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NOWINKINOWINKI
PADEW NARODOWA            KWIECIEŃ 2015

         Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego, 
a także zadowolenia w każdy nadchodzący dzień. Niech te święta, 

pełne nadziei i wiary, radosnych i rodzinnych spotkań przy wielkanocnym 
stole przyniosą wszystkim zadowolenie i wiarę w innych ludzi. 

Niech szczęście kwitnie w każdym domu - tu w naszej gminie, w kraju, 
i tam gdzieś daleko, gdzie rzucają nas ludzkie losy. 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych słońcem 
i nadzieją budzącej się do życia wiosny składają: 

     Wójt Gminy                                             Przewodniczący Rady Gminy

     Robert Pluta                                                         Janusz Bik
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    Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach 
od 10:00 do 12:00 w Biurze Rady Gminy w Padwi 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Padwi Narodowej p. Jan 
Uzar podczas jednego ze swoich dyżurów w Biurze Rady Gmi-
ny. Fot. UG Padew Narodowa

Janusz Bik, przewodniczący Rady Gminy Padew Narodowa 
(fot. W. Gąsiewski)

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO 
I WICEPRZEWODNICZĄCEGO 

RADY GMINY

Narodowej (pokój nr 11 Urzędu Gminy) pełnione 
są dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy w Padwi Narodowej.
Przewodniczący Rady Gminy p. Janusz Bik pełni 
dyżur w każdy drugi i kolejne wtorki miesiąca, na-
tomiast Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jan 
Uzar w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

2015-03-11  ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

Wybory sołtysa w Wojkowie Wybory sołtysa w Piechotach Wybory sołtysa w Babulach

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

    Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Padew Narodowa na 
przełomie stycznia i lutego br. na terenie całej gminy odbywały 
się wybory sołtysów i członków rad sołeckich. We wszystkich 
sołectwach poza Padwią Narodową wybory odbywały się na 
zebraniach wiejskich, natomiast w Padwi Narodowej w drodze 
powszechnych wyborów przeprowadzonych przez komisję wy-
borczą.
    A oto jak wybierali mieszkańcy poszczególnych sołectw:
  W sołectwie Babule sołtysem został wybrany Sylwester Pa-
terak  otrzymując 29 głosów. W głosowaniu uczestniczyło 30 
mieszkańców wsi. Pan Sylwester Paterak nie miał żadnego 
konkurenta. Dotychczasowy sołtys wsi Babule Andrzej Mokry 
nie kandydował. 
    Rada Sołecka wsi Babule ukształtowała się następująco: 
Barszcz Jan, Cebula Katarzyna, Łącz Eugeniusz, Malinowska 
Małgorzata i Popiołek Józef. 
    W sołectwie Domacyny  sołtysem została Edyta Kielek, która 
w głosowaniu tajnym otrzymała 37 głosów. W skład rady sołec-
kiej weszli: Burdzel Krzysztof, Czerw Ryszard, Maciuba Jacek 
i Drzewiński Wiesław.
    Dotychczasowy sołtys wsi Domacyny Jerzy Górski nie kan-
dydował.  

    W sołectwie Kębłów sołtysem został wybrany Józef Dul otrzy-
mując 64 głosy. Jego konkurent Zenon Stępień otrzymał 16 gło-
sów. 
     Rada Sołecka wsi Kębłów ukształtowała się następująco: Jan 
Sołdyga, Krystyna Kopała, Piotr Muciek, Wiesław Głodzik, Do-
rota Drzewińska i Czesław Gawlik. 
    W Padwi Narodowej   wybory sołtysa i rady sołeckiej wsi odby-
ły się w drodze powszechnych wyborów. Do głosowania upraw-
nionych było 1870 wyborców zaś w głosowaniu wzięło udział 
698 wyborców, co stanowiło 37,33% ogółu uprawnionych do 
głosowania. Dla ważności wyborów wymagana była frekwencja 
minimum 20%.
     Kandydaci na sołtysa otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Kawik Józef - 388 głosów,
2. Rogala Edward - 303 głosy.
Sołtysem wybrany został Józef Kawik.
Do rady sołeckiej wybrani zostali:
1. Krępa Adam - 251 głosów,
2. Czaja Grzegorz - 225 głosów,
3. Kędzior Piotr - 217 głosów,
4. Piekarski Józef - 205 głosów,
5. Uzar Jacek - 197 głosów, 
6. Sieńkowska Helena - 148 głosów,
7. Bernat Waldemar - 145 głosów,
8. Uzar Tadeusz - 143 głosy.

    W sołectwie Piechoty sołtysem został dotychczasowy soł-
tys Edward Kołek, który w głosowaniu tajnym otrzymał 51 
głosów. W skład rady sołeckiej weszli: Barszcz Jan, Burdzel 
Piotr, Łącz Leszek i Tyniec Józef.
     W sołectwie Pierzchne sołtysem został wybrany dotych-
czasowy sołtys Mieczysław Sroczyński otrzymując 26 gło-
sów. Jego konkurent Henryk Hyjek otrzymał 12 głosów. 
Rada Sołecka wsi Pierzchne ukształtowała się następująco: 
Wojciech Hyjek, Zygmunt Hyjek, Marek Pieróg i Barbara 
Romańczuk. 
     W sołectwie Przykop sołtysem został dotychczasowy soł-
tys Jan Ruła, który w głosowaniu tajnym otrzymał 59 gło-
sów. W skład rady sołeckiej weszli: Krzemień Arkadiusz, 
Lombara Marian, Paź Grzegorz, Racławski Robert.
    W sołectwie Rożniaty sołtysem został dotychczasowy 
sołtys Adam Kazimierz Kopała otrzymując 35 głosów. Pan 
Kopała nie miał konkurenta. W skład rady sołeckiej weszli:  
Babula Adam, Bik Marian,  Bogdan Grzegorz i  Perczak 
Alicja.
    W sołectwie Wojków sołtysem został wybrany pełniący 
dotychczasową funkcję Jan Kowalik otrzymując 30 głosów. 
Jego konkurent Pan Andrzej Rataj otrzymał 19 głosów. 
W skład rady sołeckiej weszli:   Niemasek Leszek, Stachula 
Stanisław, Suropek Ryszard, Małodziński Michał, Stachula 
Zygmunt i Babiński Bogusław.
    W sołectwie Zachwiejów sołtysem został wybrany dotych-
czasowy sołtys Marian Uzar  otrzymując 36 głosów. 
    Rada Sołecka wsi Zachwiejów ukształtowała się następu-
jąco: Andrzej Pieróg, Jakub Uzar, Edward Wrażeń i Stani-
sław Tyniec.
W sołectwie Zaduszniki sołtysem wybrany został Jan Klo-
cek otrzymując 25 głosów.
     Dotychczasowa sołtys wsi p. Anna Wójcik nie kandydo-
wała.
    Rada Sołecka wsi Zaduszniki ukształtowała się nastę-
pująco: Mariusz Szczuciński, Mieczysław, Pasek, Arkadiusz 
Golba i Waldemar Kupiec. 
    W sołectwie Zarównie  sołtysem został wybrany Józef 
Mitkiewicz  otrzymując 53 głosy. Jego konkurentka Klaudia 
Torba otrzymała 36 głosów. 
     Dotychczasowy sołtys Marian Rup nie kandydował.
   Rada Sołecka wsi Zarównie ukształtowała się następują-
co: Marian Rup, Andrzej Hajnas, Alina Krupska, Stanisław 
Golba, Krzysztof Golba, Edward Małodziński, Bolesław 
Sroczyński i Krzysztof Babiuch.
    Zgodnie ze statutami sołectw sołtysi wchodzą automa-
tycznie do składów rad sołeckich.
    W zebraniach poza mieszkańcami ww. sołectw uczest-
niczyli: Wójt Gminy - Robert Pluta, Przewodniczący Rady 
Gminy - Janusz Bik, Skarbnik Gminy - Joanna Skopińska-
-Mycek, Tomasz Pycior - Prezes Tarnobrzeskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego oraz pracownicy Urzędu Gminy 
w Padwi Narodowej: Tomasz Drożak i Dariusz Rzeźnik.

ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONWENT 
SOŁTYSÓW

   W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się  spotkanie Wójta Gmi-
ny z sołtysami z Gminy Padew Narodowa. Spotkanie okre-
ślono mianem konwentu sołtysów i taki charakter przybierze 
w przyszłości.
   Wójtowi towarzyszyli: Sekretarz Gminy Anna Wiącek, 
Skarbnik Gminy Joanna Skopińska-Mycek, Przewodniczący 
Rady Gminy w Padwi Narodowej  Janusz Bik oraz pracownik 
Urzędu Gminy Ryszard Gancarz. Wójt Gminy pogratulował 
nowo wybranym sołtysom i wyraził przekonanie, że dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu, uda się nam zrealizować wiele 
cennych dla społeczności lokalnej inicjatyw. Pozostałym Soł-
tysom gminy, którzy dalej będą kierować sołectwami pogra-
tulował przede wszystkim zaufania, którym zostali obdarze-
ni przez mieszkańców. Życzył dalszego zaangażowania, siły 
i wytrwałości w  pracy. Następnie Wójt omówił bieżące spra-
wy gminy oraz najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.
    W kolejnym punkcie spotkania odbył się wybór Przewod-
niczącego Konwentu Sołtysów Gminy Padew Narodowa, 
którym  został Edward Kołek – Sołtys wsi Piechoty oraz za-
stępcy przewodniczącego, którą wybrana została Edyta Kie-
lek – Sołtys wsi Domacyny.
     Pierwszy konwent sołtysów miał charakter zapoznawczo 
- informacyjny. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Se-
kretarz Gminy Anna Wiącek i Skarbnik Gminy Joanna Sko-
pińska-Mycek zapoznali sołtysów z zapisami Statutu Gminy, 
statutów sołectw oraz przepisami finansowymi regulującymi 
m.in. fundusz sołecki, podatki i opłaty lokalne.
    Ustalono, że podobne spotkania (Konwenty Sołtysów) 
odbywać się będą przynajmniej dwa razy w ciągu roku.
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ROZMOWY W MINISTERSTWIE 
SPORTU I TURYSTYKI

     W dniu 4 lutego 2015 r. Wójt Gminy Padew Narodowa 
Pan Robert Pluta oraz Skarbnik Gminy Pani Joanna Sko-
pińska-Mycek, w towarzystwie Pana Mirosława Pluty Posła 
na Sejm RP, wzięli udział w spotkaniu z Panem Bogusławem 
Ulijaszem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki. Rozmowy dotyczyły możliwości pozyskania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki środków finansowych na 
ewentualne inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej 
na terenie Gminy Padew Narodowa.

ROZMOWY Z PRZEDSTAWICIELAMI 
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

EURO-PARK MIELEC

 W dniu 10 lutego 2015r. miało miejsce spotkanie z dyrekto-
rem mieleckiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
Panem Krzysztofem Ślęzakiem oraz Panią Danutą Boro-
wiec. W trakcie spotkania Wójta Gminy Padew Narodowa 
Pana Roberta Pluty oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Pana Janusza Bika, omawiano stan prawny, techniczny oraz 
możliwości rozpoczęcia działań zmierzających do powstania 
strefy aktywności gospodarczej na terenach inwestycyjnych 
będących w posiadaniu Gminy Padew Narodowa w ramach 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W roz-
mowach tych poruszano również koncepcje przyszłego pozy-
skiwania inwestorów zewnętrznych i lokalnych.

PROMESA DLA GMINY PADEW NARODOWA
    W dniu 23 lutego 2015r. w siedzibie Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wójt Gminy Padew 
Narodowa, Pan Robert Pluta, odebrał z rąk Wojewody Pod-
karpackiego, Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, pro-
mesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość 
dotacji jaka została zagwarantowana w promesie to kwota 
110 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po 
udzieleniu zamówienia publicznego. Środki z wyżej wymie-
nionej promesy są przeznaczone na zadanie pn. „Remont 
drogi gminnej nr 103453R w miejscowości Domacyny w km 
0+000-1+680”.

OMAWIANO FINANSE OŚWIATY GMINNEJ

    W dniu 17 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Oświatowo-Socjalnej i Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodar-
czego Rady Gminy w Padwi Narodowej poświęcone omówieniu 
perspektyw rozwoju Zespołu Szkół W Padwi Narodowej na naj-
bliższe lata. 
    W posiedzeniu poza członkami ww. komisji uczestniczyli: Ro-
bert Pluta Wójt Gminy, Janusz Bik Przewodniczący Rady Gminy, 
Joanna Skopińska-Mycek Skarbnik Gminy, Anna Wiącek Sekre-
tarz Gminy, Waldemar Szyszka Dyrektor Zespołu Szkół, Anna 
Uzar, Mirosław Gonet – Wicedyrektorzy Zespołu Szkół oraz Jo-
anna Kozioł Główna Księgowa Zespołu Szkół.  
    Podczas posiedzenia dyrektor Zespołu Szkół przedstawił propo-
zycje rozwiązań  zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjo-
nowania  oświaty gminnej, a co za tym idzie do obniżenia dotacji 
jaką budżet gminy przeznacza na dofinansowanie  niedoszacowa-
nej subwencji oświatowej. Planowane wydatki na funkcjonowanie 
szkoły podstawowej i gimnazjum w 2015 r. (łącznie 511 uczniów) 
wyniosą 4.669.614 zł . Przewidywana subwencja wyliczona przez 
MEN to 4.251.491 zł/ Budżet gminy w celu zabezpieczenia środ-
ków niezbędnych do finansowania zadań oświatowych wyasygno-
wał środki w wysokości  418.123 zł.
    Przedstawione założenia zostały przez komisje zaakceptowane 
do wdrożenia. Jednocześnie ustalono, że po wakacjach odbędzie 
się kolejne posiedzenie obu komisji, na którym zostanie przepro-
wadzona ocena wyników wprowadzonych do realizacji rozwiązań.

Z prac Rady Gminy

     W dniu 30 grudnia 2014 r.  odbyła się II sesja Rady Gmi-
ny w Padwi Narodowej. Sesja miała charakter Świątecz-
no-Noworoczny, aczkolwiek porządek obrad przewidywał 
podjęcie aż 14 uchwał, w tym uchwały 
w sprawie budżetu gminy na rok 2015. 
   Przed rozpoczęciem obrad dyrektor Waldemar Szyszka 
oraz młodzież Zespołu Szkół w Padwi Narodowej złoży-
li wszystkim obecnym na sesji życzenia Noworoczne oraz 
wręczyli prezenty w postaci okolicznościowych upomin-
ków symbolizujących święta Bożego Narodzenia oraz na-
dejście Nowego Roku. 
Na sesję przybyli znamienici goście: ks. Janusz Filarow-
ski – proboszcz Parafii w Padwi Narodowej, ks. Grzegorz 
Staszczak – wikariusz Parafii w Padwi Narodowej, Miro-
sław Pluta - poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – radny Sej-
miku Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Tymuła 
– Starosta Powiatu Mieleckiego, Dawid Uzar - radny Po-
wiatu Mieleckiego.
    Poza radnymi i kierownictwem Urzędu Gminy  w sesji 
uczestniczyli także kierownicy jednostek organizacyjnych 

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 
ROCZNICOWYCH 120-LECIA 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

PARAFIALNEGO W PADWI NARODOWEJ

    W dniu 26.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Padwi Na-
rodowej miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli 
Wójt Gminy Padew Narodowa, Pan Robert Pluta, Prze-
wodniczący Rady Gminy – Pan Janusz Bik, Skarbnik 
Gminy – Pani Joanna Skopińska – Mycek oraz ks. Janusz 
Filarowski, proboszcz padewskiej parafii.
    Głównym tematem prowadzonych rozmów były, przy-
padające w bieżącym roku, uroczystości rocznicowe 
120-lecia aktu konsekracji kościoła Parafii Świętego An-
toniego z Padwy w Padwi Narodowej. Ponadto poruszano 
również sprawy związane z planowanymi przez parafię 
w najbliższym czasie pracami inwestycyjnymi, a także 
kwestie aktualnej współpracy samorządu z parafią na 
rzecz jej rozwoju.

gminy, sołtysi oraz prezesi stowarzyszeń działających na 
terenie gminy.
    W części roboczej radni debatowali nad przygotowany-
mi na sesję projektami uchwał, tj. nad uchwałą budżeto-
wą na rok 2015, uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej, uchwałami w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego, a także 
nad uchwałami w sprawie ustalenia diet dla radnych, dla 
sołtysów oraz wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Ponadto 
radni podjęli uchwały 
w sprawach dokonania zmiany w  treści Statutu Sołectwa 
Padew Narodowa oraz zbycia nieruchomości gruntowej 
położonej w sołectwie Zaduszniki.
    Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Wójt Gminy 
Robert Pluta, Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta, Starosta 
Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła i  Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Jan Tarapata złożyli wszystkim obecnym 
na sesji życzenia noworoczne.
    Życzenia Noworoczne oraz podziękowania za oddanie 
głosów w ostatnich wyborach samorządowych przekazał 
radny Powiatu Mieleckiego p. Dawid Uzar.
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    27 października 2014 r. Gmina Padew Narodowa pod-
pisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jeste-
śmy jedną z nielicznych Gmin w powiecie mieleckim, która 
otrzymała dofinansowanie i przystąpiła do opracowania tego 
dokumentu. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą na 
opracowanie Planu dokument ten ma być gotowy do końca 
sierpnia 2015 r.

     Kwota zadania będzie wynosiła 34 440,00 zł, z czego 85% tj. 
29.274,00 zł będą to środki pochodzące z Funduszu Spójności 
w ramach przyznanego dofinansowania.
     W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem i opraco-
waniem dokumentu. Prowadzona jest ankietyzacja mieszkańców, 
dotycząca m.in. sposobu i źródeł ogrzewania budynków mieszkal-
nych, ilości zużytego opału oraz zużycia energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych. Dane te są niezbędne do określenia 
źródeł zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie.
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest ważnym dokumentem 
zarówno  dla Gminy jak i mieszkańców, ponieważ NFOŚiGW za-
powiada uzależnienie możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
działań w zakresie m.in. transportu publicznego, infrastruktury 
transportowej czy też środków finansowych z innych programów 
np. Programów Operacyjnych dotyczących termomodernizacji bu-
dynków, czy też środków z programu KAWKA na wymianę kotłów 
indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastosowa-
nie kolektorów słonecznych.
    Komisja Europejska oświadczyła, że posiadanie tego Planu bę-
dzie premiowane podczas ubiegania się o dofinansowanie w nowej 
unijnej perspektywie na lata 2014 – 2020.     Oznacza to, że Gmina 
mając Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie mogła pozyskiwać 
środki również dla mieszkańców na realizację zadań mających na 
celu ograniczenie niskiej emisji (np. wymianę kotła i palenisk wę-
glowych, jak również zastosowanie kolektorów słonecznych) 

ZMIANA WYKONAWCY 
ODBIERAJĄCEGO ODPADY 

KOMUNALNE Z TERENU 
GMINY PADEW NARODOWA 

OD 1 STYCZNIA 2015 R.

    Od 1 stycznia 2015 r. odpady ko-
munalne z terenu gminy Padew Na-
rodowa będą odbierane przez firmę 
A.S.A Tarnobrzeg Sp. z o.o.  Pod-
miot ten został wybrany w drodze 
przetargu.
    Uspokajamy iż, zmiana  podmiotu 
odbierającego odpady komunalne, 
nie niesie za sobą zmian bezpośred-
nio dotykających mieszkańców.
    Zasady i warunki odbierania od-
padów pozostają na dotychczaso-
wych zasadach. Również w wyniku 
porozumienia między MZK Stalo-
wa Wola a firmą A.S.A. Tarnobrzeg 
uniknęliśmy zamieszania związane-
go ze zbieraniem pojemników przez 
jedną firmę i rozstawianiem nowych 
koszy na śmieci przez nowego wyko-
nawcę.
    Nowy harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych na 2015 r. 
zostanie dostarczony właścicielom  
nieruchomości przez nowego wyko-
nawcę, ponadto harmonogram ten 
można otrzymać w Urzędzie Gminy.   

Zabrania się 
wypalania traw!!!

    Przypominamy, że wypalanie traw 
jest wykroczeniem karnym (kodeks wy-
kroczeń – art. 82 § 1 pkt 7 lit. e): „Kto 
nieostrożnie obchodzi się  z ogniem 
lub wykracza przeciwko przepisom 
dotyczącym zapobiegania i zwalcza-
nia pożarów, a w szczególności wypala 
wierzchnią  warstwę gleby i pozosta-
łości roślinne, podlega karze aresztu, 
grzywny lub karze nagany”.
     Zakaz wypalania traw i innej roślin-
ności na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, posesjach i rowach przydrożnych 
wynika również z uchwalonego przez 
radę Gminy w Padwi Narodowej regu-
laminu utrzymania porządku i czystości 
na terenie Gminy Padew Narodowa.

UWAGA ROLNICY!!!
 Apelujemy do wszystkich rolników, których 
grunty własne lub dzierżawione przylegają do 
dróg gminnych i powiatowych o prowadzenie 
prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć 
istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogo-
wych.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z poźn. 
zm.) art. 99. § 1.pkt 2. i 3  
Kto:
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub dro-
gę w strefie zamieszkania, przynależności lub 
urządzenia drogowe,
3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, podlega 
karze grzywny albo karze nagany.
Art. 100. Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy 
lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na 
niej przedmioty albo używa pojazdów niszczą-
cych nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów 
albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogo-
wym, podlega karze grzywny do 1.000 złotych 
albo karze nagany.
Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczysz-
czania i usuwania z odcinków dróg publicznych 
o twardej nawierzchni, przechodzących przez 
obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza 
miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub 
lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych 
albo karze nagany.
Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzyma-
nia w należytym stanie zjazdów z dróg publicz-
nych do przyległych nieruchomości,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo ka-
rze nagany.
Liczymy jednak na społeczną odpowiedzialność 
mieszkańców naszej Gminy i wyrażamy nadzie-
ję, że nie trzeba będzie w praktyce stosować wy-
mienionych wyżej sankcji.                                                            

TRWAJĄ PRACE NAD STRATEGIĄ 
ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA

     W gminie Padew Narodowa trwają prace związane z przygo-
towaniem strategii rozwoju gminy budowanej z zapewnieniem 
udziału przedstawicieli lokalnej społeczności.  
    Budowanie strategii zgodnie ze obowiązującymi standardami 
będzie prowadzone poprzez realizację serii spotkań roboczych 
realizowanych z liderami różnych środowisk społecznych gminy. 
W trakcie spotkań, które dla ułatwienia udziału zainteresowa-
nych mieszkańców zaplanowano również we wszystkich jednost-
kach pomocniczych gminy zostaną pozyskane informacje w za-
kresie problemów lokalnych oraz propozycji działań, które mogą 
być w przyszłości przedmiotem projektów podejmowanych przez 
różne instytucje i podmioty w gminie w nowym okresie progra-
mowania Unii Europejskiej.
    Podstawowymi przesłankami do podjęcia przez władze gminy 
prac związanych budowaniem strategii rozwoju są następujące 
uwarunkowania:
1.  Wejście Polski w nowy okres finansowania UE na lata 2014-
2020
2. Potrzeba osiągnięcia spójności dokumentami o charakterze 
nadrzędnym tj. Strategią Rozwoju Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020, Programami Operacyjnymi, Umową 
Partnerstwa oraz dokumentem pt. “Europa 2020”, który określa 
kierunki i obszary finansowania projektów z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej
3. Nowy model prowadzenia polityki regionalnej w Polsce wpro-
wadzony przyjęciem w dniu 13 lipca 2011 roku Krajowej Strate-
gii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020
    Mając powyższe na względzie władze gminy wyłoniły koor-
dynatora procesu budowy strategii.  Działania  te koordynuje 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego SA., która już 
prowadzi prace analityczne, a po przeprowadzeniu serii spotkań 
roboczych, sondaży oraz analiz eksperckich opracuje dokument 
w wersji wstępnej. Proces  ten będzie realizowany przez kilka 
miesięcy i wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy będą mogli 

w nim uczestniczyć. Po uzyskaniu opinii i uwag ze strony radnych 
oraz przedstawicieli zainteresowanych środowisk gminy zostanie 
przygotowana końcowa wersja strategii. W tej wersji dokument 
Strategii poddany zostanie opiniowaniu Inspekcji Sanitarnej 
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
po czym zostanie wystawiony do wglądu i konsultacji społecznej.
Ostateczna wersja dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Padew 
Narodowa po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zo-
stanie zaproponowana Radnym Gminy do akceptacji poprzez 
przyjęcie stosownej uchwały.
    Po przyjęciu Strategia będzie stanowiła najbardziej ogólny do-
kument planistyczny gminy i będzie wykorzystywana przy stara-
niach o uzyskanie funduszy europejskich zarówno przez Urząd 
Gminy, jak i organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz 
inne podmioty z terenu gminy Padew Narodowa.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ SZANSĄ NA POZYSKANIE ŚRODKÓW DLA MIESZKAŃCÓW

WÓJT GMINY PADEW NARODOWA 
PRZEDSTAWICIELEM GMIN 

W KOMITECIE MONITORUJĄCYM 
REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPCKIEGO

    W ostatnich dniach odbyło się spotkanie burmistrzów 
i wójtów gmin pięciu powiatów województwa podkarpackie-
go poświęcone wyłonieniu swojego przedstawiciela do skła-
du w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Ope-
racyjny  Województwa Podkarpackiego. 
   Wybór przedstawiciela odbył się w drodze głosowania, 
a największą liczbę głosów uzyskał Wójt Gminy Padew Na-
rodowa Robert Pluta i tym samym wszedł w skład  27-osobo-
wego  Komitetu.
   Wójt Gminy Padew Narodowa serdecznie dziękuje za po-
parcie i obdarzenie swojej osoby zaufaniem wszystkim, któ-
rzy oddali na niego swój  głos, a szczególnie burmistrzom 
i wójtom  z Powiatu Mieleckiego. 
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WALNE ZGROMADZENIE 
PRZEDSTAWICIELI GMINNEJ 

SPÓŁKI WODNEJ
    W dniu 16 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 
Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Padwi Narodo-
wej. Głównymi punktami porządku obrad było przedłożenie 

Lp. Dochody – struktura

Plan dochodów 
na

Rok 2015

%  w
stosunku
do planu
budżetu

  1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (część  
oświatowa)

4.504.268,00 31,98

 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa  
(część  wyrównawcza
 + równoważąca)

2.555.655,00 18,14

3. Dotacje :celowa na zadania zlecone  i własne z 
zakresu administracji rządowej i inne dotacje

2.616.469,65 18,57

4. Dotacje celowa  ze środków Unii Europejskiej 
na realizację projektów w 2015 r. i refundacja 
dla 2 zadań zrealizowanych w 2014r.   

331.807,35 2,36

5. Dochody własne, w tym:
a) podatek rolny             328.000         
b) podatek od nier.         869.588 

- udziały w podatku  1.667.379
      od osób fizycznych    
d) dochody z mienia      410.200

komunalnego  

4.076.966,00 28,95

                        R A Z E M: 14.085.166,00 100,00

Lp. Wydatki  – struktura Plan wydatków
na rok 2015

%  w
stosunku
do planu
budżetu

    1. Zadania oświatowe 5.974.812,00         44,39
    2. Pomoc społeczna 2.343.604,00         17,41
    3. Inwestycje 1.148.131,00          8,53
    4. Pozostałe wydatki budżetowe, w tym:

-melioracje 20.000
- rolnictwo 6.500                                
- leśnictwo   2.000                              
- transport    94..000                         

3.993.963,00         29,67

- gosp. mieszkaniowa  108.750               
- administracja publiczna   1.677.778       
- bezpieczeństwo publiczne   129.960
- ochrona zdrowia 77.435                  
- gospodarka komunalna  935.955     
- kultura i sztuka   65.750  
- kultura fizyczna i sport 28.300         
- rezerwa 90.000 ( w tym na zarządzanie 
kryzysowe  30.465
 
                                    
R A Z E M : 13.460.510        100,00

    Prace nad projektem budżetu Gminy Padew Narodowa 
rozpoczęto na podstawie Zarządzenia nr 75/14 Wójta Gmi-
ny w Padwi Narodowej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie 
opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy 
na 2015 r. Na podstawie wspomnianego zarządzenia roze-
słano kierownikom jednostek organizacyjnych pisma zawia-
damiające o składaniu wniosków w sprawie planowanych 
wydatków budżetowych na 2015 r. Wcześniej na podstawie 
Uchwały nr XXV/207/14 Rady Gminy w Padwi Narodowej 
z dnia21 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody  wyodręb-
nienie Funduszu Sołeckiego w budżecie 2015 sołtysi otrzymali 
stosowne pisma informujące o wysokości środków przypadają-
cych na zadania sołeckie. Do końca września ze wszystkich so-
łectw wpłynęły  wnioski wskazujące przedsięwzięcia do realizacji 
w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.   
            Wójt Gminy opracowując plany dochodów i wydatków bu-
dżetu posłużył się pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów 
z dnia 13 października 2014r. zawierającym wskaźniki i wytycz-
ne do planowania budżetów gmin oraz wysokość projektowanej 
subwencji ogólnej na 2015r.
Otrzymana informacja określa wielkość subwencji oświatowej, 
wyrównawczej i równoważącej dla gminy. Zawiera także plano-
wane wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych.
            Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakre-
su administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleco-
nych ustawami i zadań własnych, które finansowane są lub 
dofinansowane z budżetu państwa przyjęto zgodnie z prze-
słanym przez Wojewodę Podkarpackiego zawiadomieniem 
z dnia 24 października 2014r.
           Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto wskaźnik o 
średniorocznym wzroście cen towarów i usług w wysokości 1,2%.  
     Wyliczenia należnych w 2015 r. podatków dokonano 
w oparciu o stosowne uchwały Rady Gminy w Padwi Narodowej 
z dnia 29 października  2014r.   
        Założono, że na 2015 r. planowane dochody budżetu wy-
nosić będą  14.085.166., co  obrazuje tabela nr 1 do uchwały bu-
dżetowej.

Nowe inwestycje:

    Na terenie gminy Padew Narodowa w bieżącym roku za-
planowano inwestycji na ponad 1,20 mln zł. Najważniejsze 
rzeczy, jakie zostaną zrobione w ramach tej kwoty, w po-
szczególnych działach to:
- rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej – 525 

tys. zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiej-

skiej w Rożniatach (przy współudziale środków unijnych) 
– 155 tys. zł,

- projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz przebudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej: 141 tys. zł,

- budowa drogi w sołectwie Rożniaty i przebudowa mostu na 
drodze gminnej w Zarówniu: 64 tys. zł (przy współudziale 
środków z funduszu sołeckiego),

- wykonanie odwodnienia w rejonie Osiedla „Polska Wieś 
II” – 30 tys. zł.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 25 marca 2015 r.
Zadłużenie gminy wynikające z zawartych umów kredytów  i  
pożyczek wg stanu na 1.01. 2015 r. to 4.725.426 zł. Na chwilę 
obecną dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 150.330 
zł ograniczając tym samym zadłużenie do poziomu 4.575.096 
zł. Nadmienia się, że na koniec roku planowany dług gminy 
wynosił będzie 4.124.103 zł. Obsługa długu przebiega termi-
nowo i zgodnie z harmonogramem płatności.

Fundusz sołecki, 
czyli to co zrobią dla nas sołtysi:

Na inwestycje w ramach tzw. „funduszu 
sołeckiego” przewidziano w budżecie 
gminy 155,1 tys. zł. W ramach tych środ-
ków zostanie wykonane:

Babule – ogrodzenie wokół kaplicy, re-
mont pomieszczeń w budynku wiejskim: 
10,3 tys. zł,

Domacyny – zagospodarowanie placu 
wjazdowego: 10,9 tys. zł,

Kębłów – remont dróg transportu rol-
nego, doposażenie budynku wiejskiego 
i budowa wjazdu do niego, utrzymanie 
terenów zielonych i remont kapliczki 
w przysiółku „Tarnówek”: 13,8 tys. zł,

Padew Narodowa – dokumentacja bu-
dowy chodnika przy ul. Jaśminowej, wy-
miana drzwi do sanitariatu w budynku 
wiejskim, utrzymanie terenów zielonych, 
dokumentacja oświetlenia ulic. Jaśmi-
nowej, Bursztynowej, Wrzosowej, kon-
tynuacja oświetlenia przy ul. Wałowej, 
remonty bieżące placów zabaw, dofinan-
sowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka 
i uporządkowanie terenu za koleją na 
Przybyłach – łącznie za: 24,7 tys. zł,

Piechoty – budowa boiska sportowego 
„Piechocki Orlik” – 10,9 tys. zł,

Pierzchne – doposażenie Budynku Wiej-
skiego i dokumentacja na termoizolację 
– 7,9 tys. zł,

Przykop – remont dróg transportu rol-
nego i utrzymanie terenów zielonych – 
12,5 tys. zł,

Rożniaty – roboty na drogach gminnych 
(położenie asfaltu), remont dróg trans-
portu rolnego, utrzymanie terenów zie-
lonych i boiska sportowego – 14,6 tys. zł,

Wojków – zagospodarowanie terenów 
wokół Wiejskiego Domu Kultury i utrzy-
manie terenów zielonych – 14,8 tys. zł,

Zachwiejów – zagospodarowanie dział-
ki mienia komunalnego i parkingu przy 
Budynku Wiejskim oraz utrzymanie tere-
nów zielonych – 9,3 tys. zł,

Zaduszniki – wykonanie odwodnienia 
wokół budynku wielofunkcyjnego – 10,6 
tys. zł,

Zarównie – zagospodarowanie terenu 
wokół Budynku Wiejskiego, remont 
placu zabaw i utrzymanie zieleni – 14,6 
tys. zł.

Tabela nr 1

Analizując planowane dochody budżetu gminy na 2015 r.  
należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Planowane wydatki na 2015 r. wyniosą  13.460.510 zł. 
Wysokość założonych wydatków przedstawia tabela nr 2 do projektu 

uchwały budżetowej.
Struktura planowanych wydatków na 2015  rok 

przedstawia się następująco:

Budżet Gminy Padew Narodowa na 2015 r.

sprawozdania finansowego i rzeczowego z wykonania planu 
prac na rok 2014 oraz uchwalenie planu rzeczowo-finanso-
wego na rok 2015.
     W posiedzeniu, poza członkami Zarządu Gminnej Spółki 
Wodnej uczestniczyli: Wójt Gminy Robert Pluta i przedsta-
wiciel Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych (Inspektorat w Mielcu) Zenon Kulig.
     W roku 2014 po przeprowadzonym przetargu wykonane 
zostały prace na rowach melioracji szczegółowej na terenie 
całej gminy. Większość prac polegała na wykoszeniu poro-
stu traw skarp oraz dna rowów. W czasie obrad  uchwalono 
stawkę opłaty na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na 2015 roku 
w wysokości 25 zł z 1 hektara. Stawka ta nie zmieniła się 
w stosunku do dotychczas obowiązującej.

* * *
    Walne Zgromadzenie postanowiło, że w stosun-
ku do osób posiadających zaległości w opłacaniu 
składki na rzecz GSW będzie prowadzone postę-
powanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwo-
wania zaległych składek. 
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Odeszli

     
W dniu  11 lutego 2015 r. zmarł 
Józef Zgórniakiewicz (1935-
2015) z wykształcenia  inżynier 
mechanik, przez 45 lat związany 
z Tarnobrzeskim Przedsiębior-
stwem Budownictwa Przemysło-
wego, wieloletni radny Gminnej 
Rady Narodowej w Padwi Naro-
dowej (1984-1990) i Rady Gminy 
w Padwi Narodowej I kadencji 
(1990-1994), działacz społeczny 
i samorządowy, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Budowy 
Gazociągu (SKBG) w Padwi Na-
rodowej w latach 1987-1994, ak-
tywny członek  Społecznego Ko-
mitetu Budowy Szkoły w Padwi 
Narodowej, członek Rady parafialnej 
w Padwi Narodowej .
    To dzięki działalności ww. ko-
mitetów udało się wykonać wiel-
kie inwestycje jakimi na terenie 
gminy były: budowa sieci gazowej 
w Padwi Narodowej oraz budowa 
nowoczesnego kompleksu oświato-
wego wraz z pełnowymiarową halą 
sportową. Dzięki jego zabiegom 
i staraniom, jako przewodniczące-
go SKBG udało się pozyskać wiele 
deficytowych materiałów niezbęd-
nych do budowy rurociągu gazowe-
go. A warto pamiętać, że w latach 
80-tych nie były to sprawy łatwe 
i wymagały wiele zachodu. Jego 
zasługą był zakup materiałów nie-
zbędnych do planowanej budowy 
szkoły.

    Warto wspomnieć Jego duży 
wkład włożony w budowę ko-
ściołów na terenie gminy: w Za-
chwiejowie i Domacynach oraz 
rozbudowę kościoła w Padwi Na-
rodowej. To Jego zasługą było 
wykonanie i zamontowanie wieży 
kościoła w Zachwiejowie, 4 że-
laznych krzyży ustawionych na 
cmentarzach w Padwi Narodo-
wej, Domacynach, Zachwiejowie 
i Tarnobrzegu, a także organizacja 
prac przy wykonywaniu posadz-
ki marmurowej wewnątrz i grysu 
na elewacji zewnętrznej kościoła 
w Padwi Narodowej oraz pokryciu 
blachą miedzianą dachu na tym 
kościele.   
   W latach 1988-90 i 1990-1994 
pełnił funkcję Wiceprzewodniczą-
cego Gminnej Rady Narodowej 
i Rady Gminy w Padwi Narodo-
wej, był także członkiem Komisji 
Komunalnej i Rozwoju Gospo-
darczego RG w Padwi Narodowej. 
    Był oddany sprawom społeczno-
ści lokalnej z właściwym perspek-
tywicznym spojrzeniem na rozwój 
naszej gminy.
     Odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz odznakami branżo-
wymi: złotą i srebrną odznaką za-
służonego dla budownictwa i prze-
mysłu materiałów budowlanych.
 

* * *
    W dniu 28 lutego 2015 r. zmarł 
Andrzej Kałuża, ur. 27 X 1960 r. 
w Ludwinowie, jako syn Stanisła-
wa I Janiny z d. Pawelec. Ukoń-
czył Technikum Rolnicze w Rze-
mieniu, zdając maturę w 1980 r. 
Studiował na Wydziale Rolnym 
Akademii Rolniczej w Krakowie, 
gdzie uzyskał tytuł inżyniera rolni-
ka. W latach 1986-1990 pracował 
z ZZD w Chorzelowie. Od 1990 
do 2000 r. prowadził działalność 
gospodarczą. W 2002 r. został wy-
brany na wójta gminy Tuszów Na-
rodowy, pełniąc tę funkcję przez 
dwie kadencje do 2010 r. Był też 
członkiem rady nadzorczej  Fun-
dacji Międzynarodowe Centrum 
Edukacji i Rozwoju Gospodarcze-
go w Mielcu. 

Józef Zgórniakiewicz

Andrzej Kałuża

    W latach 2011-2015 był kierow-
nikiem biura Lokalnej Grupy Dzia-
łania (LGD) PROWENT w Mielcu. 
Człowiek niezwykle życzliwy dla na-
szej gminy. W okresie jego kierowa-
nia biurem LGD zawsze służył po-
mocą przy sporządzaniu wniosków 
jakie nasza gmina składała na prze-
strzeni ostatnich lat. Zaliczyć do nich 
należy:
Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku użyteczności publicznej 
przy ulicy Grunwaldzkiej polegają-
ce na budowie placu parkingowego 
wraz z chodnikami i elementami ma-
łej architektury - wniosek złożony za 
pośrednictwem LGD;
Budowę ogólnodostępnego parku 
rehabilitacji ruchowej wraz z ścież-
kami ćwiczebnymi w miejscowości 
Padew Narodowa;
Wykonanie termomodernizacji bu-
dynku świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Zaduszniki;
Budowę siłowni zewnętrznej w miej-
scowości Piechoty;
Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Rożniaty, jej remont oraz 
zakup wyposażenia;
     Ponadto pozyskano środki na 
stoiska promocyjne promujące ob-
szar PROWENT dla Stowarzyszeń 
z terenu Gminy Padew Narodowa 
(wystawiane w trakcie imprez orga-
nizowanych na terenie Gminy Pa-
dew Narodowa – Dożynki Gminne, 
Święto Ziemniaka, „Andrzejki-Woj-
ków) – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Zarównie, Stowarzyszenie Rozwój 
Gminy Padew Narodowa oraz GOK.

    W sobotę 31 stycznia 2015r. w hali sportowej 
Zespołu Szkół w Padwi Narodowej odbył się II 
Gminny Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla 
Dzieci o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
pana Janusza Bika.

     W  turnieju podzielonym na trzy kategorie wiekowe 
wzięła udział rekordowa liczba dzieci i młodzieży. 
Każdy kolejny turniej gromadzi coraz więcej  chętnych 
do udziału w rywalizacji sportowej. Tym razem 
w szranki stanęło 17 drużyn,  7 ze szkoły podstawowej 
i  10 z gimnazjum, łącznie 126 dzieci i młodzieży. 
Rozgrywki trwały blisko 8 godzin a nowością był udział 
2 drużyn dziewczęcych w kategorii gimnazjum.

    O godzinie 8.30 rano gry rozpoczęła grupa 
najmłodszych piłkarzy z klas od III do VI szkoły 
podstawowej,  w sumie 57 chłopców. Wśród 
najmłodszych najlepszą okazała się ekipa klasy IIIb,  
w której składzie występowali: Michał Mikiera, 
Bartłomiej Marek, Michał Brzoza, Hubert Sroczyński, 
Kuba Burdzel, Hubert Stachula -głównie adepci 
szkółki piłkarskiej AP, królem strzelców został Rafał 
Brzoza z klasy IV.  

    Turniej dla klas V i VI Szkoły Podstawowej rozpoczął 
się równolegle z najmłodszymi  i był jeszcze bardziej 
zacięty niż w młodszej kategorii. Wystartowało 
3 zespoły z których najlepsza okazała się reprezentacja 
klasy Va, na drugim miejscu uplasowała się ekipa Vc, 
na trzecim VIb.

    Turniej dla gimnazjalistów rozpoczął się o godzinie 
1130 i trwał aż do godziny 1600. W zawodach walczyło 
8 zespołów chłopców podzielonych na 2 grupy 
i 2 zespoły dziewcząt.

    Dziewczęta rywalizowały miedzy sobą w drużynach 
mieszanych wiekowo w trzech tercjach a rywalizacja 
zakończyła się wynikiem 3:2 dla zespołu w składzie: 
Maria Załucka, Justyna Załucka, Karolina Babula, 
Katarzyna Babula Magdalena Głowa, Anna Burdzel, 
Magdalena Paterak, Sylwia Barszcz. Skład drugiego 
zespołu dziewcząt:  Karlina Paterak, Beata Paterak, 
Marta Kilian, Paulina Sobczyk, Katarzyna Stachula, 
Maria Tenczyńska, Patrycja Lubera, Dominika 
Stachula, Justyna Zaskalska.

Wyniki gier chłopców:

Wyniki grupy A:

1. Klasa IIb 7pkt

2. Klasa IIa 7pkt

3.  Klasa Ib 3pkt

4. Klasa IIb/2skład 0pkt

Wyniki grupy B:

1. Klasa IIIb 7pkt

2. Klasa IIIa 7pkt

3. Klasa IIc (II) 3pkt

4. Klasa Ic 0pkt

 

Runda finałowa:

Mecz o 7 miejsce Klasa 

IIb/2 – klasa Ic 0:0 (1:3 

karne)

Mecz o 5 miejsce Klasa 

Ib  – klasa IIc 1:1 (3:2 

karne)

Mecz o 3 miejsce Klasa 

IIa – klasa IIIa 0:2

FINAŁ  Klasa IIb – 

klasa IIIb 0:1

Wyniki końcowe finału:

1. Klasa IIIb

2. Klasa IIb

3. Klasa IIIa

4. Klasa IIa

5. Klasa Ib

6. Klasa IIc

7. Klasa Ic

8. Klasa IIb/2 skład

    Całe zawody obsługiwali przedstawiciele LUKS 
Grunwald i nauczyciele wf Zespołu Szkół w Padwi 
Narodowej. Większość spotkań grupy starszej 
sędziowali piłkarze sekcji seniorów klubu. Nagrody 
wręczał Przewodniczący Rady Gminy pan Janusz Bik 
oraz prezes LUKS Grunwald Jacek Pierzchała.

GMINNY ZIMOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI 
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ

„NOWINKI” PADEW NARODOWA  KWIECIEŃ 2015 (69)
Opracowanie, skład i druk: Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski,  

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 
Teksty i zdjęcia: UG i GOK, szkoły i przedszkola Padew Narodowa 

„Nowinki” znajdują się także na stronie:

NOWINKI WSPOMNIENIOWE www.padewnarodowa.com.pl gmina@padewnarodowa.com.pl NOWINKI SPORTOWE
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KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

    19 lutego odbyła się w naszym gimnazjum III edycja 
Konkursu Wiedzy Technicznej „Gimtech”.  Jak co roku 
konkurs organizuje mielecki „elektryk”. Do finału, który 
odbędzie się 14 marca w Mielcu zakwalifikowali się na-
stępujący uczniowie:
1. Wojciech Krupski klasa 2a, 
2. Martin Miciak klasa 2b,
3. Rafał Kosiorowski klasa 2a,
Do konkursu przygotowuje uczniów pan Antoni Cygan.

Konkurs Wiedzy o Krajach niemieckojęzycznych
 
   27 stycznia odbył  się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach 
Niemieckojęzycznych przygotowany przez panią Barbarę 
Kolb. W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze wszystkich 
klas gimnazjum. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 
IIc Daria Hyjek, drugie miejsce Kinga Krużel z klasy IIIb, 
a miejsce trzecie Katarzyna Gunia z klasy IIc. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Najlepsi uczniowie w pierwszym semestrze 
roku szkolnego 2014/2015 

   Uczniowie gimnazjum, którzy uzyskali najwyższe śred-
nie na pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015: kla-
sa Ia: Klaudia Smykla - 5,27, Krępa Aleksandra - 5,0, Syl-
wia Barszcz, Magdalena Paterak, Kamila Pieróg - 4,93, 
Julia Małodzińska - 4,80; klasa Ib: Anna Pluta - 5,33, Ja-
kub Popiołek - 5,20,  Karolina Krępa, Magdalena Nerka 
- 5,0, Karolina Uzar - 4,87, Tomasz Mycek- 4,80; klasa 
Ic: Wiktoria Janeczek -5,27, Natalia Pająk- 5,20, Elżbieta 
Temperato - 4,93, Karol Babula, Wiktoria Sroczyńska - 
4,86,   Klaudia Kmuk - 4,80; klasa IIa: Paweł Głaz - 4,86; 
klasa IIb: Justyna Pietras -5 ,0, Kacper Marek - 4,86; kla-
sa IIc: Katarzyna Gunia, Izabella Mazur - 5,0, Daria Hy-
jek, Krystian Kopeć, Klaudia Rusek, Gabriela Skórska, 
Jakub Trznadel - 4,93, Jolanta  Golba - 4,80; klasa IIIa: 
Urszula Mycek, Maria Tenczyńska - 5,20;  Gabriela My-
cek, Karolina Paterak - 5,13, Wiktoria Piechota - 5,0, Pa-
trycja Hyjek, Małgorzata Świderska - 4,94,  Klaudia Klich 
- 4,81; klasa IIIb: Kinga Krużel - 5,20, Agata Uzar - 5,06,  
Aleksandra Duda - 5,0, Karolina Barszcz - 4,75.

Z życia biblioteki szkolnej

   Biblioteka w naszej szkole, to miejsce, które wciąż tętni 
życiem, dobrą energią i kreatywnością. Prowadzą  ją pa-
nie: Bogumiła Pierzchała i  Agnieszka Stolarska. 
W  I semestrze roku szkolnego 2014/2015 w bibliotece 
szkolnej odbył się:
Całoroczny kiermasz taniej książki;
Święto Pluszowego Misia. Konkurs w klasach 0-III;
Świąteczne dekorowanie-warsztaty artystyczne techniką  
decoupage;
Konkurs czytelniczy dla uczniów klasa III ,,Koszmarny 
Karolek i jego koszmarne przygody”;
Konkurs czytelniczy ,,Małomówny i jego rodzina”, popu-
laryzujący twórczość M. Musierowicz;
Rozgrywki ,,II Padewskiego Turnieju  Scrable”;
Zbiórka zużytych płyt CD/DVD, plastikowych nakrętek 
i zużytych baterii.
Turniej szachowy uczniów szkoły podstawowej.

Akcja Ogólnopolskie Wybory Książek

    Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Padwi Narodowej 
11 marca 2015 r. przystąpiła do akcji „Ogólnopolskie Wy-
bory Książek”, organizowanej przez redakcję miesięczni-
ka „Biblioteka w Szkole” i Towarzystwo Nauczycieli Bi-
bliotekarzy Szkół Polskich.
     Patronem przedsięwzięcia jest Minister Edukacji Na-
rodowej Joanna Kluzik- Rostkowska. Akcja ma na celu 
m.in. poznanie i upowszechnienie faktycznych zaintere-
sowań czytelniczych uczniów, promocję czytelnictwa oraz 
dostosowanie księgozbiorów bibliotek do potrzeb uczni
ów.                                                                           

W tym dniu czytelnia biblioteki zamieniła się w lokal wy-
borczy. Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania, na 
którą mógł wpisać tytuły od 1do 3 najciekawszych ksią-
żek, które czytał w ostatnim czasie lub chciałby przeczy-
tać. Następnie uczniowie wrzucali swoje karty do urny 
wyborczej. Wybory nadzorowała komisja wyborcza złożo-
na z uczennic klas trzecich gimnazjum, która po zakoń-
czeniu wyborów podliczyła głosy i przygotowała zestawy 
tytułów dla klas II-III, IV- VI szkoły podstawowej i I-III 
gimnazjum. Najwięcej głosów w klasach II-III otrzymała 
seria książek o „Koszmarnym Karolku” Francesca Simon, 
w klasach IV-VI  seria książek  „Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy” Ricka Riordana, natomiast w gimnazjum se-
ria książek „Jutro” Johna Marsdena. Przygotowane zesta-
wienia książek wraz ze sprawozdaniem i zdjęciami zostały 
przesłane do organizatora akcji z nadzieją, że otrzymamy 
dofinansowanie na zaproponowane książki do biblioteki 
szkolnej.

Akademia z okazji Dnia Kobiet

     W dniu 6 marca w Zespole Szkół w Padwi Narodowej 
odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. W apelu 
brali udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak 
i gimnazjum. W repertuarze występu nie zabrakło utwo-
rów muzycznych związanych ze świętem kobiet np. „Babę 

zesłał Bóg”, „Supermenka” i „Być Kobietą”. Nad wystę-
pującymi opiekę sprawowali pani Magdalena Bobula, 
pani Jadwiga Uzar oraz pani Jolanta Popiołek. Dekora-
cję wykonał pan Krzysztof Skórski. Apel został przedsta-
wiony osobno dla uczniów gimnazjum i uczniów szkoły 
podstawowej. W obu przypadkach został pozytywnie 
i żywiołowo przyjęty. Na zakończenie gorące życzenia dla 
pań złożyli przedstawiciele chłopców oraz pan dyrektor 
Waldmar Szyszka i Mrosław Gonet. Całość dopełnił sym-
boliczny kwiat złożony na ręce każdej z pań.

Wydarzenia sportowe

   Bardzo dobrze wypadły w roku szkolnym 2014/2015 
dziewczęta z naszego gimnazjum w rozgrywkach koszy-
kówki.
   W Przecławiu w meczach półfinałowych Gimnazja-
dy powiatu mieleckiego gładko wygrały z dziewczętami 
z tamtejszego gimnazjum 22 : 0 i pokonały Pławo 20 : 4.
     W finale powiatowym, rozgrywanym w Rado-
myślu, nasze dziewczęta, zajęły pierwsze miej-
sce nie dając szans gospodyniom i dziewczętom 
z Woli Mieleckiej: Padew Narodowa - Radomyśl Wielki 
27-10 Padew Narodowa - Wola Mielecka 25-10.
    W finale rejonowym ponownie triumfowały nasze 
dziewczęta pokonując kolejno: Kolbuszową, zwyciężczy-
nie powiatu dębickiego - Żyraków i zwyciężczynie powia-
tu ropczycko-sędziszowskiego — gimnazjum w Czarnej 
Sędziszowskiej.
     Niestety w meczach półfinału wojewódzkiego, rozegranych 
w Stalowej Woli, uległy koszykarkom z miejscowe-
go sportowego gimnazjum o profilu koszykówki 
i przegrały ze Skopaniem, plasując się na trzecim miej-
scu przed Żyrakowem, czym zaprzepaściły szanse zajęcia 
miejsca w czołowej czwórce województwa podkarpackie-
go.
     Ostatecznie nasze dziewczęta uplasowały się na miej-
scu od 7 do 9 w województwie. Ich śladem podążają 
dziewczęta ze szkoły podstawowej, które 5 marca roz-
prawiły się z rywalkami z rejonu, awansując do półfinału 
wojewódzkiego.

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W PADWI NARODOWEJ
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

     Zielona Szkoła tradycyjnie świętowała Dzień Babci 
i Dziadka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych 
zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na spotkanie przy 
herbatce. Wiersze, piosenki i tańce w wykonaniu 
dzieci, umilały czas. Uroczyste spotkania miały 
miejsce 23 stycznia (klasa 0c), 27 stycznia (klasa 
0b) i 30 stycznia (klasa 0a) – nad przygotowaniami 
czuwały wychowawczynie- p M. Klich, p. M. Czaja 
i p. J. Maciąg. Na twarzach gości widać było radość 
i dumę z posiadania wspaniałych wnuków.

BAL KARNAWAŁOWY

     Pod koniec stycznia wychowawcy klas 0-III zorganizowali 
bale karnawałowe. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek. 
W przystrojonych salach, w pięknych strojach 
i przebraniach dzieci bawiły się przy dźwiękach muzyki. 
Tańcom towarzyszyły zabawy i konkursy. Pierwszy 
semestr uczniowie zakończyli w dobrym humorze 
i z uśmiechem na twarzy udali się na zasłużone ferie 
zimowe.

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI I PÓŁROCZU 
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Klasa I a: Bolon Jakub, Burdzel Michał, Czechura 
Joachim, Garboś Damian, Juszak Jakub, Krupska 
Karolina, Leśniowski Łukasz, Sroczyńska Martyna, 
Sroczyńska Natalia, Stępień Anna, Ślęzak Michał, 
Świątek Klaudia, Uzar Stanisław, Górski Kacper, Krasoń 
Wojciech, Burghardt Paweł, Napieracz Wojciech.
Klasa I b: Justyna Tyniec, Katarzyna Paterak, Sebastian 
Dulik, Nikola Skórska, Rafał Trznadel, Emilia Lis, Maja 
Krępa, Agnieszka Kotulska, Emilia Piechota, Karolina 
Pieróg, Dagmara Bielecka, Dominika Kołek.
Klasa I c: Woźniak Wiktoria, Sulik Zuzanna, Rzeszutek 
Natalia, Hyjek Jakub, Szrom Gabriela, Uzar Karolina, 
Krempa Kacper, Wójciak Daria, Świątek Wiktoria, 
Leśniowska Paulina, Pluta Emilia.
Klasa II a:  Julia Bik,  Emilia Głaz, Nikola Jacek, Kamila 
Kasprzak, Szymon Kaszluga, Konrad      Kozioł, Kinga 
Łogin, Aniela Murglin, Adam Szymczyk,  Maja Zgórska
Klasa II b: Eliza Naprawa, Wiktoria Golba, Martyna 
Pluta, Amelia Janeczek, Aleksandra Durda, Joanna 
Uzar, Natalia Popiołek, Maciej Stolarski, Mateusz Rusek, 
Konrad Wolak, Karol Uzar i Szymon Czechura.
Klasa III a: Małgorzata Ciołek, Oliwia Obara, Wiktoria 
Obara, Patrycja Uzar, Wojciech Juszak.
Klasa III b: Natalia Kmuk, Oskar Krasoń, Gabriela 
Popiołek, Oliwia Pluta, Barbara Śnieżyńska, Krystian 
Piechota, Michał Mikiera, Katarzyna Babula, Aleksandra 
Barszcz.
Klasa III c: Julia Kilian, Klara Skórska, Magdalena 
Bernat, Hubert Sroczyński, Kacper Kurgan, Jakub 
Burdzel, Szymon Burghardt, Dominik Marek, Michał 
Brzoza
Klasa IV a: Alicja Gonet – 5,18, Daria Bajor  - 5,09, 
Kacper Krupski – 5,09, Weronika Tyniec – 5,09, Karolina 
Stępień – 5,0, Szymon Kmuk – 4,90, 
Klasa IV b: Roksana Łącz – 5,36, Rafał Brzoza – 5,18, 
Karolina Czaja – 5,18, Emilia Witek – 5,18, Dominik 
Pyziński – 5,09, Mateusz Stępień – 5,0, Gabriel Śledziona 
– 4,91, Rafał Pluta – 4,91.

WYDARZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PADWI NARODOWEJ Klasa IV c: Martyna Burghardt – 5,45, Maria Marek 
– 5,09, Julia Jędrzejewska – 4,90, Natalia Małodzińska – 
4,90, Kornelia Trznadel – 4,81.
Klasa V a: Paulina Pieróg – 5,09, Julia Snieżyńska – 5,09, 
Oliwia Sekuła – 5,0, Łukasz Janeczek – 4,82, Grzegorz 
Czerkies – 4,82, Klasa V b, Przemysław Jamrozy – 5,27, 
Maja Raś – 5,18, Dawid Bekier – 4,90.
Klasa V c: Marcin Łogin – 5,18, Wiktoria Smykla – 4,81, 
Oliwia Klag – 4,81.
Klasa VI a: Martyna Kopeć – 5,27, Maciej Krempa – 
5,18, Kamil Brzoza – 5,0, Aleksandra Rzeszut – 5,0, 
Anna Trznadel – 4,82, Aleksandra Czaja – 4,81, Jakub 
Bernat – 4,81.
Klasa VI b: Paulina Głaz – 5,36, Weronika Skórska – 
5,18, Marek Brzostowicz – 5,09, Patryk Gnat – 5,0, Piotr 
Mycek – 5,0, Karolina Synowiec – 4,90, Rafał Ciołek – 
4,90, Patrycja Obara – 4,81,:
Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy:
I miejsce-klasa IV b: średnia ocen 4,51
II miejsce-klasa IV a: średnia ocen 4,45
III miejsce-klasa VI a: średnia ocen 4,40
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH 
SUKCESÓW W II SEMESTRZE.

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W NOWYM ROKU SZKOLNYM

   Dziewczęta  Publicznej Szkoły Podstawowej w Padwi 
Narodowej w Półfinałach Wojewódzkich w koszykówce.
    Dnia 19.02.2015r. w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Padwi Narodowej   odbyły się Finały Powiatowe  mini ko-
szykówce dziewcząt.
     Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał  dyr. Zespoły 
Szkół w Padwi Narodowej  mgr Waldemar Szyszka oraz 
powiatowy organizator sportu SZS w Mielcu mgr Adam 
Miraś. Zawody sędziował sędzia Polskiego Związku Ko-
szykówki  mgr Grzegorz Kardyś.
     W turnieju uczestniczyły następujące szkoły: SP Pa-
dew Narodowa –mistrz Półfinału Powiatowego Grupy A 
(Gawłuszowice, Borowa, Czermin, Tuszów Narodowy), 
SP  Przecław – mistrz Półfinału Powiatowego Grupy B 
(Mielec wieś, Wadowice Górne, Radomyśl Wielki), SP 6 
Mielec – mistrz Półfinału Powiatowego Grupy C (szkoły 
miejskie w Mielcu)
      Klasyfikacja końcowa turnieju: SP Padew Narodowa  
I miejsce – awans do Finałów Rejonowych, SP Przecław II 
miejsce, SP 6 Mielec III miejsce.
    Dnia 05.03.2014r. 930 w Hali sportowej Zespołu Szkół  

w Padwi Narodowej odbyły się Finały Rejonowe  w  ko-
szykówce dziewcząt. Oficjalnego otwarcia zawodów doko-
nał wicedyrektor Zespoły Szkół w Padwi Narodowej  mgr 
Mirosław Gonet oraz powiatowy organizator sportu SZS 
w Mielcu mgr Adam Miraś. Zawody sędziowali sędziowie 
Polskiego Związku Koszykówki  z Tarnobrzega.
 W turnieju uczestniczyły następujące szkoły:
-Mistrz powiatu mieleckiego – SP Padew Narodowa 
-Mistrz powiatu dębickiego – SP 11 Dębica
-Mistrz powiatu ropczycko –sędziszowskiego- SP Czarna 
Sędziszowska -Mistrz  powiatu kolbuszowskiego- SP Dzi-
kowiec
Klasyfikacja końcowa turnieju:
- SP  Padew Narodowa - I miejsce – awans do  Półfinałów 
Wojewódzkich,
- SP Czarna Dzikowiec – II miejsce – awans do Półfinałów 
Wojewódzkich,
- SP SP Czarna Sędziszowska-III miejsce,
- SP Dębica –IV miejsce.
    Skład reprezentacji dziewcząt:  Rup Paulina, Pszenicz-
na Patrycja, Woźniak Laura, Śledziona Amelia, Śpiewak 
Maria, Surowiec Kamila, Głaz Paulina, Skórska Wero-
nika, Obara Patrycja, Trznadel Liliana, Saja Magdalena.                                                                           
Trener: J. Kucharczyk.
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PROJEKTY REALIZOWANE  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     Od września 2013 roku szkoła podstawowa uczest-
niczy w ogólnopolskim projekcie GWO ,,LEPSZA 
SZKOŁA” z zakresu języka polskiego. Biorą w nim 
udział dzieci klas IV - VI i nauczyciele j. polskiego 
          Program pozwala na systematyczne badanie wyni-
ków pracy uczniów.  Młodzież wspólnie z dziesiątkami 
tysięcy uczniów z całej Polski rozwiązuje standaryzowa-
ne testy.      Po każdym sprawdzianie istnieje możliwość 
porównania wyników poszczególnych uczniów i całej 
klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Za 
każdym razem można sprawdzić czy wyniki ucznia są 
słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią, oraz 
które z typów zadań sprawiają najwięcej trudności. 

Projekt pt. „SUKCES ROŚNIE Z NAMI” jest realizo-
wany w klasach I – VI we współpracy z Tarnobrzeskim 
Forum Rozwoju, w ramach Działania 9.5, Priorytetu 
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” 
w roku szkolnym 2014/2015. Program obejmuje nastę-
pujące obszary:

• zajęcia logopedyczne i zaburzeń rozwoju mowy 
(uczniowie klasy I-III – 60 uczniów)
• zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych (uczniowie klas IV-VI – 
22 uczniów)
• zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności przyrodniczych (uczniowie klas IV –VI – 
23 uczniów)
• zajęcia dla uczniów trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności językowych (język angielski) – uczniowie 
klas IV-VI – 23 uczniów
Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – czerwiec 
2015

Projekt „TECHNOLOGIE CYFROWE JAKO SYS-
TEMOWE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE RE-
ALIZACJĘ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 
ORAZ PODNOSZĄCE JAKOŚĆ I ATRAKCYJ-
NOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ POD-
KARPACIA” przez Podkarpackie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w partnerstwie z osiemnastoma gminami 
województwa podkarpackiego, w 31 szkół podsta-
wowych. Projekt realizowany był od 01.02.2013 r. do 
31.01.2015 r. 
W naszej szkole w projekcie wzięło udział 91 uczniów 
oraz 6 nauczycieli. Prowadzone były następujące zaję-
cia:
• wyrównawcze humanistyczne: p. Teresa Górska, 
wzięło w nich udział 19 uczniów, 
• zajęcia wyrównawcze matematyczno - przyrodni-
cze: p. Beata Taran Smykla - uczestniczyło w nich15 
uczniów,
• zajęcia wyrównawcze językowe: p. Małgorzata Łącz 
i uczestniczyło w nich 13 uczniów, 

• zajęcia rozwojowe humanistyczne: p. Maria Trznadel 
i wzięło w ich udział 26 uczniów,
• zajęcia rozwojowe matematyczno- przyrodnicze: 
p. Jadwiga Uzar i uczestniczyło w nich 23 uczniów, 
• zajęcia rozwojowe językowe: p. Małgorzata Tyniec 
i uczestniczyło w nich 22 uczniów.
     28 uczniów naszej szkoły uczestniczyło co najmniej 
w dwóch rodzajach zajęć.
     Uczniowie, którzy skorzystali z zajęć dydaktyczno-
-wyrównawczych mieli możliwość wyrównania pozio-
mu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyj-
nych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie 
TIK. Uczniowie, którzy skorzystali z zajęć rozwojowych 
otrzymali wsparcie w procesie rozwijania zdolności 
i pasji oraz posiedli umiejętności sprawnego posługiwa-
nia się technologiami teleinformatycznymi. W ramach 
realizacji zadań nauczyciele naszej szkoły zostali prze-
szkoleni w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowa-
nia. Została również wdrożona platforma e-learningo-
wa do prowadzenia zajęć rozwojowych i dydaktyczno 
– wyrównawczych. Po zakończeniu projektu platforma 
e-learningowa została przekazana bezpłatnie szkole. 
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała:
• 2 laptopy Lenovo z oprogramowaniem,
• 6 tabletów Samsung,
• 2 projektory Benq, 
• 2 tablice multimedialne Avtek na kwotę: 21020,00 zł. 
    Dodatkowo zakupiono materiały pomocnicze do za-
jęć na kwotę: 4267,56 zł

    Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w projek-
cie MAŁY MISTRZ. Będzie on realizowany przez 
3 kolejne lata, a jego ideą jest propagowanie aktywnej 
postawy. Uczniowie mają szansę opanowania określo-
nych umiejętności i wiadomości, za które nagradzani są 
odpowiednią odznaką. Zdobywają sprawności: Rowe-
rzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Nar-
ciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. 
Po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności 
ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do spe-
cjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności 
otrzymuje tytuł Małego Mistrza Szkoły, a klasy i na-
uczyciele otrzymują:
• komplet materiałów dla nauczycieli,
• komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,
• możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych 
dla realizatorów programu,
• możliwość korzystania z platformy internetowej pro-
gramu,
• komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wie-
ku dzieci o wartości 1500 zł,
• możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dla 
wszystkich uczestników programu w II klasie (16-go-
dzinny kurs nauki pływania),
• komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w kla-
sie III dla szkół kontynuujących program przez trzy 
lata.

Tablety w Twojej bibliotece

    Nasza Biblioteka może już zaprosić wszystkich chętnych 
do skorzystania z nowego sprzętu, otrzymanego dzięki udzia-
łowi w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece”.  19 lutego 
dotarły do nas tablety  wraz z dodatkowymi akcesoriami oraz 
systemem zabezpieczającym. 
    W skład zestawu, o wartości 11790.03 zł wchodzą:
• 6 tabletów Apple iPad Air 16GB Wi-Fi,
• 6 ramek – stojaków wraz linkami bezpieczeństwa,
• Centrala alarmowa zabezpieczająca przed kradzieżą, wraz 
z czujnikami,
• Rysiki i słuchawki,
• Przejściówkę Apple ze złącza Lightning na VGA,
• Inne drobne dodatki.
     Na tabletach będzie można przeglądać strony interne-
towe, oglądać filmy, grać w gry, edytować zdjęcia, robić za-
kupy online. Tablety są łatwe w użyciu, dają natychmiastowy 
dostęp do wszystkich swoich funkcji i zainstalowanych pro-
gramów, pozwalają na wygodne czytanie obszernych treści, 
a nawet całych książek. Zawierają także rozmaite aplikacje 
edukacyjne, na przykład do nauki  języków obcych, rysowa-
nia czy projektowania.
      Dodatkowo bibliotekarze oraz Tablet Master wezmą 
udział w szkoleniach stacjonarnych, mających przygotować 
ich do prowadzenia zajęć, kursów i szkoleń dla chętnych 
osób.
Tablety są udostępniane w Bibliotece bezpłatnie.

Ferie w Bibliotece

     Ferie to moment odpoczynku dzieci od obowiązków szkol-
nych, ale często także dużo wolnego czasu, z którym nie ma co 
zrobić. Jak zawsze nasza biblioteka proponuje Użytkownikom 
alternatywę dla komputerów i telewizji, organizując ciekawe 
zajęcia w swoich placówkach. Zarówno w bibliotece głównej, 
jak i na filiach w Babulach, Przykopie, Rożniatach, Wojkowie 
i Zarówniu przez kilka dni w tygodniu można było spotkać się 
z rówieśnikami i pod okiem Pań Bibliotekarek fajnie spędzić 
czas.
Co robiliśmy?
• czytaliśmy głośno Baśnie Andersena, przenosząc się m.in. do 
Krainy Królowej Śniegu i niedźwiedzi polarnych,
• łamaliśmy głowy nad kalamburami, krzyżówkami i zagadka-
mi,
• rozwijaliśmy się twórczo, poznawaliśmy nowe techniki pla-
styczne: decoupage, masa solna, wykonując niespodzianki dla 
swoich Walentynek,
• udało nam się wykorzystać jednodniową zimową aurę i ule-
piliśmy bałwana,
• oglądaliśmy filmy i bajki: Śnieżny zaprzęg, Jaś i Małgosia, 
Śpiąca królewna, Jak ukraść księżyc,
• graliśmy w gry (ale nie na komputerze!): Chińczyka, warcaby, 
gry z bohaterami popularnych kreskówek,
• odbyliśmy podróż w kosmos, poznając planety i gwiazdy,
• świetnie się wspólnie bawiliśmy, więc nie doskwierała nam 
nuda.

Wszystkim Dzieciakom serdecznie dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas. Już niedługo wakacje :o) , które będzie moż-
na także spędzić z nami w Bibliotece.

Zajęcia plastyczne w Bibliotece w Zarówniu

    Czas karnawału to czas licznych zabaw i bali maskowych. 
Z tej okazji dzieci w bibliotece w Zarówniu samodzielnie wy-
konały piękne i kolorowe maski karnawałowe.

Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego 
w filii Rożniatach

    W GBP w Padwi Narodowej filia Rożniaty został rozstrzy-
gnięty konkurs pt. „Choinka lub stroik bożonarodzeniowy”. 
Nagrodzone zostały dzieci: Sara Naprawa, Sylwia Wylaź, 
Adrian Konieczny, Dagmara Konieczna i Patrycja Pszenicz-
na. Dziękujemy uczestnikom konkursu i gratulujemy im po-
mysłowości.

Spotkanie z cyklu Podróże moich marzeń

    W czwartkowe przedpołudnie, 29 stycznia w Bibliotece 
w Padwi odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podróże moich 
marzeń. Tym razem zapaleni podróżnicy z Koła Emerytów 
odwiedzili Lwów, poznali jego tajemnice, legendy i wspania-
łe zabytki. Dla niektórych osób była to podróż sentymental-
na, bowiem wielu z naszych Gości widziało już Lwów pod-
czas swoich osobistych wyjazdów.
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Spotkanie autorskie z przyrodnikiem 
Sebastianem Sobowcem

   Już po raz drugi w naszej Bibliotece gościliśmy nietu-
zinkowego człowieka, pana Sebastiana Sobowca, orni-
tologa, obserwatora przyrody, fotografa i autora wielu 
publikacji o tematyce przyrodniczej, także naukowych.
    W Pierwszej części spotkania z uczniami klas 
pierwszych gimnazjum i wychowawczyniami: panią 
A. Burghardt i M. Mycek gość opowiadał jak wygląda 
jego warsztat pisarski. Odpowiadał na pytania mło-
dzieży, a także dzielił się swoimi przemyśleniami na 
temat czytania książek oraz trafnych wyborów czytel-
niczych.
    Druga część spotkania poświęcona została zwierzę-
tom otaczającym człowieka. Mieliśmy okazję dowie-
dzieć się jak skutecznie wyciągnąć kleszcza, jak będzie 
nas traktował „oswojony” bocian, dlaczego niektóre 
ślimaki są czerwone, ZAJĘCIAjakie myszowate są 
pożyteczne dla człowieka, jak bardzo niebezpieczne 
są łabędzie i że orzeł z godła to tak naprawdę nie jest 
orzeł. Wszystkie opowieści pana Sebastiana wzbogaco-
ne zostały ciekawymi zdjęciami jego autorstwa.
   Na koniec uczestnicy mieli okazję sprawdzić wiedzę 
zdobytą podczas spotkania i zdobyć publikacje oraz 
pocztówki z autorskimi zdjęciami przyrodnika.
     Sebastian Krzysztof Sobowiec – urodzony 
w 1978 r. studiował Konserwatorską Ochronę Śro-
dowiska na Uniwersytecie Łódzkim. Działacz i ak-
tywista w Gminnym Klubie Ekologicznym, Klubie 
Ekotop oraz Towarzystwie Ochrony Przyrody. Współ-
założyciel Towarzystwa Ochrony Przyrody „Ostoja” 
w Sandomierzu. Współtwórca kilku regionalnych 
Ostoi Natura. Przez szereg lat był redaktorem biu-
letynu organizacji „Echa ekologii”. Współpracował 
z kilkoma czasopismami o tematyce przyrodniczej i 
ekologicznej. Zajmuje się badaniem zasobów przyro-
dy Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Sandomierskiej, 
Doliny Wisły oraz Roztocza.

Zajęcia dla dzieci w Filii w Przykopie

Zajęcia dla dzieci w Filii w Wojkowie

Zajęcia dla dzieci w Filii w Babulach

Zajęcia plastyczne w Bibliotece w Zarówniu

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
CZYTAŁ DZIECIOM BAJKI

 „Dzielny ołowiany żołnierzyk”

     Kolejne szlaki polskich bajek i legend przetarte. Tym 
razem gościł u „Promyczków” Pan Przewodniczący Rady 
Gminy Janusz Bik. Na pamiątkę wspólnego czytania poda-
rował dzieciom „Księgę najpiękniejszych bajek”, z której 
„Bajkoludki” wybrały do przeczytania historię ołowianego 
żołnierzyka. Po krótkiej pogawędce wręczyliśmy Panu Prze-
wodniczącemu medal super znawcy bajek. Pan Janusz złożył 
obietnicę, że jeszcze nas odwiedzi – trzymamy za słowo:)

Dziękujemy!!!
Promyczki.

RADNY POWIATOWY CZYTAŁ DZIECIOM BAJKI

   W ramach zajęć o bajkach Niepubliczne Przedszkole „Pro-
myczek” odwiedzili liczni goście, którzy propagowali głośne 
czytanie dzieciom. Odwiedził nas również radny powiatowy 
Dawid Uzar, który czytał opowiadanie o „Pastuszku kłam-
czuszku”. Serdecznie dziękujemy. 

„Promyczki”

Starosta mielecki i wójt gminy czytali „Promyczkom” bajki 

Dzieci przedszkolne „Promyczki”

Podczas „Dnia Babci”



str. 20  str. 21str. 20  str. 21KWIECIEŃ 2015 R. KWIECIEŃ 2015 R.

NOWINKI PRZEDSZKOLNE gmina@padewnarodowa.com.pl NOWINKI PRZEDSZKOLNE

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” 
ogłasza zapisy na rok 2015/2016

Jeżeli szukasz przedszkola dla swojego dziecka, to po-
święć chwilę i poznaj naszą ofertę. Może spełni Twoje 
oczekiwania.
Wyobraź sobie szczęśliwe dziecko, które w domowej 
atmosferze pod okiem wykwalifikowanej i kompe-
tentnej kadry pedagogicznej poznaje świat. W naszym 
przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne 
i kochane, dlatego dołożymy wszelkich starań, by 
było radosne i bezpieczne. Pomożemy mu w rozwo-
ju uwzględniając wrodzony potencjał i indywidualne 
możliwości.

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

• bardzo dobre przygotowanie do nauki w szkole pod-
stawowej,
• naukę języka angielskiego,
• realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN,
• świetną zabawę,
• wspomaganie rozwoju z wykorzystaniem różnych 
metod i form pracy,
• rozwijanie kreatywności i zdolności twórczych,
• doskonalenie zdolności werbalnych (językowych), 
muzycznych, ruchowych i plastycznych,
• pomoc psychologiczno – pedagogiczną, terapię lo-
gopedyczną i ruchową,
• duży wybór zajęć dodatkowych,
• wycieczki, spektakle teatralne, koncerty muzyczne,
• imprezy i uroczystości,
• zabawy na powietrzu,
• zindywidualizowane programy edukacyjno-tera-
peutyczne dla dzieci z opiniami i orzeczeniami Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej.

RODZICOM OFERUJEMY:
• konsultacje z psychologiem, logopedą i innymi spe-
cjalistami,
• warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze,
• imprezy – ogniska integracyjne, pikniki, udział 
w uroczystościach przedszkolnych,
• zajęcia otwarte.

GWARANTUJEMY:

• kompetentną, dobrze wykształconą kadrę pedago-
giczną,
• życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę,
• bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia na-
uki w szkole,
• smaczne posiłki komponowane przez naszego do-
świadczonego dietetyka.

DYSPONUJEMY:

• dogodną lokalizacją placówki w spokojnym i za-
cisznym miejscu z dala od ruchu samochodowego 
i zanieczyszczeń, 
• doskonałymi warunkami lokalowymi,
• nowoczesnym wyposażeniem pomieszczeń,
• atrakcyjnymi, nowymi zabawkami i najnowocze-
śniejszymi pomocami dydaktycznymi,
• zadbanym ogrodem z bezpiecznym placem zabaw.

Od 2 marca rozpoczynamy rekrutację  na rok 2015/16 
– Karty Zapisu Dziecka będą dostępne w sekretaria-
cie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola.
Przyjmujemy dzieci do następujących grup: (w zależ-
ności od ilości wolnych miejsc):
I gr.– dzieci ur. w 2010 – realizują program rocznego 
przygotowania przedszkolnego (zerówka)
II gr. - dzieci ur. w 2011 roku,
III gr.- dzieci ur. w 2012 roku i I połowie 2013 roku.

28 marca 2015 r. – DZIEŃ OTWARTY w Niepu-
blicznym Przedszkolu „Promyczek” od godz. 10.00 do 
godz. 11.30. W tym czasie nasze przyszłe przedszkolaki 
wraz ze swoimi Rodzicami będą miały możliwość po-
znania nowego otoczenia, zwiedzenia budynku przed-
szkola i przekonania się o bezpieczeństwie, wygodzie 
i komforcie, jaki zapewniamy naszym dzieciom. 

od. 2 marca do 17 kwietnia – prosimy o złożenie Karty 
Zapisu Dziecka (pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci 
kontynuujące naukę oraz ich rodzeństwo)
dn. 17 kwietnia 2015 – kończymy rekrutację do przed-
szkola
od 20 kwietnia do końca kwietnia – przygotowanie 
i  podpisanie umów;
Czerwiec zapraszamy na Piknik Rodzinny !!!

Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa, 
ul. Ks. Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa, rgpn@op.pl

Niepubliczne
Przedszkole

Niepubliczny Przedszkole „Promyczek” 
Ul. Szkolna 2, 39-340 Padew Narodowa, Tel 158119006

Drodzy Rodzice i Nasze Przyszłe Przedszkolaki 

Niepubliczne Przedszkole „Smyki” 
w Padwi Narodowej ogłasza zapisy dzieci 

w wieku 2,5 – 5 lat na rok szkolny 2015/2016. 
W Naszym Przedszkolu dzieci bawią się i uczą 

w trzech grupach wiekowych:
- Pszczółki 2,5 – 3 latki, 

- Biedronki 4 latki, 
- Motylki 5 latki (zerówka). 

Każda z tych grup ma swoją maskotkę: 

W celu zapisania dziecka prosimy o kontakt pod nr 
telefonów: 609594400, 502561490, 698984050 lub 
osobiście w Naszym Przedszkolu ul. Jana Pawła II 
4, 39-340 Padew Narodowa (obok Urzędu Gminy). 

Nasze Przyszłe Przedszkolaki i ich Rodziców ser-
decznie zapraszamy do obejrzenia Przedszkola 
i udziału w proponowanych zajęciach i zabawach 
w ramach DNIA OTWARTEGO organizowanego 
29 marca 2015 tj. niedziela  w godz. 12.00 – 15.00. 
Dla Dzieci będzie to dzień pełen atrakcji niespo-
dzianek, a dla Rodziców okazja do zapoznania się 
ze szczegółową ofertą Przedszkola. 

Informacja dotycząca Żłobka „Małe Smyki”  

Stowarzyszenie OMNIBUS jako organ prowadzący Nie-
publiczne Przedszkole „Smyki” ul. Jana Pawła II 4 w Pa-
dwi Narodowej (obok Urzędu Gminy) zamierza posze-
rzyć swoją ofertę adresowaną do Dzieci i ich Rodziców. 
Podjęliśmy działania zmierzające do otwarcia Żłobka 
„Małe Smyki”  w pomieszczeniach sąsiadujących z 
Przedszkolem. W żłobku realizowana będzie opieka nad 
dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. 
Rodziców  zainteresowanych tematem opieki nad 
dziećmi do lat 3 prosimy o kontakt pod nr telefonów: 
502561490, 698984050 lub osobiście w Naszym Przed-
szkolu ul. Jana Pawła II 4, 39-340 Padew Narodowa 
(obok Urzędu Gminy). 
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4 stycznia 2015 roku

WOJKÓW -  w pięknie udekorowanej sali  Wiejskiego Domu 
Kultury w Wojkowie  odbyło się spotkanie noworoczne oraz 
jasełka czyli widowisko o „Bożym Narodzeniu”. Wykonaw-
cami była grupa kolędnicza chóru „Impresja” działającego 
przy parafii w Zachwiejowie pod kierownictwem pana Józe-
fa Sroczyńskiego a prowadzona przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Padwi Narodowej. Ukazali oni historię znaną wszyst-
kim z kart Ewangelii o Bożym Narodzeniu. 

6 stycznia 2015 roku

PIECHOTY -  w sali  budynku wiejskiego  w Piechotach 
wśród świateł świec i choinek odbyło się spotkanie nowo-
roczne oraz jasełka czyli widowisko o „Bożym Narodzeniu”. 
Wykonawcami była grupa kolędnicza chóru „Impresja” 
działającego przy parafii w Zachwiejowie pod kierownic-
twem pana Józefa Sroczyńskiego. Ukazali oni historię znaną 
wszystkim z kart  Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Natomiast 
zespół muzyczny z Jaślan pod kierownictwem Andrzeja Rup 
uświetnił spotkanie oprawą muzyczną w postaci kolęd i pa-
storałek.

10 stycznia 2015 roku

MIELEC. Samorządowe Centrum Kultury wraz z parafią 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowali Mie-
leckie Kolędowanie. Koncert odbył się w kościele w Miel-
cu dnia 10 stycznia br. Podczas koncertu wystąpili; Orkie-
stra  Dęta PSM I i II st. w Mielcu, Mielecka Orkiestra Dęta, 
Zespół Śpiewaczy Kalina  z Grochowego, Dziecięcy Zespół 
ABRAKADABRA, Chór PASJONATA z GOK Padew Na-
rodowa, Chór Echo z Mieleckiego Uniwersytetu III Wieku, 
Chór Nauczycielski, Chór Męski i Mieszany TŚ Melodia 
w Mielcu, Chór Młodzieżowy z I LO, Chór Młodzieżowy 
z II LO, Schola Męska Parafii pw.  MBNP, Chór parafialny 
z parafii pw. Św.  Mateusza w Mielcu, Chór parafialny GAU-
DETE oraz Chór i Orkiestra ZPiT Rzeszowiacy.   Nasz Chór 
Pasjonata wystąpił  po raz drugi na tej imprezie  i bardzo 
udanie. Nasze gratulacje.

12 stycznia 2015 roku

GOK. Szkolenie rolników „Obsługa opryskiwaczy”. Kurs 
zorganizował Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale. W kursie wzięło udział 28 uczestników z te-
renu gminy Padew Narodowa.

18 stycznia 2015 roku

GOK - Koncert kolęd „Na ludowo”. W dniu 18 stycznia 
2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Padwi Narodowej  odbył się koncert kolęd pt.  „Z kolędą 
na ludowo”. Widowisko rozpoczęło się obrzędem wigilijnym 
w wykonaniu zespołu obrzędowego „Lasowiaczki” z M-GOK 
z Baranowa Sandomierskiego. W drugiej części prezento-
wali się młodzi wokaliści przygotowani przez panią Bożenę 
Mazur-Kołek      z warsztatu wokalnego „Nowe brzmienie” 
działającego przy ośrodku kultury. W trzeciej części podzi-
wialiśmy jasełka przygotowane przez artystów z „Małych form 
teatralnych” prowadzonych przez pana Krzysztofa Skórskie-
go. Pomysłodawczynią oraz reżyserem  koncertu była pani 
Bożena Mazur-Kołek – Warsztat wokalny „Nowe brzmie-
nie”. Zaproszeni goście; Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” 
z Baranowa Sandomierskiego. Założony 1976 przez panią 
Zofię Kozłową i przez nią napisany scenariusz. Kierow-
nikiem zespołu jest pani Anna Rzeszut. Scenografia oraz 
światła pan. Krzysztof Skórski. Pan Krzysztof przygotował 
scenariusz, narrację oraz obrzęd kolędniczy. Przy konsoli 
nagłośnieniowej zasiadł pan Kazimierz Babiec Samorzą-
dowego Centrum Kultury w Mielcu. Podkłady muzyczne 
wykonywał zespół muzyczny w składzie; Wojciech Troja-
nowski – pianino elektryczne – kierownik zespołu a zarazem 
instruktor muzyki pracujący w naszym ośrodku kultury. Pan 
Jan Lombara – perkusja oraz pan Andrzej Siejka – muzy-
cy z zespołu Oskar dzisiaj gościnnie występujący na naszym 
koncercie.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji Osiedlowego Domu 
Kultury w Skopaniu za bezpłatne wypożyczenie strojów lu-
dowych.

21 stycznia 2015

GOK. 21 stycznia 2015 roku młodsza grupa przedszkolaków 
” Małe Misie” z Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” 
zaprosiła swoje babcie i dziadków na program artystycz-

ny. Program przygotowały panie: Ewa Konieczna-Kowalik, 
Anna Badawika i Magdalena Pierzchała. Dzieci zapraszały 
swoje bacie i dziadków do wspólnego kolędowania. W wy-
stępie brały udział dzieci wraz z babciami i dziadkami. Tym 
razem dziadkowie odczuli tremę występu. Bo nie jest rzeczą 
prostą stać na scenie i śpiewać. Dlatego warto docenić takie 
zaangażowanie i świetną zabawę wszystkich uczestników.

25 stycznia 2015 r.

GOK. Zabawa z okazji  „Dnia Babci i Dziadka”. W dniu 25 
stycznia 2015 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Padwi Narodowej odbyło się spotkanie z okazji dnia 
„Babci i Dziadka” zorganizowane przez Koło Związku Eme-
rytów i Rencistów w Padwi Narodowej. Spotkanie zaszczycili 
swoją obecnością  goście w osobach: Mirosława Pluty – Posła 
na Sejm RP, Janusza Bika – Przewodniczącego Rady Gminy 
w Padwi Narodowej oraz Roberta Pluty – Wójta Gminy Pa-
dew Narodowa. Zabawa bardzo przednia a uczestnicy gościli 
się i bawili do białego rana.

27 stycznia 2015 roku

GOK. Szkolenie dla rolników z gminy Padew Narodowa. 
Szkolenie przeprowadziła pani. Elżbieta Leyko – kierownik 
Oddziału Mieleckiego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale w zakresie dotacji unijnych do go-
spodarstwa rolnych. 

28 stycznia 2015 roku

GOK. 28 stycznia 2015 roku starsza grupa przedszkolaków 
” Bajkoludki” z Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” 
zaprosiła swoje babcie i dziadków na program artystyczny pt. 
„Czerwony kapturek”. Program przygotowały panie: Marta 
Bernat oraz Barbara Ruła. 

1 lutego 2015 roku.

GOK. Chór „Impresja” działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Padwi Narodowej a mający siedzibę przy parafii 
Matki Bożej Królowej Polski w Zachwiejowie przygotował 
obrzęd wigilijno-świąteczny pt. „Jasełka”. Obrzęd oparty na 
starych tekstach przekazywanych z pokolenia na pokolenie 
przedstawiający historie Narodzenia Pana. Program prowa-
dzony dynamicznie przeplatany pastorałkami i kolędami. 
Tekst opracował i całość reżyserował pan. Józef Sroczyński. 

W przedstawieniu brali udział;  Józef Sroczyński – jako Bar-
tosz, Władysław Bik- Setnik, Edward  Małodziński  - Król 
Herod, Stanisław Tyniec – św. Józef, Barbara Kilian – Mary-
ja, Zofia Bąk – Anioł,  Józef Słowik – Diabeł, Krystyna Maj-
ka – Adam,  Zofia Rzeźnik – Ewa, Danuta Kmuk – Młody 
Żyd, Janina Skowron – Starszy Żyd, Małgorzata Babiuch, 
Jan Małodziński,  Elżbieta Barszcz -  III Królowie, Helena 
Piechota – Śmierć, Kazimiera Zuba, Kazimiera Sroczyńska, 
Sabina Małodzińska, Grażyna Uzar, Wiesława Lis, Maria 
Kopeć, Eugenia Cebula, Janina Małodzińska, Stanisława 
Słowik – Chór. Obrzęd wigilijny prócz Padwi Narodowej 
został przedstawiony w Baranowie Sandomierskim, Piecho-
tach, Wojkowie, Jaślanach, Przykopie oraz dwa razy w Za-
chwiejowie. 

3 lutego 2015 rok

GOK.  3 lutego w Niepublicznym Przedszkolu „Smyki ” od-
był się długo wyczekiwany    Dzień Babci i Dziadka. Babcia 

i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, 
dlatego w tym szczególnym dniu dzieci wspólnie ze swoimi 
paniami oraz    p. Damianem przygotowały przedstawie-
nie. Przedszkolaki recytowały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły. Dziadkowie mieli również okazję wziąć udział w 
licznych konkursach. Niejednej Babci i Dziadkowi łezka za-
kręciła się w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe twarze Babć i Dziad-
ków po raz kolejny pokazały Nam jak ważne są takie spotka-
nia i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

7 lutego 2015 roku.

GOK. Spotkania integracyjne połączone z zabawą tanecz-
ną organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
działające przy parafii w Padwi Narodowej.

8 lutego 2015 roku.

GOK. Zebranie wiejskie wsi Padew Narodowa. Porządek 
zebrania: Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku 
obrad. Prezentacja założeń Planu Rozwoju Gminy Padew 
Narodowa do 2020 r.  – wybór reprezentantów sołectwa do 
udziału w spotkaniach związanych z opracowaniem planu. 

KALENDARIUM  WYDARZEŃ GMINNY OŚRODEK KULTURY  - 2015 ROK



str. 24  str. 24  KWIECIEŃ 2015 R.

Przedstawienie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania 
wiejskiego. Sprawozdanie sołtysa wsi z działalności w okre-
sie kadencji 2011-2015. Przedstawienie zasad wyboru sołtysa 
i rady soleckiej wsi Padew Narodowa. Sprawy bieżące wsi.

10 lutego 2015 roku

GOK. Karnawałowy bal przebierańców. W ramach fe-
rii zimowych 10 lutego 2015r. zorganizowaliśmy wspólnie 
z przedszkolem „ Promyczek” oraz przedszkolem „Smyki” 
wielki karnawałowy bal przebierańców. Zabawę wspaniale 
prowadziły animatorki z „Wyspy przygód” z Mielca. Dużo 
zabawy, muzyki połączonej z przeróżnymi konkursami spra-
wiło wiele radości najmłodszym uczestnikom balu karnawa-
łowego.

21 lutego 2015 roku

GOK. Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Padwi Narodowej. 

28 lutego 2015 roku.

ZARZECZE. Komisja konkursowa Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego  „Zapobiegajmy pożarom” oceniająca 
prace w eliminacjach wojewódzkich po obejrzeniu 393 prac 
z 93 szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury z 13 
powiatów województwa podkarpackiego, jarosławskiego 
,jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, łańcuc-
kiego, mieleckiego, przemyskiego, przeworskiego, rzeszow-
skiego, rzeszowskiego grodzkiego, stalowowolskiego, tarno-
brzeskiego postanowiła przyznać II miejsce w kategorii III 
tj. klasy IV-VI  członkini koła plastycznego działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury WERONICE SKÓRSKIEJ lat 
12 za prace artystyczną pod tytułem „Akcja strażacka w mie-
ście”.   Nagroda została wręczona naszej laureatce w dniu 
28 lutego br. w przepięknym Pałacu Dzieduszyckich w Za-
rzeczu pow. przeworskim. Opiekunem Weroniki jest jej tata 
pan. Krzysztof Skórski.

8 marca 2015 r.  

DZIEŃ KOBIET W GMINNYM OŚRODKU KULTURY.
W dniu 8 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Padwi Narodowej odbyło się uroczyste spo-
tkanie z działaczkami z terenu naszej gminy.   Spotka-
nie było okazją do składania życzeń z okazji „Święta 
Kobiet” jak i też do złożenia serdecznych podziękowań 
za  trud jaki włożyły przedstawicielki poszczególnych 
sołectw w przygotowanie stoisk promocyjnych na III 
Gminnym Święcie Ziemniaka, które odbyło się w ze-
szłym roku oraz aktywny udział w życiu naszej gminy. To 
dzięki działaczkom, nasza gminna  sztandarowa impreza  
miała tak wspaniały wydźwięk, bardzo udana a najważ-
niejsze było to, że praktycznie wszystkie sołectwa naszej 
gminy brały w niej udział i przepięknie się prezentowały. 
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach; Jan 
Tarapata- radny do sejmiku województwa podkarpac-
kiego, Zbigniew Tymuła – starosta, Robert Pluta – wójt 
gminy Padew Narodowa, Dawid Uzar – radny do Rady 
Powiatu, Janusz Bik – przewodniczący Rady Gminy, 
Anna Wiącek – sekretarz  Urzędu Gminy, Joanna Sko-
pińska-Mycek – skarbnik gminy. Po oficjalnym otwarciu 
i wzniesieniu toastu za pomyślność pań zgromadzonych 
na spotkaniu zostały wręczone podziękowania w formie 
dyplomów ekipom – z Babul,  Domacyn,  Kębłowa,   Pie-
chót,  Pierzchnego, Przykopa,  Rożniat,   Zachwiejowa,  
Zarównia,  Spółdzielni  Socjalnej z Wojkowa, Zarów-
nia, Kołu  Emerytów i Rencistów z Padwi Narodowej,  
Stowarzyszeniu „Rozwój Gminy Padew Narodowa”,   
ekipie pani Gizińskiej  z Padwi Narodowej oraz ekipie 
państwa Sajów z Padwi Narodowej – wystawcom stoisk 
promocyjnych  na święcie ziemniaka. Po oficjalnych uro-
czystościach członkowie chóru „Pasjonata” działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej 
wystawili musical „GANGSTER BABY”. Reżyserem 
spektaklu była pani Agata Ninio-Chwałek, scenariusz 
– Edyta Pazdan-Skórska, dźwięk – Mateusz Mitka, sce-
nografia oraz światła – Krzysztof Skórski. W musicalu 
udział wzięli; Barszcz Barbara, Chwał Urszula, Kawik 
Józef, Karwan Teresa, Krępa Jacek, Król Maria, Król 
Ryszard, Lompart Teresa, Lombara Magdalena, Lom-
bara Łukasz, Naprawa Agata, Paterak Bogdan, Piątek 
Maria, Pazdan-Skórska Edyta, Sieńkowska Helena, 
Smoliński Józef, Smolińska Urszula, Uzar Tadeusz, Za-
sadnia Danuta, Kędzior Piotr, Wolak Stanisław, Golba 
Krzysztof, Jędrzejowska Anna, Jędrzejowski Stanisław 
oraz Roguz Ryszard.
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