku 
przygotowała dla nich wiele atrakcyjnych smakoły-
ków wg własnych przepisów.  

Dożynki powiatowe
W niedzielę 4 września br. na terenach zielonych przy bulwarach mieleckich odbyły 
się dożynki powiatu mieleckiego. Świętowanie dożynkowe rozpoczęło się mszą św. 
dziękczynną w Bazylice Mniejszej p.w. Mateusza Apostoła Ewangelisty.

R. Paterak

Uroczystości przed Kapliczką
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Powstanie Warszawskie
1 sierpnia o godzinie 17.00 zawyły syreny. W ten sposób  upamiętniliśmy 72 rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Powstanie było wielkim zrywem mieszkańców, 
w szczególności młodzieży Warszawy, która miała do-
syć okupacji i widząc nadzieję na zwycięstwo, chwy-
ciła za broń. Ta nadzieja okazała się znikoma. Wojska 
rosyjskie, które w walkach frontowych dotarły do linii 
Wisły, z rozkazu Stalina zatrzymały się, nie udziela-
jąc powstańcom pomocy. W ten sposób Warszawa   
w osamotnieniu, zdana na własnych żołnierzy - bo-
haterów, walczyła o swoją wolność. Stała się jednym 
wielkim cmentarzem. Niemal każde podwórko, wolny 
skwer były miejscami spoczynku walczących i cywilów. 
Wg szacunkowych  danych w walkach powstańczych 
zginęło ok 16 tys. powstańców i 150 tys. ludności cy-
wilnej.  Zginęło też ok. 1,6 ty. żołnierzy gen. Berlin-
ga, którzy utworzyli przyczółek na Czerniakowie, ale 
była to spóźniona pomoc II Armii WP, uzależnionej 
od dowództwa  ZSRR.   Dzisiaj po latach wciąż cisną 
się  pytania, czy powstanie było potrzebne?  Śledząc 
losy powstania, które było elementem „Akcji Burza”,  
widzimy  jak ogromna była determinacja, szczególnie 
w ludziach młodych. Mieli oni dosyć terroru, pragnęli 

wolnej Polski i pomimo tak przeważającej siły wroga 
z planowanych 3 dni walczyli aż 63. 

Jednym z powstańców był rotmistrz Witold Pilecki, 
początkowo jako zwykły szeregowy, a następnie do-
wódca w słynnym zgrupowaniu Chrobry II.

Z inicjatywy radnego miejskiego i członka Klubu Hi-
storycznego Prawda i Pamięć, Romualda Rzeszutka 
Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę o nadaniu 
imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego dla nowego 
ronda przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

Uroczystość „odsłonięcia” ronda odbyła się  na kwa-
drans przed Godziną „W” –która była hasłem do roz-
poczęcia powstania. Głównym organizatorem uro-
czystości był Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”,  
a Patronat Honorowy pełnili: Marszałek  Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Po-
wiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, wójtowie Gmi-
ny Mielec Józef Piątek  i Gminy Tuszów Narodowy 
Andrzej Głaz- biorący udział w uroczystości. 

R. Paterak

świadkowie  wydarzeń i zaproszeni goście udali  się 
do domu strażaka na spotkanie, w czasie którego była 
okazja do wzruszających wspomnień. Rozpoczął je 
sołtys Malinia, wymieniając przybyłych na spotkanie 
świadków niedoszłej pacyfikacji, wśród których byli: 
Władysława Graniczka, Władysława Madetko, Janina 
Gawryś, Janina Krępa, Jan Krępa, Maria Krępa, Jani-
na Gąska- siostra ks. Ryniewicza.  Z kolei Wójt Gminy 
Andrzej Głaz, dziękując sołtysowi Malinia i wszystkim 
zaangażowanym w  przygotowanie uroczystości, pod-
kreślił, jak ważne jest pielęgnowanie własnej lokalnej 

historii o wydarzeniach, które miały kiedyś miejsce, 
a ks. prałatowi podziękował za piękne słowa skiero-
wane do zebranych, w tym  ukazujące historię i ak-
tualne problemy naszego społeczeństwa. „Cieszę się 
że są dzisiaj wśród nas władze samorządowe szcze-
bla powiatowego, a przede wszystkim ci, którzy pa-
miętają te chwile grozy 2 sierpnia 1944 roku” -mówił  
i nawiązał do dużej roli ks. Ryniewicza w ocalenie 
mieszkańców przed rozstrzelaniem. Dzisiaj to miejsce 
na błoniu upamiętnia kapliczka Matki Bożej Aniel-
skiej, której święto przypada 2 sierpnia.

Odsłonięcie ronda im. rotmistrza W. Pileckiego
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą konce-
lebrowaną przez licznie przybyłych kapłanów 
z parafii z terenu gminy oraz sąsiednich wraz 
z ks. Seniorem Franciszkiem Dziedzicem oraz 
kapelanem ks. Jerzym Skiminą. W homilii ks. 
Krzysztof Sudoł z Sarnowa podkreślił, że mamy 
przestrzegać naszych narodowych wartości  
i być dumni, że jesteśmy Polakami. ,,Nie ma ta-
kiej mocy, która by naród Polski potrafiła złamać 
‘’- przypomniał słowa generała, które tak bar-
dzo pasują do uroczystości i zaznaczył, że gene-
rał Sikorski oraz Jan Paweł II to dwie postacie 
patronujące tuszowskim szkołom, a rocznice 

ich urodzin są do siebie zbliżone. Po Mszy 
Świętej zebrani w świątyni w asyście woj-
skowej na czele z orkiestrą przeszli pod 
dom urodzenia generała, przy którym jest 
Jego Pomnik. Tam odbyła się dalsza część 
uroczystości.

Na tuszowskie święto licznie przybyli za-
proszeni goście, wśród których byli:  Szef 
Gabinetu Prezydenta Minister Adam 
Kwiatkowski, Senator RP Zdzisław Pupa, 
Marszałek Województwa Podkarpackie-
go Władysław Ortyl, Starosta Powiatu 
Zdzisław Tymuła, samorządowcy szcze-
bla powiatowego i gminnego, wójtowie 

okolicznych gmin, komendanci powiato-
wi Policji, WKU, PSP, delegacje stowarzy-
szeń z pocztami sztandarowymi, delegacje 
licznych instytucji szczebla państwowego  
i gminnego. 

Uroczystość miała charakter religijno-patrio-
tyczny z wojskową oprawą 5 Batalionu im. 
gen. Stanisława Hallera z Krakowa i orkiestrą 
wojskową z Lublina. W czasie Apelu Pamięci 
kpt Krzysztof Rybicki, dowódca uroczysto-
ści, przywołał  Generała Sikorskiego, jego 
żołnierzy okresu I wojny, wojny 1920 roku  
i II wojny światowej, w tym z terenu gminy 
Tuszów Narodowy oraz zmarłych w kata-
strofie smoleńskiej.

Ogólnopolskie obchody 135 Rocznicy Urodzenia
gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym

20 maja w Tuszowie Narodowym, miejscu urodzin gen. W. E. Sikorskiego miały 
miejsce uroczyste ogólnopolskie obchody jego 135 Rocznicy Urodzenia. Odbyły się 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, którego na uroczystości 
reprezentował Sekretarz Stanu- Szef Gabinetu Prezydenta Minister Adam 
Kwiatkowski. 

Orkiestra Wojskowa z Lublina

Z ŻYCIA GMINY

Wójt Gminy wręcza pamiątkę z okazji Jubileuszu 35 lat 
nadania imienia gen. Sikorskiego SP  

w Tuszowie Narodowym

Uczniowie SP w Tuszowie Narodowym
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Blisko związani są oni z naszą gminą, do 
której przybyli w 1967 roku. Ich pierwsze lata 
pracy przypadały na niełatwy okres, wymagały 
wielu wyrzeczeń i poświęceń. W tym czasie była 
też budowa ośrodka zdrowia. Pan Jerzy Rzepka 
zaangażował się również w dokumentowanie 
lokalnej historii, w szczególności upamiętnianie 
postaci wielkiego Polaka generała Sikorskiego 
urodzonego w Tuszowie Narodowym. 

W uroczystości jubileuszowej, poprzedzonej 
Mszą  Świętą w kościele parafialnym w Tuszowie 
Narodowym brał,  udział   Andrzej Głaz wójt gminy, 
który w imieniu swoim i mieszkańców skierował  
pod adresem Dostojnych Jubilatów serdeczne 
gratulacje, wyrazy uznania i życzenia: 

„Dziękuję za Waszą długoletnią pracę 
zawodową, troskę o zdrowie mieszkańców, 
a także angażowanie się w prace społeczne  
i rozwój gminy. 
Dziękuję również za przykład pięknego życia 
i pielęgnowanie rodzinnych wartości w myśl 
nauki kościoła.  Życzę również dobrego zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, samych radosnych 
chwil, błogosławieństwa Bożego oraz kolejnych 
jubileuszy”.

Z ŻYCIA GMINY
Marszałek Podkarpacki Władysław Ortyl zaakcento-
wał: ,,że w Tuszowie Narodowym serce Polski biło  
i bije mocniej’’ i poprosił, aby to przesłanie przekazał 
Pan Minister Prezydentowi RP.
Wójt Gminy Andrzej Głaz po powitaniu gości nawią-
zał do ostatnich wydarzeń w kraju, stawiając za wzór 
godny naśladowania Generała Sikorskiego i krytyko-
wał działania opozycji obecnego rządu.

Uroczystość była okazją do wręczenia Medali Pro Pa-
tria dla TSK im. gen. W. E. Sikorskiego oraz  Pani Marii 
Hałaj emerytowanej kierowniczki GBP, księdza Prałata 
Franciszka Dziedzica proboszcza w Tuszowie Narodo-
wym w latach 1966 – 2002, Jerzego Rzepki honorowe-
go prezesa TSK- za całokształt działalności związanej 
z pielęgnowaniem pamięci o generale Sikorskim oraz 
Adama Gryczmana i Romualda Rzeszutka z Mielca  

z klubu historycznego „Prawda i Pamięć” 
za przywołanie pamięci o żołnierzach wy-
klętych. Również w tym dniu TSK otrzyma-
ło z rąk Ministra Adama Kwiatkowskiego 
Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej za 
całokształt działalności w okresie ostatnich 
25 lat. W tym też dniu Szkoła Podstawowa  
w Tuszowie Narodowym reprezentowana 
przez Małgorzatę Wieczerzak otrzymała  
z rąk wójta Gminy Andrzeja Głaza i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Waldemara 
Maziarza pamiątkę z okazji Jubileuszu –  
35 lat nadania jej, jako jednej z pierwszych 
w kraju, imienia generała W. E. Sikorskie-
go.Wpisy do Złotej Księgi. Ministra A. Kwiatkowskiego

Złoty Jubileusz
1 października 2016 roku Państwo Ewa i Jerzy Rzepkowie - tuszowscy lekarze 
obchodzili Jubileusz 50 lecia małżeństwa. 

R. Paterak

Dostojni Jubilaci z wójtem gminy
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Przyznano nagrody w kategoriach indywidualnych 
dla 8 osób za całokształt działalności i 7 osób za szcze-
gólne osiągnięcia. W kategorii zbiorowej zarząd woje-
wództwa przyznał 11 nagród - w tym 8 za całokształt 
pracy oraz 3 za szczególne osiągnięcia. W tej kate-
gorii wśród nagrodzonych za szczególne osiągnięcia 
było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Gen W.E.  
Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. Wnioskodawcą 
o przyznanie nagrody był Andrzej Głaz wójt gminy  
Tuszów Narodowy.
Podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kul-

tury medale, listy gratulacyjne oraz stypendia twór-
cze wręczali laureatom wicemarszałkowie Bogdan 
Romaniuk oraz Maria Kurowska, a także przewodni-
czący sejmiku Jerzy Cypryś. Nagrodę dla Towarzystwa 
odebrał honorowy Prezes Towarzystwa Jerzy Rzepka, 
wiceprezes Zarządu Renata Paterak, sekretarz zarzą-
du Patrycja Krempa. Na zakończenie gali wystąpiła 
Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek „Incanto” 
- tegoroczny laureat nagrody Zarządu Województwa 
Podkarpackiego.
Zarząd województwa co roku przyznaje nagrody  
w dziedzinie kultury. W 2016 roku wpłynęło 68 wnio-
sków z czego 49 dotyczyło zgłoszeń indywidualnych, 
a 19 zbiorowych. Przy ocenie wniosków bierze pod 
uwagę m.in. szczególne osiągnięcia oraz wpływ dzia-
łalności na  wzbogacanie dorobku kulturowego regio-
nu. 
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne im. Gen Sikor-
skiego w 2015 roku obchodziło 25-lecie swojej dzia-
łalności. Jest organizacją, która w istotny sposób przy-
czynia się do utrwalania lokalnej historii, pielęgnując 
pamięć o wielkim Polaku generale Sikorskim.  Ma 
swoje zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego, 
w tym poprzez działalność  wydawniczą czy promo-
cyjną.                                                                                                                   

Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego
Twórczość artystyczna, upowszechnianie i ochrona kultury – w takich kategoriach 
Zarząd Województwa nagrodził najlepszych twórców kultury w 2016 roku. 

Nagroda została przyznana na podstawie § 2 uchwały 
Nr XXIV/180/2008 Rady Gminy Tuszów Narodowy  
z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu 
przyznawania wyróżnień i nagród dla sportowców 
Gminy Tuszów Narodowy, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym 
współzawodnictwie sportowym.

Łukasz Midura od lat uprawia tę dyscyplinę 
sportową, zdobywając liczne  nagrody i wyróżnienia, 
równocześnie promując gminę, w której się urodził  
i mieszka. Ponadto bezinteresownie prowadzi,  
w miarę wolnego czasu, zajęcia taneczne z dziećmi  
i młodzieżą w Wiejskim Domu Kultury w Grochowem. 
Wójt gminy, zwracając się do nagrodzonego, 

Nagroda dla Łukasza Midury
12 sierpnia Andrzej Głaz Wójt gminy Tuszów Narodowy w obecności przewodniczącego 
Rady Gminy Waldemara Maziarza i sekretarz gminy Renaty Paterak wręczył dla 
Łukasza Midury z Grochowego I nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w skali 
krajowej i międzynarodowej w tańcu salsa. 

Z ŻYCIA GMINY

R. Paterak

WDK w Rzeszowie. Nagrodzeni w kategorii za całokształt pracy
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podkreślał, że  wielką przyjemnością wręcza 
przyznaną  nagrodę, którą pozytywnie  
i jednogłośnie  zaopiniowali radni rady gminy  
na posiedzeniu połączonych komisji i  życzył 
dalszych sukcesów, tak w życiu zawodowym jak  
i osobistym.

Ważniejsze osiągniecia i występy 
nagrodzonego zawodnika w ostatnich 

latach
- reprezentant Polski na mistrzostwach świata 
w tańcu sportowym 2014,
- Mistrz Polski 2014 Salsa Shines Mężczyzn, 
Przemyśl, 24-25 maja 2014,
- Mistrz Polski 2014 Latino Show Solo Mężczyzn, 
Przemyśl, 24-25 maja 2014,
- II V-ce Mistrz Polski 2014 Salsa Pary Dorośli, Przemyśl, 
24-25 maja 2014,
- II V-ce Mistrz Polski 2014 Salsa Duety Mieszane, 
Przemyśl, 24-25 maja 2014,
- III Miejsce Baltic Salsa Show Cup 2014 - Salsa Shines, 
Kłajpeda, 28 lutego-2 marca 2014,
- III Miejsce Baltic Salsa Show Cup 2014 - Salsa Couples 
Dorośli, Kłajpeda, 
  28 lutego-2 marca 2014.
- mistrzostwo Europy w salsie duety dorosłych  
(w duecie z Izabelą Pobocha) federacji WADF, Płock, 
13-14 czerwca 2015,
- mistrzostwo Europy w dance show caribbean solo 
dorośli federacji WADF, Płock, 13-14 czerwca 2015,
- wicemistrzostwo Europy w salsie solo mężczyzn 
federacji WADF, Płock, 13-14 czerwca 2015,
- wicemistrzostwo Europy w salsie pary dorośli  

(w parze z Izabelą Pobocha) federacji WADF, Płock,  
13-14 czerwca 2015,
- wicemistrzostwo Polski w latino show solo mężczyzn 
federacji IDO, Jędrzejów, 28-29 marca 2015.  
- reprezentant Polski na mistrzostwa świata w tańcach 
karaibskich,  Sankt Petersburg, 15-16 października 
2016,
- Mistrz Polski 2016 Salsa Pary Dorośli, Przemyśl,  
16-17 kwietnia 2016,
- Wicemistrz Polski 2016 Salsa Solo Dorośli, Przemyśl, 
16-17 kwietnia 2016,
- Grand Prix Polski 2016 Salsa Duety Dorośli, Kielce, 
16-17 stycznia 2016,
- Grand Prix Polski 2016 Salsa Pary Dorośli, Bilcza,  
21 maja 2016,
- Grand Prix Polski 2016 Salsa Pary Klasa „S”, Bilcza, 
21 maja 2016.
 

Z ŻYCIA GMINY

17 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej  dy-
rektorzy szkół  wzięli udział w uroczystym spotkaniu 
z wójtem gminy, w centrum pamięci gen. Sikorskie-
go. Była to okazja do przyjęcia 
ślubowania od  Pań: Barbary 
Jabłońskiej, Moniki Nowak  
i Ewy Indyk, awansowanych 
na nauczycieli mianowanych.  
W imieniu władz samorzą-
dowych i własnym Dyrekto-
rom, wszystkim Nauczycie-
lom, Pedagogom i Pracow-
nikom Oświaty wójt gminy 
Andrzej Głaz podziękował 
za trud i zaangażowanie  
w edukację i wychowanie 
młodych pokoleń. Życzył aby 
wykonywanie tego pięknego 
zawodu dostarczało satys-
fakcji i społecznego uzna-

nia, a podejmowany trud był źródłem satysfakcji,  
zaś przekazywana wiedza i pasja nauczania spotykała się  
z szacunkiem i uznaniem uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej 
F. Ungeheuer
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Grupa A 

Tuszów Narodowy 1. 
Borki Nizińskie2. 
Dębiaki3. 
Grochowe I4. 
Grochowe II5. 
Sarnów6. 
Czajkowa7. 
Ławnica 8. 
 

Malinie II9. 
Jaślany10. 
Malinie I11. 
Babicha12. 

Grupa C

Malnie II1. 
Grochowe II2. 
Grochowe I3. 
Czajkowa4. 

Grupa CT i F Dziewczęta

Malinie II1. 
Tuszów Narodowy2. 

Grupa CT i F Chłopcy

Malinie I1. 
Malinie II2. 
Tuszów narodowy3. 
Jaślany4. 
Borki Nizińskie5. 

KOLEJNOŚĆ  MIEJSC

W turnieju o puchar Wójta Gminy wzięły udział naj-
lepsze drużyny piłkarskie Gminy Tuszów Narodowy. 
Eliminacje do turnieju zostały rozegrane 9-10 lipca br. 
na trzech stadionach sportowych, natomiast turniej 
finałowy odbył się tydzień później, 17 lipca br. na sta-
dionie sportowym w Jaślanach. Wzięły w nim udział  
4 drużyny: zwycięzcy eliminacji i gospodarz turnieju.

W pierwszym półfinale, po bardzo zaciętym meczu 
drużyna gospodarzy, LKS „Pitmark” Jaślany, uległa do-
brze zorganizowanej drużynie z Tuszowa Narodowego 
0: 1. W drugim półfinale zdecydowanie lepsza okaza-
ła się drużyna z Dębiaków, wygrywając z Babichą 3: 0. 
W konkursie rzutów karnych decydującym o trzecim 
miejscu w turnieju wygrała drużyna z Jaślan.

Turniej o puchar Wójta Gminy
Drużyna LKS DĘBIAKI po raz pierwszy wygrała turniej piłki nożnej o puchar Wójta 
Gminy Tuszów Narodowy.

Z ŻYCIA GMINY

R. Paterak

Tradycyjnie  zawody   cieszyły 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem publiczności, która 
z zapałem dopingowała swoim 
drużynom. W rywalizacji wzię-
ły udział 23 jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z tere-
nu Gminy Tuszów Narodowy 
(12 męskich i 4 kobiece) oraz 
6 drużyn młodzieżowych (4 
męskie i 2 dziewczęca). Orga-
nizatorami imprezy byli: Wójt 
Gminy Tuszów Narodowy, Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Tuszowie Narodowym 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Maliniu II. Przewodniczą-
cym składu sędziowskiego był brygadier Marek 
Matubowski, z-ca  komendanta  powiatowego 
PSP w Mielcu. 
Jak co roku poziom był wysoki, rywalizacja za-
cięta, a pogoda sprzyjała zawodnikom. Drużyny 
walczyły w dwóch konkurencjach: sztafecie po-
żarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bo-
jowych. W kategorii drużyn męskich zwyciężyła 
jednostka OSP Tuszów Narodowy, która zdobyła 

rewelacyjny czas (94,61 s), i wykonała konkuren-
cje bez punktów karnych. W grupie kobiet zwy-
ciężyła jednostka Malinie II. Wśród męskich Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepsza była 
drużyna z Malinia I. W grupie dziewcząt I miejsce 
zajęła drużyna OSP Malinie II.
Wójt Gminy Andrzej Głaz, wręczając nagrody, 
składał drużynom gratulacje a dziękując za udział 
w zawodach, podkreślał rolę i znaczenie druhów 
strażaków w życiu gminnej społeczności. 

Zawody Sportowo - Pożarnicze  
7 sierpnia na stadionie w Maliniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
Do rywalizacji w różnych grupach stanęły 22 drużyny.

Wręczanie Pucharu kapitanowi zwycięskiej drużyny- OSP Tuszów Narodowy
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Finałowy mecz turnieju pomiędzy Tuszowem Na-
rodowym a Dębiakami był  wyrównany. Losy finału 
rozstrzygnęła ostatnia, piąta kolejka rzutów karnych: 
rzut karny wykonywany przez zawodnika Tuszowa 
Narodowego, Piotra Ceberę, obronił bramkarz Dę-
biaków, Tomasz Hyjek, a chwilę potem decydującego 
karnego pewnie strzelił Tomasz Stala, kapitan druży-
ny Dębiaków.
Ostateczna kolejność drużyn w turnieju: 
1. LKS Dębiaki 
2. LKS Tuszów Narodowy
3. LKS PITMARK Jaślany 
4. LKS Babicha 
5 - 7. LKS JUTRZENKA Ław-
nica, LKS SOKÓŁ Malinie, 
LKS STRAŻAK Grochowe
Puchar, dyplomy i nagrody 
finansowe dla drużyn (od-
powiednio: 1200, 1000, 
800, 600, 300 zł) wręczyli: 
Wójt Gminy Andrzej Głaz 
i radny z Jaślan Krzysztof 
Kapel. Turniej już trady-
cyjnie cieszący się dużym 

zainteresowaniem widzów został rozegrany przy po-
chmurnej i deszczowej pogodzie, a sędziowali go ar-
bitrzy z Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku 
Piłki Nożnej w Rzeszowie, w składzie: Krzysztof Bom-
ba, Grzegorz Nycek i Mateusz Chrabąszcz.
Drużyna LKS DĘBIAKI, której od lat prezesem jest Jan 
Stec  zdobyła po raz pierwszy Puchar Wójta, co spra-
wiało jej szczególną radość. 

Sokół Malinie wygrał turniej piłkarski juniorów

Turniej odbył się w niedzielę, 3 lipca 2016 roku, 
na obiektach ORLIKA w Jaślanach, przy licznie 
zgromadzonej publiczności.
Wzięło w nim udział  6 drużyn 6-osobowych;  
grano systemem „każdy z każdym”, w dwóch grupach 
eliminacyjnych. Następnie wicemistrzowie grup 
zagrali o trzecie miejsce, a na zakończenie turnieju 
mistrzowie grup zagrali w finale.
Ostateczna Kolejność drużyn 
1. LKS Sokół Malinie
2. LKS Pitmark Jaślany
3. LKS Dębiaki
4. LKS Strażak Grochowe
5. LKS Babicha i LKS Tuszów Narodowy

Pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych drużyn 
i dyplomy dla wszystkich wręczyli Wójt Gminy, Pan 
Andrzej Głaz i wiceprezes LKS Pitmark Jaślany, Pan 
Michał Trela.
Zwycięska drużyna LKS Sokół Malinie wystąpiła  
w następującym składzie: Maciej Walczak, Szymon 
Rado, Krzysztof Mierzwa, Marek Radłowski, Tomasz 
Kędzior, Mateusz Świątek. 
Turniej zorganizował Ludowy Klub Sportowy PITMARK 
Jaślany,  przy organizacji  pomagała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jaślanach na czele z Prezesem Krzysztofem 
KAPEL oraz Stowarzyszenie „Jaślany”, z Prezesem 
Andrzejem RUP.

Drużyna Sokoła Malinie, po trzyletniej dominacji Pitmarku Jaślany, została zwycięzcą 
corocznie rozgrywanego turnieju piłki nożnej juniorów młodszych (ur. 1999 i młodsi) 
o puchar Wójta Gminy.

F. Ungeheuer

Z ŻYCIA GMINY

Zwycięska drużyna LKS Dębiaki

Finaliści Turnieju
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Z tej okazji odbył się festyn sportowy  pod hasłem 
„Aktywność poprawia zdrowie” sfinansowany  
z  środków Powiatu mieleckiego  i Gmi-
ny Tuszów Narodowy. Na nim domino-
wały konkurencje sportowe: mecz piłkar-
ski  juniorów starszych, oraz turniej pił-
ki siatkowej i turniej  piłkarski oldboyów,  
a także konkurencje rekreacyjne -przeciąganie 
liny, rzut piłką do celu, podnoszenie odważni-
ka. 

Jerzy Sobowski- prezes zarządu gminnego LZS, 
działacz LKS Sokół Malinie, a zarazem gospo-
darz imprezy przywitał przybyłych gości, licznie zgro-
madzoną publiczność  oraz zawodników  uczestniczą-
cych w poszczególnych konkurencjach.   Były wśród 
nich drużyny oldboyów: Malinia, Chrząstowa, Górek, 
Czermina.

Na  uroczystość przybyli: Starosta powiatu Zbigniew 
Tymuła , Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, 
Przewodniczący Rady Waldemar Maziarz oraz Radni 
powiatu mieleckiego Zdzisław Lasota, Joanna Rębisz 
oraz   Antoni Skawiniski, a także radni  RG Marci Trel;a 
i Waldemar Sieczka, z Podkarpackiego Zrzeszenia LZS 
reprezentowali:  Józef Krzywonos i Andrzej Matejski, 
Leszek Krepa, Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS 
Krzysztof Wieczerzak.

Z tej okazji „Medalami 70 lecia LZS” zostali uhonoro-
wani: Andrzej Głaz-wójt gminy, Jan Tarapata –radny 
wojewódzki, Jan Maziarz –sołtys Malinia, Andrzej 
Woś, Kamuda Piotr, Ryszard Ciemięga, Stanisław Or-
tyl, Korb Zdzisław, ,Edward Guzy, Władysław Sajdak, 
Rup Edward,J ózef Dąbrowski, ,Bik Zdzisław, Woj-
ciech Ortyl, Tadeusz Kopera,  Francisek Ungehauer, 

Jan Dubiel. Wręczenia dokonał Józef Krzywonos wraz  
z Andrzejem Matejskim i Krzysztofem Wieczerzakiem.  
W  Rzeszowie  podczas zjazdu wojewódzkiego LZS 
medale  takie otrzymali Jerzy Sobowski i Jan Stec.

Odznakami Zasłuzony Działacz LZS  zostali Uhonoro-
wani: Hieronim Kwiecień, Jan Maziarz, Jan Dubiel, 
Stanisław Głaz , Stanisław Kusek, Leszek Jachowicz, 
Adam Maksoń, Jerzy Zając,  Tomasz Taran, Łukasz  Da-
niel.
Złotą Odznaką Honorową  LZS odznaczono: 
Waldemara Maziarza Przewodniczącego Rady Gmi-
ny, Mariusza Furdynę, Adama Maksonia, Joannę Ta-
ran, Tomasza Tarana, Andrzeja Fudalego, Jerzyego 
Piekarskiego,Piotra Głaza, Mariolę Pelic, Grzegorza 
Niedbałę, Józefa Płoszaja, Stanisława Bika, Michała 
Swiątka, Krzysztofa Kierys, Marka Kamudę, Kamila 
Maziarza, Wojciecha Więcka.
„Srebtną Honorową Odznaka LZS” otrzymali: Je-
rzy Swiatowiec, Mirosław Guzda, Zbigniew Winiarz, 
Chlebicki Kamil, Szymon Rado, Kasprzk Jakub, Mierz-
wa Kamil. 
„Brązową honorową odznakę LZS”: Waldemar Siecz-
ka, Marcin Trela, Adam Winiarz, Radłowski Marek, 
Krzysztof Mierzwa, Mateusz Swiątek.
Odznaki „Zasłuzony dla Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej” otrzymali: Kazimierz Nowak, Leszek Jacho-
wicz, Bronisława Zięba, Mariusz Furdyna, Jan Dubiel, 
Piotr Kamuda, Edward Kowalski, Bogdan Wegrzyn, Ja-
cek Sęk, Tomasz Taran, Wojciech Barnat,  a wreczenia 
dokonał Tadeusz Kulik- Prezes PZPN -Podokreg Rze-
szów.
Ponadto wręczono podziękowania działaczom i sym-
patykom LZS, którymi są: Marek Trela, Robert Dziekan, 
Mariusz Kasza, Józef Lubacz,  Antonczyk Krzystzof, Li-
dia Rakoczy dyr szkoły w Maliniu, oraz OSP Malinie I-
Wieczerzak Jerzy  i Piotr Mączyński za wkład włożony 
w rozwój kultury fizycznej na naszym terenie.

70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych
26 czerwca 2016 roku miały miejsce  uroczystości z okazji obchodów 70 - lecia 
powstania ludowych zespołów sportowych   połączone z inauguracja obchodów  
70 - lecia powstania LKS Sokół Malinie. 

Z ŻYCIA GMINY

J. Sobowski
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ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2016/2017                                                                         
Zgodnie z tradycją, gimnazjum  zainaugurowało 
nowy rok szkolny uroczystą mszą św. odprawioną  
w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych w Tuszowie Narodowym. Kolejnym 
punktem programu było uroczyste odśpiewanie 
hymnu, wystąpienie pani Stanisławy Kardyś,  dyrek-
tor szkoły i pana Andrzeja Głaza, wójta Gminy Tu-
szów Narodowy. Po części oficjalnej odbyła się część 
artystyczna nawiązująca do 77. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i patriotycznej postawy Pola-
ków w owym czasie. Montaż został przygotowany  
pod kierunkiem pań Moniki Rzeźnik i Anety Dudek.                                                                                                                                           
NARODOWE CZYTANIE „ QVO VADIS” HENRYKA 
SIENKIEWICZA                                                                                              
2 września 2016 roku społeczność  szkoły aktywnie 
przystąpiła do  akcji narodowego czytania powieści  
„Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza. W bieżącym roku 
szkolnym spotkanie odbyło się w  plenerze, czyli na 
Placu gen. Władysława E. Sikorskiego. Uroczystość 
została zainaugurowana przez Panią Stanisławę Kar-
dyś - dyrektor gimnazjum. Czytanie powieści rozpo-
czął pan Andrzej Głaz – Wójt Gminy Tuszów Narodo-
wy. Tradycyjnie  do czytania przyłączyła się Pani Re-
nata Paterak, Sekretarz Gminy, która wspomniała, że 
wychowała się na literaturze Henryka Sienkiewicza. 
Młodzież gimnazjum wzięła udział w konkursie zwią-
zanym z umiejętnością słuchania fragmentów powie-
ści. Na pierwszym miejscu uplasowały się Magdalena 
Bernat i Julia Maziarz, drugie miejsce zajęła Aleksan-

dra Gesing, trzecie miejsce na-
leżało do Mateusza Napieracza  
i Tomasza Dydo. Uczniowie 
otrzymali symboliczne nagrody 
i upominki.  Organizacją tego-
rocznej akcji Narodowego Czyta-
nia zajmowały się Zofia Skwara, 
Zofia Kardyś, Barbara Ćwięka – 
Występek, Grażyna Kusek, Mar-
ta Ryniewicz i Stanisław Pelic. 
Dekorację wykonali uczniowie  

z klasy IIIa pod kierunkiem Justyny Stan.                                             
WYCIECZKI EDUKACYJNO - INTEGRACYJNE                                                                             
Grupa 48 uczniów klas III a,b,c 9 września br. uczest-
niczyła wyjeździe do Oświęcimia, Brzezinki, Tyńca  
i Krakowa. Podczas zwiedzania obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz- Birkenau  młodzi ludzie poznali 
okrucieństwo niemieckiego okupanta na terenie Pol-
ski. W trakcie zwiedzania zapoznali się też z warunka-
mi życia więźniów, ich eksterminacją oraz sposobem 
upamiętniania ofiary życia wielu milionów ludzi. Mło-
dzież oddała wszystkim zamęczonym hołd, zapalając 
symboliczne znicze pamięci pod ścianą straceń bloku 
11. i przy pomniku w  Brzezince. Później gimnazjali-
ści odwiedzili najstarsze opactwo benedyktyńskie  
w Tyńcu, by poznać  historię bractwa działającego od 
1044 roku do dzisiaj na ziemiach polskich. Kolejnym 
punktem wycieczki był Kraków ze swoim bogactwem 
architektury i kultury. Wycieczkę zorganizowała pani 
Renata Lasek, opiekę sprawowały panie Barbara Ćwie-
ka –Występek, Marta Ryniewicz  i Monika  Rzeźnik.                                                                                               
W integracyjnej wycieczce do Sandomierza uczest-
niczyli uczniowie klas pierwszych gimnazjum  pod 
czujnym okiem wychowawców pań Zofii Skwary  
i Wioletty Zając. Uczniowie obejrzeli panoramę miasta  
z Bramy Opatowskiej, odwiedzili zbrojownię rycerską, 
dom Jana Długosza, sandomierską katedrę, Furtę Do-
minikańską zwaną, wąwóz Królowej Jadwigi, zamek 
królewski, ratusz, gotycki kościół świętego Ducha  
i kościół św. Pawła.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Tuszowie Narodowym

SZKOŁY

Wójt Gminy w czasie czytania

B. Ćwięka-Występek
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Ksiądz katecheta Zbigniew Kata przypomniał o obo-
wiązkach i wlał w serca uczniów nadzieję na przyszłość.
Następnie w szkołach odbyły się spotkania w podnio-
słej atmosferze. Wspominano wrzesień 1939 roku. 

Dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak przypomniała 
zebranym dzieciom i rodzicom zasady obowiązujące  
w szkole oraz zapoznała wszystkich z nowościami: zaję-
cia w roku szkolnym będą trwać do 23 czerwca 2017 r; 
klasa szósta nie kończy szkoły podstawowej; obowiązek 
nauki w klasie pierwszej dotyczy dzieci siedmioletnich.  
Rok szkolny 2016/2017 jest rokiem wolontariatu. 
Szczególną uwagę będzie się przykładać do wycho-
wania na bazie wartości, nauki w oparciu o inno-
wacje, z naciskiem na kształtowanie kompetencji 
czytelniczych. W związku z tym Szkoła Podstawowa  
w Tuszowie Narodowym przystąpiła do pilotażu inno-
wacji nauki programowania. Odbywają się cykliczne 
spotkania czytania książek Henryka Sienkiewicza.
W celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa szko-
łę odwiedzili policjanci z powiatowej komendy  
w Mielcu. Dzieci klas młodszych uczyły się bezpiecz-

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

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się uroczystą mszą świętą: w kaplicy w Grochowem 
dla społeczności filii i w kościele parafialnym – dla społeczności szkoły w Tuszowie 
Narodowym.

SZKOŁY

Święto szkoły to dzień szczególny – to oddanie 
czci Ojcu Świętemu, głębsze poznanie 
jego nauki, szczególnie tej kierowanej 
do młodych, jak również kierowanej do 
nauczycieli i wychowawców. Święto szkoły to 
również wielka lekcja patriotyzmu, ale także 
nauka bycia razem. Uroczystości rozpoczęły 
się mszą św. w Kościele Parafialnym pw. 
MBWW w Tuszowie Narodowym. Po mszy 
św. uczestnicy uroczystości przeszli pod 
figurę Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty  
i zapalono znicze. Dalsza część uroczystości 
odbyła się w budynku gimnazjum. Młodzież 
przedstawiła wspaniałe, wzruszające 
i skłaniające do refleksji widowisko słowno- 
muzyczne ph. „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. 
W uroczystościach brali udział: p. Barbara Obara 
przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Óswiaty, 

władze samorządowe, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy 
szkół z terenu gminy oraz rodzice. Pan Andrzej Głaz wójt 
gminy Tuszów Narodowy pogratulował społeczności 
gimnazjum wspaniałego Patrona: Święty Jan Paweł 
II to autorytet dla wielu pokoleń na całym świecie, 

człowiek, dla którego wartości chrześcijańskie  
i patriotyczne stały zawsze na pierwszym miejscu. 
Swoim życiem dawał niezwykłe świadectwo wiary, 
pokazywał jak pięknie i godnie żyć.

W czasie obchodów Święta Patrona 
szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste 
ślubowanie na sztandar gimnazjum. Dzień 
Patrona był tak wyjątkowy, jak jego bohater – św. 
Jan Paweł II. Jego  idee i myśli są wiecznie żywe 
w naszym codziennym działaniu. Jesteśmy dumni, 
ze nasza szkoła nosi imię tego Wielkiego Polaka.

18 października 2016r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodo-
wym obchodziło Święto Patrona. 

Święto Patrona Szkoły

S. Kardyś
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Wspólnie z nauczycielami i rodzicami dzię-
kowali za wakacyjny odpoczynek oraz moż-
liwość powrotu do pięknie odnowionego 
budynku. W wyniku intensywnie prowadzo-
nych prac udało się częściowo przebudować 
cały parter, gabinet dyrektora i wicedyrek-
tora oraz sekretariat. W nowych salach uczą 
się klasy: 0b, Ib i III. Maluchy zyskały piękną 
świetlicę, a dzieci z klas I-VI pracownię kom-
puterową i łazienkę.  Aula została przedzielo-
na rozsuwaną ścianą, dzięki czemu powstały 
dwa dodatkowe pomieszczenia, w których mogą od-
bywać się zajęcia. Trwają prace na boisku szkolnym.
2 września opiekunka Samorządu Uczniowskiego 
oraz wychowawcy klas zorganizowali imprezę plene-
rową z okazji pożegnania lata. 
27 września nasi uczniowie i nauczyciele dołączy-
li do akcji „Sprzątanie świata”, porządkując tereny 
wokół szkoły. Dzieci zaopatrzone w rękawice i worki 
zebrały śmieci z przydrożnych rowów, boiska i placu 
zabaw.
28 września na zaproszenie pani Małgorzaty Dusz-
kiewicz do szkoły w Maliniu przyjechał pan Roman 
Rusin. Spotkał się z uczniami klas III – VI, by opowie-
dzieć o swoim ojcu, pułkowniku Aleksandrze Rusinie. 
Historia żołnierza wyklętego przedstawiona w bardzo 
obrazowy sposób spotkała się z ogromnym zaintere-
sowaniem zebranych. 
29 września klasy II a i II b pod opieką pani Ka-
tarzyny Sikory, pani Anny Jachowicz i pani Lidii Ra-
koczy wybrały się na wycieczkę do Sandomierza. 
Dzieci zwiedziły Rynek Starego Miasta, Podziemną 

Trasę Turystyczną, Bramę Opatowską i Zbrojownię 
Rycerską, gdzie poznały historię Sandomierza i legen-
dy związane z miastem. Następnie oglądały Bazylikę 
Katedralną, podziwiały jej wielkość i bogato zdobione 
wnętrze. Kolejnym punktem wycieczki był rejs stat-
kiem po Wiśle, który okazał się największą atrakcją 
dla młodych uczestników. Uczniowie zobaczyli rów-
nież sandomierskie wąwozy, poszerzając swą wiedzę 
z przyrody. 
4 października w ramach realizacji projektu 
„Książka moim przyjacielem” uczniowie klasy I a i I 
b pod opieką pani Marii Jamróz i pani Marii Leśniak 
udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie 
Narodowym. Pani Dyrektor Patrycja Krempa w bar-
dzo ciekawy sposób opowiedziała o księgozbiorze 
oraz o sposobie korzystania z wypożyczalni i czytel-
ni. Przeprowadziła także zajęcia warsztatowe na te-
mat baśni. Następnie pierwszoklasiści zwiedzili Izbę  
Pamięci Generała Władysława Sikorskiego. 
20 września 2016r. na obiektach  Klubu Sportowe-
go LKS Stal Mielec odbył się finał Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. Bardzo dobrze 

Zespół Szkół im. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Maliniu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maliniu rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą Świętą 
odprawioną przez księdza Andrzeja Ramsa.

SZKOŁY
nego poruszania po ulicy, w drodze do i ze szkoły. 
Szkoła przygotowuje się do doposażenia w nowocze-
sny sprzęt oraz do remontu boiska sportowego, na 
którym powstanie kort tenisowy.
Trwa realizacja projektu „Bezpieczna plus”, który zdo-
był najwyższą ocenę za swoją zawartość merytorycz-
ną. Oceniali eksperci Kuratorium Oświaty.
Działania nauczycieli i personelu szkoły są skupione 
na bezpieczeństwie dzieci. W związku z tym szkoła 
przystąpiła do projektu „Chronimy dzieci”. Jest on na 
etapie tworzenia polityki bezpieczeństwa.
Po koniec września uczniowie wzięli 
udział w akcji „Sprzątania Świata”. Na 
co dzień uczą się żyć w zgodzie z zasa-
dami ekologii.
Hasłem przewodnim programu wy-
chowawczego szkoły w tym roku są 
słowa Świętego Jana Pawła II: 
Człowiek nie może być tylko wycho-
wywany. Musi wychowywać samego 
siebie, być dla siebie wychowawcą.
W ramach wolontariatu nauczy-
ciele prowadzą dodatkowe zajęcia  

z dziećmi wymagającymi pomocy bądź chcącymi 
rozwijać swoje umiejętności. Cała społeczność przy-
gotowuje się do udziału w „Szlachetnej paczce” 
oraz innych akcjach wspomagających osoby będące  
w potrzebie.
W punkcie przedszkolnym w tym roku szkolnym wy-
chowuje się 50 dzieci w wieku 3-5 lat. Nasze przed-
szkole cieszy się zaufaniem rodziców, zapewniając 
troskę całego personelu.
Uśmiech dzieci jest największą nagrodą za trud i po-
święcenie. M. Wieczerzak
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Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 
2016/2017
1 września 2016 r. o godz. 9.15 w budynku Zespołu 
Szkół w Jaślanach nastąpiła inauguracja roku szkol-
nego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się  mszą 
św. w Kościele Parafialnym p.w. NPNMP w Jaślanach 

celebrowaną przez Ks. Kanonika Stanisława Rząda. 
Następnie uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli  
w spotkaniu inauguracyjnym w szkole. Po przywita-
niu wszystkich obecnych oraz uroczystym odśpiewa-
niu hymnu, dyrektor szkoły Zygmunt Krempa zapo-
znał zebranych z priorytetami  polityki oświatowej 

państwa w bieżącym roku szkolnym, 
z uwzględnieniem wprowadzonych 
zmian oraz strategią przyszłych zmian 
strukturalnych i merytorycznych. Przed-
stawił organizację  pracy szkoły i przed-
szkola w b. roku szkolnym oraz  wyra-
ził wolę ścisłej współpracy z rodzicami  
i innymi partnerami szkoły. Po części 
oficjalnej uczniowie spotkali się z wy-
chowawcami klas, którzy zapoznali ich 
z planem zajęć i wyposażyli w podręcz-
niki szkolne.

Zespół Szkół im. bł. Ks. J. Popiełuszki w Jaślanach

zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły:
- I miejsce w skoku wzwyż - Kacper Krępa z klasy VI,
- II miejsce w skoku wzwyż - Bartosz Ochalik z klasy 
VI,
- III miejsce w skoku wzwyż - Jakub Sowa i Michał Bąk 
z klasy IV,

- II miejsce w biegu na dystansie 60 m - Emilia Gagat 
z klasy VI,
- III  miejsce w biegu na dystansie 60 m - Nikola Gro-
ele z klasy VI,
- III  miejsce w biegu na dystansie 60 m - Kacper Ko-
zak z klasy VI.

Obchody Święta Patrona Szkoły w dniu 19.10.2016 
r. rozpoczęły się Mszą Św. w  Kościele  parafialnym  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach. Mszy 
świętej przewodniczył  ksiądz proboszcz- Stanisław 
Rząd, który w wygłoszonej homilii zwrócił się do 
zgromadzonych w świątyni, by pozostawali pod 
wpływem wielkiej osobowości ks. Jerzego. Zwrócił 
uwagę na pokorę, skromność i niezwykłą odwagę 
bohatera uroczystości. Podczas Mszy Świętej ks. 
Stanisław Rząd dokonał uroczystego poświęcenia 
obrazu bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajdującego się  
w Kaplicy Św. Anny.
Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz  
z kościoła do szkoły. Liczny korowód był prowadzony 
przez poczty sztandarowe ze wszystkich szkół  
z tuszowskiej gminy. Dyrektor szkoły Zygmunt Krempa 
w swoim wystąpieniu uświadomił zebranym 
wyjątkowość tego święta, podkreślając, iż 
nadanie szkole imienia było ukoronowaniem 
starań w szczególności p. Andrzeja Głaza- Wójta 
Gminy, który zainspirował społeczność szkolną 
do zwrócenia uwagi na postać ks. Jerzego 
Popiełuszki.  
Pan Andrzej Głaz – Wójt Gminy Tuszów Narodowy 
podkreślił niewątpliwy autorytet księdza 
Jerzego, Część artystyczna w wykonaniu uczniów 
szkoły podstawowej przybliżyła zgromadzonym 
widzom sylwetkę  Patrona. Nad organizacją 
programu artystycznego czuwała p. Małgorzata 
Duszkiewicz, zaś o oprawę muzyczną zadbał  
p. Andrzej Rup.

Następnie ogłoszone zostały wyniki czwartej  
edycji gminnego konkursu wiedzy o bł. ks. Jerzym 
Popiełuszce. Laureatami zostali:
Weronika Leśniak – SP w Czajkowej
Gabriela Marek – SP w Jaślanach
Szymon Maziarz – SP w Tuszowie Narodowym z Filią 
w Grochowem.
Wyróżnienia zdobyli:
Mateusz Dulik – SP w Czajkowej
Ewa Zawadzka – SP w Jaślanach
Roksana Skóra – SP w Borkach Nizińskich
Marlena Sasor – SP w Maliniu.
Na zakończenie  dyrektor podziękował wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do przygotowania 
uroczystości oraz wszystkim zaproszonym 
gościom za udział i wspólne przeżywanie święta.  

Wspomnienie wielkiego człowieka, czyli o obchodach Dnia Patrona Szkoły 
– bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

E. Krępa

E. Indyk
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Rozpoczęcie roku
1 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli kolejny 
rok szkolny 2016/17. Spotkanie ze szkołą poprzedziła 
uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. proboszcza 
Ryszarda Wilka. Podczas inauguracji roku szkolnego 
głos zabrał dyrektor szkoły pan Marek Witek, który 
witając wszystkich po wakacjach, szczególne ciepłe 
słowa skierował do nowych uczniów z oddziału 
przedszkolnego, którzy po raz pierwszy przekroczyli 
progi naszej szkoły. Pan dyrektor poinformował 
uczniów i ich rodziców o zasadach bezpieczeństwa 
obowiązujących w  szkole, przedstawił czekające 
nas zmiany w systemie oświaty oraz nakreślił 
nadchodzące z nowym  rokiem zadania i wyzwania.  
Spotkanie z policjantem
W dniu 21 września uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Uczniowie 
klas 0 – III mieli okazję porozmawiać z  policjantem 
o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze do i ze 
szkoły,  bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, 
prawidłowym  zachowaniu się w sytuacji, gdy zostaną 
zaatakowani przez zwierzęta. Policjant  podkreślił, 
jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które 
każdy uczeń powinien posiadać na ubraniu, plecaku 
i rowerze. Spotkanie było okazją do przypomnienia 
niebezpiecznych sytuacji, związanych z kontaktem  
z osobą obcą, a także innych zagrożeń, wynikających 
z samodzielnego przebywania w domu, zagubienia 
się w terenie. W trakcie spotkania z uczniami 
starszymi poruszona została również tematyka 
dotycząca tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie może 
nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. 
Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych 
z zażywaniem narkotyków oraz o ich skutkach 
zdrowotnych i prawnych. 

Sprzątanie świata
26 września uczniowie wzięli udział w 23 edycji akcji 
„Sprzątanie Świata – Polska”, której przyświecało  
hasło „Podaj dalej... drugie życie odpadów”. 
Przed przystąpieniem do akcji  uczniowie zostali 
zapoznani z zasadami segregacji oraz recyclingu 
odpadów. 

Projekty edukacyjne
W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła bierze udział 
w dwóch projektach edukacyjnych:

„Zdrowo jem, więcej wiem”• 
 Projekt realizowany przez Fundację Banku 
Ochrony Środowiska pod Honorowym 
Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser – Dudy. Program powstał w trosce  
o zdrowie młodego pokolenia. 
Śniadanie daje moc• 
Jest to VI edycja programu edukacyjnego dla 
szkół podstawowych, w którym organizatorzy 
zachęcają nauczycieli, rodziców i uczniów kl. 0 
– III do utworzenia klasowych Klubów Śniadanie 
Daje Moc oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia 
Śniadanie Daje Moc.

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2016r powitaliśmy nowy rok szkol-
ny 2016/2017. Zgromadzeni na sali gimnastycznej 
uczniowie, rodzice i nauczyciele wysłuchali krótki 
montaż słowno-muzyczny związany z tym dniem.  
Nad całością czuwała pani Krystyna Karkosza.
Święto pieczonego ziemniaka
Jak co roku w naszej szkole organizowany jest 
„dzień pieczonego ziemniaka”. Klasy IV-VI  uda-
ły się pieszo oraz rowerami na plac przy leśnictwie  
w Czajkowej. Tam przygotowane były 
dla nich pieczone ziemniaki w ognisku 
oraz kiełbaski. Jak to przy ognisku bywa 
nie zabrakło śpiewu piosenek zabaw  
i gier. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni 
powrócili do domów.  
Żywa lekcja historii
Dla upamiętnienia wielkich wyda-
rzeń z września 1939 r oraz przywró-
cenia pamięci o bohaterach tamtych 
dni odbyło się spotkanie z Panem  

Romanem Rusinem. Jest on synem Aleksandra 
Rusina. Żołnierza Niezłomnego i Wyklętego. Na-
leżał on  do Armii Krajowej i organizacji „Wolność 
i Niezawisłość”. Dla uczniów naszej szkoły była 
to żywa lekcja historii. Pan Roman Rusin wspo-
minając swojego ojca  przywiózł ze sobą liczne 
pamiątki rodzinne oraz eksponaty pochodzące  
z czasów II Wojny Światowej. Inicjatorkami  tego wy-
darzenia. były pani Agata Burda -Rusin oraz Małgo-
rzata Duszkiewicz nauczyciel historii.

Szkoła Podstawowa w Czajkowej

Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich

E. Cygan

SZKOŁY

A. Burda-Rusin
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III  NAGRODĘ W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU 
Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” wyśpie-
wały: Ania Czekaj, Natalia Stala i Gabriela Gruszka, 
wokalistki zespołu „Fantazja”. Festiwal odbywał się 
26 czerwca w Baranowskim Ośrodku Kultury. Udział 
wzięło w nim około 250 artystów z 6 województw, 
którzy zmierzyli się w sześciu kategoriach wykonaw-
czych: soliści śpiewacy, grupy śpiewacze, grupy ob-
rzędowe, kapele, instrumentaliści oraz zespoły ta-
neczne.  Wszystkie prezentacje festiwalowe oceniało 
jury w składzie: dr Mariola Tymochowicz – etnolog, 
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej, mgr Jolanta Dragan – kustosz(etnograf, 
muzyk) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
mgr Wiesława Hazuka – etnochoreograf, Tarnów. Re-
prezentantki grochowskiego Domu Kultury wystąpiły 

w kategorii grupa śpiewacza, prezentując  piosenki 
ludowe pt. „Uśnij że mi, uśnij” oraz „Nie będę wyga-
niać”-pieśń pasterską.
FILIP ŁĄCZ ZDOBYWCA  I MIEJSCE za recytację 
wierszy pt. „Atrament i  kreda ”Jana Brzechwy oraz 
„Przygoda Wróbelka Elemelka” Hanny Łochockiej  
w Powiatowym Turnieju Recytatorskim Poezji Dzie-
cięcej im. Jana Brzechwy. Turniej odbył się w maju 

br. w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek  
w Radomyślu Wielkim. 
TEATR „UCIECHA” Laureatem Europejskiego Fe-
stiwalu Artystycznego Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i Wszystkich Twórczych Seniorów - War-
szawa  - 2016 r. 
W czerwcu  teatr uczestniczył w IX edycji Europejskie-
go Festiwalu Artystycznego w Warszawie. Grając na 
deskach Teatru Palladium, odniósł sukces, zdobywając 
II Nagrodę za fragment wesela „Młody chce układać 
życie”, pt. „Oj będzie wesele”. Aktorzy amatorskiego 
Teatr „Uciecha”: Alojzy Dydo, Józef Pluta, Barbara 
Paluch, Barbara Goraj, Teresa Pluta, Krystyna Rogóż, 
Elżbieta Chłopek, Maria Ciemięga oraz Jacek Rzeźnik 
(najmłodszy członek grupy), muzycy Marek Gesing  

i Albin Skawiński. Spektakl przygotowany  
w oparciu o teksty Tomasza Pyciora 
z Trzciany. Sztuka jest pełna humo-
ru, przyśpiewek i obrzędów związa-
nych z weselem na wsi początku XX 
w.  Przez trzy dni od 21 do 23 czerw-
ca na trzech warszawskich scenach – 
Domu Kultury Świt, Teatru Palladium   
i Klubu Hybrydy wystąpiło ponad 3 tysią-
ce seniorów z całej Polski. Jury składało 
się z profesjonalistów. Festiwal twór-
czości artystycznej seniorów to wspa-
niała impreza, podczas której panowała 
niesamowicie energetyzująca atmosfe-
ra, pełna radości życia, młodzieńczego 
wręcz optymizmu. Organizatorem Ju-

wenaliów Trzeciego Wieku jest Fundacja AVE przy 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Dla uczestni-
ków IX Juwenaliów Trzeciego Wieku. W specjalnych 
wieczornych  koncertach wystąpili: Halina Kunicka  
z towarzyszeniem muzycznym w wykonaniu Czesława 
Majewskiego oraz Warszawski Chór chłopięcy przy 
UMFC. 

Informator Domu Kultury w Grochowem
www.wdkirgrochowe.pl

Anna Czekaj, Natalia Stala, Gabriela Gruszka
Laureatki Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej 

„Dziecko w folklorze”

Teatr „Uciecha” na scenie w Warszawie
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JUBILEUSZ 10-LECIA KAPELI „GROCHOWIACY” 
W kwietniu br. odbyły się uroczystości jubileuszowe 
10-lecia działalności artystycznej Kapeli „Grocho-
wiacy”. Rozpoczęły się zwiedzaniem wystawy zdjęć 
poświęconych historii kapeli. 
Mariola Pelic dyrektor WDKiR po powitaniu gości  
i przedstawieniu działalności kapeli, zwróciła się do 
jubilatów: „Pragnę podziękować wszystkim człon-
kom kapeli i wyrazić wdzięczność za Waszą dzia-
łalność, gratuluję dotychczasowych osiągnięć oraz 
życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji z uczestnic-
twa w kapeli oraz jej dalszego rozwoju”. Następnie 
wręczyła dyplomy uznania za wspieranie i docenienie 
działalności artystycznej kapeli Andrzejowi Głazowi - 
Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy, Andrzejowi Chra-
bąszczowi- Radnemu Powiatu Mieleckiego, Walde-
marowi Maziarzowi –Przewodniczącemu Rady Gmi-
ny, Renacie Paterak- Sekretarz Gminy, zaznaczając też 
rolę Zofii Dusberger z Grochowego II w pierwszych 
latach powstawania i organizowania promocji kapeli.  
Andrzej Głaz Wójt Gminy Tuszów Narodowy, gratu-
lując, powiedział: „wszystkim założycielom, byłym  
i obecnym członkom kapeli, gratulacje i wyrazy uzna-
nia. Serdecznie dziękuję za całokształt działalności, 
której efektem jest szeroko rozumiana promocja 
gminy. Jestem wdzięczny za angażowanie się kapeli  
w oprawy muzyczne uświetniające gminne uro-
czystości i święta o charakterze patriotycznym”.  
Do życzeń dla kapeli Wójt dołączył nagrodę w po-
staci saksofonu co było bardzo miłą niespodzianką.  
Gratulacje i życzenia do jubilatów wraz z prezentem 
w formie mikrofonu skierował również  Andrzej Chra-
bąszcz Radny Powiatu Mieleckiego: „… wyrażam uzna-
nie za olbrzymi wkład w rozwój naszej lokalnej kultu-
ry, tożsamość oraz promowanie Gminy Tuszów Naro-
dowy i Powiatu Mieleckiego w Polsce. Nie przecenio-
ny jest również Wasz udział w kształtowaniu postaw 
patriotycznych mieszkańców ziemi tuszowskiej”.  
Jubilaci odebrali także wiele ciepłych słów uznania 
i gratulacji od młodzieży z ZPiT „Grochowiacy”, Ze-

społu  Teatralnego „Uciecha”, 
Grupy Śpiewaczej „Kalina” oraz 
lokalnych poetów. Pamiątkowe 
statuetki, nagrody i dyplomy 
wręczane Jubilatom przez Wójta 
gminy wspólnie z dyrektor domu 
kultury  były wyrazem uznania za 
wieloletnią i niezwykle kreatyw-
ną działalność kapeli. Dla byłych 
członków kapeli przygotowano 
również upominki i podziękowa-
nia za wkład w rozwój artystyczny 
kapeli i miłość do muzyki ludowej. 
Po jubileuszowym torcie, zapro-
szeni goście wysłuchali koncertu 

w wykonaniu Jubilatów. 
Kapela „Grochowiacy” powstała w 2005 r. z inicja-
tywy Marioli Pelic, Marka Gesing, Tadeusza Rzeźnika  
i Andrzeja Rupa. Działa od początku pod skrzydłami 
Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem. 
Zrzesza muzyków ludowych, dla których folklor jest 
życiową pasją. W czasie swej  10-letniej działalno-
ści koncertowała i uświetniała swoimi występami 
różnego rodzaju imprezy i przeglądy,  brała udział  
w konkursach folklorystycznych. Reprezentowa-
ła gminę i powiat w wielu imprezach lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich. Ponadto towarzy-
szy występom, przygrywając do tańca, ZPiT „Gro-
chowiacy”. Za swoje występy posiada wiele listów 
gratulacyjnych, podziękowań, nagród i wyróżnień. 
Skład Kapeli: Marek Gesing- akordeon i wokal 
(kierownik kapeli), Kazimierz Żarów –klarnet, An-
toni Dedo- kontrabas, Paweł Flis - bęben, perku-
sja, Albin Skawiński – saksofon, klarnet, Damian 
Łącz – trąbka, wokal, Paulina Mączyńska – wokal.  
Ponadto w kapeli działali: Tadeusz Rzeźnik, Andrzej 
Rup, Kazimierz Koceniak, Michał Rzeźnik, Piotr Ski-
ba, Karolina Paterak, Józef Jaworek, Robert Bie-
lewa. We wrześniu odbyły się nabory do grup i ze-
społów artystycznych działających w Domu Kultury  
w Grochowem. Aby zapoznać się z rozkładem zajęć 
prowadzonych przez instruktorów WDKiR zaprasza-
my na naszą stronę www.wdkirgrochowe.pl

Filip Łącz - zdobywca I miejsca Powiatowego 
Turnieju Recytatorskiego

Kapela „Grochowiacy” podczas Jubileuszowego wysępu

M. Pelic
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XII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej  
w Sarnowie

3 września 2016 po raz XII spotkaliśmy się na 
Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej w Sarnowie.  
W rozgrywkach wzięły udział drużyny żeńskie  
i męskie, które przybyły z Gminy Tuszów Narodowy, 
Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne. Walczące 
zespoły przywitał Zbigniew Tymuła - Starosta Powiatu 
oraz Pani Renata Paterak Sekretarz Gminy Tuszów 
Narodowy. Turniej sędziował Pan Tomasz Hyjek. 
W walce o podium udział wzięło 6 drużyn męskich 
i 3 drużyny żeńskie. W kategorii dziewcząt miejsca 
kolejno zdobyły: I miejsce drużyna NoNameTeam k. 
Ewa Piechota, II miejsce drużyna ZBT Team k. Katarzyna 
Konefał, III miejsce drużyna Dziewczyny z drużyny k. 
Marta Adamska. W kategorii mężczyzn po zaciętej 
walce zwyciężyła drużyna Drink Team k. Wojtek Pietras, 
II miejsce zdobyła drużyna Pallavolo Modena Volley k. 
Damian Surowiec, III miejsce drużyna Burza Chorzelów 
k. Sebastian Myjak. Wręczyli Sekretarz Gminy Pani 
Renata Paterak i Kazimierz Zieliński Sołtys wsi Sarnów 
oraz v-ce Prezes OSP Sarnów. Nagrody i poczęstunek 
zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe  
w Mielcu oraz przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
– Podkarpackie Inicjatywy Lokalne projekt „Aktywna 

wieś”. Mariusz Kosior, właściciel Extreme Fitness 
Mielec: ufundował dwa dwumiesięczne karnety do 
nowo otwartej siłowni. 

Dotacja z Ministerstwa Kultury 
GBP i Filie Biblioteczne zakwalifikowały się do projektu 
MKiDzN mającego na celu wspieranie rozwoju 
czytelnictwa. Projekt skierowany został do bibliotek. 
Nasza biblioteka otrzymała dotację w kwocie 6800,00 
zł na zakup nowości dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 

Parafiada w Sarnowie
GBP oraz Parafia w Sarnowie i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży zorganizowali Parafiadę, 
czyli spotkanie dla dzieci i rodziców. Pogoda dopisała, 
a dzieci miały możliwość skorzystania z różnych 
form rozrywki. Loterie fantowe, trampoliny, zabawy 
prowadzone przez animatora oraz grill. Mamy wzięły 
udział w walce o najsmaczniejsze ciasto Parafiady. 

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza 
ilustracja książkowa”

16 maja 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć 
małych artystów nagrodzonych w konkursie pla-
stycznym. W konkursie udział wzięło 141 uczniów 
ze Szkół Podstawowych w: Tuszowie Narodowym  
z Filią w Grochowem, Czajkowej, Jaślanach, Borkach 
Nizińskich, Maliniu i Ławnicy. Komisja w składzie: 
Teresa Pluta, Beata Maroń, Karolina Konefał oceniły 

prace, w których pod uwagę 
wzięły samodzielność, sta-
ranność, pomysłowość pracy. 
Łącznie przyznano 42 nagrody 
w kategoriach: klasy 0 i przed-
szkola, klasy I-III oraz klasy 
IV-VI. Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe, a wszyscy uczest-
nicy słodką niespodziankę.

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

INFORMATOR BIBLIOTECZNY
Konkurs poetycki „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary” – prace należy nadsyłać do dnia • 31 paź-
dziernika 2016 roku. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej biblioteki oraz  
w placówkach bibliotecznych. Podsumowanie odbędzie się w listopadzie, o czym będziemy informować. 
Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum do zapisów na lekcje biblioteczne, • 
lekcje historii, głośne czytanie i inne zajęcia, które przygotujemy specjalnie dla zgłoszonej grupy o dowol-
nie wybranej tematyce. 

P. Krempa








