
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
i Pracownicy Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Maziarz

„ Mój Mistrzu,
przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu,
wokoło ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty...”

Wójt Gminy
Andrzej Głaz

I kwartał /2017Gazeta 

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
by wiara, nadzieja i miłość zagościły na zawsze w naszych domach i sercach, 

a Chrystus Zmartwychwstały obdarzał pokojem i wieloma łaskami,
dodając mocy i sił w pokonywaniu codziennych trudności 

życzą:



 „Jako samorządowiec odniosę się do minionych 

12 miesięcy na tle zrealizowanych strategicznych zadań, 

które wyznaczyliśmy sobie, przyjmując budżet na 2016 

rok. Dzisiaj mogę z dumą i podniesionym czołem 

powiedzieć, że wykonaliśmy ważne i kosztowne 

inwestycje. Przeznaczyliśmy na nie blisko  4 mln. zł, 

a kilka z nich jest jeszcze w trakcie realizacji i zostanie 

zakończone oraz rozliczone w 2017 roku. 

 W ramach tych zadań m.in. wykonaliśmy nowe 

odcinki dróg gminnych tj. 1363 mb dróg asfaltowych 

i 441 mb dróg tłuczniowych, blisko 600 mb chodnika, 

parking przy Szkole w Czajkowej i cmentarzu w Borkach 

Nizińskich, kolejne odcinki oświetlenia ulicznego, 

wodociągu, poprawiamy bazę oświatową poprzez 

termomodernizacje wszystkich budynków szkolnych, 

przebudowę obiektu szkoły w Maliniu, zakup pomocy 

naukowych, wykonaliśmy kolejne boiska, tym razem kort 

tenisowy w Tuszowie Narodowym i orlik lekkoatletyczny 

w Maliniu (który jest w trakcie budowy). 

 Inwestujemy także w zajęcia pozalekcyjne, 

utrzymujemy trzy  przedszkola samorządowe, 

prowadzimy przyszkolne świetlice i dożywianie dzieci we 

wszystkich szkołach. 

Sprawnie realizowaliśmy pomoc dla 685 rodzin 

w ramach Programu rodzina 500+, na które to zadanie 

gmina otrzymała ok. 6 mln zł dotacji.   

 Podkreślam, że zadania inwestycyjne 

realizujemy przy udziale środków zewnętrznych 

krajowych i unijnych. Równocześnie  sukcesywnie 

zmniejszaliśmy zadłużenie gminy, które na koniec roku 

wynosi ok. 2,9 mln  zł, co stanowi niecałe 9% dochodów 

i na przestrzeni ostatnich 6 lat spadło o blisko  5 mln zł. 

Tak prowadzona polityka finansowa daje możliwości 

realizowania kolejnych zadań z funduszy unijnych 

w nowym rozdaniu  2017-2022. W pierwszej 

kolejności będą to: projekt kanalizacyjny II etap 

Tuszów Narodowy - Tuszów Mały, projekty 

drogowe, budowy chodników, oświetleń ulicznych,  

kolejne boiska przyszkolne w Czajkowej, Borkach 

Nizińskich i wiele innych. 

 Od 2016 roku zmniejszyła się też opłata za odbiór 

odpadów komunalnych od gospodarstw 

domowych i planujemy kolejną obniżkę. 

Mieszkańcy mogą również korzystać z punktu 

selektywnej zbiórki odpadów, który jest czynny raz 

w tygodniu. Nie wzrosną też opłaty z tytułu 

podatków, zaznaczam, że od 2013 roku pozostaje 

on bez zmian. Przygotowujemy również projekt 

Odnawialnych Źródeł Energii, z którego mogą korzystać 

wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przy 15% udziale 

finansowym własnym. Wg złożonych deklaracji 

z projektu skorzysta około 300 gospodarstw. Takie było 

moje zobowiązanie wynikające  z programu wyborczego, 

który sukcesywnie realizuję i będę realizował, aby gmina 

Tuszów Narodowy podążała w kierunku dalszego 

rozwoju i była przyjazna mieszkańcom.

 Wymienione działania były możliwe dzięki 

wsparciu wielu osób, którym z serca dziękuję. Dziękuję 

parlamentarzystom, a zwłaszcza europosłowi 

Tomaszowi Porębie, Senatorowi Zdzisławowi Pupie i od 

niedawna wybranemu panu posłowi Rafałowi 

Weberowi.

Dziękuję Panu Władysławowi Ortylowi - marszałkowi 

województwa, Panu Zbigniewowi Tymule -staroście 

powiatu, radnym wojewódzkim i powiatowym. 

Podziękowania kieruję pod adresem radnych gminnych 

i sołtysów z terenu gminy, moich najbliższych 

współpracowników- pracowników urzędu, kierowników 

jednostek organizacyjnych, lokalnych działaczy i liderów. 

Z podziękowaniami zwracam się do księży, którym 

jesteśmy wdzięczni za ich modlitwy, dobre słowo, 

życzliwość, przejawianą troskę o dobro gminy, dziękuję 

za Msze Święte odprawiane z racji gminnych świąt, 

uroczystości patriotycznych, rocznicowych czy dożynek. 

Zapraszam w nowym roku i kolejnych latach do dalszej 

współpracy na rzecz bodowy wspólnego dobra, 

służącego poprawie warunków życia mieszkańców 

naszej gminy”.
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Rok 2016 w ocenie Wójta Gminy Tuszów Narodowy

Wójt Gminy Tuszów Narodowy

Andrzej Głaz

ROK 2016 W OCENIE WÓJTA

fragment wystąpienia na sesji rady gminy 29 grudnia 2016 roku
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Diariusz samorządowy
DIARIUSZ SAMORZĄDOWY

Wśród podjętych uchwal dwie stanowią prawo miej-
scowe i zostały przesłane do  publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Są 
to uchwały w sprawie usta-
lenia opłaty za wpis do reje-
stru żłobków i klubów dzie-
cięcych oraz w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimna-
zjum do nowego ustroju 
szkolnego. 
Podjęta też została uchwa-
ła wyrażająca zgodę na od-
danie w użyczenie części 
budynku Szkoły Podstawo-
wej w Grochowem I na żło-
bek, który planuje utwo-

rzyć osoba fizyczna o czym informujemy  w kolejnym  
artykule.

W ramach RPO województwa podkarpackiego Oś 
Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE  
zaistniała możliwość ubiegania się o dotacje do kolek-
torów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp 
ciepła lub pieców na biomasę do gospodarstw domo-
wych. W tym celu mieszkańcy w poszczególnych gmi-
nach powiatu mieleckiego składali deklaracje chęci 
udziału w projekcie. Po analizie ilości złożonych dekla-
racji w poszczególnych gminach powstały grupy part-
nerskie. Taką grupę tworzy Gmina Tuszów Narodowy 
z gminą Mielec. W lutym podpisana została umowa 

o partnerstwie przez Andrzeja Gła-
za wójta gminy Tuszów Narodowy 
i Józefa Piątka wójta gminy Mielec. 
Liderem grupy została Gmina Tu-
szów Narodowy, z której we wnio-
sku ujęto ponad 500 instalacji, na-
tomiast partnerem gmina Mielec 
gdzie przewidziano ponad 300 in-
stalacji. O liczbie instalacji ujętych 
w projekcie decydowały składane 
do końca 2016 roku ankiety. Na 
tej podstawie zostało opracowane 
studium wykonalności i 2 marca 
br. do Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie został złożony wnio-
sek o dotację. „Dobrze się złożyło, 
że  nasze gminy w takim partner-

stwie  będą mogły realizować ten projekt. Mamy już 
wspólne doświadczenia w  projektach partnerskich 
i wielu innych zadaniach, które wspólnie staramy się 
rozwiązywać chociażby z racji sąsiedztwa i wspólnych 
dróg czy ciągów chodnikowych”, podkreślają wój-
towie przy podpisywaniu umowy. „Liczymy, że nasz 
wniosek uzyska wymaganą liczbę punków i mieszkań-
cy naszych gmin staną się docelowymi beneficjenta-
mi przyznanej pomocy”. 

W pierwszym kwartale 2017 roku Rada Gminy obradowała na dwóch sesjach  
zwyczajnych w dniach 14 lutego oraz 28 marca i przyjęła szereg uchwał, które 
publikowane są w BIP na stronie www.tuszownarodowy.pl.

Projekt Parasolowy OZE
Partnerstwo Gmin Tuszów Narodowy i Mielec

R. Paterak

R. Paterak

Rada obraduje 

Podpisanie umowy partnerskiej
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4 HONOROWY OBYWATEL 

Wśród nich byli: ks. Prałat Franciszek Dziedzic, księża  
proboszczowie ks. Wiesław Konior, ks. Krzysztof 
Sudoł, ks. Wojciech Chochół, ks. Ryszard Wilk,  
wikary ks. Zbigniew Kata, wice starosta Powiatu 
Maria Napieracz oraz radni powiatowi Stanisław 
Kagan, Michał Duszkiewicz i Dawid Uzar,  dyrektor 
BS Mariusz Kołc, dr Jerzy Rzepka, dr Elżbieta Głaz, 
komendant komisariatu policji Wiesław Kluk,  
dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych, 
komendant policji, prezesi stowarzyszeń działających 
na terenie gminy.

Wnioskodawcą nadania tytułu był Wójt Gminy 
Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, który w uzasadnieniu 
wniosku napisał: 

Czuję się zaszczycony, mogąc wystąpić 
do rady Gminy z wnioskiem o nadaniu Księdzu Pra-
łatowi Franciszkowi Dziedzicowi tytułu honorowego 
obywatela Gminy Tuszów Narodowy przez Jej Rad-
nych. Nadmieniam, że 
ksiądz Prałat przyjął 
święcenia kapłańskie 
ponad 61 lat temu, 
a do Tuszowa Narodo-
wego przybył w 1967r . 
 Wkład Księdza Pra-
łata w rozwój parafii, 
znajdującej się na te-
renie gminy tuszow-
skiej jest wielki i wie-
loraki. Swoją posta-
wą, pełną poświęce-
nia wobec powierzo-
nych sobie wiernych  

i zaangażowania w działalność patriotyczną zapisał 
się złotymi zgłoskami w pamięci tutejszych miesz-
kańców. Na przestrzeni 37 lat pracy na stanowisku 
proboszcza dał się poznać jako niezłomny obroń-
ca Prawa Bożego oraz gorący patriota. W czasie 
pobytu wśród nas był wzorem, jak należy miło-
wać Boga i kochać swoją Ojczyznę. W trosce o nas,  
a przede wszystkim o naszą wieczność nieustan-
nie powierzał nas Matce Bożej Wspomożenia Wier-
nych. Poprzez modlitwę, pracę, wybitną osobo-
wość, wszedł na stałe do historii parafii i gminy. 
Był inicjatorem wielu niezwykle cennych przedsię-
wzięć. Po wybudowaniu budynku nowej plebanii dla   
młodzieży, z którą miał bliski kontakt, zorganizował 
w starym budynku dom oazowy, służący przez lata 

Honorowy Obywatel Gminy Tuszów Narodowy
29 grudnia Rada Gminy Tuszów Narodowy  uhonorowała tytułem Honorowego 
Obywatela Gminy Tuszów Narodowy ks. Prałata Franciszka Dziedzica, od 61 lat kapłana, 
który 37 lat pracował w tuszowskiej parafii. Uroczyste wręczenie aktu miało miejsce 
w czasie sesji opłatkowej z udziałem wielu zaproszonych gości.
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5BUDŻET GMINY

całej diecezji. Obecnie funkcjonuje w  nim  przedszko-
le samorządowe. W okresie jego duszpasterzowania 
z parafii wyświęconych zostało 11 księży i 3 siostry za-
konne złożyły śluby wieczyste. 

Ksiądz Prałat był jednym z inicjatorów bu-
dowy nowej Szkoły im. gen. Sikorskiego, zwanej po-
mnikiem obchodów 100 rocznicy urodzenia generała, 
jak również nadania imienia Jana Pawła II Publicz-
nemu Gimnazjum.  Takie wydarzenia jak: obchody 
kolejnych rocznic urodzin i tragicznej śmierci gen 
Sikorskiego, tworzenie jego Izby Pamięci i  budowy 
pomnika były zawsze wspierane przez ks. Prałata.                              
Aby utrwalić pomordowanych i męczonych na nie-
ludzkiej ziemi powstała z jego inicjatywy Golgota 
Polaków na placu przy Ko-
ściele Parafialnym. Dla ca-
łej gminy szczególne zna-
czenie miało umożliwienie 
budowy nowego budynku 
urzędu gminy na działce 
parafialnej. 
W 2013 roku ks. Prałat  
napisał książkę „Miód li-
powy i dobrobyt w Amery-
ce”, której promocja miała 
miejsce w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Tuszowie 
Narodowym. W niej opi-

sał historię swojego życia, zawarł wiele cennych rad 
i wskazówek. Te wspomnienia uzupełnione zostały 
o kolejne przemyślenia, które wkrótce zostaną wyda-
ne. 

Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuszów 
Narodowy  to wyraz najwyższego wyróżnienia 
i uznania Jego zasług oraz  wdzięczności za trud 
wieloletniej pracy duszpasterskiej i społecznej. 
To również okazanie powszechnego szacunku dla 
Jego kapłańskiej służby i świadectwa,  że Bóg jest 
miłością i  niezbadane są jego wyroki.

Dochody zaplanowano na kwotę 34 738 092 zł. 
Na nie składają się m.in.:
-subwencja 9 638 261 zł
-dotacje na zadania zlecone i bieżące 11 128 713 zł
-podatki i opłaty lokalne 3 418 921 zł
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
PIT i prawnych CIT 4 636 266 zł
-dochody majątkowe w kwocie 4 487 873 zł co 
stanowi 13 % ogółem dochodów (w tym dochody ze 
sprzedaży majątku 410 000 zł)

Wydatki Gminy planuje się w kwocie 38 238 722 zł, 
przy czym wydatki majątkowe w kwocie 10 080 435,54 
zł co stanowi 26 % ogółem wydatków.
Znaczącą pozycją w strukturze wydatków są wydatki 
na:
-oświatę i wychowanie w kwocie 11 572 184 zł, z czego 
subwencja oświatowa wynosi 5 992 556 zł, dotacje 
i opłaty 688 661 zł, czyli łącznie dofinansowanie 
do zadań obejmuje kwotę 6 681 217 zł. 
Kwota 4 890 967 zł to dopłata do subwencji oświatowej 

z dochodów własnych przyjętych do budżetu gminy;

-pomoc społeczna 10 672 493 zł w tym dotacja 
w kwocie 9 875 100 zł, w ramach której ponad połowę 
wydatków stanowi kwota przeznaczona na realizację 
programu 500+ zadanie  w całości sfinansowane 
z dotacji rządowej;
-administracja wraz z zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji rządowej 2 908 091 zł;
-remonty i bieżące utrzymanie dróg 535 469 zł;
-straże pożarne 209 855 zł;
-oświetlenie budynków użyteczności publicznej oraz 
oświetlenia ulicznego 285 000 zł.  
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 
2 905 972 zł. 

Planowany deficyt budżetuw 2017 roku w kwocie 
3 590 630 zł zostanie sfinansowany z przychodów 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym.

Budżet gminy na 2017 rok
W dniu 29 grudnia 2016 r. na XVI sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy radni jednogłośnie 
uchwalili  budżet gminy na rok 2017, który w swych założeniach przedstawia się według 
poniższego opisu. 

R. Paterak
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6 FINANSE

Obsługa zadłużenia czyli spłata odsetek od 
kredytów. Planowany deficyt będzie uzależniony od 
zrealizowanych zadań inwestycyjnych,  które zostały 
ujęte w budżecie, celem skorzystania z dostępnych 
funduszy. Do otrzymanych na nie dotacji należy 
zabezpieczyć własne wkłady finansowe. Dlatego 
na przestrzeni minionych 5 lat była realizowana 
restrykcyjna polityka finansowa, mająca na celu 
oddłużenie gminy. Nowy okres finansowy daje 
możliwości pozyskiwania kolejnych dotacji na zadania 
inwestycyjne. 
W tej sytuacji niezbędne jest zaciągnięcie kredytów  
na wkłady własne do tych zadań, na które 
przygotowywaliśmy się w minionych latach. 

Wykaz najważniejszych zaplanowanych 
w budżecie inwestycji na  2017 rok:

- budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, popra-
wa infrastruktury poprzez rozbudowę i modernizację 
3 000 000 zł -wkład własny do projektu. 
-termomodernizacja budynków szkoły podstawowej 
w Borkach Nizińskich, Czajkowej, Maliniu i Jaślanach 
4 027 254 zł oraz budynku OSP Jozefów (dofinanso-
wanie 80% ze środków europejskich)
- budowa dróg gminnych 227 460 zł, 
- budowa drogi gminnej Tuszów Mały-Malinie –Gro-
chowe II tzw. Schetynówka 1 325 740 zł  dofinanso-
wanie z budżetu państwa 635 837 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 
Mieleckiego w kwocie 100 000 zł na współfinansowa-
nie budowy chodników przy drogach powiatowych 
w m. Malinie, Tuszów Nar., Tuszów Mały, Sarnów 
i Grochowe II   
-dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pod-
karpackiego w kwocie 50 000 zł na współfinansowa-
nie budowy chodnika w m. Jaślany przy drodze woje-
wódzkiej
-inwestycje przy drogach gminnych 237 450 zł
-budowa parkingu oraz podjazdu przy budynku 
NFZOZ w Tuszowie Nar. 35 000 zł jako wkład własny 
do projektu
-kontynuacja realizacji projektu programu rewitali-
zacji /przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc 
przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych 
funkcji społecznych 35 400 zł
-wydatki inwestycyjne w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych 69 000 zł
-budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach pod-
stawowych w Czajkowej i Borkach Nizińskich 242 000 
zł, wkład własny do projektu
-rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Maliniu 175 000 zł, wkład 
własny do projektu
-kolejny etap budowy PSZOK 122 787 zł
-budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy 61 440 zł.

Reforma edukacji

W konferencji brali udział Samorządowcy, dyrekto-
rzy, nauczyciele. Gminę Tuszów Narodowy repre-
zentowała Renata Paterak –sekretarz gminy. Tema-
tem najważniejszym była reforma  oświaty w świe-
tle zmian przepisów tj. wdrażanego nowego prawa 
oświatowego. Samorządowcy w części poświęconej 

dyskusji podkreślali problemy małych szkół, których 
subwencja oświatowa nie równoważy kosztów utrzy-
mania. Ponadto poruszona była kwestia zatrudniania 
nauczycieli wygaszanych gimnazjów i braku godzin 
pracy dla wszystkich po wprowadzonych przekształ-
ceniach.  Również zaakcentowany został problem 

15 lutego br. w Kolbuszowej odbyła się konferencja z udziałem Minister Edukacji 
Narodowej Anny Zalewskiej „Wdrażanie reformy edukacji na Podkarpaciu” 
zorganizowana przez posła Zbigniewa Chmielowca i burmistrza Kolbuszowej Jana 
Zubę.

B. Zięba

Samorządowcy biorący udział w spotkaniu z minister edukacji
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ochrony prawnej nauczycieli uprzywilejowanych z ty-
tułu pełnionych funkcji w związkach zawodowych.  
W ramach reformy organ prowadzący szkoły ma obo-
wiązek podjąć najpierw uchwałę jako projekt, która 
jest opiniowana przez kuratora oświaty i dostosowu-
je szkoły w gminie do reformy wg wytycznych mini-
sterstwa, a następnie po uwzględnieniu uwag kura-
tora jest podejmowana do końca marca br. i stanowi 
prawo miejscowe gminy. 

Informujemy, że w Gminie Tuszów Narodowym sieć 
szkół pozostaje bez zmian. Dotychczasowe sześcio-
letnie szkoły podstawowe zostają przekształcone 
w ośmioletnie. 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie  
Narodowym zostaje włączone do Szkoły Podstawo-
wej im. gen Władysława Sikorskiego w Tuszowie Na-
rodowym z Filią w Grochowem. 

Dyrektor szkoły podstawowej z dniem włączenia 
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, 
o którym mowa w art. 129 ust 1 pkt 2 ustawy sta-
je się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, 
w której prowadzi się klasy dotychczasowego gim-
nazjum. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum staje 
się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej 
i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki mu je  
powierzono. 

W Tuszowie Narodowym budynek dotychczasowego 
gimnazjum jest architektonicznie połączony z częścią 
budynku szkoły podstawowej i nadal będzie wykorzy-
stany do nauczania  uczniów  pozostałych klas gim-
nazjum i starszych klas szkoły podstawowej. Po cał-
kowitym wygaszeniu gimnazjum w 2019 roku mamy 
zamiar do wolnych sal budynku przenieś pozostałych 
uczniów szkoły podstawowej, a w obecnej części  
budynku szkoły podstawowej umieścić punkt przed-
szkolny. 
Pozostałe szkoły podstawowe z terenu naszej gminy 
zostają przekształcone na ośmioklasowe i będą funk-
cjonować bez zmian. 
W chwili obecnej jesteśmy w etapie zatwierdzania ar-
kuszy organizacyjnych dla wszystkich szkół podstawo-
wych i gimnazjum, które do 21 kwietnia mają być złożo-
ne do  opiniowania w kuratorium oświaty w Rzeszowie. 
Wójt Gminy Tuszów Narodowy po zapoznaniu się z pla-
nem arkuszy  i opinią kuratorium zatwierdza arkusze.  
„Po uwzględnieniu wszystkich korzystnych możliwości 
skorzystania z  przywilejów  przez nauczycieli (przej-
ścia na emerytury lub świadczenia kompensacyjne), 
mam nadzieję, że  w wyniku reformy nie będzie ko-
nieczności zwolnień nauczycieli gimnazjum. Będą oni 
uzupełniać etaty w innych szkołach podstawowych”- 
zaznacza wójt gminy.

Planowane i realizowane inwestycje
Złożone przez gminę projekty w ramach nowych 
naborów wniosków w I kwartale 2017 roku.

1. Kanalizacja w Tuszowie Narodowym etap II – środki 
z PROW Województwa Podkarpackiego
2. Boisko sportowe przy szkole Podstawowej 
w Borkach Nizińskich –środki z Ministerstwa Sportu
3. Boisko sportowe przy szkole podstawowej 
w Czajkowej- środki z Ministerstwa Sportu
4. Drogi w ramach środków FOGR: działki Grochowe 
II osiedle, Czajkowa -koło sklepu Delikatesy Centrum, 
Tuszów kontynuacja za p. Hyjkiem.
5. Termomodernizacja domu Strażaka Babicha – 
środki WFOŚ.

Inwestycje w trakcie realizacji w I kwartale  
2017 roku jako kontynuacja prac rozpoczętych 
w 2016 roku, których koszt ogółem zamyka się 
kwotą  2 716 261,00 zł. 

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Maliniu.  
Koszt 1 151 507,00 zł.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Jaślanach. Koszt 657 391,00 zł.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole 
Podstawowej w Maliniu . Koszt 907 363,00 zł.

„Parce termomodernizacyjne są dofinansowane 
ze środków RPO Województwa Podkarpackiego, 
natomiast budowa boiska sportowego z środków 
Ministerstwa Sportu, przy znaczącym udziale 
własnych źródeł finansowych. Ich wykonanie 
poprawia standardy naszych budynków użyteczności 
publicznej, głównie szkół i zwiększa ofertę edukacyjną 
na bazie profesjonalnego boiska wielofunkcyjnego 
lekkoatletycznego. Malinie to miejscowość, w której 
do szkoły podstawowej uczęszcza najwięcej uczniów 
w stosunku do pozostałych szkół.  Klasy 0, I, II, 
obejmują po 2 oddziały. Łącznie uczęszcza tu 147 
uczniów klas I-VI  i 47 uczniów klasy 0. Dlatego tak 
mocno zainwestowaliśmy w tę placówkę.  Jesteśmy 
przekonani, że inwestycje w oświatę to inwestycje 
w przyszłość naszych dzieci. Stąd każda szkoła 
czy budynek przedszkola jest poddana pracom 
termomodernizacyjnym. W 2016 roku placówki 
zostały też doposażone w sprzęt i pomoce naukowe, 
organizowane są dodatkowe  zajęcia wyrównawcze”. 
-podkreśla wójt gminy Andrzej Głaz. 

R. Paterak
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8 INWESTYCJE

PRZEDSZKOLE W ŁAWNICY 
W NOWEJ SZACIE

Dobiegły końca prace termomodernizacyjne przy 
budynku Przedszkola w Ławnicy, w ramach pro-
jektu „Termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej wraz z wymianą niskosprawnych 
źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”. Bu-
dynek zyskał nowy wygląd, ale przede wszystkim,  
w znacznym stopniu poprawiła się jego efektywność 
energetyczna. W ramach prac docieplono budynek 
wraz ze stropem i fundamentem, odnowiono ele-

wację  oraz została wymieniona stolarka okienna 
i drzwiowa. Wartość inwestycji 215 127,00 zł., w tym 
dofinansowanie z RPO 182 858,00 zł.

ZMODERNIZOWANY BUDYNEK OSP  
W JÓZEFOWIE 

Zakończyły się prace termomodernizacyjne przy 
budynku OSP w Józefowie.  Zakres prac obejmo-
wał wykonanie nowej elewacje wraz z docieple-
niem budynku, modernizację instalacji elektrycznej, 
wykonanie zaplecza kuchennego i socjalnego, re-
mont wnętrza sali świetlicowej. Wartość inwestycji: 
136 229,30 zł, w tym dotacja RPO 115 795,00 zł.  
Mieszkańcy Józefowa od kilku lat czekali na ten re-
mont i wreszcie mogą korzystać z obiektu, który speł-
nia standardy XXI wieku. „Cieszę się wraz z nimi, że 
udało nam się te prace wykonać”- podkreśla Wójt 
gminy Andrzej Głaz w trakcie ich odbioru. 

Inwestycje, na które zostały ogłoszone przetargi
1. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Czajkowej. Przetarg wygrały firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 69B, 39-400 Tarnobrzeg za kwotę 453 870,00 
zł i są to  prace termomodernizacyjne obiektu.
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe OTECH Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83   
za kwotę 347 780,00 zł i dotyczy to prac wymiany źródeł ciepła.

2. Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich.  W trakcie oceny.
3. Droga Tuszów-Malinie-Grochowe (Krzywa Sosna) przetarg wygrała firma EUROVIA za 958 509,00 zł.

R. Paterak

W grudniu 2016 r. zakończyła się re-
alizacja projektu „Podniesienie stan-
dardu i jakości kształcenia na terenie 
gminy Tuszów Narodowy poprzez 
przebudowę i doposażenie bazy 
oświatowej”. Inwestycja o wartości 
884 098,31 zł. obejmowała częściową 
przebudowę Zespołu Szkół w Maliniu, 
celem uzyskania nowych pomiesz-
czeń na cele dydaktyczne oraz potrze-
by osób niepełnosprawnych, remont 
wnętrza, w tym sanitariatów. Dodat-
kowo 18 klasopracowni w 3 szkołach 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE W EDUKACJI

Klasopracownia przedmiotowa

K. Kasprzak

K. Kasprzak
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Lp. Nazwa organizacji
(adres)

Nazwa zadania,
obszar działania

(projektu)

Kwota 
dofinansowania

(przyznana dotacja)

1 2 3 4

1.
Ludowy Klub Sportowy 

BABICHA w Babisze
39-307 Gawłuszowice

Podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców 
wsi; udział  w  rozgrywkach piłkarskich 

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie  
kl. B V seniorów

9 000 zł

2.
Ludowy Klub Sportowy DĘBIAKI 

w Dębiakach
39-332 Tuszów Narodowy

Propagowanie  i rozwijanie kultury fizycznej 
na wsi; udział w rozgrywkach piłkarskich 

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie 
kl. B V seniorów

 9 000 zł

3.
Ludowy Klub Sportowy

STRAŻAK Grochowe
39-332 Tuszów Narodowy

Sport najlepszą formą spędzania wolnego czasu; 
udział w rozgrywkach piłki nożnej Powiatowego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielcu 

„Powiatowa Amatorska Liga Piłkarska” 

8 000 zł

4.
Ludowy Klub Sportowy 

PITMARK Jaślany            39-332 
Tuszów Narodowy

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

w gminie;  udział w rozgrywkach piłkarskich 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie  

kl. A III seniorów i kl. A  juniorów starszych 

18 000 zł

5.
Ludowy Klub Sportowy 

JUTRZENKA Ławnica
39-331 Chorzelów

Propagowanie  i rozwijanie kultury fizycznej 
w gminie; udział  w rozgrywkach piłkarskich  

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie 
kl. B V seniorów

9 000 zł

6. 
Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ 

Malinie  
39-331 Chorzelów

Piłka nożna – Rekreacja – Kultura;  udział     
w rozgrywkach piłkarskich Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie  kl. B VI 

seniorów  i  kl. A  juniorów starszych

16 000 zł

Dotacje dla sportu
Dotacje na realizację zadania własnego Gminy Tuszów Narodowy w zakresie rozwoju 
sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

K.Kasprzak     

Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum 
w Tuszowie Narodowym oraz Ludowy Klub Sportowy 
„PITMARK” Jaślany, przy wsparciu Gminy Tuszów 
Narodowy, otrzymały dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Sportu w ramach Programu „KLUB II”. 
Zadanie obejmowało 250 godzin zajęć sportowych 

dla grupy 77 uczniów w sekcjach piłki nożnej i lekkiej 
atletyki. Dodatkowo na potrzeby projektu zakupiono 
sprzęt sportowy o wartości ponad 13 000,00 zł. Zajęcia 
były realizowane na obiektach sportowych gminy 
tj. boisko wielofunkcyjne w Tuszowie Narodowym, 
boisko LKS „PITMARK” oraz „Orlik” w Jaślanach.  

Program „KLUB II” w Gminie Tuszów Narodowy

(ZS w Maliniu, Publicznego Gim-
nazjum oraz SP w Tuszowie Na-
rodowym) zostało doposażonych 
w nowoczesny sprzęt ITC oraz po-
moce dydaktyczne. Projekt do-
finansowany ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 w wysokości 
657 551,87 zł.

K.Kasprzak

F. Ungeheuer

Pracownia informatyczna
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10 INWESTYCJE | Z ŻYCIA GMINY

Efektem jest opracowany i przyjęty uchwałą rady gmi-
ny  dokument, który powstał w ramach konsultacji 
społecznych, w których wzięli udział m.in. przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, jednostek orga-
nizacyjnych gminy, instytucji kultury i oświaty, radni 
oraz  sołtysi. 
Wynikiem tych działań jest diagnoza problemów   
7 obszarów na terenie gminy Tuszów Narodowy 
w miejscowościach: Tuszów Narodowy,  Dębiaki, Sar-
nów, Jaślany, Grochowem I i Grochowem II. 

Opracowany Program Rewitalizacji jest warunkiem 
korzystania w przyszłości ze środków zewnętrznych, 
służących rozwiązaniu problemów w nim zdiagnozo-
wanych.

Projekt na opracowanie dokumentu o wartości  
45 000,00 zł został zrealizowany przy dofinansowa-
niu Województwa Podkarpackiego ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 
w wysokości 37 800,00 zł .                                                             

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2022

K. Kasprzak

Zeznania podatkowe

To już szósty rok z rzędu, jak w ramach 
programu „Przyjazny urząd miesz-
kańcom” ponad 100 osób w Tuszo-
wie Narodowym i tyleż samo w Jaśla-
nach  skorzystało z tej formy pomocy. 
O dużym zainteresowaniu taką możliwo-
ścią składania zeznań podatkowych świad-
czyła kolejka oczekujących. Łącznie spo-
rządzono i przesłano ponad  200 zeznań.
Jesteśmy wdzięczni Pani Urszuli Zborow-
skiej Naczelnik Urzędu Skarbowego za 
kontynuację współpracy z naszą gminą 
i oddelegowanie merytorycznie przy-
gotowanego pracownika, udzielającego 
podpowiedzi i wyjaśnień w sporządza-
niu, a następnie przesyłaniu zeznań. 

W dniach 6 i 20 marca br. w gminie Tuszów Narodowy pracownicy Urzędu Gminy przy 
współpracy z Urzędem Skarbowym pomagali mieszkańcom wypełniać i przesyłać drogą 
elektroniczną  zeznania podatkowe tzw. PIT-y za 2016 r.

R. Paterak

Rokrocznie w ramach programu otrzymujemy 
dofinansowanie w kwocie od 20 do 30 tys. złotych 
z NFOŚ i WFOŚ, 15% stanowi wkład finansowy własny 
gminy. Z tej formy  pomocy korzysta rocznie od 15 
do 20 gospodarstw z terenu gminy.  
Mieszkańcy zainteresowani programem   do 28 lutego 
2017 roku składali wnioski o jego demontaż i odbiór. 
Łącznie zgłoszono do demontażu 20 obiektów 
i odbioru zdemontowanego eternitu 8 gospodarstw.
Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo szkodliwe dla 

zdrowia są włókna wydzielane z płyt eternitowych, 
zwłaszcza w czasie demontażu. Dlatego apelujemy 
do mieszkańców, aby sami  nie demontowali tych płyt 
ze swoich dachów. Firma wybrana w drodze przetargu 
ma w tym celu przeszkoloną ekipę zabezpieczoną 
w kombinezony ochronne i sama takiego demontażu 
dokonuje. Jeśli natomiast płyty azbestowe są już na 
składzie, też nie należy ich przenosić, tylko zgłosić 
do usunięcia w ramach programu- podkreśla Andrzej 
Głaz wójt gminy.

Usuwamy azbest w gminie Tuszów Narodowy
W trosce o zdrowie mieszkańców w gminie Tuszów Narodowy realizowany jest program 
usuwania wyrobów zawierających azbest już od 2012 roku.

Zakończyła się realizacja projektu „Ożywienie obszarów zdegradowanych w Gminie 
Tuszów Narodowy – wypracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Gminy Tuszów Narodowy”. 

R. Paterak
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Rolnicy, którzy zakupują olej napędowy używany 
do produkcji rolnej (posiadają zarejestrowane 
ciągniki rolnicze),  mogą ubiegać się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
W tym celu zobowiązani są złożyć wniosek wraz 
z załączonymi fakturami na zakup oleju. Pierwszy 
termin składania wniosków minął 28 lutego 
i obejmował okres od 1 sierpnia 2016 do 31 stycznia 
2017. W tym terminie wnioski złożyło 255 rolników, 

na łączną kwotę 98 222,62 zł. Rolnicy, którzy jeszcze 
mają możliwość odzyskania podatku, mogą składać 
wnioski w II terminie do 31 sierpnia 2017 roku za 
okres od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017. 

Limit zwrotu podatku ustalony na 2017 rok wynosi 
86 zł na 1 hektar x ilość użytków rolnych położonych 
na terenie gminy Tuszów Narodowy będących 
przedmiotem własności lub dzierżawy. 

Podatek akcyzowy

M.  Ochalik

Wieczór kolęd

Od siedmiu lat organizatorem tych cyklicznych 
wieczorów kolęd jest Stowarzyszenie Jaślany wraz 
z Ochotniczą Strażą Pożarną. Występy zostały 
przygotowane przez Prezesa stowarzyszenia Andrzeja 
Rupa, który jest też radnym do rady gminy  i swoją 
pasję gry oraz śpiewu realizuje poprzez założenia 
i prowadzenie kapeli wraz z zespołem śpiewaczym. 
Odkrywając zdolności muzyczne  wśród najmłodszych 
mieszkańców Jaślan i okolic stwarza im szanse dalszego 
rozwoju. Młodzi Jaślaniacy 
są już popularni i często 
gościnnie występuja poza 
gminą. Na tę duchową ucztę 
licznie przybyli mieszkańcy, 
w tym dzieci i młodzież oraz  
zaproszeni goście. Wśród 
nich byli ks. Krzysztof Sudoł-
proboszcz parafii Sarnów, ks. 
Ryszard Wilk proboszcz parafii 
Borki Nizińskie i ks. Stanisław 
Rząd proboszcz parafii 
Jaślany, samorządowcy gminy 
Tuszów Narodowy na czele 
z wójtem Andrzejem Głazem 
i przewodniczącym rady 

gminy Waldemarem Maziarzem, radni powiatowi 
Michał Duszkiewicz, Joanna Rębisz, Dawid Uzar. 
W program przeglądu jest wpisany śpiew kolęd przez 
najmłodsze dzieci, które na ochotnika prezentują 
znane kolędy i są przez organizatorów nagradzane 
rożnymi fantami.  W ten sposób od najmłodszych lat 
kształtuje się umiejętności i piękne nawyki śpiewu 
kolęd, wpisane w Polską tradycję. 

Tradycyjnie 22 stycznia w Jaślanach odbył się przegląd kolęd i pastorałek w wykonaniu 
kapeli i zespołu śpiewaczego „Młodzi Jaślaniacy”.

R. Paterak
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Wprowadza ona ważne zmiany w systemie 
przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  
w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia 
na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie 
niezgodne z przepisami.  

Ustawa mówi, że: 
-zezwolenie to nie jest już wymagane w przypadku 
drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej,
-zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania 
drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
-zezwolenie  nie jest potrzebne w przypadku usuwania 
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, 
o powierzchni do 25 m2. 

Uwaga! Może się zdarzyć, że konkretne drzewa 
i krzewy objęte są specjalną ochroną wynikającą 
z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw. 

Opłaty za usuwanie drzew i krzewów.
Zmienione przepisy przewidują dużo prostszy sposób 
ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów 
bez konieczności stosowania współczynników 
różnicujących opłatę. Minister środowiska w drodze 
rozporządzenia ustalił, że maksymalna stawka 
opłaty  wynosi 500 zł za każdy centymetr drzewa. 
Zgodnie z tymi przepisami opłatę za usunięcie 
drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę 
opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę 
metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej 

usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawki opłaty 
będą wynikać z uchwał rad gmin i nie będą mogły 
być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego 
drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów. 
Przepisy przejściowe nowelizacji pozwalają stosować 
stawki z rozporządzenia ministra, bez podejmowania 
uchwał przez rady gmin. 
Zwiększona została także liczba przypadków, 
w których opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie 
trzeba uiszczać. 

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 
w 2017 roku stanowią wartość dwukrotnej 
opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 
ustalonej na podstawie stawek obowiązujących 
na dany rok podanych w obwieszczeniu Ministra 
Środowiska, a w przypadku, w którym usunięcie 
drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku 
uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną 
ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby 
ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Nowelizacja ustawy
Klub PiS w piątek 4 marca 2017 r. złożył w Sejmie 
projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 
w kwestii wycinki drzew. Projekt zakłada zakaz 
zbywania nieruchomości, na której przeprowadzono 
wycinkę, podmiotom gospodarczym przez pięć lat 
i kary administracyjne w przypadku złamania tej 
zasady. Zmiana nakłada na osoby, które będą chciały 
dokonać wycięcia drzew czy krzewów na swojej 
nieruchomości obowiązek zgłoszenia do organów 
gminy, że takie działania zamierzają podjąć. To będzie 
zgłoszenie uproszczone.
Szczegółowe informacje w tym zakresie można 
uzyskać w UG u Pani Inspektor Stefanii Łącz.

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249), będąca rezultatem 
prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw. 

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

R. Paterak

Niepubliczny żłobek w Gminie Tuszów Narodowy
Jeszcze w 2017 roku zostanie uruchomiony w budynku 
szkoły Podstawowej w Grochowem I niepubliczny 
żłobek „Wesoły Bobas” przez panią Annę Stypa.  
W tym celu  została przez wójta Gminy Andrzeja 
Głaza podpisana umowa na użyczenie pomieszczeń 
w budynku szkoły. Ponadto koszty ogrzewania, 
utrzymania tychże pomieszczeń finansowane będą 
z budżetu gminy. Po adaptacji sal na potrzeby żłobka 
ogłoszony zostanie nabór i otwarta placówka wg 
wstępnych założeń już od września br.  W ten sposób 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców 

w ramach polityki prorodzinnej, dając szansę młodym 
rodzicom na podejmowanie pracy- zaznacza Andrzej 
Głaz wójt gminy Tuszów Narodowy. 
W marcu podjęta została uchwała RG o zasadach wpisu 
niepublicznych żłobków do rejestru, wymaganych 
w tym celu dokumentach, które są niezbędne przy 
tworzenie tego typu placówek.
Więcej informacji podane będzie na stronie 
internetowej www.wesolybobas.pl
email: kontakt@wesolybobas.pl, która zostanie 
uruchomiona w kwietniu 2017 roku.

R. Paterak
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R. Paterak

Informujemy mieszkańców, że od 1 stycznia 2017 roku na podstawie podpisanej umowy z Powiatem 
Mieleckim w Gminie Tuszów Narodowy funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego mogą 
korzystać mieszkańcy gminy. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez 
Powiat Mielecki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości już od 2016 roku.
Punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym pokój Nr 7 Tel. 17 774 37 24. 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie:
Dzień tygodnia Godziny przyjęć Prowadzący porady Zastępstwo

Wtorek 800 – 1230 Paweł Zasadni
Ilona Banasiewicz 
Sławomir Kanclerz 
Grzegorz Ciszewski 

Piotr Dziedzic

Czwartek 800 – 1230 Ilona Banasiewicz
Sławomir Kanclerz 
Grzegorz Ciszewski 

Piotr Dziedzic

Piątek 800 – 1230 Marcin Niemczyk
Paweł Zasadni 

Sławomir Kanclerz 
Grzegorz Ciszewski 

Piotr Dziedzic
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej • 
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie 
nienależnie pobranego świadczenia;
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej • 
Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz • 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
oraz z 2015 r. poz. 693);
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa • 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 
1203);
która nie ukończyła 26 lat;• 
która ukończyła 65 lat;• 
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się • 
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Pomoc prawna

Prawnik zatrudniony na potrzeby Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych adwokat 
Robert Łabuda – pracuje w każdą środę w godzinach 8.00 -12.00

Szybki internet

Do końca roku 2016 Sarnów i Dębiaki jako kolejne 
miejscowości, gdzie istniał największy problem 
z połączeniem, zostały objęte siecią światłowodów. 
Niemal wszyscy właściciele gospodarstw domowych 
w tych wioskach skorzystali z tej formy połączeń. 
W domu strażaka w Sarnowie zamontowano 
szafę telekomunikacyjną, która umożliwiła dalszą 
rozbudowę sieci. W pierwszych miesiącach 2017 roku 
Spółka Multimedia Polska zdecydował o budowie sieci 
na terenie Czajkowej. W tej chwili trwają procedury 
opracowywania projektu i wg zapewnień inwestora 
jeszcze wiosną pierwsi chętni będą mogli skorzystać 

z podłączenia do szybkiego internetu. Również trwa 
budowa sieci w Borkach Nizińskich i od Tuszowa 
Narodowego w kierunku Jaślan. 

Umożliwienie mieszkańcom korzystania z szybkiego 
internetu było jednym z moich głównych założeń 
programowych. Szczególnie cieszę się, że szybkim 
internetem są już objęte miejscowości, w których był 
największy problem z połączeniami internetowymi 
czy telefonią stacjonarną. Zabiegamy, aby kolejne 
miejscowości zostały objęte siecią światłowodową 
-wypowiada się Andrzej Głaz wójt gminy.

W 2016 roku firmy komercyjne rozpoczęły budowy sieci i przyłączenia do szybkiego 
inernetu na terenie gminy Tuszów Narodowy.

R. Paterak



G
a

ze
ta

 T
u

sz
ow

sk
a

   
 I 

k
w

a
rt

a
ł 

20
17

 r
. 

14 Z ŻYCIA GMINY

W ramach programu realizowane były zadania o cha-
rakterze profilaktycznym i edukacyjnym, szkolenia, 
pogadanki, półkolonie, wyjazdy profilaktyczne. 

Wykaz przedsięwzięć i poniesionych wy-
datków
Ogólnopolska kampania Zachowaj trzeźwy umysł.  
Koszt 1 230,00 zł.
Gminny konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. Koszt  974,73 zł.
Kampania antynarkotykowa realizowana przez 
Szkołę Podstawową  w Tuszowie Narodowym obej-
mująca– zajęcia w ramach edukacji medialnej. Koszt   
2 546,70 zł.

Programy środowiskowe, profilaktyczne,  
edukacyjne, obejmujące organizowanie dla dzie-
ci i młodzieży wypoczynku w czasie ferii zimowych 
i wakacji jako alternatywne formy spędzania wolne-
go czasu promujące styl życia  z dala od używek oraz 
w trakcie roku szkolnego.  Razem koszt  dofinanso-
wania do niżej wymienionych programów wyniósł 
35 613,17 zł.

- „Ferie w Domu Kultury” - Koszt  1007,00
- Ferie zimowe w Gimnazjum - Koszt  786,26 zł
- Półkolonia z profilaktyką WDKIR Grochowe- ok. 30 
dzieci przez  10  dni. Koszt 6 654,68 zł
-Parafia Chorzelów „Powiedz Nie”- wakacyjny wyjazd 
młodzieży-11 osób na 14 dni. Koszt 1 000,00 zł
-Spotkanie pokoleń – program profilaktyczny „Tu-

szowskiej ścieżki” Koszt 655,51 zł.
-Program sportowo-profilaktyczny SP 
w Czajkowej. Koszt 4 575,00 zł.
-OSP Malinie- festyn z okazji gminnego 
dnia dziecka. Koszt 1 489,20 zł
-Program z okazji dnia dziecka SP Czaj-
kowa. Koszt 1015,71 zł
-ZS Malinie zajęcia profilaktyczne prze-
jazdy na basen. Koszt 5 500,00 zł.
-Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie- 
rodzinna familiada. Koszt  672,50 zł.
-Rodzina bez alkoholu” program Sto-
warzyszenia w Borkach Nizińskich.  
Koszt 1 300,45 zł.
-„Ze złego nałogu trudno ku Bogu”- Pa-
rafia Borki Nizińskie.  Koszt 1 066,00 zł.
-Dzień Rodziny SP i Tuszowska Ścieżka.   

Koszt 1 202,28 zł.
-Gimnazjalny Festiwal Twórczości. Koszt  334.65 zł.
-Zajęcia edukacyjno-medialne SP Tuszów Narodowy. 
Koszt 760,00 zł.
-Szkoła Podstawowa  Borki Nizińskie, nauka pływania  
– przejazdy do Połańca. Koszt 2 300,00 zł.
-Parafia Tuszów Narodowy przejazd młodzieży na 
spotkania profilaktyczne. Koszt 756,00 zł.
-Zespół Szkół Jaślany- Zajęcia sportowo rekreacyjne. 
Koszt 3 029,00 zł.
-Kiermasz świąteczny–OSP Malinie.Koszt 1 000,00 zł.
-Kiermasz świąteczny SP Czajkowa, Parafia Sarnów. 
Koszt 508,93 zł.
Szkolenia 1 400,00 zł. 
Zakupy poza programami  17 256,89 zł. 
-Doposażenie świetlicy Jaślany. Koszt   1 195,00 zł 
-Siłownia plenerowa przy OSP Sarnów.   
Koszt 6 934,74 
-Siłownia plenerowa przy OSP Grochowe II.  
Koszt 6 934,74. 
-Sprzęt sportowy dla klubu sportowego w Tuszowie 
Narodowym. Koszt 992,41 zł 
-Zakup krzeseł do świetlicy WDKiR Grochowe.  
Koszt  1 200,00 zł.
Umowa z Ośrodkiem  Profilaktyki i Terapii Uzależ-
nień w Mielcu  - 3 240,00 zł.
Posiedzenia Komisji, kontrole punktów sprzedaży 
alkoholu, dyżury w punkcie konsultacyjny, rozmowy 
z osobami nadużywającymi alkohol 6 914,00 zł. 

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2016 rok

W 2016 roku  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała    
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii  przyjęty uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy  30 grudnia 2015  roku.       

Podsumowanie gminnego konkursu  
w Publicznym Gimnazjum
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Poniższe dane opracowano na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców alkoholu w sklepach na 
terenie gminy Tuszów Narodowy.  R. Paterak

W dniu 12.03.2017 odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grocho-
wem II . Po otwarciu zebrania  dokonano odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej z okazji 110 lecia powstania Jed-
nostki. Przed odsłonięciem tablicy prezes jednostki  
Piotr Hyjek  przedstawił krótki rys historyczny  jed-
nostki. Szczególną  uwagę zwrócił na pierwszych za-
łożycieli , którymi byli ; Mateusz Pszeniczny, Jan Wie-
czerzak, Tomasz Kasprzak, Jan Kasprzak, Jan Hyjek, 
Paweł Światowiec, Antoni Pietryka, Mateusz Ciemię-
ga, Jędrzej Stala. 

Odsłonięcia tablicy dokonał najstarszy strażak Jed-
nostki druh Wojciech Zięba w asyście zaproszonych 
gości: radnego Sejmiku Wojewódzkiego Jana Tara-
paty, wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Gła-
za.  Przy tej okazji  Zarząd OSP nadał tytuł członków 
honorowych. Zostali nimi druhowie: Wojciech Zięba, 
Tadeusz Leśniak, Henryk Hyjek, Jan Kasprzak, Ste-
fan Kasprzak, Władysław Korzeń, Kazimierz Gudz, 
których odznaczono też odznakami „Za wysługę lat”  
i wręczono im dyplomy okolicznościowe.
Z tej tez okazji srebrnymi medalami „Za zasługi dla po-

żarnictwa” zostali od-
znaczeni prezes  OSP 
Piotr Hyjek i skarbnik 
Krzysztof Zięba. W dal-
szej części zebrania 
zostały przedstawio-
ne sprawozdania i po 
krótkiej dyskusji udzie-
lono  zarządowi abso-
lutorium za miniony 
okres sprawozdawczy.

OSP Grochowe II

P. Hyjek

Statystyka ludności Gminy

M. Duszkiewicz

Małżeństwa ogółem 46 

Transkrypcje/wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg s.c./ 2

Małżeństwa zawarte w Kościołach na terenie gminy 35
Małżeństwa cywilne w USC Tuszów Narodowy 9
Rozwody 9
Urodzenia ogółem w 2016 roku 84
Transkrypcje/wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg s.c./ 18
Zgony ogółem w 2016 roku 70
Transkrypcje/wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg s.c./ 2
Zgony, które nastąpiły na terenie Gminy 19

Ile wydano na alkohol w latach 2012-2016  

2012 2013 2014 2015 2016
Piwo: 1 645 971,33 1 503 669,70 1 416,099,71 1 434 229,03 1 435 300,44
Wino: 366 397,04 370 753,61 267 701,51 291 916,80 290 814,31
Wódka: 1 273 239,88 1 266 110,65 1 034 538,88 1 147 023,41 1 245 792,33

Liczba mieszkańców
(pobyt stały + czasowy)

osoby

BABICHA 277
BORKI NIZIŃSKIE 471
CZAJKOWA 659
DĘBIAKI 269
GROCHOWE 956
JAŚLANY 1204
JÓZEFÓW 115
ŁAWNICA 770
MALINIE 1829
PLUTY 80
SARNÓW 333
TUSZÓW MAŁY 195
TUSZÓW NARODOWY 978
RAZEM 8 136
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Co roku spotykamy się na tej malowniczej polanie na 
skraju Puszczy Sandomierskiej,  by oddać hołd  żołnie-
rzom drugiej konspiracji, którzy stracili życie w walce 
o wolność naszej ojczyzny. Wśród uhonorowanych są 
Ormianie por. Leon Wanatowicz i mjr Walerian Tuma-
nowicz związani z ziemią mielecką  – mówił Romuald 
Rzeszutek z Klubu Historycznego Prawda i Pamięć, je-
den z organizatorów uroczystości.  Dlatego też w uro-
czystości brał udział Edgar Ghazayana, ambasador Re-

publiki Armenii, a także ks. 
Tadeusz Isakowicz Zaleski.  
Podobnie jak w latach 
ubiegłych tak i w tym 
w obchodach uczestniczy-
ła delegacja gminy Tuszów 
Narodowy z wójtem Gmi-
ny Andrzejem Głazem.
O wolność trzeba dbać 
i o wolność trzeba walczyć 
pisał w liście do uczest-
ników obchodów Włady-
sław Ortyl marszałek wo-
jewództwa podkarpackie-
go reprezentowany przez 
wicemarszałka Bogdana 
Romaniuka.

Żołnierze niezłomni 
to kontynuatorzy walki 

zapoczątkowanej o wolność ojczyzny przez AK po-
wołaną rozkazem naczelnego wodza PSZ na emigracji 
generała W. Sikorskiego 14 lutego 1942 roku. Stąd na 
obchodach akcent tuszowskiej gminy, gdzie urodził 
się generał i są w sposób szczególny od wielu lat pie-
lęgnowane wartości patriotyczne – akcentuje Andrzej 
Głaz wójt gminy, biorąc też udział w marszu pamięci.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
25 lutego na polanie w Szydłowcu zostały zainaugurowane obchody Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu miało miejsce nadanie imion  żołnierzy  niezłomnych  
kolejnym dębom. W ten sposób uczczono pamięć o por. Leonie Wanatowiczu „Borucie”, 
mjr. Walerianie Tumanowiczu „Jagrze” oraz kpt. Janie Borysewiczu „Krysi”.

R. Paterak

Uczestnicy obchodów z ks. Tadeuszem Isakowicz-Zaleskim

Wójtowie gmin Mielec - Józef Piątek i Tuszów Narodowy - Andrzej Głaz z ambasadorem Armeni 
oraz Romuald Rzeszutek z K.H. Prawda i Pamięć - Radny Rady Miasta
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Tuszowie Narodowym

SUKCESY
Julia Maziarz stypendystką Zarządu Województwa.
Julia Maziarz z klasy II b Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym, otrzymała 
stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia 
edukacyjne,  w ramach projektu „Wsparcie stypendialne 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 
2016/2017”. Projekt jest realizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.                                                                                                                                  
Weronika Wieczerzak z klasy IIIc zakwalifikowała się 
do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego 
z języka polskiego – opiekun Grażyna Kusek; Udział w II 
etapie konkursu przedmiotowego z języka polskiego 
wzięły: Magdalena Bernat , Weronika Wieczerzak 
– opiekunowie Grażyna Kusek i Barbara Ćwięka 
–Występek. Julia Maziarz zdobyła wyróżnienie w  
VI Powiatowym konkursie „Barwy mojej Ojczyzny”- 
opiekun Barbara Ćwięka – Występek. 

ZAWSZE WIERNI
23 lutego 2017 roku Julia Maziarz i Jakub Ciemięga 
z kl. IIb, wzięli udział w II edycji eliminacji powiatowych 
Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE 
WIERNI” upamiętniającego Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywającego się pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
i Starosty Powiatu Mieleckiego – opiekunowie: Zofia 
Skwara, Barbara Ćwieka – Wystepek. 

ALFIK MATEMATYCZNY
Tomasz Dydo w konkursie „ Alfik matematyczny” 
otrzymał nagrodę w postaci awansu do konkursu „ 
Maks Matematyczny”- opiekun Urszula Czerw; Iwona 
Hasek, Tomasz Dydo przystąpili do  II etapu konkursu 
„ Mathematicus” - opiekun Urszula Czerw. 

PROGRAM KLUB
W ramach programu „Klub” finansowanego ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

oraz Gminy Tuszów Narodowy zajęciami  
sportowymi pozalekcyjnymi z piłki nożnej 
oraz lekkoatletyki zostało objętych 30 
chłopców i 21 dziewcząt. 
Osiągnięcia sportowe  uczniów: 

III miejsce w Powiatowym Turnieju 
w szachach drużynowych- Jolanta Rusin, Iga 
Rusin, Michał Bielecki Magdalena Bernat; 
II miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce- 100 
m(Paweł Głaz); 
II miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce- 600 m 
(Paulina Patuszyńska); 
III miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce- pchnięcie 
kulą (Magdalena Domagała); 

SZKOŁY

Szanowni Państwo. 
W 2018 roku przypada 100 rocznica zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez 
Polskę Niepodległości po ponad 100 latach rozbiorów. O wolność ojczyzny walczyli także 
mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Część z nich do dnia dzisiejszego nie jest znana. 
Dlatego apelujemy do wszystkich posiadających jakiekolwiek informacje o żołnierzach 
I wojny światowej, wojny 1920 roku i II wojny światowej z terenu gminy Tuszów Narodowy 
o ich przekazywanie do zbieranej dokumentacji w ramach galerii przodków przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym. Pozyskane materiały będą wykorzystane 
w opracowywanej rzez Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. Sikorskiego publikacji 
poświęconej rodakom ziemi tuszowskiej walczącym o niepodległość. 

Apel do mieszkańców Gminy

Wójt Gminy Andrzej Głaz
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IV miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce- pchnięcie kulą 
(Michał Siwiec), 
III miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce- rzut dyskiem  
(Paweł Hajduk); 
IV miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach w lekkiej atletyce- 1000m (Mateusz 
Czekaj);
III miejsce w Ogólnopolskich Biegach ulicznych 
o Puchar prezydenta Miasta Mielca (Łukasz 
Piekarski);
V miejsce w drużynowym turnieju w tenisie stołowym 
dziewcząt (Dagmara Głaz, Dominika Sowa);
II miejsce w drużynowym turnieju w tenisie stołowy 
chłopców (Jan Głaz, Łukasz Serafin, Daniel Nowak); 
II miejsce w Półfinale Powiatowym w koszykówce 
dziewcząt; 
I miejsce w Półfinale Powiatowym w koszykówce 
chłopców; 
IV miejsce w Finale Powiatowym w koszykówce 
chłopców; 
II miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce ręcznej 
chłopców; 
III miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce ręcznej 
dziewcząt; 
II miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce siatkowej 
chłopców, 
III miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce siatkowej 
dziewcząt. 

ROZWÓJ CZYTELNICTWA
Nauczyciele w ramach „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa” promują wartości płynące z czy-
telnictwa. Na zakup 673 książek w formie papierowej 
i elektronicznej przeznaczono kwotę 15 tysięcy zło-
tych. Gmina Tuszów Narodowy przeznaczyła na ten cel  
3 tysiące złotych. W związku z powyższym podczas 
spotkania wywiadowczego z rodzicami w dniu 17 
stycznia 2016 roku nauczycielki- Zofia Skwara i Zofia 
Kardyś zachęcały rodziców do współpracy, dokonując 
szczegółowego omówienia programu i prezentując 
zebranym opracowanie naukowe  pt. „ Wpływ czytel-
nictwa na rozwój dzieci i młodzieży”.  

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA         
Wolontariusze Daria Jamróz, Natalia Kowal, Piotr 
Partyka, Daniel Nowak pod kierunkiem pań Barbary 
Ćwięki – Wystepek i Marty Ryniewicz przeprowadzili 
w gimnazjum zbiórkę artykułów przeznaczonych dla 
mieleckiego schroniska dla zwierząt. W akcji trwają-
cej od 01.10. 2016 do 05.11.2016 roku uczestniczyło 
44 uczniów klas I –III i 4 nauczycieli. Rezultatem ak-
cji było zebranie 90 kilogramów karmy oraz 3 koców, 
które 10.11.2016 roku zostały przekazane na rzecz 
podopiecznych schroniska.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
Zajęcia z funkcjonariuszami Policji są jednym z działań 
profilaktyczno-wychowawczych, prowadzonych przez 
naszą szkołę. Zajęcia, których głównym celem było 
kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne 
czyny, prowadzili funkcjonariusze Policji z Komendy 
Powiatowej Policji w Mielcu mł. asp. Marek Opiela, 
st. sierż. Magdalena Skulimowska oraz mł. asp. Urszu-
la Chmura. Podczas dwóch spotkań prewencyjnych 
z młodzieżą i rodzicami wiele uwagi  poświęcono 
zagadnieniu cyberprzemocy oraz innym niebezpie-
czeństwom w sieci.  Ponadto młodzież poprzez udział 
w zajęciach uświadomiła sobie, jakie konsekwencje 
wynikają z łamania prawa. 

CYFROWOBEZPIECZNI
Kolejnym działaniem o charakterze profilaktycznym 
było przystąpienie szkoły do projektu Cyfrowobez-
pieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. 29 listopa-
da był Szkolnym Dniem Bezpieczeństwa Cyfrowego. 
Edukator, pan Marian Switek spotkał się z młodzieżą 
oraz nauczycielami i przedstawił  zagrożenia związane 
z korzystaniem z Internetu oraz podstawowe zasady 
bezpieczeństwa.
Następnie przeprowadził zajęcia warsztato-
we w trzech wybranych klasach. Przeprowadzo-
ne zostało również szkolenie dla nauczycieli. 
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć 
na stronie cyfrowobezpieczni.pl 

B. Ćwięka - Występek

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

W bieżącym roku szkolnym w tuszowskiej 
podstawówce realizowane były i są następujące 
programy:

Rządowy Program Bezpieczna + 
W ramach realizacji programu w szkole odbyły się:  
warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne 
dla klas I-III prowadzone przez psychologa, warsztaty 
z zakresu negocjacji i mediacji dla klas IV-VI prowa-
dzone przez trenera interpersonalnego, warsztaty 
teatralne dla klas I-III prowadzone przez  instrukto-
ra teatralnego. Przeprowadzono również szereg ak-
cji społecznych we współpracy z  Gminną Biblioteką 
Publiczną w Tuszowie Narodowym mających na celu 
promocję spędzania czasu wolnego z książką. W ra-
mach programu odbyły się liczne konkursy promu-
jące wśród uczniów postawę  szacunku, życzliwości, 
tolerancji i akceptacji spo-
łecznej. Całość działań zosta-
ła uroczyście podsumowana  
13.12.2016 r.

Narodowy Program  
Rozwoju Czytelnictwa 

W ramach programu do bi-
blioteki szkolnej zakupionych 
zostało 297 książek o łącznej 
wartości 5 tys. zł. Oprócz tego 
przeprowadzonych zostało 
szereg działań mających na 
celu promowanie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży (za-
jęcia z wychowawcą na temat 

wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci, przygotowanie 
wystawki nowości zakupionych do księgozbioru, ak-
cje głośnego czytania, konkursy plastyczne).

Program   
„Wiem, co jem, zdrowo jem”

Klasa I  realizuje ogólnopolski  prozdro-
wotny  program BOŚ ,,Wiem ,co jem, zdro-
wo jem.” Pierwszaki rywalizują z przeszło 
sześciuset szkołami z kraju, ubiegając się 
o wysoką lokatę w programie i zaszczytny 
dyplom ze znajomości zagadnień prozdro-
wotnych. Po jesiennej serii zadań, w lutym 
i marcu realizowali zagadnienia II etapu: 
„Woda jest życiem”. Do programu włączyły 
się dzieci z oddziału 0. Promowały korzyści 
płynące ze spożywania naturalnych wita-
min A, B, C oraz  źródlanej wody niegazo-
wanej. 
Interdyscyplinarny Program Edukacji 

Medialnej „Kino-Szkoła”
Po raz drugi dzieci z klas I-VI biorą udział 
w Programie „Kino-Szkoła”, tym razem 

oglądają filmy w formacie 3D. Każdy seans jest po-
przedzony zajęciami z zakresu edukacji medialnej.

Ważne wydarzenia w życiu  
społeczności szkolnej:

Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powia-
towej Policji w Mielcu
W ramach działań profilaktycznych 03.11.2016 r. 
odbyło się spotkanie przeznaczone dla uczniów klas 
IV-VI na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
11.01.2017 r. prelekcję na temat dopalaczy mieli oka-
zję usłyszeć rodzice dzieci uczęszczających do tuszow-
skiej podstawówki.

SZKOŁY
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Lekcja żywej historii
Dnia 18.10.1016 r. członkowie grupy Reconstrukto 
przenieśli dzieci z naszej szkoły do czasów starożytnego 
Rzymu. W czasie pokazu historycznego, uczniowie 
zapoznali się z wieloma zagadnieniami z historii  
starożytnej, mieli okazję również obejrzeć eksponaty 
z epoki.

Zabawa karnawałowa.
14 stycznia  w budynku WDKiR w Grochowem 
odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci ze szkoły 
w Tuszowie i Filii w Grochowem.

Akcje charytatywne:
Społeczność tuszowskiej podstawówki chętnie 
angażuje się w działania mające na celu pomoc 
potrzebującym. W tym roku po raz kolejny wsparliśmy 
akcję „Szlachetna paczka” oraz przeprowadziliśmy 
zbiórkę dla zwierząt z mieleckiego schroniska. 

Nasze sukcesy:
IV edycja Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej, 
I miejsce Szymon Maziarz (opiekun ks. Z. Kata), 
wyróżnienie Aleksandra Kasprzak (opiekun R. Hyjek).

XIII Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej „Sługa 
Boży ks. Stanisław Sudoł”, wyróżnienie Aleksandra 
Kasprzak i Olivia Harpula (opiekun ks. Z. Kata)

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alik, 
4. miejsce w województwie Sebastian Ochalik 
(opiekun R. Kotula)

Wojewódzki Konkurs Literatura i Dzieci

etap rejonowy, kategoria recytacja: I miejsce 
Aleksandra Kasprzak (opiekun L. Maziarz), 
wyróżnienie Sebastian Ochalik (opiekun 
R. Kotula), III miejsce Szymon Maziarz 
(opiekun E. Paśko),  wyróżnienie Filip Łącz 
(opiekun Małgorzata Wieczerzak).

etap wojewódzki, kategoria recytacja: 
wyróżnienie  Aleksandra Kasprzak (opiekun 
L. Maziarz)

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania
Wyróżnienia: Szymon Maziarz (opiekun E. Paśko), 
Aleksandra Kasprzak (opiekun L. Maziarz)
Do powiatowego finału konkursu czytelniczego 
zakwalifikowali się: Filip Łącz (opiekun M. Wieczerzak), 
Anna Hyjek i Julia Leśniak (opiekun E. Paśko)              

Sport
II miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży 
szkolnej w minipiłce siatkowej chłopców,
III miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży 
szkolnej w minipiłce siatkowej dziewcząt,
IV miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży 
szkolnej w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt,
V miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży 
szkolnej w unihokeju dziewcząt,
III miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży 
szkolnej w unihokeju chłopców.

Punkt Przedszkolny w Tuszowie 
Narodowym

W punkcie przedszkolnym uczy się 50 dzieci w wieku 
3-5 lat. 
Najważniejszymi wydarzeniami w tym roku szkolnym 
były:
24 listopada 2016 – pasowanie na przedszkolaka,
2 lutego 2017 – Dzień Babci i Dziadka.

M. Tyniec

Zespół Szkół im. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Maliniu
KONKURSY

9 grudnia w Zespole Szkół w Maliniu odbyło się 
uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu ph. 
„Teraz jest czas miłosierdzia”, ogłoszonego przez 
działające w Zespole Szkół w Maliniu Szkolne Koło 
Caritas. Konkurs odbył się w II kategoriach: literackiej 
dla klas IV – VI oraz plastycznej dla młodszych 
uczniów z klas I – III. Celem konkursu było pokazanie, 
że czynienie miłosierdzia jest ważnym zadaniem 
dla każdego – wynika ono z Chrystusowego nakazu 
miłości bliźniego. 

Jury w składzie: Panie Katarzyna Sikora, Anna 
Jachowicz, Maria Jamróz, Ks. Kustosz Andrzej Rams 
zdecydowało, że zwyciężyli:           
Martyna Krępa - ZS Malinie       
Lilianna Magda - SP Tuszów Narodowy - Filia 
w Grochowem    
Weronika Leśniak  - SP Czajkowa            
Bartosz Durda, Maciej Rugała, Ewa Zawadzka - ZS 
Jaślany
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:  
Marcelina Rup - ZS Malinie 
Amelia Nowak - SP Tuszów Narodowy z Filią 
w Grochowem

SZKOŁY
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Laur zwycięstwa w kategorii plastycznej przypadł: 
Mai Krępie, Mai Hyjek, Patrycji Marmurze, 
Szymonowi Pyziowi, Dominice Wieczerzak - ZS 
Malinie 
Bartkowi Krępie - SP Borki Nizińskie 
Aleksandrze Krakowskiej - ZS Jaślany 
Aleksandrze Kasprzak - SP w Tuszowie Narodowym 
- Filia Grochowe
Jury wyróżniło prace: 
Magdaleny Wąsik  - SP Tuszów Narodowy z Filią 
w Grochowem 
Patryka Łanuchy, Wiktorii Myjak, Wiktorii Pluta, 
Anny Gagat, Magdaleny Gagat, Rafała Kuska, 
Kacpra Sikory - ZS Malinie 
Magdaleny Lubacz - SP Borki Nizińskie
Podczas tej uroczystości członkowie Szkolnego Koła 
Caritas zaprezentowali krótki program artystyczny 
z energetycznym wykonaniem hymnu „Błogosławieni 
miłosierni” oraz prezentacją pokazującą akcje 
charytatywne prowadzone przez to Koło. Nad 
przebiegiem konkursu czuwała opiekun Pani Maria 
Jamróz. Organizatorzy wyrażają podziękowanie 
uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie. 
Ogromnie cieszy fakt, że wśród uczniów żywa jest 
idea wolontariatu.

15 grudnia uczennica klasy V, Emilia Boicetta, wzięła 
udział w uroczystej gali Podkarpackiego Konkursu 
„Literatura i Dzieci - Nasze Pasje”. Na scenie 
sali widowiskowej WDK w Rze4szowie wystąpili 
nagrodzeni uczestnicy, prezentując inscenizacje, 
wiersze i piosenki. W tym dniu miało również miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Emilia 
otrzymała wyróżnienie za ilustrację do wiersza Doroty 
Gellner pt. „Ogrodniczka”, wykonaną pod kierunkiem 
pani Małgorzaty Maziarz.

13 stycznia 2017r. w Zespole Szkół w Maliniu 
odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek pod 
hasłem: „Kolędować Małemu”.
Pomysłodawcami i koordynatorami konkursu byli: 
p. Renata Drzymała i ks. Sławomir Krzyżanowski. 
Konkurs adresowany był do uczniów klas  
0 – III  z terenu gminy Tuszów Narodowy. 
W konkursie wzięło udział 25 uczestników.
Komisja konkursowa w składzie:
p. Barbara Jabłońska ( nauczyciel muzyki), 
ks. Sławomir Krzyżanowski (katecheta, muzyk) 
przyznała: 
- w I kategorii wiekowej (uczniowie klas 0 – I) 4 
równorzędne nagrody, które otrzymali: 
Barszcz Gabriela „Aniołek maleńki jak wróbelek”  - 
kl.0 SP w Jaślanach, 

Milena Łącz „Kolęda świetlista” – kl.0 SP Tuszów 
Narodowy, 
Krzysztof Hyjek „Kołysanka dla dziecka” kl.0b  
ZS w Maliniu, Zuzanna Kielek „Skrzypi wóz” kl. I, 
ZS w Maliniu.
8 wyróżnień zdobyli:
Klich Alicja „Złota gwiazdka” - kl. 0 SP w  
Jaślanach,  
Milena Łącz  „Już blisko kolęda” - kl. 0, SP Tuszów 
Narodowy, Anna Niedbała „W grudniowe noce” - 
kl.I, SP Tuszów Narodowy,  
Agata Pogoda „Bosy pastuszek”, Damian 
Krępa „Dzisiaj w Betlejem”, Anita 
Rokoszak „Bosy pastuszek”– uczniowie kl. I SP 
w Borkach Nizińskich, 
Szymon Łukasik „Świeć gwiazdeczko” – kl. 
0b, Julia Ortyl „Świetlista kolęda” – kl. I, 
uczniowie ZS w Maliniu.
- w II kategorii  wiekowej (uczniowie klas II – III)  
7 równorzędnych nagród wyśpiewali: 
Julia Świętoń „Gwiazdeczka”, Jakub Stala „Jadą 
kolędnicy, jadą” kl.II, Magdalena Wąsik kl.III, 
-uczniowie SP Tuszów,  
Patrycja Marmura „Bosy pastuszek”- kl.II ZS 
w Maliniu,  
Magdalena Lubacz „W grudniowe 
noce”, Wiktoria Błaszczak „Bosy pastuszek”, 
Natalia Czachor „Pierwsza gwiazdka”- uczennice 
kl.III SP w Borkach Nizińskich,

SZKOŁY
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6 wyróżnień zdobyli:  
Maja Nowak „Cicha noc” kl.II ZS w Maliniu, Julia 
Gaj „Emanuel” kl.III SP Tuszów Narodowy z filią 
w Grochowem, 
Dominika Błaszczak „Świeć gwiazdeczko” kl.III SP 
w Borkach Nizinskich,  
Gabriela Arabasz „Lulajże Jezuniu”, Maksymilian 
Groele „Dzisiaj w Betlejem”, Karol Hyjek „Historia”, 
uczniowie kl.III ZS w Maliniu.

AKTUALNOŚCI
22 grudnia był niezwykłym świątecznym dniem dla 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Najpierw 
obejrzeliśmy „Bajkowe jasełka” w wykonaniu dzieci 
z klasy II a i II b przygotowane pod kierunkiem 
pań Katarzyny Sikory i Anny Jachowicz.  Po 
jasełkach uczniowie spotkali się w klasach ze 
swoimi wychowawcami, by połamć się opłatkiem 
i złożyć sobie życzenia. Pani Barbara  Jabłońska 
wspólnie z uczniami klas II – V zaprosiła wszystkich 
do wspólnego kolędowania. Na zakończenie głos 
zabrała pani dyrektor Lidia Rakoczy, która złożyła 
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły 
i rodzicom świąteczne oraz noworoczne życzenia.

29 grudnia członkowie Szkolnego Koła „Caritas” 
wyruszyli z kolędą misyjną do mieszkańców Malinia 
I. W domach, które odwiedzili, zaprezentowali 
przygotowaną pod kierunkiem pani Marii Jamróz 
scenkę. Uczniowie przypomnieli o potrzebach dzieci 
z krajów misyjnych. 

WYCIECZKI
6 grudnia uczniowie klasy II a i II b wraz 
z wychowawczyniami, panią dyrektor i panią Wiolettą 
Królikowską wybrali się na mikołajkową wycieczkę 
do Połańca. Pierwszą z zaplanowanych atrakcji było 

zwiedzanie elektrowni. Dzieci dowiedziały się, jak 
wytwarzany jest prąd. Podczas pobytu na terenie 
elektrowni obowiązywał specjalny strój. Drugoklasiści 
w trosce o bezpieczeństwo musieli założyć kamizelki 
ochronne i specjalne kaski ze słuchawkami i okularami. 
W nagrodę za dobre zachowanie i uważne słuchanie 
przewodnika otrzymali od Grupy ENGIE słodkie 
podarunki. Kolejnymi atrakcjami były: wizyta 
w pizzerii,  kino oraz kręgielnia. Wyjazd zorganizowała 
pani Katarzyna Sikora.

14 lutego 2017 roku uczniowie klasy I a i I b wspólnie 
z wychowawczyniami pojechali do Muzeum Bombki 
Choinkowej w Nowej Dębie. Najpierw obejrzeli 
zgromadzone w muzeum eksponaty, następnie 
poznali etapy wytwarzania bombek. Podczas zajęć 
warsztatowych dzieci wyczarowały na szklanych 
kulach przepiękne wzory. 

SPORT
7 lutego 2017 roku w Czerminie został rozegrany 
półfinał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Minikoszykówce Dziewcząt. Drużyna z naszej szkoły 
zajęła I miejsce i awansowała do finału.

15 lutego w Wadowicach Górnych odbył się finałowy 
turniej piłki nożnej chłopców w kategorii U 10 (klasy 
trzecie) w ramach XVII edycji Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Uczniowie naszej 
szkoły pokonali rówieśników z Akademii Piłkarskie 
Nadzieje w Radomyślu 4:0 oraz kolegów z Izbisk 7:0. 
Awansowali do dalszego etapu rozgrywek.

16 lutego w Wadowicach Górnych został rozegrany 
powiatowy finał piłki nożnej chłopców w kategorii U 12 
(klas piątych) w ramach tej samej imprezy sportowej. 
Chłopcy z naszej szkoły zajęli drugie miejsce, ulegając 
jedynie zespołowi  z Wadowic.

SZKOŁY



G
a

zeta
 Tu

szow
sk

a
    I k

w
a

rta
ł 20

17 r. 
23

Szkoła Podstawowa w Czajkowej
Gminny Konkurs Czytelniczy 

12 grudnia 2016r w SP w Czajkowej odbył się II 
etap Gminnego Konkursu Czytelniczego upamiętnia-
jącego Rok Henryka Sienkiewicza, w którym wzięły 
odział szkoły podstawowe z naszej gminy. Do drugie-
go etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
SP Czajkowa: Weronika Leśniak i Karena Klich
SP Jaślany: Ewa Zawadzka, Krzysztof Głaz
SP Malinie: Marlena Sasor, Aleksandra Wieczorek
SP Tuszów Narodowy: Amelia Nowak, Natalia Krępa.
Uczniowie przygotowywali prezentacje książ-
ki „W pustyni i w puszczy” – H. Sienkiewicza  
w dowolnej formie: inscenizacji, prezentacji multime-
dialnej, dramy. Komisja w składzie mgr Ewa Krempa, 
mgr Małgorzata Tyniec, mgr Wiesława Mrozik z po-
dziwem wysłuchała i oceniła każdą prezentację.

Laureatami konkursu zostali:
Weronika Leśniak- SP Czajkowa
Karena Klich – SP Czajkowa
Amelia Nowak – SP Tuszów Narodowy
Marlena Sasor – SP Malinie
Ewa Zawadzka – SP Jaślany
Finalistami konkursu zostali:
Aleksandra Wieczorek – SP Malinie
Natalia Krempa – SP Tuszów Narodowy.
Nagrody laureatom i finalistom wręczyła pani dy-
rektor Elżbieta Flis, dziękując uczniom oraz ich 
opiekunom za udział w konkursie. Na zakoń-
czenie została zaprezentowana scenka z książki  
„W pustyni i w puszczy” przez Weronikę Leśniak 
i Karenę Klich. Konkurs przygotowała pani Wiesława 
Mrozik.

Szkolny konkurs plastyczny
W ramach roku Henryka Sienkiewicza 
i rozpowszechnianiem czytelnictwa wśród dzie-
ci w naszej szkole został zorganizowany konkurs 
na „Najciekawszą przygodę z książki „W pustyni  
i w puszczy”. Nagrody otrzymali: Weronika Leśniak, 
Emilia Płaza, Aleksandra Maziarz, Natalia Mazepa. 
Organizatorem konkursu była Agata Burda-Rusin.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
22 lutego 2017 w Szkole Podstawowej w Czajkowej 
odbył się Gminny Turniej  Tenisa Stołowego. W za-
wodach wzięły udział dwie szkoły, dzieląc się zwycię-
stwami. 

W kategorii chłopców
I miejsce  drużyna ze szkoły Podstawowej 
w Czajkowej
II miejsc drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Tuszowie Narodowym
Kategoria dziewcząt
I miejsc drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Tuszowie Narodowym
II miejsce  drużyna ze szkoły Podstawowej 
w Czajkowej
Dwa dni później drużyna chłop-
ców brała udział w Powiato-
wym Turnieju w Tenisa Stołowego  
w Mielcu, zajmując IV miejsce.

Składy drużyn z naszej szkoły: Bartłomiej 
Konefał, Maciej Stec, Karol Konefał, We-
ronika Leśniak, Amelia Turkosz, Dagmara 
Hajduk. 

Wydarzenia
Pasowanie na czytelnika oraz konkurs     

pięknego czytania.
Najmłodsi uczniowie przyjęci zostali w poczet szkol-
nych czytelników biblioteki. Klasa III wraz z wycho-
wawczynią Elżbietą Konefał przygotowała przed-
stawienie „Co słychać w lesie”. Został również 
przeprowadzony  konkurs pięknego czytania dla 
klas II i III . Komisja konkursowa, w której skład we-
szli: P. Krempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Tuszowie Narodowym, M. Marczewska 
– emerytowana nauczycielka z naszej szkoły oraz  
W. Mrozik - nauczycielka języka polskiego, nagrodzi-
ła: Oliwię i Emilię Sowa oraz Annę Jamróz.
Wyróżnieni zostali: Zuzia Kędzior, Dawid Paterak 
i Wiktoria Stala. Uroczystość przygotowały panie  
M. Barszcz i Lucyna Herchel.

SZKOŁY
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18 grudnia 2016 r. na Kiermaszu Świątecznym 
przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego  
w Sarnowie, jak co roku, zostały wystawione pra-
ce wykonane przez uczniów. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy  przyczynili się do organizacji 
kiermaszu.
22 grudnia 2016 miało miejsce spotkanie wigilijne 
dla społeczności szkolnej. Rozpoczęło się przedsta-
wieniem świątecznym przygotowanym przez dzieci 
pod kierunkiem Krystyny Karkoszy. Zaproszeni go-
ście, wśród których byli Pan Wójt Gminy Tuszów Na-
rodowy Andrzej Głaz, Sekretarz Gminy Pani Renata 
Paterak, Proboszcz Parafii Sarnów Krzysztof Sudoł, 
Dyrektor szkoły Elżbieta Flis, nauczyciele i uczniowie, 
spotkali się  przy szkolnym wigilijnym stole, by uczcić 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
08 lutego 2017 r. odbyło się Święto Babci i Dziadka. 
Dzieci przygotowały wzruszające wiersze i piosenki 
okolicznościowe.

09 lutego 2017 r. odbyła się zabawa karnawałowa, 
na którą czekali wielką niecierpliwością uczniowie, 
zwłaszcza młodsi, którzy przygotowali ciekawe kostiu-
my karnawałowe. Organizatorami zabawy karnawa-
łowej  były panie wychowawczynie wraz z rodzicami.

Święto szkoły
22 lutego 2017 r. szkoła w Czajkowej obchodziła 22. 
rocznicę otwarcia i poświęcenia nowego obiektu 
szkolnego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygo-
towali uroczystą akademię, w której przypomnieli hi-
storię szkoły i ważniejsze wydarzenia z minionych lat. 
W montażu słowno-muzycznym znalazły się wiersze 
i piosenki, zatańczono poloneza,  a modlitwą i chwilą 
ciszy uczczono pamięć ś.p. Józefy Flis byłej dyrektorki 
i budowniczej szkoły. Uroczystość przygotowały panie 
Wiesława Mrozik i Agata Burda-Rusin

Podsumowanie półrocza
Najwyższe wyniki osiągnęli:

Klasa IV

1. Julia Łącz              – śr. 5,1
2. Natalia Mazepa      – śr. 5,1
3. Aleksandra Maziarz-śr. 5,0
4. Wiktoria Dudzik      śr. 4,72
5. Martyna Paterak      śr. 4,72
Klasa V
1. Karol Konefał     – śr. 5,4
2. Bartosz Rybak    – śr. 5,1

3. Marlena Głuszak - śr. 5,0
4. Dagmara Hajduk – śr. 4,72
Klasa VI
1. Bartłomiej Konefał  – śr. 5,4
2. Weronika Leśniak    – śr. 5,4
3. Mateusz Dulik          - śr. 5,1
4. Agnieszka Czachor   - śr. 5,0
5. Karena Klich       - śr. 5,0
6. Kacper Osmola         - śr. 4,9
7. Dominika Soja          - śr. 4,8

K. Karkosza, W. Mrozik, M. Barszcz, A. 
Burda-Rusin
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Zespół Szkół w Jaślanach im. Bł. Ks. J. Popiełuszki
Akademia z okazji  

Święta Niepodległości
10.11.2016 r. społeczność szkolna uczciła 
98. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Po wprowadzeniu sztandaru 
szkoły i wspólnym odśpiewaniu hymnu 
państwowego, dyrektor szkoły Zygmunt 
Krempa przypomniał dzieje naszej ojczyzny, 
jej rozbiory i walkę o niepodległość. 
Program artystyczy przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem p. Agaty Durdy. 
z wizytą w Kinie „Galaktyka” w Mielcu
30.11.2016 r. uczniowie klas I-III udali się 
na przedstawienie teatralne pt. „Domek 
z piernika” w wykonaniu aktorów z Kielc. 
Zaprezentowana na deskach mieleckiego 
Domu Kultury bajka edukacyjno-
ekologiczna przypomniała dzieciom o konieczności 
ochrony przyrody oraz zasadach prawidłowego 
odżywiania. 
Mikołajkowy wyjazd do Kina „Impresja” w Połańcu
5 grudnia 2016 r. uczniowie klas IV-VI obejrzeli 
w Kinie „Impresja” w Połańcu film „Za niebieskimi 
drzwiami” w reżyserii Mariusza Paleja. Część dochodu 
ze sprzedaży biletów została przekazana fundacji 
„Akogo” p. Ewy Błaszczyk, działającej na rzecz dzieci 
pogrążonych w śpiączce.

Wigilia 
Czwartek 22. 12. 2016 r. okazał się w Zespole Szkół 
w Jaślanach dniem bardzo uroczystym, ponieważ 
wtedy miała miejsce wigilia szkolna. Uczniowie 
przedstawili historię nie tylko trzech Mędrców 
ze Wschodu (zwanych Trzech Królami), którzy 
zobaczywszy gwiazdę, podążyli za nią do Betlejem, 
ażeby złożyć swe dary Dzieciątku Jezus, ale także 
czwartego Mędrca, który wypełnił misję miłosierdzia. 
Nad przebiegiem jasełek czuwała 
katechetka, pani Małgorzata 
Duszkiewicz.
Babciu, Dziadku coś Wam 

dam…
13.01.2017 r. odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Dyrektor Zygmunt Krempa złożył 
przybyłym gościom najserdeczniej-
sze życzenia. Następnie uczniowie 
klas I-III pod kierunkiem swych wy-
chowawczyń przedstawili specjal-
nie przygotowany na tę okazję pro-
gram artystyczny. W przyjęciu mi-
łych gości pomogli rodzice, którzy 
przygotowali słodki poczęstunek.

Z wizytą w teatrze
7 lutego 2017 r. uczniowie klas IV-VI obejrzeli 
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu spektakl 
teatralny pt. „Tajemniczy ogród” w reżyserii Michała 
Białeckiego na podstawie lektury szkolnej autorstwa 
Frances Hodgson Burnett. 

Karnawał 2017
Zabawa karnawałowa 2017 odbyła się dnia 08 lutego 
2017 r. W trakcie zabawy uczniowie uczestniczyli 
w licznych konkursach.
14 lutego odbyła się dyskoteka walentynkowa.

Przedszkole
Baw się, ucz i rośnij razem z nami! 
Pod takim hasłem 3 listopada 2016r odbyła 
się uroczystość pasowania na przedszkolaka 
w Samorządowym Przedszkolu w Jaślanach. Z tej 
okazji dzieci z grupy „0” pod okiem wychowawczyni, 
pani Marii Dedo przedstawiły program pt. „Podróż 
po Polsce. Pozostałe dzieci ubrane w stroje ludowe 
(góralskie i krakowskie) śpiewały piosenki oraz 



G
a

ze
ta

 T
u

sz
ow

sk
a

   
 I 

k
w

a
rt

a
ł 

20
17

 r
. 

26 SZKOŁY
tańczyły tańce z różnych regionów Polski a także 
recytowały patriotyczne wiersze. Grupa młodsza 
pod okiem wychowawczyń: Magdaleny Kościelnej 
i Moniki Białek recytowała wiersze oraz śpiewała 
piosenki z elementami rytmicznej polki. Po występie 
dzieci ślubowały być wzorowymi przedszkolakami, 
a dyrektor Zygmunt Krempa dokonał aktu pasowania 
specjalnym lizakiem. Po części oficjalnej na 
przedszkolaków czekała w sali słodka niespodzianka 
przygotowana przez rodziców.  

Wizyta Świętego Mikołaja
13 grudnia 2016 r. do dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Jaślanach przybył sam Św. Mikołaj, 
dźwigając ogromny worek z prezentami. Niecodzienny 
gość na początek zawitał do grupy młodszej. Dzieci 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i grały na 
instrumentach muzycznych. Następnie Mikołaj 
zawitał do dzieci z grupy „0”, które zaśpiewały wesołe 
piosenki oraz zagrały scenkę pt. „Zaprzęg Mikołaja”. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.

Dzień Babci i Dziadka 
w Przedszkolu

W dniach 16 i 17 stycznia 2017 r. 
gościliśmy w progach Samorzą-
dowego Przedszkola w Jaślanach 
Babcie i Dziadków dzieci uczęsz-
czających do naszego przedszkola. 
Grupa młodsza pod opieką swych 
wychowawczyń Moniki Białek 
i Magdaleny Kościelnej przygoto-
wała Bożonarodzeniowe Jasełka. 
Grupa z klasy „0” równie ciepło 
przyjęła swoich gości. Podczas uro-

czystości Babcie i Dziadkowie podziwiali układy ta-
neczne do słodkiego tańca „Czekolada” oraz „Krainy 
lodu” a także poloneza. Przybyli goście otrzymali od 
wnuków przygotowane samodzielnie lub z niewielką 
pomocą wychowawczyń prezenty. Cała uroczystość 
upłynęła w miłej atmosferze, podczas rozmów przy 
ciastach, kawie i herbacie.

„W karnawale wszyscy  
bawią się wspaniale”

09 lutego 2017 r. wszystkie przedszkolaki 
z Samorządowego Przedszkola w Jaślanach 
uczestniczyły w zabawie karnawałowej, pełnej 
tańców, zabaw, konkursów. Dzieci poprzebierane za 
bajkowe postacie chętnie tańczyły do największych 
dziecięcych hitów. Na tą wyjątkową okazję zaproszono 
do poprowadzenia imprezy animatorki, które 
zadbały o wspaniałą atmosferę. Imprezę uświetniły 
odwiedziny Króla Juliana i Lwa Alexa. 

E. Indyk

Wydarzenia szkolne
14 października obchodzimy wspólne święto, 
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, z tej okazji 
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez 
panie; Agnieszkę Kędzior i Agnieszkę Uzar. 
25 października Grupa Historyczna zapoznała 

uczniów z trybem życia, obyczajami, sposobem walki 
starożytnych Rzymian. 
11 listopada obchodziliśmy kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Starsi 
uczniowie pod kierunkiem pani Anny Cebuli i pana 
Macieja Kosztyły przybliżyli nam przebieg wydarzeń 

sprzed 98 lat. 
6 grudnia odbyło się w naszej szkole 
spotkanie z Mikołajem. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi 
uczniowie przygotowali dla swoich babć 
i dziadków wspaniały występ.
W naszej szkole 21 grudnia świętowaliśmy 
pamiątkę Bożego Narodzenia. Nie 
zabrakło rodziców, zaproszeni zostali 
również emerytowani nauczyciele. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali 
widowisko słowno - muzyczne o Bożym 
Narodzeniu. Przedstawienie o Bożym 

Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich
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Narodzeniu zostało zaprezentowane 
również  w Święto Trzech Króli 6 stycznia 
2017 r. w kościele parafialnym w Borkach 
Nizińskich. 
Wszyscy doskonale bawili się podczas 
zabawy karnawałowej, która odbyła się  
9 lutego. 
16 lutego odbył się w naszej szkole Poranek 
Poetycki. Swoje wiersze prezentowała pani 
Teresa Pluta, emerytowana nauczycielka, 
działaczka społeczna i lokalna poetka. 
Poranek zorganizowali uczniowie klasy III, 
którzy prezentowali na scenie wiersze pani 
Teresy, śpiewali piosenki tematycznie związane z jej 
twórczością. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
słuchali poetki, a jej słowa i przykład życia stał się na 
pewno dla nich wzorem i inspiracją na przyszłość. 

Wycieczki, wyjazdy…
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w wyjeździe na przedstawienie „Wilk i zając”. 
kl. V i  VI wyjechała na lodowisko. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz z klasy I i III wzięły udział 
w wyjeździe do Mielca. Dzieci poznały pracę poczty, 
miały możliwość zaadresować i wysłać kartkę 
pocztową, następnie  nauczyły się samodzielnie 
robić pizzę, zagrały w bilard lub pobawiły się 
w Kulkolandzie.

Programy, projekty:
Śniadanie daje moc – w ramach realizacji programu 
uczniowie klas 0 – III zorganizowali śniadania klasowe. 
Dzieci przypomniały zasady zachowania przy stole 
oraz zdrowego żywienia.
Zdrowo jem więcej wiem – uczniowie klasy I – III, 
realizując projekt, podejmowali różne działania 
mające na celu promocję zdrowia. Odbył się szkolny 
piknik owocowo – warzywny, w trakcie którego zostały 
rozdane nagrody w konkursie plastycznym pt. „Wesołe 
owoce i warzywa”. Dzieci wystawiły przedstawienie 
oraz przygotowały zdrowy poczęstunek. 
Zaczytana szkoła – w ramach realizacji programu 
uczniowie kl. IV – VI wzięli udział w wycieczce 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie 
Narodowym, 

W ramach realizacji programu „Zgrana paczka” 
uczniowie kl. III przy pomocy rodziców piekli i ozdabiali 
babeczki. 

Osiągnięcia uczniów:

Ogólnopolski konkurs ortograficzny • 
Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów: 
Wyróżnienia: Dorota Pogoda kl. V, Roksana 
Skóra kl. VI, Radosław Pszeniczny kl. VI, 
Arleta Rokoszak kl. IV, Robert Pazdro kl. IV, 
Weronika Kołc kl. VI, Kamila Głodzik kl. V, 
uczniów przygotowała pani Anna Cebula

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego • 
„Zima i Boże Narodzenie w Literaturze 
organizowanego przez Szkołę Podstawową 
w Borkach Nizińskich:

NAGRODY:
KLASY IV - VI

Martyna Rzeźnik1.	  – ZS Jaślany
Roksana Skóra2.	   - SP Borki Nizińskie
Aleksandra Dul3.	  – SP Borki Nizińskie
Daria Pszczoła4.	  – SP Borki Nizińskie
Amelia Marmura5.	  – ZS Malinie
Martyna Krępa6.	  – ZS Malinie
Magdalena Staroń7.	  – ZS Malinie

KLASY 0 – III
Jan Białek1.	  – ZS Jaślany
Łukasz2.	  Czachor – SP Borki Nizińskie
Bartłomiej Krępa3.	  – SP Borki Nizińskie
Patrycja4.	  Marmura – ZS Malinie
Marlena Vizauer5.	  – ZS Malinie
Karolina Tabor6.	  – SP Tuszów Narodowy
Magdalena Wąsik7.	  – SP Tuszów Narodo-
wy
Anna Soja8.	  – SP Czajkowa
Gabriel Ciepla9.	  – SP Czajkowa

10. Wiktoria Stala – SP Czajkowa
E. Cygan,  A. Uzar, A. Cebula
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28 DOM KULTURY W GROCHOWEM

Informator Domu Kultury w Grochowem
www.wdkirgrochowe.pl

Mamy okazję i przyjemność podzielenia się  
z czytelnikami Gazety Tuszowskiej ważniejszymi 
działaniami i przedsięwzięciami zrealizowanymi  
w ostatnich trzech miesiącach przez naszą placówkę. 
Poza prowadzeniem stałych form pracy w zespołach 
artystycznych działających w naszej placówce zorga-
nizowaliśmy między innymi: 

Spotkanie Noworoczne
W okresie noworocznym tradycyjnie zaprosili-
śmy seniorów na spotkanie noworoczne połączone  
z Balem Seniora. Odbyło się ono 28 stycznia tym 
razem w budynku tuszowskiego OSP. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
Wójt Gminy Andrzej Głaz, który złożył 
seniorom i zaproszonym gościom ser-
deczne życzenia noworoczne na rok 
2017. Nie zabrakło występów artystycz-
nych młodzieżowej kapeli „Grochowia-
cy” oraz wspólnego śpiewania kolęd  
i pieśni biesiadnych. Następnie zabawę 
na parkiecie tradycyjnie rozpoczęto po-
lonezem po czym w rytmach światowych 
przebojów lat 50’ i 60’ śpiewając na żywo 
zachęcał do tańca Sascha Popaz – pio-
senkarz. Cieszy nas,  że ze spotkania po 

raz kolejny nasi zacni Seniorzy wychodzili zadowoleni  
i uśmiechnięci.  

Ferie zimowe w WDKiR
Każdego dnia podczas zimowych ferii Dom Kultury 
był pełen zadowolonych dzieciaków, które chętnie 
korzystały z propozycji naszej placówki. W ofercie 
znalazły się między innymi zajęcia taneczne, teatral-
ne, modelarskie, plastyczne  zawody i rozgrywki spor-
towo-rekreacyjne a także karnawałowa przygoda di-
sco party oraz wyjazdy do kina. 

„Wkręć się w zdrowie”
Cykl Warsztatów ph. „Wkręć 
się w zdrowie” był prowadzo-
ny przez coach (trenera) zdrowia  
i żywienia Oksanę Marczak, pasjo-
natkę zdrowego stylu życia. Od 15 
marca br.  rozpoczął się cykl warsz-
tatów przygotowywania posiłków 
dla wszystkich, którzy chcą zmie-
nić swoje nawyki żywieniowe na 
zdrowsze. Dotychczas zrealizowa-
ne to: Słodko ale zdrowo, „lunch-
box idealny, czyli jak przygotować 
posiłek na wynos oraz odżywcze 
sałatki i surówki. Warsztaty będą 
trwały jeszcze w maju. Zapra-
szamy!  Odbyły się też warsztaty 
rękodzieła: wiosenne kompozy-
cje z bibuły i krepiny prowadzo-
ne przez  Władysławę Maryniak  
z Grochowego II oraz warszta-
ty palmy i stroiki wielkanocne  
z zastosowaniem wióra osikowego 
z Barbarą Brudniak z Mielca.

Spotkanie Noworoczne i Bal Seniora 2017

Uczestnicy zajęć plastycznych podczas Ferii zimowych
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 Grupy teatralne
Bohaterowie Sienkiewicza – to widowisko 
słowno-muzyczne przygotowane z okazji Roku 
Sienkiewicza, przez teatr dorosłych „Uciecha” 
i grupę młodzieżową „To My” z naszej placówki. 
Na program złożyły się fragmenty  
powieści i opowiadań: „Krzyżaków”, 
„Latarnika”, „Janka Muzykanta”,  
„W pustyni i w puszczy” 
i „Sabałowej bajki”. Premiera odbyła się  
16 grudnia 2016 roku. Spektakl grany 
był pięciokrotnie, obejrzała go  młodzież  
szkół  podstawowych z terenu gminy 
Tuszów Narodowy oraz Zespołu Szkół  
w Gawłuszowicach. 
Przedstawienie satyryczne „ I komu 
tu wierzyć?” grupy „Uciecha” nadal 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Spektakl w bieżącym roku grany był 
w Kliszowie, Borkach Nizińskich, 
Maliniu  oraz  Padwi Narodowej.  
W przeddzień Międzynarodowego 

Dnia Teatru  w  grochowskim 
Domu Kultury sztuką „I komu 
tu wierzyć?” świętowano dzień 
teatru.   

Dzieci rysowały  
z ilustratorem Surenem 

Vardanianem
17 marca w sali widowiskowej 
Domu Kultury odbyło się spotka-
nie i warsztaty plastyczne z Sure-
nem Vardanianem dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
tuszowskiej gminy. Ilustrator 
opowiedział o swoich pasjach, 
rysowaniu i czytaniu książek, któ-
re spowodowały jego zaangażo-

wanie w twórczość ilustracyjną. Mówił o emocjach  
i przeżywaniu przygód razem z bohaterami ksią-
żek, zachęcał do wnikliwszego kontaktu z książką. 
Następnie rysował tłumacząc jak kreska po kresce 

wyczarować np. biegnącego 
Pinokia,  galopującego konia 
lub w jaki sposób przedstawiać 
emocje na twarzy bohaterów 
książek. Uczniowie byli  cieka-
wi tajników pracy rysownika 
ilustratora,  zadawali pytania 
na temat tworzenia ilustracji 
i sposobu ich wykonywania,  
a także słuchając podpowiedzi 
artysty, tworzyli własne rysun-
ki. Suren Vardaniam urodził 
się w Kirowakanie w Armenii.  
Od 1992 roku mieszka i pracuje 
w  Polsce, przez kilkana-
ście lat w Bielsku Białej 

Uczestniczki warsztatów „Wkręć sie w zdrowie”

Scena z fragmentu „Krzyżaków” H. Sienkiewicza  
w wykonaniu grup teatralnych WDKiR

Spotkanie z Ilustratorem Surenem Vardanianem
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30 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Biblioteka w liczbach
GBP w Tuszowie Narodowym i 4 filie biblioteczne 
w Jaślanach, Maliniu, Sarnowie i Ławnicy w 2016 
roku osiągnęły następujące wyniki. 

Czytelnicy i wypożyczenia1. 
Na przestrzeni 2016 roku, 1320 czytelników wypo-
życzyło łącznie 25 042 książek (49 %  literatura dla 
dorosłych, 44 % literatura dla dzieci, 7  % literatura 
popularno –naukowa).
Najwięcej czytelników jest w grupie wiekowej do lat 
15 (41%) oraz dorośli w wieku 25-44 lata (24%), pozo-
stali czytelnicy: młodzież 16-19 lat (9%), dorośli 20-24 
lata (7%), dorośli powyżej 45 lat (19%). Liczba czytel-
ników na 100 mieszkańców w 2016 r wynosiła 16,32 
osoby. 
Ze zbiorów bibliotecznych dostępnych w czytelniach 
skorzystało 1 003 osoby, a 2 314 wypożyczyło/prze-
czytało czasopisma: Korso, Super Nowości, Nowiny, 
Przyjaciółka. Z wolnego dostępu do Internetu skorzy-
stało 7 112 osób. 

Zbiory biblioteczne 2. 
W 2016 roku zbiory biblioteczne  powiększone zosta-
ły o 675 książek na wartość 13 156,86 zł w tym :

z dotacji MKiDzN, przeka-•	
zanej przez BN Priorytet 
I na kwotę 6 800,00 zł za-
kupiono   379 woluminy,
z dotacji organizatora na •	
kwotę 6 356,86 zł  zaku-
piono 296 woluminy.

Ogółem na koniec  2016 roku 
stan księgozbioru wynosił   
44 348 książki, w tym: dla do-
rosłych 44 %, dla dzieci  37% 
literatura inna 19%.
W minionym roku biblioteka 
główna i filie prowadziły dzia-

łalność na rzecz promocji książki i czytelnictwa po-
przez liczne konkursy, spotkania z czytelnikami, lekcje 
biblioteczne, wystawy, prelekcje. 

Informator 
KONKURS •	 plastyczny „Najpiękniejsza Ilustracja 
Książkowa” dla uczniów Szkół Podstawowych 
z terenu gminy. Nadsyłanie prac do 25 kwietnia 
2017 r. (regulamin dostępny w bibliotekach i na 
stronie www). 
SPOTKANIA •	 w GBP Tuszów Narodowy dla 
uczniów, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup 
na zajęcia biblioteczne, tematyka dowolna (pro-
pozycja nauczyciela lub bibliotekarza). Miła at-
mosfera, kreatywne zabawy, poznawanie litera-
tury, głośne czytanie, quizy. Kontakt pod nr tel. 
17 5839967 w godz. 11-19
FILIA SARNÓW •	 organizuje zajęcia plastyczne, za-
pisy pod nr tel. 17 5839198 lub osobiście w filii 
bibliotecznej w godz. 11-19 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej: •	
http://bibliotekatuszow.pl/ 

P. Krempa

a obecnie w podrzeszowskim Lutoryżu. Wielką pasją  
a jednocześnie zajęciem zawodowym pana Surena 
jest rysunek i ilustracja książkowa. Artysta współpra-
cuje z wieloma wydawnictwami literackimi w Polsce  
i za granicą m.in. z wydawnictwem „Aksjomat”, 
„Wilga”,  „Skrzat”,  Dla wydawnictwa „Skrzat” zi-
lustrował serie: „Pan Kleks”, „Przygody Ciumków” 
oraz książki: „Pinokio”, „Przygody Tomka Sawyera”, 
„Baśnie Braci Grimm”, „Podróże Guliwera”. Jest 
także ilustratorem książek Agnieszki Chylińskiej: 
„Zezia, Giler i Oczak”, „Zezia i wszystkie problemy 
świata”, „Labirynt Lukrecji”. Laureaci konkursu recytatorskiego 

– 14 marca kat. ucz. IV-VI SP M. Pelic

Czytamy dzieciom teksty bajek, czyta ją wójt  i sekretarz gminy 



Radosny i wiosenny Dzień Kobiet
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31DZIEŃ KOBIET

Tradycyjnie w Gminie Tuszów Narodowy Dom 
Kultury w Grochowem zorganizował 
u r o c z y s t e  s p o t k a n i e  z  o k a z j i  
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Odbyło się 
ono 8 marca w sali widowiskowej Domu 
Kultury z udziałem wójta gminy. Na spotkanie 
przybyły kobiety z terenu tuszowskiej gminy.  
Wśród nich Renata Paterak Sekretarz Gminy, 
Patrycja Krempa Dyrektor Gminnej Biblioteki 
w Tuszowie Narodowym oraz Prezeski 
Stowarzyszeń Kobiecych.  Spotkanie  
zaszczycili swoją obecnością także panowie 
Radni Marek Ciemięga, Marcin Trela z żoną 
oraz Sołtysi Jan Stec i Robert Paterak. Wójt 
Gminy Andrzej Głaz wraz z Waldemarem 
Maziarzem Przewodniczącym Rady Gminy 
wręczyli wszystkim paniom kwiaty, składając 
życzenia pełne ciepłych słów uznania 
i wyrazów szacunku. Uroczystość uświetnił w I części 
spotkania koncert kwintetu fortepianowego uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu pod 
kierunkiem artystycznym Sławomira Stana, wykonując 
m.in. utwory: „Wiosnę”  A. Vivaldiego, „Skrzypek na 
dachu” J. Backa,  „Libertango” - A. Piazzoli, kończąc występ 
odegraniem 100-lat dla pań. W II części odbyło się 
losowanie kart upominkowych, a otrzymały je panie: Maria 
Smoleń z Malinia - kartę ufundowaną przez Salon Fryzjerski 
Figaro Mariola Antoń z Mielca, Grażyna Kardyś  
z Grochowego II i Małgorzata Marek z Jaślan karty 
upominkowe ufundowane przez Salon Kosmetyczny 
„Natalia” z Tuszowa Narodowego, Helena Gawron 
z Grochowego I i Barbara Skop z Czajkowej, karty do sklepu 
home&you. Kolejną atrakcją było muzyczne wejście 
młodych muzyków z kapeli „Młodzi Jaślaniacy”, podczas 
którego  wspóln ie  i  weso ło  śp iewano znane  
i lubiane pieśni ludowe i biesiadne. Atmosfera była bardzo 

radosna, pełna optymizmu widocznego w uśmiechach 
pań, a także wiosenna za sprawą dekoracji, pełnej 
krokusów i przebiśniegów wykonanych przez mistrzynię 
bibułkarstwa Władysławę Maryniak z Grochowego II.  

M. Pelic

Panie dla których wójt gminy wylosował karty upominkowe Panie dla których wójt gminy wylosował karty upominkowe Panie dla których wójt gminy wylosował karty upominkowe 
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Państwo Janina i Jan Czachorowie z Malinia, Maria i Stanisław Rzeźnik, Ewa Tomecka 
Rzepka i Jerzy Rzepka z Tuszowa Narodowego, Stanisława i Józef Durdowie z Ławnicy, 
Władysława i Stanisław Dulikowie z Jaślan,  Anna i Bronisław Rybowie z Grochowego, 
Stefania i Wojciech Chruścielowie z Dębiaków obchodzili jubileusz 50 lat zawarcia związku 
małżeńskiego. Z tej okazji 12 stycznia  br. zostali zaproszeni przez wójta gminy do Centrum 
Pamięci gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym na uroczyste wręczenie medali 
przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Dostojnym jubilatom wraz  z życzeniami 
wręczone zostały listy gratulacyjne  i pamiątkowe albumy.
 „To już tradycją się stało, że rokrocznie w okresie świąteczno-noworocznym spotykamy się 
z Jubilatami obchodzącymi Złote Gody. Cieszę się, że są w gminie takie pary, które wspólnie 
w sakramentalnym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. To piękny okres  w Waszym życiu. 
Z tej okazji  proszę Was o przyjęcie jak najlepszych życzeń: wszelkiego dobra, zdrowia, 
pomyślności, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata i przeżycia  kolejnych jubileuszy” - 
mówił Andrzej Głaz wójt gminy. Do życzeń dołączyli się też Waldemar Maziarz 
przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Duszkiewicz z-ca kierownika USC, Renata Paterak 
Sekretarz Gminy, Mariola Pelic –dyrektor WDKiR. 
W imieniu Jubilatów głos zabrał dr Jerzy Rzepka, który wyraził podziękowanie za tak piękne 
spotkanie i pozwolił sobie na chwile wspomnień oraz refleksji związanych z jego 
działalnością społeczną w tuszowskiej gminie. 
Miłą niespodzianką była inscenizacja amatorskiej grupy teatralnej działającej przy 
Wiejskim Domu Kultury w Grochowem, przedstawiająca fragment Krzyżaków (Zbyszko 
poznaje Danusię i staje się jej rycerzem).  

R. Paterak


