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NOWINKINOWINKI
PADEW NARODOWA            GRUDZIEŃ 2014

         Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim mieszkańcom gminy Padew Narodowa 

przez cały Nowy Rok 2015.
          Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, 

spełnił zamierzenia zawodowe i społeczne 
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Dużo pogody ducha i dobrego zdrowia.

     Wójt Gminy                                             Przewodniczący Rady Gminy

     Robert Pluta                                                         Janusz Bik
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Odsłonięcie Tablicy Macieja Czechury 
i Kazimierza Popiołka w Padwi Narodowej
     8 września 2014 r. w Padwi Narodowej miało miejsce uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Maciejowi Czechu-
rze. Poprzedziła je Msza Święta w intencji Macieja Czechury, po 
czym jej uczestnicy przeszli na plac przed Urzędem Gminy, gdzie 
na drugiej części obelisku została umieszczona tablica pamiątko-
wa Macieja Czechury. Tam też zebranych powitał Robert Pluta 
- wójt gminy Padew Narodowa, który w krótkich słowach przed-
stawił upamiętnianą postać. Maciej Czechura urodził się w Padwi 
Narodowej w 1828 r. W latach 1861-1865 był posłem do Sejmu 
Krajowego Galicyjskiego.  Był też wójtem wsi Padew Narodowa 
i jednym z organizatorów ruchu ludowego w powiecie mieleckim. 
Zmarł w 1897 r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Padwi 
Narodowej. Szerzej postać Macieja Czechury przedstawił dr Je-
rzy Skrzypczak - dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu. Pod 
pomnikiem złożono też wieńce i kwiaty. Wygłoszono też okolicz-
nościowe przemówienia.
    W dniu 11 listopada 2014 r. w budynku Urzędu Gminy Padew 
Narodowa została odsłonięta tablica pamiątkowa Kazimierza Po-
piołka - wieloletniego Wójta Gminy Padew Narodowa.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Kazimierza Popiołka 
- wójta gminy Padew Narodowa 
w latach 1990-2012
11 XI 2014 r. Na zdjęciach poniżej: Rafał Popiołek, 
syn śp. Kazimierza Popiołka i Andrzej Chrabąszcz 
- Starosta Mielecki oraz Jan Mycek - przewodniczący
Rady Gminy Padew Narodowa i Andrzej Chrabąszcz
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Podziękowania dla p. Jana Mycka za długoletnią pracę 
w samorządzie gminy Padew Narodowa

Z prac Rady Gminy w Padwi Narodowej

OSTATNIA SESJA RADY GMINY VI KADENCJI 

    W dniu 13 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gmi-
ny w Padwi Narodowej VI kadencji. Porządek obrad tej sesji za-
wierał m.in. następujące punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Padew Narodowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem Gminy Padew Narodowa na 
lata 2014-2019”.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2015.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gmi-
ny Padew Narodowa na 2014.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Padew Narodowa.

6. Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Padew Narodo-
wa w kadencji 2010-2014.

     Przed rozpoczęciem obrad młodzież Zespołu Szkół w Padwi 
Narodowej złożyła radnym Rady Gminy kończącej się kadencji 
podziękowania za czteroletnią działalność na rzecz gminy Padew 
Narodowa. W podziękowaniach szczególnie uwzględniono osobę 
Przewodniczącego Rady Gminy pana Jana Mycka. 
    Program zaprezentowany przez młodzież składał się z części 
artystycznej poświęconej umiłowaniu i oddaniu wielkiej i małej 
Ojczyźnie. Na zakończenie młodzież i dyrektor Zespołu Szkół 
p. Waldemar Szyszka wręczyli kwiaty i podziękowanie na piśmie 
wszystkim radnym.  Ponadto Dyrektor Zespołu Szkół wręczył oko-
licznościową wiązankę kwiatów, odczytane wcześniej podzięko-
wanie oraz pamiątkowy album fotograficzny Przewodniczącemu 
Rady Gminy panu Janowi Myckowi.
     Ostatnia sesja VI kadencji była także ostatnią sesją Przewodni-
czącego Rady Gminy p. Jana Mycka, który postanowił zakończyć 
swoją wieloletnią pracę samorządowca.
      W swoim ostatnim wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy 
p. Jan Mycek stwierdził, że w jego przekonaniu była to bardzo pra-
cowita kadencja. Wyraził słowa szczerego uznania i uszanowania 
radnym za wspólną pracę, wysoką frekwencję a także za rzeczowe 
wnioski i wypowiedzi. Serdecznie podziękował   swojemu Zastępcy 
p. Małgorzacie Kucharczyk za czteroletnią wspólną pracę dla do-
bra naszej gminy. Słowa podzięki skierował do Przewodniczących 
Komisji – za trud i wysiłek w organizowaniu prac Komisji, które 
tak bardzo pomagały Radzie w zajmowaniu właściwej racji przy 
podejmowaniu uchwał. Podziękował Sołtysom i Przewodniczącym 
Rad sołeckich – liderom swoich wsi – będących wyrazicielami dą-
żeń i pragnień swoich środowisk.
    Szczególne słowa podziękowania skierował do Wójta Gminy 
za współpracę z Przewodniczącym, Radą Gminy, jej Komisjami 
i poszczególnymi radnymi. Podziękował Skarbnikowi Gminy, Se-
kretarz Gminy,  Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu 
Gminy, a także Dyrektorom i Kierownikom jednostek podporząd-
kowanych Gminie, wszystkim przedszkolom i organizacjom poza-
rządowym działającym na terenie gminy. 
     Słowa podziękowania skierował dla Dyrektorów Szkół  i wszyst-
kich nauczycieli za ich pracę. Dodał, że ceniliśmy sobie wzajemną 
życzliwość i współdziałanie.
    Powiedział, że w jego wystąpieniu nie może zabraknąć słów po-
dziękowań od nas wszystkich dla mieszkańców naszej gminy, za 
obywatelską postawę, rozumienie trudności i potrzeb, wspieranie 
Radnych i Wójta Gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych i re-
montowych.

Zdjęcia na okładce: Jasełka w Babulach 2006 r. oraz centrum Padwi Narodowej z lotu ptaka (foto arch. GOK Padew Narodowa)
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     Serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku złożył Księżom 
Proboszczom Parafii Gawłuszowice, Padew, Domacyny i Zachwie-
jów za wsparcie duchowe, modlitwę, a także wielką życzliwość 
w naszych poczynaniach, uczestnictwo w organizowanych uroczy-
stościach.
      W imieniu swoim i  wszystkich radnych i sołtysów złożył ser-
deczne podziękowanie Staroście Powiatu Mieleckiego panu An-
drzejowi Chrabąszczowi za wszelką pomoc ze strony powiatu 
w realizacji zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na terenie 
gminy. Za życzliwość, dobre słowo, a nawet za sympatię jaką ob-
darzał naszą gminę.
     Przypomniał osobę zmarłego wójta Kazimierza Popiołka i jego 
zasługi dla rozwoju naszej gminy.
      Słowa podziękowania skierował do pana Posła Mirosława Pluty 
za jego częsty udział w spotkaniach na terenie gminy , wspieranie 
nie tylko dobrym słowem druhów strażaków, za cenne podpowie-
dzi różnych rozwiązań.  
      Na zakończenie powiedział, że obowiązki Przewodniczącego 
Rady, które wykonywał od 1994 roku starał się wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i z szacunkiem dla każdej oso-
by obecnej na sesji i poza nią. Powiedział, że rozstaje się ze smut-
kiem z pracą w samorządzie, którą nieprzerwanie wykonywał od 
1988 roku. Życzył sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

     Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Rady 
Gminy wraz z Wójtem Gminy wręczyli wszystkim radnym i sołty-
som okolicznościowe podziękowania za pracę oraz wydawnictwo 
książkowe pt. „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX 
i XX wieku w 160. Rocznicę urodzin Franciszka Krempy”  pod 
redakcją dr Jerzego Skrzypczaka.

     Na zakończenie przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy 
oraz  jednostek organizacyjnych gminy złożyli Przewodniczącemu 
Rady Gminy podziękowania za jego pracę na rzecz samorządu 
gminy oraz wręczyli mu kwiaty i upominki.

INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY 
VII KADENCJI

              W dniu 28 listopada 2014 r odbyła się inauguracyjna sesja 
Rady Gminy w Padwi Narodowej VII kadencji. Zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy pierwszą sesję 
nowo wybranej rady gminy zwołał Komisarz Wyborczy w Tarno-
brzegu  terminie 7 dni od daty ogłoszenia zbiorczych wyników do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na obszarze kraju.
Przed  sesją Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Padwi 
Narodowej Ryszard Gancarz wręczył wójtowi i wszystkim radnym 
zaświadczenia o wyborze. 
      Sesję nowej rady otworzył i prowadził do momentu wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy najstarszy wiekiem radny Jan 
Uzar. Podczas sesji wójt i wszyscy radni złożyli ślubowanie. Na-
stępnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszone zostały dwie kandydatury: radnego Janusza Bika i rad-
nego Józefa Grzycha. W głosowaniu tajnym rada wybrała na prze-
wodniczącego p. Janusza Bika, który uzyskał 9 głosów ważnych. 
Jego konkurent p. Józef Grzych uzyskał 6 głosów.  Po wyborze p. 
Janusz Bik podziękował za wybór i  zapewnił, ze będzie swoje obo-
wiązki wykonywał w sposób obiektywny i najlepiej jak tylko potrafi.
W dalszej części obrad rada wybrała na wiceprzewodniczącego 
rady p. Jana Uzara, który w głosowaniu tajnym uzyskała 15 gło-
sów ważnych. Na sesji tej powołano także składy osobowe stałych 
komisji rady oraz wybrano Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Został nim p. Andrzej Mokry ,który w głosowaniu jawnym uzyskał 
15 głosów ważnych.

      Na zakończenie obrad Wójt Gminy p. Robert Pluta przedstawił 
informację o stanie gminy Padew Narodowa.
Następna sesja przewidziana jest na koniec miesiąca grudnia, zaś 
głównym punktem jej porządku obrad będzie uchwalenie budżetu 
gminy na rok 2015.

POWYBORCZE  ECHA

       W dniu 16 listopada br. na terenie całego kraju odbyły się 
wybory samorządowe. Na terenie naszej  gminy uprawnionych do 
głosowania było 4.345 mieszkańców, zaś do głosowania poszło 
2.251 osób, co dało frekwencję na poziomie 51,81% .
     W wyniku głosowania radnymi Rady Gminy w Padwi Narodowej 
zostali:
Brzoza Bogusław w okręgu nr 1 obejmującym część Padwi Naro-
dowej,
Kawik Józef w okręgu nr 2 obejmującym część Padwi Narodowej,
Uzar  Janusz w okręgu nr 3 obejmującym część Padwi Narodowej,
Grzych Józef w okręgu nr 4 obejmującym część Padwi Narodowej,
Kilian Anna w okręgu nr 5 obejmującym część Padwi Narodowej,
Uzar  Jan w okręgu nr 6 obejmującym część Padwi Narodowej,
Mazur Teresa w okręgu wyborczym nr 7 obejmującym sołectwo 
Kębłów  i Pierzchne,
Rup Marian w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym sołectwo Za-
równie,              
Majka Sławomir w okręgu wyborczym nr 9 obejmującym sołectwa 
Zachwiejów i Piechoty,
Mokry Andrzej w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym sołectwo 
Babule,
 Bik Janusz w okręgu wyborczym nr 11 obejmującym sołectwo 
Rożniaty,
Napieracz Bożena w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym sołec-
two Przykop,
Panek Wiesław w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym sołectwo 
Wojków,
Pałeczka Ryszard w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym sołec-
two Domacyny, 
Paterak Jan w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym sołectwo Za-
duszniki,
    W głosowaniu na Wójta Gminy jedyny zarejestrowany przez 
Gminną Komisję Wyborczą w Padwi Narodowej kandydat Robert 
Pluta uzyskał 1948 głosów poparcia, co stanowiło 88,6% głosów 
ważnych.  
     Warto dodać, że nasza gmina ma także swojego reprezentanta 
w Radzie Powiatu Mieleckiego. Jest nim p. Dawid Uzar, który po 
wygaśnięciu mandatu p. Andrzeja Głaza zajął jego miejsce w skła-
dzie Rady Powiatu.
Panu Wójtowi i wszystkim radnym gratulujemy.
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Rada Gminy w Padwi Narodowej w pełnym składzie (w pierwszym rzędzie od lewej stoją: Wiesław Panek. Anna Kilian, 
Janusz Bik, Jan Uzar, Teresa Mazur, Bożena Napieracz i Bogusław Brzoza.  W drugim rzędzie od lewej stoją: Ryszard 
Pałeczka, Sławomir Majka, Józef Kawik, Janusz Uzar, Andrzej Mokry, Marian Rup, Józef Grzych i Jan Paterak).
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WSPÓLNE INWESTYCJE 
ZE STAROSTWEM POWIATO-
WYM W MIELCU
Prace drogowe

Chodnik Babule

W dniu 21 września 2014 r. w Babulach odbył 
się „Piknik Rodzinny” . Spotkanie rozpoczęło 
się od poświęcenia i oddania do użytku chod-
nika przy drodze powiatowej nr 1 134R Padew 
Narodowa - Babule (przy figurze św. Floria-
na). Poświęcenia dokonał ks. Leszek Wiech - 
proboszcz parafii w Zachwiejowie, zaś wstęgę 
przecięli: Zdzisław Pupa - Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Andrzej Chrabąszcz - Staro-
sta Powiatu Mieleckiego, Jan Tarapata - radny 
Sejmiku Wojewódzkiego, Jan Mycek - Prze-
wodniczący Rady Gminy w Padwi Narodowej 
i Robert Pluta - Wójt Gminy Padew Narodo-
wa. Łączna długość chodnika to 416 mb. 
Inwestycja znacznie podniosła wizerunek so-
łectwa i znacznie poprawiła bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Chodnik Wojków

W dniu 22 listopada 2014 r. w Wojkowie od-
było się spotkanie wielopokoleniowe miesz-
kańców, które rozpoczęło się poświeceniem 
nowo wybudowanego chodnika oraz placu 
rehabilitacyjno-ruchowego.   Aktu poświęce-
nia dokonał ks. Grzegorz Staszczak, a wstęgę 
przecinali; pan Robert Pluta – wójt, Stanisław 
Kowalik – sołtys Wojkowa oraz Zbigniew Ty-
muła – radny do Rady  Powiatu. 
Łączna długość nowego chodnika to 252 mb. 
Chodnik stanowić będzie bezpieczny trakt dla 
pieszych od budynku wiejskiego do kapliczki.

Środki na budowę chodników pochodziły ze 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (110 721,19)  
i Budżetu Gminy Padew Narodowa (75 950,00) 
zł. Łączna wartość wyniosła 186.671,19 zł.

Parking Rożniaty

W dniu 9 listopada br. miało miejsce poświęce-
nie parkingu przed  Kaplicą św. Józefa w Roż-
niatach. Użytkownicy mogą teraz korzystać 
z dwóch części parkingowych (jednej zlokali-
zowanej przed Zakładem Opiekuńczo-Leczni-
czym im. Św. Ojca Pio, a drugiej przy Kaplicy 
Św. Józefa).  Poświęcenia dokonał ks. Witold 
Szczur – Proboszcz Parafii w Gawłuszowicach. 
Obecni byli: Robert Pluta – Wójt Gminy Pa-
dew Narodowa, Jan Mycek – Przewodniczący 
Rady Gminy Jan Tarapata – radny Sejmiku 
Wojewódzkiego i Andrzej Chrabąszcz – staro-
sta Powiatu Mieleckiego.
Środki finansowe na budowę parkingu pocho-
dziły ze Starostwa Powiatowego w Mielcu i bu-
dżetu Gminy Padew Narodowa . 
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 W dniu 7 grudnia 2014 r. nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi i poświęcenie nowo oddanego do użytku Parku Reha-
bilitacji Siłowej w Piechotach. Jednym z jego elementów jest 
wykonana  wspólnie ze Starostwem Powiatowym  w Mielcu   
ścieżka edukacyjno-ekologiczna, wiata edukacyjno-grillowa 
na potrzeby zielonych klas na obszarze Natura 2000.
     Środki finansowe przekazane na ten cel przez Starostwo 
w Mielcu to 15.000 zł natomiast  środki budżetu Gminy to 
24.994,46. Inwestorzy przekonani są o tym, że inwestycja 
ekologiczna w Piechotach dobrze służyć będzie mieszkań-
com i stanowić będzie element większej całości w postaci 
nowej ścieżki rowerowej.
     Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Mirosław Pluta – 
Poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – radny Sejmiku Wojewódz-
kiego w Rzeszowie, Andrzej Chrabąszcz – Starosta Powiatu 
Mieleckiego poprzedniej kadencji i radny Rady Powiatu 
Mieleckiego bieżącej kadencji, Robert Pluta – Wójt Gminy 
Padew Narodowa, Jan Mycek – Przewodniczący Rady Gmi-

ny - senior, Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy, Wal-
demar Szyszka – Dyrektor Zespołu Szkół w Padwi Narodo-
wej,   Maria Król – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Anna Wiącek – Sekretarz Gminy, Joanna Skopińska-Mycek 
– Skarbnik Gminy, Piotr Kędzior- Komendant Gminny OSP, 
Edward Soboń – główny wykonawca obiektu, sołtysi sąsied-
nich wsi, Andrzej Mokry, Marian Rup i Marian Uzar.
     Poświęcenia obiektu dokonał ks. Leszek Wiech – pro-
boszcz Parafii w Zachwiejowie. 
       Po części oficjalnej zaproszeni  goście i mieszkańcy wsi 
udali się do budynku wiejskiego na okolicznościowe spotka-
nie. Miłym akcentem spotkania była obecność wieloletniego 
kierownika Ośrodka Zdrowia w Padwi Narodowej doktora 
Jana Górnego, który w tym dniu kończył 80 lat. Z tej okazji 
sołtys wsi Piechoty Edward Kołek a także Wójt i zaproszeni 
goście złożyli dostojnemu jubilatowi życzenia wielu lat życia 
w zdrowiu i radości.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z niedzielnej uroczystości.

OTWARCIE PARKU REHABILITACJI SIŁOWEJ W PIECHOTACH
Otwarcie i poświęcenie parkingu w Rożniatach
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STAWKI PODATKÓW NA ROK 2015

      Rada Gminy w Padwi Narodowej obniżyła średnią cenę 
skupu żyta z kwoty 61,37 zł/q wynikającej z komunikatu 
Prezesa GUS przyjmowanej jako podstawę obliczenia 
podatku rolnego  na obszarze gminy do kwoty 45,60 zł/q, 
a więc takiej samej jaka obowiązywała w bieżącym roku. Tym 
samym podatek rolny w roku 2015 utrzymany zostanie na 
dotychczasowym poziomie i wyniesie 114 zł z powierzchni 
1 hektara.
 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

     Stawki roczne podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków (od 1 m ² powierzchni): 

    0,71 zł/m²
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne 

lub elektrowni wodnych (z 1 ha powierzchni):  4,58 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego (wszystkich poza 
wymienionymi wyżej, a więc głównie zajętych pod 
budownictwo mieszkaniowe): 0,21  zł/m2   

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych: 0,55 zł/m² powierzchni użytkowej      
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej: 16,26 zł/m² 
powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej               
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 
10,80 zł/m²  powierzchni użytkowej

d) związanych z    udzielaniem     świadczeń     zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,70 zł/m²  
powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego (tj. garaże wolnostojące, 
domki rekreacyjne, komórki, szopki jeśli są budynkami 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego) 4,00 zł/m² 
powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy 

ZWOLNIENIA W PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI:

    Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte 
zwolnieniem ustawowym:
1. budynki mieszkalne do 250 m² powierzchni użytkowej,
2. grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej,
3. grunty i budynki zajęte na cele działalności kulturalnej,
4. grunty i budynki zajęte na cele działalności pomocy 
społecznej,
5. grunty,    budynki i    budowle   związane z uzdatnianiem 
i dostarczaniem wody pitnej, odbieraniem
odpadów komunalnych oraz odbiorem i oczyszczaniem 
ścieków komunalnych,
6. grunty do rekultywacji po byłych składowiskach odpadów 
komunalnych,
7. grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby cmentarzy,

8. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr” nie 
związane z prowadzeniem działalności
     gospodarczej,
9. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Tr” nie 
związane z prowadzeniem działalności
     gospodarczej,
  
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rada Gminy postanowiła podnieść  dotychczas obowiązujące 
stawki podatku od środków  transportowych o tzw. wskaźnik 
inflacji czyli o 0,4%.
Stawki te przedstawiają się następująco:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - w następującej 
wysokości w złotych:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Kwota
Powyżej 3,5 tony do 4 ton włącznie 608
Powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie 658
Powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie 815
Powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 876
Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.058

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w następującej 
wysokości w złotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnychnie mniej niż mniej niż

  Posiadających dwie osie  
12 13 974 1.096
13 14 1.096 1.217
14 15 1.217 1.339
15  1.339 1.385
  Posiadających trzy 

osie
 

12 17 1.522 1.221
17 19 1.704 1.825
19 21 1.887 2.008
21 23 2.069 2.190
23 25 2.251 2.372
25  2.434 2.556
  Posiadających cztery 

osie i więcej
 

12 25 2.372 2.495
25 27 2.434 2.556
27 29 2.495 2.615
29 31 2.556 2.697
31  2.615 2.697

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – w następującej wysokości w złotych:

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów

Kwota

Od 3,5 tony do 4 ton włącznie 548
Powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie 791
Powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie 1.034
Powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 1.277
Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.522
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4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton – w następującej wysokości w złotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa w tonach

Oś jezdna 
(osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

nie mniej niż mniej 
niż

Posiadających dwie osie
12 18 1.582 1.656
18 25 1.643 1.765
25 31 1.704 2.008
31  1.765 2.131
Posiadających trzy osie
12 40 2.051 2.103
40  2.556 2.802

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – w następującej wysokości w złotych:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Kwota
nie mniej niż mniej niż
7 10 402
10 12 426

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – w następującej wysokości w złotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy w tonach

Oś jezdna 
(osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

nie mniej niż mniej 
niż

Posiadających jedną oś
12 18 397 426
18 25 486 518
25  577 621
Posiadających dwie osie
12 28 669 1.015
28 33 974 1.096
33 38 1.217 1.429
38  1.460 1.880
Posiadających trzy osie
12 38 1.034 1.157
38  1.217 1.418

7. od autobusów – w następującej wysokości w złotych:

Lp. Liczba miejsc do siedzenia Kwota
1. Mniej niż 30 miejsc 852
2. Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.704

STAWKI CEN WODY I ŚCIEKÓW:

Rada Gminy zatwierdziła uchwałą taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków obowiązujące w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych w Padwi Narodowej ustalając:
1)   cenę 1 m³ wody w kwocie  2,45  zł  + VAT 8 %,  

2)   cenę 1 m³ ścieków  w kwocie 5,16 zł  + VAT 8 %  
3)   stawkę opłaty abonamentowej w kwocie  1,85 zł  + VAT 
8%
Taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 
2016 r. włącznie. 
Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie dopłaty 
dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów 
z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w wysokości 
2,60 zł do każdego metra sześciennego  ścieków.
Mieszkaniec w roku 2015 zapłaci:
- za 1 metr sześcienny wody – 2,65 zł
- za 1 metr sześcienny ścieków – 2,97 zł.
Reasumując. Całkowita podwyżka cen wody I  ścieków 
w stosunku do roku 2014 wyniesie 0,14 zł.

OBNIŻENIE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH, KTÓRZY SEGREGUJĄ 
ODPADY

    Na sesji Rady Gminy Padew Narodowa w dniu 
27.06.2014 r. została podjęta Uchwała nr XXVII/219/14 
Rady Gminy Padew Narodowa o obniżeniu stawki za odbiór 
odpadów komunalnych, dla właścicieli nieruchomości, którzy 
segregują odpady.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 sierpnia br. obowiązuje 
nowa stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy oddają 
odpady w sposób selektywny.

Opłata ta wynosi 15 zł miesięcznie od gospodarstwa 
domowego.

Zmianie nie uległa opłata dotycząca odbierania odpadów 
w sposób nieselektywny. Właściciele nieruchomości, którzy 
nadal będą chcieli oddawać odpady w sposób nieselektywny, 
zobowiązani są uiszczać opłatę w wysokości dotychczasowej 
tj. 30 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

FUNDUSZ SOŁECKI  W 2014 r.

Mieszkańcy poszczególnych sołectw w ramach funduszu 
sołeckiego na 2014 r., zaplanowali szereg prac, celem 
upiększenia swojej miejscowości.
SOŁECTWO BABULE

1. Remont kaplicy – mienie gminy II etap,
2. Wymiana ogrodzenia kaplicy,
3. Doposażenie placu zabaw.

SOŁECTWO PIECHOTY
1. Budowa boiska sportowego : „Piechocki Orlik”
2. Remont zabytkowej kaplicy – mienie gminy.

SOŁECTWO ZACHWIEJÓW
1. Budowa parkingu przy powstającym osiedlu 

mieszkaniowym,
2. Remont dróg transportu rolnego.

SOŁECTWO ZARÓWNIE
1. Rozbudowa budynku wiejskiego ( część wiejska)

SOŁECTWO PADEW NARODOWA
1. Remont placów zabaw dla dzieci
2. Budowa oświetlenia ulicznego
3. Dofinansowanie pikniku z okazji „ Dnia dziecka”

SOŁECTWO PIERZCHNE
1. Remont placów zabaw etap II
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2. Zakup stołów, krzeseł i innego wyposażenia,
3. Wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym do 

budynku,
SOŁECTWO KĘBŁÓW

1. Zakup wyposażenia do budynku wiejskiego,
2. Doposażenie placu zabaw,
3. Remont kapliczek – mienie gminy,
4. Zagospodarowanie otoczenia przy budynku 

wiejskim.
SOŁECTWO ROŻNIATY

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego,
2. Remont ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym

SOŁECTWO ZADUSZNIKI 
1. Remont budynku wielofunkcyjnego

SOŁECTWO PRZYKOP
1. Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej 

– II etap,
2. Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy 

wiejskiej,
SOŁECTWO DOMACYNY
Utwardzenie kostką brukową placu wjazdowego – poprawa 
otoczenia I Etap
SOŁECTWO WOJKÓW
Zagospodarowanie wokół Wiejskiego Domu Kultury
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2015.

Wójt Gminy Padew Narodowa wystąpił z pismem do sołtysów 
wsi i członków rad sołeckich o przedłożenie informacji 
dotyczącej zadań, jakie ewentualnie będą realizowane w 2015 
roku, ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego. 
Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo została 
obliczona na podstawie liczby mieszkańców danego sołectwa 
według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego 
rok, w którym wydatkowane będą środki.

Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego 
przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Przedłożone przez sołtysów propozycje zostaną 
przeanalizowane i będą stanowić dalszy materiał do 
zaprezentowania na zebraniach wiejskich celem podjęcia 
stosownej Uchwały.

 Zestawienie środków, jakimi dysponować będą sołectwa 
gminy Padew Narodowa w 2015 roku.

 

Nazwa
sołectwa

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Plan

Babule razem: 10.323,26 zł

Babule Wykonanie ogrodzenia wokół kaplicy -  II etap 3.000,00 zł

Babule Remont pomieszczeń w budynku wiejskim 7.323,26 zł

Domacyny razem: 10.990,08 zł

Domacyny Zagospodarowanie placu wjazdowego - II etap 10.990,08 zł

Kębłów razem: 13.805,51 zł

Kębłów Remont dróg transportu rolnego 7.505,51 zł

Kębłów Budowa wjazdu do budynku wiejskiego – II etap 2.300,00 zł

Kębłów Doposażenie budynku wiejskiego 1.000,00 zł

Kębłów Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 zł

Kębłów Remont kapliczki w „przysiółku Tarnówek” 2.000,00 zł

Padew Narodowa razem: 24.696,80 zł

Padew 
Narodowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 
przy ul. Jaśminowej

3.000,00 zł

Padew 
Narodowa

Wymiana drzwi w budynku wiejskim „Sala Emerytów” – do 
łazienki

1.000,00 zł

Padew 
Narodowa

Utrzymanie terenów zielonych 4.000,00 zł

Padew 
Narodowa

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 
oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej, Bursztynowej, 
Wrzosowej 

4.000,00 zł

Padew 
Narodowa

Kontynuacja oświetlenia na ul. Wałowej 8.696,80 zł

Padew 
Narodowa

Remonty bieżące placów zabaw 2.000,00 zł

Padew 
Narodowa

Dofinansowanie pikniku z okazji „Dnia dziecka” 1.000,00 zł

Padew 
Narodowa

Uporządkowanie terenu za koleją na Przybyłach 1.000,00 zł

Piechoty razem: 10.990,08 zł

Piechoty Budowa boiska sportowego „Piechocki Orlik” 10.990,08 zł

Pierzchne razem: 7.927,67

Pierzchne Doposażenie budynku wiejskiego 6.000,00 zł

Pierzchne Wykonanie dokumentacji na termoizolacje 1.927,67 zł

Przykop razem: 12.496,58 zł

Przykop Remont dróg transportu rolnego 11.496,58 zł

Przykop Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 zł

Rożniaty razem: 14.571,11 zł

Rożniaty Roboty na drogach gminnych – położenie asfaltu 8.271,11 zł

Rożniaty Remont dróg transportu rolnego 4.000,00 zł

Rożniaty Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 zł

Rożniaty Utrzymanie boiska sportowego 1.300,00 zł

Wojków razem: 14.842,78 zł

Wojków Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 zł

Wojków Zagospodarowanie terenu wokół wiejskiego Domu Kultury 13.842,78 zł

Zachwiejów razem: 9.286,00 zł

Zachwiejów Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Zarówniu 
(parking)

2.000,00 zł

Zachwiejów Zagospodarowanie działki mienia komunalnego -  wyrównanie 
terenu i wykonanie ogrodzenia

6.286,00 zł

Zachwiejów Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 zł

Zaduszniki razem: 10.644,32 zł

Zaduszniki Wykonanie odwodnienia wokół budynku wielofunkcyjnego 10.644,32 zł

Zarównie razem: 14.620,51 zł

Zarównie Zagospodarowanie terenu wokół budynku wiejskiego 9.620,51 zł

Zarównie Utrzymanie terenów zielonych 1.000,00 zł

Zarównie Remont placu zabaw 4.000,00 zł

Razem: 155.194,70 
zł

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Prosimy mieszkańców - rolników naszej Gminy, aby 
zachowali kulturę korzystania z dróg transportu rolnego 
tj., aby nie przyorywali dróg, rowów przydrożnych, 
aby nie wyjeżdżali na drogi ciężkim sprzętem po 
intensywnych opadach atmosferycznych. Jeżeli uda 
nam się zminimalizować zniszczenia-uszkodzenia 
dróg, pozwoli to na zachowanie ich przejezdności, co 
spowoduje zmniejszenie wydatków na bieżące naprawy, 
a w konsekwencji zwiększy ilość środków na wykonanie 
dróg w technologii z kamienia, które są trwalsze, 
stabilniejsze celem sprawniejszego dojazdu do pól 
uprawnych.
Informacje dotyczące wysokości stawek podatkowych jakie 

obowiązywać będą na terenie Gm. Padew Narodowa w 
roku 2015 znajdują się także na stronie: 
http://www.padewnarodowa.com.pl
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    Podstawowym aktem regulującym zakres i sposób funk-
cjonowania pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 z późniejszymi zmianami) w zakresie, któ-
rej podejmowane są działania dotyczące pomocy społecznej, 
a w szczególności:
a) diagnozowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub śro-

dowisk wymagających interwencji socjalnej,
b) udzielenie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej 

w formie pieniężnej,
w naturze, w usługach,
c) organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo 

– wychowawczych,
d) współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokajania 

potrzeb osób wymagających pomocy prowadzonych przez 
organizacje i osoby fizyczne.

       Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „insty-
tucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji ży-
ciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia.” Pomoc społeczna 
opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych.
      Jest to instytucja zatrudniająca wyspecjalizowany per-
sonel, realizujący cele i zadania w określonych strukturach 
organizacyjnych. Usługi pomocy społecznej wskazują na 
impersonalny charakter, wyznaczony przez ustalone kryteria. 
Są to formalno-prawne warunki, jakie świadczeniobiorca 
powinien spełniać, aby otrzymać pomoc.

      Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb życiowych osób i rodzin.  Instytucja pomocy społecz-
nej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla 
konkretnych jednostek i rodzin. Pracownik socjalny ma za za-
danie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób 
potrzebujących i opracować plan pomocy. Instytucja pomocy 
społecznej realizuje cele polityki społecznej formułowane na
poziomie strukturalnym, jak również zadania własne oraz 
zlecone na płaszczyźnie praktyki profesjonalnej.
     
     O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które speł-
niają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:
 - trudna sytuacja życiowa,
 - trudna sytuacja finansowa,
przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

         Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, 
przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn (trudna 
sytuacja życiowa), do których należą:
1. sieroctwo,
2. bezdomność,
3. bezrobocie,
4. niepełnosprawność,
5. długotrwała lub ciężka choroba,
6. przemoc w rodzinie,
7. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

   i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
   w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11. trudności w integracji cudzoziemców którzy uzyskali 
    w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
   z zakładu karnego,
13. alkoholizm lub narkomania,
14. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

     Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się 
o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie 
o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone
zgodnie z art. 8 ust. 1 / wynosi odpowiednio:
-  dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie 
może przekraczać kwoty 542,00 zł,
-  dla osoby osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 456,00 zł.
      
     Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch 
źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gmi-
ny (środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez
ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku 
do odpowiedniej kategorii i zadań, jak i spełnienia kryterium 
dochodowego.

    Formy przyznawanej pomocy to:
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych ze zda-

rzeniem losowym,
- sprawienie pogrzebu, 
- zasiłki celowe i w naturze
- dożywianie lub żywność w ramach programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek stały,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychiatrycznymi.
           W roku 2014 z różnych form pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Padwi Narodowej  ( w okresie od I – IX.2014r.)   
skorzystało 170 rodzin.  Na udzieloną pomoc przeznaczono  
kwotę  208.552,00 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania 
MK2  za  I- IX.2014 r.

            W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.  zm.)  zadaniem, Wójt 
Gminy Padew Narodowa powołał Zarządzeniem Gminny 
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele 
pomocy społecznej , policji, Oświaty, służby zdrowia oraz 
kuratorskiej służby sądowej. Do zadań Zespołu należy pro-
wadzenie procedury Niebieskiej Karty.
     
    Działa również  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest m.in.:
- kierowanie osób z podejrzeniem uzależnienia od alkoholu 
na badanie przez biegłych,
- występowanie z wnioskami o zastosowanie przymusu le-
czenia z uzależnienia,

Zadania pomocy społecznej 
realizowane w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Padwi Narodowej
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- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie 
sprzedaży napojów alkoholowych,
- przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu,
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 
oraz w środowisku lokalnym.
              
       Pomoc Społeczna to nie tylko przyznawanie świadczeń 
pieniężnych. Pracownicy socjalni prowadzą z rodzinami 
szeroko rozumianą pracę socjalną działającą w zakresie:
1) Współpracy z organizacjami:
-  współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, 

fundacjami oraz organizacjami charytatywnymi,
- współpraca z opiekunem prawnym,
- organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej, 
   w zakładach opiekuńczych, (kompletowanie dokumentacji)
2) Kontaktu z instytucjami:
- pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości,
- pomoc w załatwieniu różnych urzędowych spraw.
- współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi,
- współpraca z policją,
- współpraca z sądem,
-  współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, PCPR 

w Mielcu.
- reprezentowanie interesów podopiecznego w innych in-

stytucjach.
- współpraca z Punktem Interwencji Kryzysowej w Mielcu.
3) Funkcjonowania rodziny:
- eliminowanie, łagodzenie  konfliktów rodzinnych,
- kontakt z rodzinami podopiecznych, 
- prowadzenie  procedury Niebieska Karta ( przemoc)
4) Alimenty:
- przygotowanie i wniesienie sprawy o alimenty.
5) Świadczenia ZUS i pokrewne:
- przygotowanie i pomoc w wypełnieniu  niezbędnej doku-
mentacji uprawniającej do  otrzymania renty lub emerytury.
- pomoc w wypełnieniu i skompletowaniu dokumentów 
w celu uzyskania stopnia  niepełnosprawności.
6) Praca:
- propagowanie informacji o kursach bezpłatnych  organi-

zowanych przez Powiatowy
    Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
projektu, Stowarzyszenia itp.  mobilizacja podopiecznych 
do poszukiwania pracy, przekazywanie ofert pracy dla 
klientów OPS.
7) Oświata i opieka medyczna:
- współpraca ze szkołą,
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- współpraca ze służbami medycznymi.

       W pracy socjalnej pracownicy  kierują się ideą, iż 
w każdym człowieku tkwi jego wewnętrzny kapitał, którym 
jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, energia, adaptacja 
do zmian. W związku z czym pomoc społeczna polega nie 
tylko na udzielaniu pomocy pieniężnej, ale na udzielaniu 
wsparcia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Prze-
konania, że każdy człowiek posiada  wewnętrzną siłę do tego 
by zmienić swoje życie na lepsze.  Zwiększyć  intensywność 
poszukiwania pracy, w końcowym efekcie  znalezienia pracy 
i wyjścia z kręgu świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Padwi Narodowej. 

     Asystent  rodziny ma pod  opieką sześć rodzin z terenu 
Gminy Padew Narodowa.  Pomoc asystenta koncentruje  się 
głównie na działaniach mających na celu poprawę sytuacji 
rodzin z trudnościami na każdej  płaszczyźnie ich funkcjo-
nowania, umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym, 
a także higieną i podnoszeniem umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 

     W Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej 
przyznawana jest:  
1) pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na tere-

nie gminy Padew Narodowa. Pomoc przyznawana jest 
     w formie:  
- stypendium szkolnego,
-zasiłku szkolnego.                                                                                                      

   Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie 
przekraczający kwoty 456,00 zł netto) Dochód oblicza się 
na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 
życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

- bezrobocie, 
- narkomania
- niepełnosprawność, 
- ciężka lub długotrwała choroba, 
- wielodzietność, 
- alkoholizm , 
- brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-

chowawczych, 
- gdy rodzina jest niepełna, 
- wystąpiło zdarzenie losowe.                                                                                        

     Stypendium szkolne jest przyznawane w formie po-
krycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne.                                                                                                                                      
     Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znaj-
dującemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego.  W roku 2014  
na terenie Gminy Padew Narodowa przyznano po-
moc 206 uczniom  na łączną kwotę   79.220,00 zł. 

2) dodatek mieszkaniowy który przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na 

podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stano-

wiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego 

lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane 
     z jego zajmowaniem, 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 

oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo 
socjalny.                                                              

     Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesię-
cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu 
złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia w wyniku 
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego rażących 
dysproporcji między niskimi dochodami wykazywanymi 
w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym 
można odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego. 

http://www.edukacja.rybnik.eu/images/do_pobrania/stypendia_socjalne/wyciag_z_ustawy.doc
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  Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej organizuje 
corocznie:

-  imprezę kulturalno-integracyjną dla osób niepełnospraw-
nych pn.” Igraszki Mikołajkowe”. Impreza ta organizo-
wana jest już od 12 lat. 

- dla osób samotnych  w okresie przedświątecznym organi-
zowane jest od 7 lat spotkanie wigilijne. 

- od roku 2014 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi 
Narodowej rodziny wielodzietne (3+)   mogą otrzymać 
karty  dużej rodziny. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej 
realizuje też zadania z zakresu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów. Świadczenia rodzinne przyznawane 
są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2003 roku r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). 
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2.  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3.  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadcze-

nie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

      Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać 
się o następujące dodatki:
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-

nia z urlopu wychowawczego,
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-

lodzietnej,
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-

nosprawnego,
-  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania,
-  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
     
     W okresie od 1.01.  2014 r. do 30.09 2014 r. wydatkowano 
na świadczenia  rodzinne  1.298.561,00 zł i na świadczenia
 z funduszu alimentacyjnego  68.295,00 zł. 

     Od roku 2008 OPS  realizuje projekt systemowy pn. 
„Czas na aktywność w Gminie Padew Narodowa” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, 
Poddziałanie 7.1.1, Działanie 7.1, 
Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W okresie  6 lat w projekcie wzięło udział 46 osób, 
które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe. Prawie połowa 
z osób biorących udział w projekcie znalazła zatrudnienie. 
Z osobami biorącymi udział w projekcie pracownicy socjalni  
zawierają kontrakty socjalne. Kontrakt jest zobowiązaniem 
obydwu stron do podjęcia działań. Celem kontraktu jest 
ustalenie jak najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny 
z trudnej sytuacji bytowej.
            W roku 2014 realizowany jest również projekt kon-
kursowy ministerialny pn. Skorzystaj! Szansa na szczęśliwą 
rodzinę” w ramach Programu Osłonowego MPiPS.
Priorytet I „Podejmowanie działań mających na celu poprawę 
sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzi-
nie.” w którym bezpośrednimi beneficjentami  jest 48 osób.

Z okazji Świąt  
Bożego Narodzenia
wyłącznie radosnych 
i wzruszających przeżyć
oraz wewnętrznego spokoju
w każdym dniu 
nadchodzącego Roku 2015 
życzą
Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
w Padwi 
Narodowej
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        Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodo-
wej od roku 2008 realizuje projekt systemowy pn. „Czas 
na aktywność w Gminie Padew Narodowa” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 
– 2015, Poddziałanie 7.1.1, Działanie 7.1, Priorytet VII 
– „Promocja integracji społecznej”, współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                                               
W okresie  7  lat realizacji w projekcie wzięło udział 53 oso-
by, które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe.  Uczestnicy 
mięli okazję wziąć udział w warsztatach  kompetencji spo-
łecznych, warsztatach z zakresu metod i technik aktywnego 
poszukiwania pracy, warsztatach Racjonalnej Terapii Za-
chowania   oraz ukończyć  szkolenia zawodowe:
W roku 2008 zostało przeszkolonych 8 osób (8 kobiet) 
w tym:
 - 4 osoby ukończyły kurs – Kucharz małej gastronomii
- 4 osoby ukończyły kurs - Opiekun osób chorych i starszych

W roku 2009 zostało przeszkolonych 9 osób (9 kobiet) 
– wszystkie osoby  ukończyły kurs  - Kucharz małej gastro-
nomii 

W roku 2010 zostało przeszkolonych 8 osób(8 kobiet) w tym:
4 osoby ukończyły kurs - Projektant ogrodów i zieleni
4-  osoby ukończyły kurs - Opiekunka do dzieci

W roku 2011 zostało przeszkolonych 8 osób( 6 kobiet, 2 męż-
czyzn ) w tym:
1 osoba – ukończyła kurs - Kierowca wózka jezdniowego,
4  osoby ukończyły kurs  - Sprzedawca z obsługą prog. kom. 
i kas fiskalnych,
3 osoby ukończyły kurs  - Kucharz gastronom

W roku 2012 zostało przeszkolonych 8 osób( 6 kobiet, 2 męż-
czyzn ) w tym:
2 osoby ukończyły kurs – Podstawowy kurs fryzjerski 
2 osoby ukończyły kurs - Magazynier z obsługą komputerów 
programów do fakturowania , kas fiskalnych i wózka widło-
wego
4 osoby ukończyły kurs - Sprzedawca z obsługą kas fiskal-
nych, komputerowych, programów do   fakturowania oraz 
aspektów sanitarno-higienicznych

W roku 2013 zostało przeszkolonych 5 osób( 4 kobiety, 
1 mężczyzna ) w tym:
5 osób ukończyło kurs – Kucharz gastronom oraz dodatko-

wo 4 osoby ukończyły kurs barman w snack i cocktail barze. 
Kurs ten pozwolił na poszerzenie wiedzy i umiejętności po-
trzebnych do zatrudnienia w snack barach i cocktail barach. 
To bardzo  prężnie rozwijający się rodzaj usług gastrono-
micznych, dający duże szanse na samozatrudnienie. Podczas 
kursu uczestnicy nabyli  podstawową sztukę carvingu – de-
korowania potraw.
1 mężczyzna w wieku do 30 lat został skierowany na odbycie 
stażu w okresie od IX – XII br.

W roku 2014 zostało przeszkolonych 7 osób( 5 kobiet, 2 męż-
czyzn ) w tym:
 - 2 osoby ukończyło kurs – Magazynier z obsługą wózka wi-
dłowego 
 - 3 osoby ukończyło kurs – Sprzedawca wraz z obsługą kas 
fiskalnych i komputerowych programów fiskalnych.
- 2 osoby ukończyło kurs  - Projektowanie i pielęgnacja zie-
leni i ogrodów 
 Ponadto wszyscy uczestnicy mięli okazję ukończyć  dodatko-
wy kurs  - Podstawy przedsiębiorczości z obsługą komputera. 
Kurs ten pozwolił na poszerzenie wiedzy i umiejętności po-
trzebnych do otrzymania  zatrudnienia,  założenia własnej 
działalności gospodarczej tj. szansy na samozatrudnienie. 
 
      Uczestnicy projektu otrzymując Certyfikaty ukończenia 
szkoleń zawodowych, nabywają  nowe kwalifikacje i umie-
jętności zawodowe co zwiększa  ich szanse na znalezienie 
zatrudnienia. 
Beneficjenci  projektu „Czas na aktywność w Gminie Padew 
Narodowa” są bardzo zadowoleni z udziału nim. Świadczy o 
tym fakt , że ponad  połowa z nich tj. 27 osób  zmieniła swoją 
sytuację  życiową i materialną,  otrzymując zatrudnienie.  

NOWINKI SPOŁECZNE www.padewnarodowa.com.pl

„Czas na aktywność 
w Gminie Padew Narodowa”
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XII GMINNE    IGRASZKI   MIKOŁAJKOWE
DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w   Padwi  Narodowej

     W dniu 29.11.2014 r. w  Sali Sportowej Zespołu Szkół  w Padwi 
Narodowej ,    odbyła się  impreza  kulturalno-integracyjna dla 
osób niepełnosprawnych     pn.  „ IGRASZKI MIKOŁAJKO-
WE”.  Igraszki Mikołajkowe odbywają się corocznie od 12 lat. 
Patronat medialny nad imprezą objęli Tygodnik Nadwiślański, 
Radio Leliwa i Tygodnik Regionalny KORSO.
   W tym roku w zabawie wzięło udział 65 osób niepełno-
sprawnych  z gminy Padew Narodowa bawiących się wraz  
z opiekunami. 
       Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Pan Mirosław Pluta, Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego – Pan Jan Tarapata,  Prze-
wodniczący Rady Gminy w Padwi Narodowej Pan Janusz 
Bik,   Proboszcz Parafii Padew Narodowa ks. Janusz Filarow-
ski, Proboszcz Parafii Domacyny ks. Władysław Jabłoński, 
Proboszcz Parafii Zachwiejów ks.  Leszek Wiech, Wójt Gmi-
ny Pan Robert Pluta, Skarbnik Gminy Pani  Joanna Skopiń-
ska-Mycek, Sekretarz Gminy Pani Anna Wiącek, Pani Iwo-
na Krępa – Radca Prawny Gminy, Dyrektor  Zespołu Szkół 
w Padwi Narodowej Waldemar  Szyszka , Wicedyrektor Zespołu 
Szkół Pani Anna Uzar , Wicedyrektor Zespołu Szkół Pan Mi-
rosław Gonet, radni Gminy:  Pani Teresa Mazur, Pani Bożena 
Napieracz ,Pani Anna Kilian , Pan Edward Kołek, Pan Wiesław 
Panek, Pan Sławomir Majka, Pan Ryszard Pałeczka, Pan Józef 
Kawik, Pan Bogusław Brzoza,  Komendant Gminny Ochotni-
czych Straży Pożarnych – Pan Piotr Kędzior , Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Pani Teresa Borowiec.   
    W świąteczny nastrój wszystkich wprowadzili PADWIANIE – 
kapela pod kierownictwem Pana Janusza Kucharczyka
    Różnorodny program artystyczny   przygotował Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Pan Józef Durda, a Pan Mirosław 
Gonet   wystąpił w roli konferansjera.  Uczestników  imprezy 
bawili animatorzy ze Skopania organizując  liczne gry, konkursy i 
zabawy. Podczas imprezy  nie  zabrakło oczywiście   hojnego Św. 
Mikołaja, który serdecznie obdarowywał wszystkich uczestników 
zabawy prezentami.
    Dużą niespodziankę i przyjemność uczestnikom zabawy spra-
wiły słodycze i owoce  ufundowane  przez Posła na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Chmielowca , Wójta Gminy 
Dzikowiec Pana Krzysztofa Klechę, Wójta Gminy Padew Naro-
dowej Pana Roberta Plutę, Radnego  Rady Powiatu Mieleckiego 
Pana Zbigniewa Tymułę, Radnego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Pana Jana Tarapatę, Pana Bogdana Romaniuka - 
Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Radnego 
Gminy Pana Bogusława Brzozę. Pani Iwona Krępa  ufundowa-
ła dla wszystkich uczestników notesy oraz długopisy. Proboszcz 
Parafii Padew Narodowa – ks. Janusz Filarowski podarował św. 
Mikołaja, zachęcając tym samym do obdarowywania się nawza-
jem prezentami.
    Nad organizacją  całości imprezy  czuwali pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej, którzy po raz kolejny 
sprawdzili się świetnie w tej roli.                   
     Na imprezie nie zabrakło również wspaniałych dań i smako-
łyków, dzięki Paniom Kucharkom ze stołówki szkolnej. Trudno 
nie wspomnieć  o  nauczycielach,  pracownikach szkoły, którzy 
poświęcili swój wolny czas, aby pomóc w organizacji imprezy.
                Tegoroczne XII Igraszki Mikołajkowe były dla wszystkich 
uczestników imprezy emocjonującym i niezapomnianym przeży-
ciem , upłynęły we wspaniałej andrzejkowo – mikołajkowej at-
mosferze.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Padwi Narodowej              

  

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej reali-
zuje projekt  ministerialny pn. Skorzystaj! Szansa na szczę-
śliwą rodzinę” w ramach Programu Osłonowego MPiPS 
Priorytet I   „Podejmowanie działań mających na celu po-
prawę sytuacji rodzin zagrożonych  zjawiskiem przemocy w 
rodzinie .” 
     Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających 
na celu poprawę sytuacji  rodzin , w tym dzieci i młodzieży,  
zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie z terenu gmi-
ny Padew Narodowa oraz zwiększenie dostępności i sku-
teczności pomocy dla ofiar przemocy i osób zagrożonych 
przemocą w rodzinie. Celem pośrednim jest  edukacja śro-
dowiska lokalnego poprzez zwiększenie świadomości spo-
łecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzi-
nie  i zmiana postaw mieszkańców  gminy wobec przemocy 
w rodzinie. Nie do przecenienia jest wsparcie emocjonalne 
w postaci  darmowych konsultacji ze specjalistami , w tym 
również telefoniczne i e-mailowe (dla osób chcących zacho-
wać anonimowość) oraz w grupach wsparcia, które pozwala 
osobom na  odnalezienie się w ich trudnej sytuacji życiowej 
, nabycie prawidłowych wzorców rodzicielskich , nie utra-
cenie własnej godności. Z wiedzy i doświadczenia specjali-
stów  może skorzystać każdy potrzebujący , aby wykorzystać 
szansę na wyjście z trudnej sytuacji życiowej.  W trakcie za-
jęć  dla uczestników zostanie zorganizowany poczęstunek.
      Zadaniem projektu jest wprowadzenie w życie szero-
kiego spektrum działań mających na celu zwrócenie uwa-
gi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak 
i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 
profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomo-
cy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu 
odpowiednich działań wobec osób stosujących przemoc. 
Dzięki realizacji projektu nagłośniony zostanie problem 
przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemo-
cy i stosującym przemoc.  Zadania są realizowane poprzez 
warsztaty, mini - wykłady, dyskusje, rozmowy indywidual-
ne, treningi , imprezy informacyjne i promocyjne itp. Na 
terenie gminy w różnych miejscach znajdują się  materiały 
edukacyjne w postaci ulotek, plakatów, które w dostępny 
sposób przedstawiają zjawisko przemocy w rodzinie.

Beneficjentami  projektu jest  48 osób, w tym:                                                            

1) - 20 osób biorących udział w warsztatach „Spokojne ży-
cie”– zajęcia grupowe  dla 20 osób raz w tygodniu . Są  to 
ćwiczenia zarówno dla ciała jak i umysłu z trenerami  od 
nordic-walking, aerobiku i emisji głosu . W trakcie zajęć 
uczestnicy uczą się m.in. prawidłowego systematycznego 
chodzenia z „kijkami”, będą brać udział w aerobiku w celu 
poprawienia sprawności fizycznej oraz uczestniczyć w zaję-
ciach wokalnych, w tym z emisji głosu , w ramach muzyko-
terapii łagodzącej stres i wzmacniającej psychikę. Warsztaty 
będą uczyły prostych lecz skutecznych  technik  podnoszą-
cych kulturę fizyczną i radość życia osób dorosłych oraz 
sprawią, że  zafunkcjonują one w sposób autentyczny (czyn-
ny) w środowisku lokalnym.
2 ) grupa wsparcia –  12 osób dorosłych ( z rodzin  borykają-
cych się z problemami wynikającymi z przemocy domowej 

NOWINKI SPOŁECZNE www.padewnarodowa.com.pl
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i zagrożonych przemocą)  zajęcia grupowe z pedagogiem 
.Tematyka: praca nad budowaniem pozytywnej samooce-
ny, sztuka asertywności, radzenie sobie ze stresem poprzez 
m.in. muzykoterapię, wyrażanie własnych emocji i radzenie 
sobie z nimi. Uczestnicy nabywają pewności siebie, posze-
rzają wiedzę , uczą się wyrażania poglądów i emocji, podej-
mowania decyzji, odkrywają  swoje zainteresowania 
i talenty. 
3) 16 osób(dzieci i młodzież) bierze udział w warsztatach 
„Radosne dzieciństwo”. Dla tej grupy przewidziany jest 
również cykl pogadanek. Celem tych warsztatów jest  za-
szczepienie w dzieciach i młodzieży zamiłowania do  co-
dziennej gimnastyki i sprawności fizycznej , wiary w to, że 
w sytuacji kryzysowej mogą  udzielić pomocy innym, rozwi-
janie pasji i zainteresowań, nabycie pewności siebie poprzez 
uwierzenie we własne siły i własne umiejętności. Warsztaty  
mają na celu zapobieganie powielaniu złych wzorców, to 
połączenie zabawy bez agresji  i bez używek z samoeduka-
cją wspieraną przez wykwalifikowanych specjalistów, poka-
zanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.  
Zajęcia umożliwiają między innymi naukę pływania, naukę 
ćwiczeń wzmacniających  mięśnie, kręgosłup, korygujących 
wady postawy ,  gimnastykę korekcyjną w wodzie i aqua 
aerobik połączony z muzykoterapią łagodzącą stres oraz 
naukę udzielania pierwszej pomocy.   Zajęcia są ukierun-
kowane na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych 
pomysłów . 
             Przewiduje się, że z pomocy udzielonej w Punkcie 
Informacyjno –Konsultacyjnym  skorzysta około 100 osób.                                                                                                                                            
        Z tej formy pomocy mogą skorzystać  wszyscy zaintere-
sowani mieszkańcy gminy zagrożeni przemocą , a informa-
cja o takiej pomocy została przekazana w  formie plakatów, 
ulotek i lokalnych mediów oraz na stronie www gminy. 
     Został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
festyn  informacyjno-integracyjny  dla wszystkich mieszkań-
ców gminy . Festyn  miał charakter promujący prawidło-
we wzorce i więzi rodzinne. Podczas  festynu mieszkańcy 
wraz z rodzinami  uczestniczyli w licznych grach, zabawach 
konkursach. Festyn  promował rodzinne, aktywne  spędza-
nie czasu i dobrą zabawę bez alkoholu. Ponadto odbyła 
się wycieczka rodzinna do Warszawy, w tym  uczestnictwo 
w spektaklu teatralnym.. Główny cel  to integracja, pozna-
nie innych form spędzania wolnego czasu ,  wyrwania się  ze  
„ścian własnego domu”, a tym samym otwartego i pełnego 
kontaktu z najbliższym otoczeniem. 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu to: 

Publiczne Gimnazjum im. F. Krempy w Padwi Narodowej, 
ul. Szkolna 1 odpowiada za organizację warsztatów dla 
dzieci i młodzieży, cykl pogadanek dla dzieci i młodzieży 
i inne działania na ich rzecz.
 Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, ul. Rynek 
15   odpowiada  za  obsługę i udostępnienie  pomieszczeń  
dla grupy wsparcia, warsztatów, pogadanek i punktu infor-
macyjno-konsultacyjnego .   

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. 

Całkowity koszt projektu realizowanego w okresie od 1 lip-
ca do 31 grudnia 2014 roku to 57.900,00 zł.

gmina@padewnarodowa.com.pl NOWINKI SPOŁECZNE
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100 - LECIE URODZIN MIESZKANKI 
PADWI NARODOWEJ

    W dniu 26 listopada  2014 roku mieszkanka Padwi Naro-
dowej   Pani Anna Kopeć   obchodziła 100 - lecie urodzin. 
W tym uroczystym dniu  szacowną Jubilatkę odwiedził Wójt 
Gminy Padew Narodowa  Robert Pluta wraz z kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Renatą Durda oraz  delegacją 
uczniów Zespołu Szkół w Padwi Narodowej i dyrektorem 
Waldemarem Szyszką.
    Na urodzinowym przyjęciu zorganizowanym przez rodzinę 
Jubilatki pojawili się także m.in. Sekretarz Gminy p. Anna 
Wiącek, Kierownik OPS p. Maria Król, oraz pani Krystyna 
Hyjek przedstawiciel ZUS inspektorat w Mielcu. Goście, 
składając życzenia, wręczyli jubilatce kwiaty, prezenty i list 
gratulacyjny.
    W liście zawarte zostały  serdeczne gratulacje oraz najlep-
sze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym. Przy urodzinowym torcie goście mieli okazję bli-
żej porozmawiać z Szanowną Jubilatką -  panią Anną i po-
znać jej receptę na długie życie. Okazuje się, że najważniej-
szy jest uśmiech, życzliwość i aktywny tryb życia; to właśnie 
one pomagają przeżyć tak wiele lat w dobrym zdrowiu. 

PUCHAR POLSKI OYAMA TOP 
JELENIA GÓRA’2014

 W dniu 22 listopada 2014 r., w Jeleniej Górze, w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej Parku Sportowego „Złotnicza” odbył 
się XV Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Oyama Karate 
„OYAMA TOP”, zorganizowany przez Jeleniogórski Klub 
OYAMA z Shihan Rafałem Majdą 5 dan na czele.  Współ-
organizatorami zawodów były: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Jelenia Góra. 
Patronat nad OYAMA TOP objęli: Prezydent Miasta Jele-
nia Góra Pan Marcin Zawiła oraz Prezes OYAMA Polskiej 
Federacji Karate - Hanshi Jan Dyduch 8 dan. 
   W turnieju wystartowało przeszło 360 zawodników z 43 
klubów Polski, Estonii i Kanady, w tym przedstawiciel  kara-
te Kyokushin Tezuka Group i Karate Kanreikai. 
   Sebastian Uzar reprezentował Tarnobrzeski Klub Oyama 
Karate w kategorii Junior Młodszy + 60 kg. Po świetnych 
walkach eliminacyjnych, w których nie dał żadnych szans 

swoim przeciwnikom wszedł do finału Pucharu Polski, gdzie poko-
nał swojego przeciwnika na punkty, zdobywając pierwsze miejsce. 
Zwycięstwo na Pucharze Polski w Jeleniej Górze otworzyło Seba-
stianowi drogę do startu w Pucharze Europy, który odbędzie się 
w przyszłym roku w Polsce.
   Tarnobrzeski Klub Karate ponadto reprezentowało jeszcze 4 za-
wodników, MACIEK GRABSKI kat. Junior – 55 kg, który również 
wywalczył pierwsze miejsce. ALEKSANDRA MYSTEK, KON-
RAD MYSTEK kat. Junior młodszy oraz SEBASTIAN DZIAMA 
kat. Junior starszy po bardzo wyrównanych pojedynkach uplasowali 
się ostatecznie w najlepszej ósemce turnieju w swoich kategoriach.
Rolę sędziego na zawodach i jednocześnie trenera  zawodników 
tarnobrzeskiego Klubu Karate pełnił  Grzegorz Uzar 1 dan.
    Gratulujemy wszystkim zawodnikom - zwycięzcom odniesione-
go sukcesu, a pozostałym  udziału w tak prestiżowych zawodach 
jak Puchar Polski OYAMA TOP. Życzymy wszystkim wytrwałości 
w dalszych treningach oraz dalszych sukcesów sportowych !!!
 

III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
OYAMA- KARATE O PUCHAR 

WÓJTA GMINY GARBATKA- LETNISKO

    W dniu 6 grudnia 2014 roku w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko zorganizowa-
ny został III Mikołajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar 
Wójta Gminy Garbatka- Letnisko. W zawodach wystartowa-
ło 195 zawodników z: Lublina, Łodzi, Piotrkowa Trybunal-
skiego, Radomia, Tarnobrzegu, Kozienic, Pionek, Zwolenia, 
Puław oraz Garbatki- Letnisko.
   W imieniu organizatora wszystkich przybyłych zawodni-
ków oraz publiczność przywitał vice- dyrektor Zespołu Szkół 
Samorządowych w Garbatce- Letnisko Pan Andrzej Baracz. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Gar-
batka- Letnisko Pan Robert Kowalczyk. W czasie ceremonii 
otwarcia zawodów sensei Andrzej Suwała 3 dan, w imieniu 
Nadwiślańskiego Klubu Sportów Walki Wulkan wręczył Panu 
Wójtowi Robertowi Kowalczykowi pamiątkowy grawerton 
z podziękowaniami za współpracę w rozwoju Oyama- Ka-
rate.
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    Zawody rozgrywane były w konkurencji KATA - (sekwen-
cje technik ataku i obrony, połączone z określonym poru-
szaniem się, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu 
oddychania). Sebastian reprezentował Tarnobrzeski Klub 
Oyama Karate w konkurencji junior młodszy, po raz kolejny 
zdominował swoja kategorię i zdobył pierwsze miejsce.
   Sponsorem zawodów byli Wójt Gminy Garbatka-Letni-
sko Pan Robert Kowalczyk oraz firma EP Serwis Kozienice. 
Słodki poczęstunek dla wszystkich zawodników ufundowany 
został przez SKOK Kozienice. Patronat medialny nad im-
prezą objął Tygodnik OKO. 

Odjazdowy Bibliotekarz

    Odjazdowy Bibliotekarz to impreza, podczas której wszyscy 
miłośnicy książek oraz rowerów wspólnie i aktywnie spędza-
ją wolny czas. Podczas rajdów organizowanych w całej Polsce 
(a także poza granicami naszego kraju) podejmowane są róż-
ne przedsięwzięcia edukacyjne lub sportowe, mające na celu 
zmianę wizerunku bibliotek i bibliotekarzy, zachęcenie do 
odwiedzania tych instytucji kultury i ich promocję w lokalnym 
środowisku.
   W tym roku już po raz drugi uczestniczyliśmy w akcji. Tym 
razem pogoda nam dopisała w 100% i nie musieliśmy prze-
kładać rajdu na kolejne terminy. Piękne słońce i bezchmurne 
niebo przywitało wszystkich rowerzystów, chętnych do podję-
cia wyzwania.
   Punktualnie o 14.00 pod Sanktuarium Św. Antoniego zrobi-
ło się pomarańczowo i bardzo wesoło. Uczestnicy przyczepiali 
do swoich pojazdów chorągiewki i umieszczali szprychówki 
w kołach. Okazało się, że frekwencja dopisała i na start stawiło 
się 65 osób, o 9 więcej niż w ubiegłym roku. Po krótkim powi-
taniu pan Waldemar Bernat, aspirant z Komendy Powiatowej 
Policji w Mielcu, przypomniał, jak bezpiecznie poruszać się 
podczas wyjazdu.
   Trasa rajdu, liczącego 23 km, wiodła przez Zarównie, Za-
chwiejów, Knapy, Wolę Baranowską, Skopanie, Dymitrów 
Duży Domacyny, aż do Wojkowa. Obok szkoły, przy filii bi-
blioteki, rozpoczął się piknik czytelniczy. Zainaugurował 
go grill z pieczonymi kiełbaskami, po którym młodsza część 
uczestników wzięła udział w konkurencjach (układania puzzli, 
dmuchania balonów i ozdabiania na pomarańczowo wszyst-
kich jednośladów). Podobnie jak w ubiegłym roku przygotowa-
ny został quiz, tym razem dotyczący rowerów. Wszyscy biorą-
cy udział w konkurencjach otrzymali słodkości uzupełniające 
energię wykorzystaną podczas pokonywania trasy.  Czterogo-
dzinną wyprawę zakończył powrót do Padwi Narodowej.

Akademia Orange dla bibliotek w 2014 r.

   W 2014 r. Fundacja Orange pokryła koszt dostępu do In-
ternetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodo-
wej oraz jej filiach w kwocie 5483,09 zł w ramach ogólnopol-
skiego programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Dzięki 
temu nasi użytkownicy mają możliwość korzystania z łącza 
DSL 1000.

Spotkanie z Joanną Jagiełło

    Wspaniała pogoda i prawie wakacyjna atmosfera towarzy-
szyła dzieciom i młodzieży oczekującym na przyjazd znanej 
autorki powieści obyczajowych. Nasz gość, pani Joanna Ja-
giełło, odwiedziła bibliotekę  w piątek, 13 czerwca i od razu 
ujęła wszystkich swoim optymizmem i pasją pisarską.
    Chociaż tego dnia dzieci nie musiały iść do szkoły, to jed-
nak z wielką ochotą przybyły na spotkanie, nie tylko z Padwi, 
ale z całej gminy. Pisarka opowiadała o tym skąd czerpie po-
mysły na swoje książki i jak to się dzieje, że są one tak bardzo 
interesujące. Wspólnie z publicznością wymyślała także tytuł 
dla nowego dzieła. Uczestnicy mieli również okazję zain-
spirować panią Joannę do napisania kolejnej powieści. Na 
koniec dzieci zakupiły książki autorstwa pani Jagiełło, w któ-
rych nasz Gość pozostawił na pamiątkę piękne dedykacje.
    Joanna Jagiełło - absolwentka anglistyki UW. Współpraco-
wała z miesięcznikami „Perspektywy” i „Cogito”. Jest redak-
torką podręczników do języka angielskiego. Ma dwie córki: 
dwudziestoletnią Julkę i dziesięcioletnią Basię, które są dla 
niej nieustającą inspiracją i źródłem wiedzy o świecie. Lubi 
polską prozę i szwedzkie kryminały, hiszpańskie kino oraz 
podróże z plecakiem i aparatem.

Sesja retro w bibliotece

   W miesiącu czerwcu biblioteka w Padwi Narodowej zmie-
niła swój wygląd. Obok „Zaczarowanej Szafy” z bajeczkami 
dla dzieci pojawiły się rekwizyty z ubiegłego stulecia: koniki 
bujane, stare lale i misie, instrumenty muzyczne i przedmio-
ty codziennego użytku.
    Stanowiły one tło zaaranżowane do sesji retro, do której 
pozowały przedszkolaki uczestniczące w Zajęciach Czytelni-
czych prowadzonych dla obu przedszkoli przez panią Edytę 
Pazdan-Skórską. Dzieci świetnie odnalazły się w otoczeniu 
starych przedmiotów, poznając ich zastosowanie oraz dosko-
nale się bawiły. Udowodniły, że ciekawość nie zna granic, 
a stara lornetka czy aparat fotograficzny może być równie in-
teresujący jak gra komputerowa. Serdecznie dziękujemy pa-
niom wychowawczyniom za pomoc w realizacji sesji. Osobne 
podziękowania kierujemy do rodziców i pań wychowawczyń 
za przygotowanie strojów dzieci. 
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Zakończenie projektu o Finansach w Bibliotece

    11 sierpnia, w bibliotece głównej w Padwi Narodowej mia-
ła miejsce miła uroczystość: zakończenie kursu „O finan-
sach…w bibliotece III edycja”. Wzięli w nim udział wszyscy 
Seniorzy z biblioteki głównej oraz filii. Podczas spotkania 
wręczone zostały każdemu uczestnikowi certyfikaty ukoń-
czenia kursu.

Rajdowe zakończenie wakacji

    Ostatni dzień wakacji nie wszystkim upłynął na tęsknocie 
za mijającym latem. Część mieszkańców postanowiła spędzić 
go aktywnie, organizując wspólny rajd rowerowy.
     Trasa, licząca 25 km wiodła z Padwi do Gawłuszowic. 
W kościele parafialnym pw. św. Wojciecha spotkaliśmy się 
z księdzem proboszczem Witoldem Szczurem, który przybli-
żył nam historię i zabytki tej wspaniałej drewnianej świątyni. 
Pamiątką naszego pobytu w Gawłuszowicach będzie prze-
pięknie wydana książka – album pt. Wiara i tradycja: 800 lat 
Parafii i Gminy Gawłuszowice, podarowana przez naszego 
przewodnika i wprowadzona do księgozbioru GBP. Zakoń-
czeniem wspólnej wyprawy był grill z pieczeniem kiełbasek 
i słodkimi niespodziankami, na którym swoją obecnością za-
szczycił nas pan wójt Robert Pluta i pan radny Jan Pieróg.
    Połączone rajdy: Biblioteka na dwóch kółkach i Pożegna-
nie lata, zorganizowane zostały przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Padwi Narodowej oraz Związek Dużych Rodzin 
3 Plus. W imprezie wzięło udział 50 osób.

Wakacje w GBP i jej filiach

    Wakacje minęły, jak zawsze zbyt szybko, i czas wrócić do 
obowiązków szkolnych. Jednak osoby, które brały udział 
w zajęciach we wszystkich bibliotekach naszej gminy nie na-
rzekały na brak wrażeń. Pozostały wspomnienia wspólnych 
zabaw, seansów filmowych i zajęć plastycznych.
    W Padwi Narodowej spotkania odbywały się dwa razy 
w tygodniu, a uczestnicy mieli do swojej dyspozycji całą Ba-
wiarenkę. Wszyscy chętni mogli spędzić czas na warsztatach 

artystycznych, grach i zabawach oraz porankach filmowych. 
W tym roku spotkania przebiegały pod hasłem: Magiczny 
świat wyobraźni, miały na celu przekonanie do kreatywne-
go postrzegania swojego otoczenia oraz realizacji pomysłów. 
Doskonałym przerywnikiem były gry ruchowe, strategiczne 
i logiczne, zarówno w Bawiarence, jak i na świeżym powie-
trzu. Największym zainteresowaniem cieszyły się letnie sean-
se filmowe oglądane we wspólnym gronie, dające wszystkim 
ogromnie dużo radości.
    Jak co roku w bibliotece w Babulach organizowane były 
różne, ciekawe wakacyjne zajęcia m.in. tworzenie broszek 
z filcu, bransoletek, wyszywanie bluzek cekinami, koralikami 
i wiele innych zajęć, które zachęcają dzieci i młodzież do od-
wiedzania biblioteki i uczestniczenia w zajęciach.
    W Zarówniu przez całe wakacje dzieci i dorośli uczestni-
czyli w różnych zajęciach plastycznych przygotowanych przez 
bibliotekę . Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
quillingu . Każdy mógł samodzielnie wyczarować  niezwykłą 
kartkę okolicznościową.
     W Przykopie czytane były  ulubione bajki, malowane baj-
kowe, nie tylko książkowe postacie. Uczestnicy zajęć opo-
wiadali o swoich marzeniach o wakacjach.
    W Wojkowie czasie wakacji dzieci spotykały się w biblio-
tece na różnych zajęciach. Były to warsztaty komputerowe 
i artystyczne. W niektóre dni były czytane bajki i malowane 
do nich ilustracje. Na ostatnich zajęciach dzieci postanowiły 
stworzyć ekologiczne drzewko.
    Wakacje w Rożniatach minęły pod hasłem „Najciekawsze 
miejsca w Polsce warte zobaczenia”. Dzieci tworzyły plan 
udanych wakacji. Wykonały na zajęciach plastycznych zoo 
w Krakowie, a także plaże nad naszym morzem i jeziora-
mi. Wybierały tez najciekawszy środek transportu - wygrał 
pociąg. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych 
rzeczy o naszych Polskich terenach turystycznych.

Narodowe czytanie Trylogii

    Po raz drugi w naszej bibliotece odbyło się Narodowe Czy-
tanie. W tym roku organizatorzy zaprosili do wspólnej lektu-
ry Trylogii Henryka Sienkiewicza.
    Temu wydarzeniu w całej Polsce patronuje Prezydent 
RP, Bronisław Komorowski. W akcji wzięli udział ucznio-
wie klasy trzeciej gimnazjum, zainteresowani twórczością 
Sienkiewicza wraz z panią Bogumiłą Pierzchałą. Spotkanie 
rozpoczęło się od odczytania listu intencyjnego Prezydenta 
RP oraz od krótkiego wstępu na temat celu akcji. Miłym 
gościem spotkania była pani Maria Król, która przedstawi-
ła nam wybrany przez siebie interesujący fragment Potopu. 
Zebrani uczniowie również mogli włączyć się we wspólne 
czytanie, zaś uczestnicy, którzy posiadali egzemplarze dzie-
ła, otrzymali pamiątkowy stempel pieczęci związanej z tego-
roczną odsłoną Imprezy.

Sesja retro
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Warsztaty z Arturem Nowickim

     Klasa II wraz ze swoją wychowawczynią Haliną Śpiewak 
miała okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych przepro-
wadzonych przez Artura Nowickiego. Ilustrator opowiadał 
o technikach i i narzędziach, dzięki którym powstają obrazki 
w książkach dla dzieci.
    Efektem spotkania jest wspólnie wykonana praca, książka 
z ilustracjami dzieci - Głowa do kapelusza, czyli co kapelusz 
to inna postać. Prace powstały w niecałą godzinę.
    Artur Nowicki studiował na Wydziale Wychowania Ar-
tystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia Jana 
Długosza). Od 1994 roku  zajmuje się  ilustrowaniem   czaso-
pism i książek dla dzieci.  Jest  autorem  wielu różnorodnych  
projektów graficznych przeznaczonych dla małego odbiorcy. 
Organizuje i prowadzi spotkania oraz warsztaty  twórcze  dla 
dzieci i młodzieży. Współpracuje z wieloma wydawnictwa-
mi, jest twórcą ilustracji  do wielu książek autorstwa znanych 
i cenionych pisarzy. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół 
Książki dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY).
    Jego ilustracje zdobią książki Renaty Piątkowskiej (np. 
Mądra głowa zna przysłowia, Gdyby jajko mogło mówić 
i inne opowieści), Juliana Tuwima (Słoń Trąbalski i inne 
wierszyki), Ewy Stadtmüller (np. Co lubią smoki, Kalisz, 
Święta Lipka), Anny Czerwińskiej-Rydel (Sekretnik Matyl-

dy), Marioli Jareckiej (Podróże z legendą: legendy o najsłyn-
niejszych miejscach w Polsce).

Andrzejkowe spotkania w filiach Biblioteki

     W filiach GBP w Babulach i Rożniatach ostatnie, listopa-
dowe zajęcia dla kreatywnych miały charakter przygotowań 
do Andrzejek. Dzieci stworzyły dekoracje i snuły plany na 
temat wróżb i tradycyjnych zabaw Andrzejkowych. W  deko-
racyjnych ornamentach dominowały nietoperze, pajęczyny 
i duszki. Wieczorne spotkanie zorganizowane dla dzieci 
i młodzieży w Babulach połączone zostało z wróżbami. Za-
bawa była bardzo udana i przebiegła w radosnej atmosferze.

Apel Biblioteki

    Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udo-
stępnienie Nam lokalnych zbiorów mających wartość histo-
ryczną ( dokumenty, zdjęcia, przedmioty codziennego użyt-
ku). Materiały te zostaną zaprezentowane w Izbie Pamięci 
utworzonej przy Bibliotece.

Konkursy Świąteczne w Bibliotece
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach organizo-
wanych przez Bibliotekę na najpiękniejsze dekoracje Bożo-
narodzeniowe.

Z życia Gminnego Ośrodka kultury….

Obchody  „Narodowego Święta Niepodległości” 
w naszej gminie.

    Tegoroczne obchody „Narodowego Święta Niepodległo-
ści” rozpoczęły się uroczysta mszą świętą w kościele para-
fialnym w Padwi Narodowej, którą celebrował proboszcz 
naszej parafii ks. Janusz Filarowski. Po mszy delegacje władz 
samorządowych, szkół, straży pożarnej, rady sołeckiej wsi 

Padew Narodowa oraz partii politycznych wraz z pocztami 
sztandarowymi oraz mieszkańcami udali się pod pomnik 
grunwaldzki by uroczyście złożyć wieńce i wiązanki kwiatów. 
Po ceremonii składania wieńców zgromadzeni mieszkańcy 
oraz zaproszeni goście przeszli pod budynek urzędu gminy 
gdzie  delegacja w składzie; Przewodniczący Rady Gminy 
pan Jan Mycek, Starosta Powiatu pan Andrzej Chrabąszcz, 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Jan Tarapata oraz pan 
Rafał Popiołek odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą 
wieloletniemu wójtowi naszej gminy Śp. Kazimierzowi Po-
piołkowi. Wieczorem w ramach obchodów w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej odbył 
się program patriotyczny przygotowany przez chór „Pasjona-
ta”. Reżyserem widowiska była dyrygent chóru pani Agata 
Ninio-Chwałek. Dekoracje wykonał pan Krzysztof Skórski. 
Program oparty na pieśniach z okresu wojennego i okresu 
transformacji, prowadzony w dynamiczny sposób na wesoło 
zyskał aplauz licznie zgromadzonej publiczności. Serdeczne 
podziękowania dla młodzieży z Woli Baranowskiej, która 
wsparła swoimi głosami padewski chór.

gmina@padewnarodowa.com.pl NOWINKI KULTURALNE
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Konkurs piosenki „Na skrzydłach muzyki”

     W Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno w dniach 13 
i 14 listopada br. odbył się konkurs piosenki dziecięcej i mło-
dzieżowej „Na skrzydłach muzyki” Brało w nim udział sied-
mioro wokalistów  z warsztatu wokalnego „Nowe brzmienie” 
z  naszej placówki. W grupie szkół podstawowych prezen-
towali się; Dominik Pyziński, Jolka Owoc, Natalia Rusek 
oraz Aleksandra Rzeszut. W grupie gimnazjum do konkursu 
przystąpiły; Dominika Furtek, Kamila Pieróg oraz Izabela 
Pieróg. Rzeszowski konkurs ma bardzo wysoki poziom. Bio-
rą w mim udział przedstawiciele z liczących się ośrodków 
kultury z całego podkarpacia, dlatego otrzymane wyróżnie-
nia dla Dominiki Furtek, Kamili Pieróg oraz Izabeli Pieróg 
traktujemy jak ogromny sukces. Grupę wokalną prowadzi 
pani Bożena Mazur-Kołek. Nasze gratulacje. 
Spotkanie pokoleniowe w Wojkowie
     Wydarzenie Promocyjno - Kulturalne pt. Spotkanie poko-
leniowe – „Wróżby andrzejkowe” które odbyło się w dniu 22 
listopada br. w Wojkowie miało na celu integrację lokalnych 
grup społecznych poprzez wzmacnianie współpracy i soli-
darności lokalnej społeczności przez odtwarzanie wspólnych 
tradycji.  Wydarzenie  to było zgodne z Lokalną Strategią 
Rozwoju LGD PROWENT w obszarze Tradycja – zacho-
wanie i podtrzymanie tożsamości kulturalnej, aktywizacja 
społeczna oraz budowa społeczeństwa obywa-
telskiego, przedsięwzięcie Moja Ojczyzna – za-
chowanie tożsamości wspólnoty. Organizatorem 
tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury 
w Padwi Narodowej zaś przygotowaniami zajęło 
się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wojków 
„AKTYWOŚĆ”. Spotkanie rozpoczęło się po-
świeceniem nowo wybudowanego chodnika oraz 
placu rehabilitacyjno-ruchowego  przez ks. Grze-
gorza Staszczaka. Wstęgę przecinali; pan Robert 
Pluta – wójt, Stanisław Kowalik – sołtys Wojkowa 
oraz Zbigniew Tymuła – radny do Rady  Powiatu. 
Pan Robert Pluta, wójt Gminy Padew Narodowa 
poinformował obecnych, iż inwestycje te zostały 
zrealizowane w ramach wdrażania LSR PRO-
WENT – działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz 
omówił inne projekty jakie zostały wykonane 
za pośrednictwem LGD PROWENT w ramach 
wdrażania LSR. Słowo wstępne powiedział Wie-
sław Panek - radny do Rady Gminy. Następnie 

mieszkańcy oraz zaproszeni goście udali się do Wiejskiego 
Domu Kultury na degustację tradycyjnych potraw regio-
nalnych przygotowanych przez członkinie stowarzyszenia.  
Było co kosztować bo na stole znalazły się takie smakołyki 
jak;  pierogi różnego rodzaju, brozioki, zupy przygotowanie 
w tradycyjny sposób, kluski podawane na przeróżne sposo-
by, wyroby z mleka krowiego i koziego, pieczywa i chleby 
wypiekane na miejscu, smalce, tradycyjne wyroby swojskie 
z wieprzowiny, kacapoły, kompoty, miody zwykłe i pitne, 
produkty z ziemniaka na zimno i gorąco oraz wiele prze-
różnych smakołyków. Swoje stoiska z wyrobami rękodzieła 
ludowego prezentowała pani Stanisława Małodzińska oraz 
Leszek Niemasek. Podziwiać można było także arcydzieła 
przygotowanie przez podopiecznych Warsztatu Terapii Za-
jęciowej MOPS z Baranowa Sandomierskiego.  Głównym 
punktem wydarzenia kulturalnego były wróżby andrzej-
kowe prowadzone przez Katarzynę oraz Wojciecha Gwoź-
dziowskich. Mogliśmy się  dowiedzieć jak czytać znaczenie 
figur woskowych zastygłych w wodzie. Od wieków różne 
przedmioty mają w różnych kulturach to samo znaczenie. 
Symbolika wróżenia z wosku jest bardzo podobna do sym-
boliki snu. Znajdowaliśmy odpowiedzi na wiele wątpliwości 
i pytań. W tym dniu  dowiedzieliśmy się  nie tylko, kiedy 
staniemy na ślubnym kobiercu, jakie imię będzie nosiła oso-
ba  którą poślubimy, ale też jakie wydarzenia spotkają nas 

NOWINKI KULTURALNE www.padewnarodowa.com.pl
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   W Październiku 2014 r. ukazała się 
książka pod redakcją dr Jerzego Skrzyp-
czaka pt. Z myślą o Polsce i polskiej wsi. 
Ruch ludowy w XIX i XX wieku z pod-
tytułem W 160. rocznicę urodzin Fran-
ciszka Krempy. Recenzent publikacji: 
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL. 
Projekt okładki: Jerzy Skrzypczak. 
Adiustacja i korekta: Krzysztof Haptaś, 
Joanna Sobiczewska. Na okładce: u góry 
od lewej Franciszek Krempa i Andrzej 
Kędzior, na dole koło SL z Machowa 
z Wojciechem Wiąckiem w białej sukma-
nie na froncie, sierpień 1936 r. Foto-
grafie kolorowe: Barbara Burghardt, 
Janusz Halisz, Tomasz Młyniec. Foto-
grafie czarno-białe wykorzystane w pu-
blikacji pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Mielcu, wybór Janusz 
Halisz, oraz ze zbiorów własnych auto-
rów. Publikacja dofinansowana przez 
Starostwo Powiatowe w Mielcu. Copy-
right by Muzeum Regionalne w Mielcu. 
Wydawca Muzeum Regionalne w Miel-
cu, 39-300 Mielec, ul. Legionów 73. 
Skład: Marta Kośmider. Druk i oprawa: 
Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek, 
39-300 Mielec, ul. Korczaka 23. Mielec 
2014. Książka o formacie 16,5x24 cm, 
w oprawie twardej liczy 336 stron na pa-
pierze kredowym.

Spis treści
Jerzy Skrzypczak, Przedmowa
Eugeniusz Niebelski, „Sprawiedliwości 
oddaję się cały”. Nieskuteczne apele ks. 
Stojałowskiego do abp. Józefa Bilczew-
skiego o opiekę i ochronę
Stanisław Pijaj (Kraków), Działalność 
parlamentarna Macieja Czechury, po-
sła do galicyjskiego Sejmu Krajowego
Jan Konefał (Lublin), Nurt katolicki 
w polskim ruchu ludowym Galicji na 
przełomie XIX i XX wieku
Jerzy Skrzypczak (Mielec), Franciszek 
Krempa z Padwi Narodowej. Narodziny 
ludowca i początek działalności parla-
mentarnej
Jan Jachymek (Lublin), PSL „Lewica” 
w polskim życiu politycznym (1913-
1924)
ks. Janusz Królikowski (Tarnów-Kra-
ków), Sprawa ludowa w listach paster-
skich biskupów tarnowskich
Bogusław Kasperek (Lublin), Dwie du-
sze Jakuba Bojki
Włodzimierz Gąsiewski (Mielec),  
Działalność społeczno-polityczna ks. dr. 

Adama Kopycińskiego z Gawłuszowic
Waldemar Stępak (Tarnobrzeg), Woj-
ciech Wiącek z Machowa – „bo w sercu 
mu Polska urosła”
Krzysztof Haptaś (Mielec), Działalność 
polityczna i parlamentarna Andrzeja 
Kędziora na łamach organu prasowego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Przy-
jaciel Ludu” w latach 1908-1914
Tadeusz Zych (Tarnobrzeg), Ruch lu-
dowy w powiecie tarnobrzeskim (1918-
1947). Zarys tematyki
Maria Ożóg (Rzeszów), Stronnictwo 
Ludowe w powiecie mieleckim w latach 
30. XX wieku
Andrzej Krempa (Mielec), Bataliony 
Chłopskie w powiecie mieleckim w la-
tach okupacji hitlerowskiej
Marcin Bukała (Rzeszów), Relacje PSL 
z innymi ugrupowaniami politycznymi w 
powiecie mieleckim w latach 1945-1947
Aneks
Jerzy Skrzypczak, Odsłonięcie pomnika 
Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
Jerzy Skrzypczak, Konferencja naukowa 
„Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch lu-
dowy w XIX i XX wieku. W 160. rocznicę 
urodzin Franciszka Krempy”
Jerzy Skrzypczak, Wystawa „W czasach 
Franciszka Krempy (1853-1935). Kultu-
ra ludowa regionu mieleckiego” w Mu-
zeum Regionalnym w Mielcu
Fotografie

opr. noty bibliograficznej: 
Krystyna Gargas-Gąsiewska

RUCH LUDOWY W PADWI NARODOWEJw nadchodzącym czasie. Podczas trwa-
nia całej imprezy przygrywała kapela 
ludowa z Jaślan.  Organizacja wyda-
rzenie promocyjno- kulturalnego była 
okazją do prezentacji dorobku kulinar-
nego obszaru PROWENT, próbą przy-
bliżenia szerszej publiczności unikalnej 
i wyjątkowej kultury obszaru LGD 
PROWENT. Dzięki tej inicjatywie 
mieszkańcy na żywo mogli zetknąć się 
z kulturą obszaru PROWENT, trady-
cjami obrzędami, dziedzictwem  kuli-
narnym.

Mikołaj w „Bawiarence”

     Bardzo dużym powodzeniem cie-
szą się zajęcia nauki j. angielskiego dla 
najmłodszych. Zajęcia prowadzone 
są przez panią Ewelinę Korpulińską 
w pomieszczeniu Gminnej Biblio-
teki Publicznej tzw. „Bawiarence”, 
a finansowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gminną Bibliotekę Pu-
bliczna w Padwi Narodowej. Na zajęcia 
uczęszczają dzieci z klas „O” oraz „I” 
a jest ich sporo bo aż 38 podzielonych 
na cztery grupy. Jedną z atrakcji przy-
gotowanych przez panią instruktor była 
wizyta „Św. Mikołaja”, który rozda-
wał maluchom prezenty. Dzieci przed 
otrzymaniem prezentu popisywały się 
znajomością j. angielskiego, śpiewały 
piosenki i mówiły wiersze. Zajęcia na-
uki  j. angielskiego są bezpłatne. 

Zaproszenie na koncerty.

W dniu 18 styczni 2015 roku o godzinie 
17-tej w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej 
rozpocznie się koncert kolęd przygoto-
wany przez Warsztat Wokalny „Nowe 
brzmienie”. Na scenie pojawią się pa-
dewscy artyści, którzy uczęszczają na 
zajęcia wokalistyki prowadzone przez 
panią instruktor Bożenę Mazur-Kołek. 
Wokaliści śpiewać będą przy akom-
paniamencie zespołu muzycznego 
w skład którego wchodzą: Wojciech 
Kołek, Wojciech Trojanowski oraz Pa-
weł Drzewiński. 
W drugą niedziele lutego na scenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi 
Narodowej gościć będziemy artystów 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
z Baranowa Sandomierskiego.  W pro-
gramie: dużo humoru, piosenek oraz 
muzyka na żywo. Już dziś serdecznie 
zapraszamy. Wstępy na oba koncerty 
są bezpłatne. 
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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy 

Gminy Padew Narodowa

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość -
do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja -

a miłość przyjdzie sama.
W imieniu organizatorów koncertu charytatywnego 

„Otwórz serce dla Paulinki”, 
jaki odbył się na terenie obiektów 

zespołu Szkół w Padwi Narodowej 14 grudnia 2014 roku, 
z głębi serca dziękujemy Tym Wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek wymiarze 
okazali swoją „dużą dłoń” i „ciepłe serce”, 

zdolne wnieść w życie Bliźniego nie tylko konkretną pomoc materialną, 
ale nade wszystko wiarę 

w dobroć wielu ludzi i nadzieję na lepszą przyszłość. 
 To Państwo ze Swoimi Rodzinami 

we wszystkich parafiach i sołectwach uczyniliście
z minionej niedzieli wyjątkową Wigilię, 
w której opłatek, jakim połamaliście się 

z Rodziną Państwa Kołków, 
przybrał formę wykonanych w Waszych domach 

stroików świątecznych, placków i obrazów. 
Tym sposobem w Gminie Padew Narodowa 

Święta Bożego Narodzenia nabrały szczególnie pięknego, 
wyjątkowego znaczenia. 

Dzięki Waszemu zaangażowaniu 
 i ofiarności w zespole szkół mogliśmy zrealizować 

najwspanialszą  „godzinę wychowawczą”, 
w trakcie której Rodzice i Nauczyciele 

zjednoczyli swoje działania 
na rzecz osiągnięcia wspaniałego celu. 

Pragniemy również podkreślić, 
że osiągnięcie tego celu wzbudziło uznanie 

przybyłych na koncert Gości, 
którzy podziwiali bardzo liczną obecność 

i ofiarność wszystkich Państwa, 
nobilitując tym samym całą naszą gminę.

 Dziękując raz jeszcze, życzymy Państwu 
rodzinnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych, 
pełnych uśmiechów, miłości, wrażliwości, 

pokoju i ciszy Betlejemskiej Nocy 
dni w nadchodzącym Nowym Roku.

  Wójt Gminy  
Padew Narodowa 

Robert Pluta

Dyrektor Zespołu Szkół 
w Padwi Narodowej
Waldemar Szyszka


