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OBCHODY 35. ROCZNICY NADANIA SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PADWI NARODOWEJ 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA - czytaj str.  12

WIZYTA WICEMINISTRA ŚRODOWISKA 
W PADWI NARODOWEJ…
    
     30 kwietnia br. gościliśmy w naszej Gminie Wiceministra 
Środowiska Pana Janusza Ostapiuka, który uczestniczył w spo-
tkaniu związanym z otwarciem i analizą funkcjonowania Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  Wicemini-
strowi towarzyszył również Poseł na Sejm RP Mirosław Pluta. 

Ciąg dalszy na str. 2

ODWIEDZINY PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
    W dniu 14 maja 2015 r. gościł z wizytą w naszej gminie p. Bogdan 
Romaniuk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Celem wizyty było m.in. zapoznanie się z rezultatami wykonanych 
inwestycji, jak również z planowanymi do wykonania inwestycjami 
przy współudziale środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie.

Ciąg dalszy na str. 2



str. 2  str. 2  LIPIEC 2015 R.

NOWINKI SAMORZĄDOWE www.padewnarodowa.com.pl

W ramach przypomnienia informujemy, że Gmina otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 60 % kosztów całkowitych na 
budowę PSZOK  z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, który to podlega właśnie Mini-
strowi Środowiska.
Przy okazji wizyty na PSZOK- u Wiceminister nie omieszkał 
wstąpić do szkoły i odwiedzić dzieci podczas zajęć lekcyj-
nych, by porozmawiać z nimi na temat segregacji odpadów. 
Oczywiście uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu segrega-
cji odpadów na „szóstkę”.
Podczas krótkiej wizyty na szkole wiceminister obejrzał tak-
że obiekty szkolne w tym: halę i salę sportową oraz bibliote-
kę i jej wyposażenie. 
Przeprowadzono rozmowy o wydatkowanych środkach 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz o no-
wych możliwościach pozyskiwania środków finansowych na 
inwestycje dla Gminy Padew Narodowa.
Wizyta Wiceministra wywarła miłe wrażenie zarówno na na-
szym gościu jak i na włodarzach naszej gminy.

WIZYTA WICEMINISTRA ŚRODOWISKA 
W PADWI NARODOWEJ… dokończenie ze str. 1

Pan Romaniuk odwiedził także Publiczną Szkołę Podstawo-
wą im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej gdzie spotkał się 
z nauczycielami i dziećmi, widział obiekty Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zwrócił uwagę na 
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódz-
kiej nr 985, o poprawę którego od kilku lat zabiega nasza 
gmina.
Na zakończenie swojej wizyty uczestniczył w końcowym 
fragmencie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
w Padwi Narodowej, która w tym czasie rozpatrywała i opi-
niowała wykonanie budżetu gminy za rok 2014.

ODWIEDZINY PRZEWODNICZĄCEGO 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGODokończenie ze str. 1

W dniu 27 maja 2015 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy 
Padew Narodowa z przedstawicielami PKP S.A. w Krakowie.
Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowi-
ska w sprawie partycypacji PKP S.A. w Krakowie w kosztach 
remontu zjazdu z drogi powiatowej nr 1121 R Suchorzów-
-Gawłuszowice na działkę nr 66/8 położoną w Zadusznikach.
W spotkaniu uczestniczyli: Robert Pluta – Wójt Gminy,  Jo-
anna Skopińska-Mycek – Skarbnik Gminy oraz  przedstawi-
ciele Oddziału PKP S.A. w Krakowie: Grzegorz Lewczuk, 
Krzysztof Janusz i Edward Kruk. 

ROZMOWY 
Z PRZEDSTAWICIELAMI PKP S.A.

www.padewnarodowa.com.pl
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W dniu 27 marca 2015 r. odbyła się III sesja Rady Gminy 
w Padwi Narodowej. Przed przystąpieniem do realizacji 
punktów porządku obrad sesji uhonorowano byłych sołtysów, 
którzy zrezygnowali z pełnienia tych funkcji w najbliższej 
kadencji. Byli to: Anna Wójcik z Zadusznik, Jerzy 
Górski z Domacyn, Marian Rupz Zarównia i Andrzej 
Mokry z Babul. Przewodniczący Rady Gminy Janusz 
Bik zwracając się do ustępujących sołtysów powiedział, 
m.in., że „był to dla państwa z pewnością czas wytężonej pracy 
na rzecz swoich małych ojczyzn, w którą wkładali państwo 
nie tylko zaangażowanie, ale także serce. Dzięki pełnemu 
zaangażowaniu udało się zrealizować wiele zadań ważnych 
dla sołectwa, za co serdecznie w imieniu Rady Gminy i swoim 
własnym dziękuję. Zapraszam do dalszej współpracy, bo 
pozostajecie państwo mieszkańcami naszej gminy, co oznacza, 
że nie jest to pożegnanie, a jedynie zamknięcie pewnego etapu 
naszej współpracy”.
Byłym  sołtysom wręczono okolicznościowe podziękowania 
oraz upominki książkowe.
Następnie uhonorowano uzdolnioną artystycznie i sportowo 
młodzież, która osiągnęła znaczące sukcesy. Sebastian 
Uzar – zdobywca wielu pucharów i medali w karate, Wiktoria 
Raś – zdobywczyni pierwszego miejsca w Mistrzostwach 
Polski młodzików w chodzie sportowym na dystansie 3 km 
oraz Weronika Skórska – laureatka wielu konkursów 
plastycznych otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy 
Janusza Bika i Wójta Gminy Roberta Pluty listy gratulacyjne 
oraz nagrody pieniężne.

OBRADOWAŁA RADA GMINY

ROZMOWY Z WICEWOJEWODĄ 
GRAŻYNĄ BOREK

     W poniedziałek (tj. 29 czerwca 2015r.) w Urzędzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie Przewodniczącego 
Rady Gminy Janusza Bika oraz Radnego Powiatu Mieleckie-
go Michała Deptuły z wicewojewodą Grażyną Borek. Podczas 
spotkania omawiano sprawy związane z opieką senioralną 
i sprawami gospodarczymi w gminie Padew Narodowa. Samo-
rządowcy przekonywali wicewojewodę do zasadności budowy 
w ramach rządowego programu Senior-WIGOR domu pobytu 
dla osób starszych w Przykopie. Zakładany projekt jest połą-
czeniem uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora i gabi-
netu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać dzienny 
dom Senior-WIGOR.  
     Na koniec spotkania samorządowcy zaprosili Panią wicewo-
jewodę do odwiedzenia gminy i powiatu.

W części roboczej sesji podjęto uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w budżecie gminy,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- kontynuacji członkostwa Gminy Padew Narodowa 
w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” 
Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie 
programowania 2014-2020.
- przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2015-2017,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy       
Padew Narodowa
- przyjęcia Gminnego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2015-2020 w Gminie Padew 
Narodowa.
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Padew Narodowa w 2015 roku.
- dokonania zmiany w „Wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Padew 
Narodowa na lata 2014-2019”.
- dokonania zmiany w zasadach wynajmu lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Padew Narodowa.
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 
w sołectwie Przykop.
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie 
Rożniaty.
Wysłuchano także analizy stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi za rok 2014.
Ponadto obecny na sesji radny powiatowy Pan Dawid 
Uzar przedstawił informację o obradach ostatniej sesji Rady 
Powiatu w Mielcu.
Obrady sesji zaszczycili swoją obecnością Jan Tarapata – 
radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz Zbigniew Tymuła – 
Starosta Powiatu Mieleckiego.
   
 W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyła się IV sesja Rady 
Gminy w Padwi Narodowej. Głównym punktem porządku 
obrad sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego 
gminy za 2014 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 
r. W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie udzielili 
wójtowi absolutorium za 2014 r.

mailto:gmina@padewnarodowa.com.pl
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    Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 

2015r.
- dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Padew Narodowa na rok 2015.
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć  niektórych nauczycieli, 
obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Padew Narodowa.

- powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników sądów powszechnych.

- wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia 
celem realizacji projektu p.n. „Rekultywacja składowisk 
województwa podkarpackiego”. 

- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie 
Padew Narodowa na rzecz jej użytkownika wieczystego.

- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie 
Kębłów.

- zamiany nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie 
Padew Narodowa,

- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie 
Pierzchne,

- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
    Na sesję zaproszony został radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego pan Jan Tarapata, który przedstawił 
informację o Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ponadto rada Gminy jednogłośnie zajęła negatywne 
stanowisko w sprawie planowanej lokalizacji polderów 
przeciwpowodziowych pn. Młodochowski,  Chorzelowski, 
Kliszowski.

INFORMACJA O WYKONANIU 
BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014 

    Budżet Gminy Padew Narodowa uchwalony został 
na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą 
nr XXIV/200/13. Po stronie dochodowej przyjęto 
kwotę  13.725.164 zł, zaś po stronie wydatkowej kwotę  
13.042.801,80 zł. 
W 2014 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 
16.138.210,76 zł wykonano 15.595.559,38 zł, zaś z 
zaplanowanych wydatków w kwocie 15.422.954,56 zł 
wykonano 14.773.434,79 zł. Wynik wykonania budżetu 
przedstawia się następująco:

Wynik budżetu za 2014 r.

Wykonane dochody       15.595.559,38zł
Wykonane wydatki         14.773.434,79 zł      
Nadwyżka                          822.124,59 zł                       

Plan dochodów budżetu wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń 
Wójta Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił 16.138.210,76 
zł w tym:
- dochody bieżące to 14.633.645,46 zł. ,
- dochody majątkowe to 1.504.565,30 zł.
 Wykonanie założonego planu dochodów zamknęło się kwotą 
15.595.559,38 zł, co stanowi 96,64 % założonego planu. 
W odniesieniu do dochodów bieżących ich realizacja 

wyniosła 14.570.619,46 co stanowi 99,57 % założonego planu. 
Dochody majątkowe wykonano na poziomie 1.024.939,92 
co stanowi 68,12 % założonego planu. Oceniając realizację 
wpływów do budżetu należy stwierdzić, że przebiegała ona 
dobrze. 
Struktura wpływów na 31 grudnia br. przedstawia się 
następująco:
1) Dochody własne budżetu: plan  4.373.797,42 zł, 

wykonanie  4.223.658,87 zł 
     (co stanowi  96,57 % planu dochodów własnych i  27,08 
% wykonanych wpływów budżetowych), w tym:
-    udziały w podatku  dochodowym od osób fizycznych i 
prawnych – plan 1.477.896 zł, wykonanie  1.492.458,41 
zł, co stanowi 100 % planu udziałów i 9,57 % wykonanych  
wpływów budżetowych)
2) Dotacje celowe: plan 4.614.814,34 zł, wykonanie 

4.222.301,51 zł (co stanowi 91,49 % planu dotacji 
celowych i 27,08 % wykonanych wpływów budżetowych),

3) Subwencje: plan 7.149.599 zł. wykonanie 7.149.599 
zł  (co stanowi 100 % planu subwencji i 45,84 % 
wykonanych wpływów budżetowych) .

     Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. wynosił 
15.422.954,56 zł,  zaś wykonanie 14.773.434,79 zł, co 
stanowi 95,79 % planu w tym:
- plan wydatków bieżących 13.387.068,56 zł. wykonanie 

12.813.827,27 zł co stanowi 95,72 % planu wydatków 
bieżących i 88,38 % wykonanych wydatków ogółem. 

- plan wydatków majątkowych 2.035.886,00 zł zrealizowany 
na 1.959.607,52 co stanowi 96,25 % planu wydatków 
majątkowych i 13,26 % wykonanych wydatków razem. 

    Analizując strukturę wydatków należy wskazać, że wydatki 
majątkowe na plan  2.035.886,00 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 1.959.607,52 zł, co stanowi 96,25 % założonego 
planu inwestycyjnego. 
    Wydatki bieżące na plan 13.387.068,56 zł zostały 
zrealizowane w  wysokości 12.813.827,27  zł, co stanowi 95,72 
% wykonanych wydatków.
     Z wydatków bieżących realizowane były bieżące potrzeby 
gminy. Z ważniejszych zadań wymienić należy:
- naprawy i remonty dróg , 
- utrzymanie budynków mienia komunalnego  
- wydatki na utrzymanie szkolnictwa, administracji, pomocy 

społecznej, straży pożarnych,
- dofinansowanie remontów zabytków, 
- utrzymanie oświetlenia ulic, 
- wydatki na rzecz instytucji kultury (Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej) 
    Na koniec 2014 r. gmina posiadała zobowiązania w 
wysokości 4.726.659,00 zł, z tego wymagalne w wysokości 
1.233,00 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczyły rozliczeń z 
tytułu  umowy zlecenia. Pozostałe zobowiązania z terminem 
płatności w 2014 r. dotyczyły rozliczeń z ZUS , Urzędem 
Skarbowym naliczeń wynagrodzenia i dostaw towarów i 
usług. Ponadto na koniec 2014 r. gmina posiadała zadłużenie 
długoterminowe w wysokości  4.725.426,00  zł. Całość  tego 
zadłużenia dotyczy pożyczek  zaciągniętych w WFOŚ i GW w 
latach 2010 i 2011 oraz kredytów z lat 2009, 2010, 2011 i 2012.
W 2014 r. spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 
822.362,20  zł. 
    Był to kolejny rok przyrostu majątku gminy 
i wzrostu jej zasobności, bo prowadzone i niektóre 
ukończone inwestycje to prawie 2 mln zł wydatków.  
Dla przypomnienia; majątek gminy stanowią grunty, budynki 
wiejskie, drogi, place utwardzone, sieci wodociągowe i 
kanalizacyjne, środki transportu, różne maszyny i urządzenia.

www.padewnarodowa.com.pl
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Na koniec 2014 r. wartość majątku gminy to ponad 44 mln 
zł. Największą pozycją są sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
na ponad 25 mln zł. 
W ubiegłym roku inwestowaliśmy głównie w rozwój 
infrastruktury komunalnej. 
Najważniejszymi przedsięwzięciami były: PSZOK, sieć 
drogowa, sieć wodociągowa, park rehabilitacji ruchowej, 
siłownie zewnętrzne.
O dobrej kondycji gminy świadczy fakt korzystnego jej 
postrzegania na tle Powiatu Mieleckiego, podejmowania 
zadań w odpowiednim dla nich czasie z możliwością 
pozyskania dofinansowania. 

WYDATKI Z BUDŻETU NA ZADANIA 
INWESTYCYJNE ZA  2014 R.

Lp. Nazwa zadania P l a n o w a n e 
wydatki

Wykonan i e 
2014 r.

1. Wykonanie rowu melioracyjnego wraz z przewiertem 
pod drogą wojewódzką w Padwi Narodowej

40.000,00
       

39.691,11

2. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wygwizdów II 89.000,00 88.500,74
3.  Remont drogi gminnej nr 370/1 i 376 „Na Latawca” 

w Rożniatach  
40.593,00 40.592,09

4. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych „Rosocha” w Zarówniu

98.667,00 98.666,21

5. Budowa infrastruktury drogowo-parkingowej:
sołectwo Kębłów – budowa chodnika,
sołectwo Zachwiejów – budowa parkingu,
sołectwo Rożniaty – utwardzenie placu na wysokości 
parkingu obok Kościoła
sołectwo Domacyny – utwardzenie terenu

30.800,00
9.200,00
3.000,00
7.900,00

10.700,00

30.681,67
9.200,00
3.000,00
7.841,25
 
10.640,42

6.  Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mieleckiego 
- budowa chodników przy drogach powiatowych w 
sołectwach Babule i Wojków 

75.950,00 75.950,00

7. Remont budynków użyteczności publicznej:
sołectwo Przykop – wykonanie ogrzewania
sołectwo Zarównie – rozbudowa budynku
sołectwo Padew Narodowa – wykonanie instalacji 
monitoringu

40.300,00
11.300,00
14.559,65
14.440,35

38.459,25
11.206,00
14.559,65
12.693,60

8. Realizacja projektu Podkarpacki System e- Admini-
stracji Publicznej-

143.895,00 84.341,39

9. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Padwi 
Narodowej

9.840,00 9.840,00

10. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Domacynach 64.900,00 64.900,00

11. Dofinansowanie zakupu 3 sztuk motopomp dla OSP 
Rożniaty, OSP Babule i OSP Wojków, zakup przyczepy 
lekkiej dla OSP Zaduszniki oraz agregatu dla OSP 
Padew Narodowa 

57.616,00 53.034,12

12. Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej, wykorzy-
stywanej do egzaminów zewnętrznych

12.350,00 12.350,00

13.  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy 
ul. Szkolnej

14.300,00 14.300,00

14. Budowa „Ogólnodostępnego Parku Rehabilitacji 
Ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w Padwi 
Narodowej                                                                                                         

245.634,00 245.633,66

15. Wykonanie instalacji elektrycznej w OPS w Padwi 
narodowej

29.873,00 29.743,00

16. Budowa i wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Padwi Narodowej

605.836,00 602.760,78

17. Zakup samochodu Citroen, zestawu komputerowego 
i oprogramowania, drukarki, wózka z wagą, tablicy 
na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Padwi Narodowej

119.520,00 119.519,81

18. Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w tym :
sołectwo  Babule 
sołectwo Rożniaty
sołectwo Kębłów
sołectwo Padew Narodowa  

35.114,00
1.214,00
12.300,00
1.600,00
20.000,00

35.113,66
1.214,51
12.300,00
1.600,00 
19.999,15

19. Budowa  ścieżki edukacyjno-ekologicznej, wiaty 
edukacyjno-grillowej na potrzeby zielonych klas na 
obszarze Natura 2000 w miejscowości Piechoty

40.000,00 39.994,46

20. Zagospodarowanie terenów:
-wokół Wiejskiego Domu Kultury w Wojkowie 
-składowiska odpadów komunalnych w Padwi Narodo-
wej – projekt pn. „Przywrócenie przyrodzie terenów 
po byłych składowiskach odpadów lub ich części w 
woj. Podkarpackim”

40.310,00
14.608,00
25.702,00

34.189,89
14.608,00
19.581,89

21. Wykonanie  termomodernizacji budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Zaduszniki

120.987,00 120.987,13

22. Wykonanie tablic pamiątkowych z brązu Wójta 
Gminy Padew Narodowa Kazimierz Popiołka  i 
Macieja Czechury

30.401,00 30.401,50

23. Zakup wyposażenia oraz montaż elementów małej 
architektury na terenie obiektu rekreacyjno-sporto-
wego „Piechocki Orlik” 
- budowa boiska sportowego
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Piechoty

50.000,00

10.861,00
39.139,00

49.957,05

10.817,71
39.139,34

R a z e m :     
2.035.886,00

1.959.607,52

Park rehabilitacyjny w Padwi Narodowej Termomodernizacja świetlicy w Zadusznikach
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POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

   W dniu   11 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy w  Padwi 
Narodowej  odbyło się  posiedzenie  Gminnego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli: 
    Wójt Gminy Robert Pluta , Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Bik, Kierownik Inspektoratu w Mielcu Podkarpac-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszo-
wie Jerzy Jata , Komendant Komisariatu Policji w Tuszowie 
Narodowym Wiesław Kluk, Sekretarz Gminy Anna Wiącek, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Maria 
Król,  Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Piotr Kędzior, Kierownik Zakładu Wodocią-
gów i Usług Komunalnych Wojciech Rusek, Przewodniczący 
Gminnej Spółki Wodnej Franciszek Piechota oraz pracow-
nicy Urzędu Gminy w Padwi Narodowej : Ewelina Chołuj i 
Tomasz Drożak . 
    Zaplanowane spotkanie miało na celu omówienie kilku 
sfer związanych  z bezpieczeństwem mieszkańców gminy nie 
tylko w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych gdy gmina 
uruchamia działania ratownicze ale również wtedy kiedy 
należy zadziałać prewencyjnie, by uniknąć miejscowych za-
grożeń. Uczestnicy w zakresie swoich kompetencji omówili 
działania  i przygotowanie kierowanych przez siebie jedno-
stek w przypadku reagowania  na większe zdarzenia kryzy-
sowe w gminie. 
     Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad Projek-
tem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regio-
nu Wodnego Górnej Wisły i planowaną budową polderów 
powodziowych na terenie Powiatu Mieleckiego, w tym Gmi-
ny Padew Narodowa. Zgłoszono szereg uwag w powyższej 
sprawie  i negatywnie zaopiniowano lokalizację polderów. 
Zwrócono przede wszystkim uwagę na brak szczegółowych 
informacji o zasadach ich budowy,  wykupu gruntów, spo-
sobu użytkowania, wypłaty odszkodowań właścicielom dzia-
łek, a zwłaszcza na brak szerszych konsultacji społecznych. 
Jednocześnie Wójt Robert Pluta wystąpił z uwagami, iż 
utrzymanie bieżące (koszenie, odmulanie, wymiana urzą-
dzeń melioracyjnych) przez Podkarpacki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie będzie nieporównanie 
tańsze ale i efektywniejsze dla mieszkańców Gminy Padew 
Narodowa oraz Powiatu Mieleckiego. 
    Przewodniczący Rady Gminy  oraz Wójt Gminy potwier-
dzili gotowość wsparcia środkami budżetu gminnego działań 
spółki wodnej na terenie gminy Padew Narodowa. Uszcze-
gółowiono również lokalne priorytety  w zakresie  utrzyma-
nia i  konserwacji  melioracji i urządzeń wodnych na terenie 
Gminy. Głównym problemem jest  jednak brak finansowa-
nia szeregu koniecznych inwestycji  przez poszczególnych 
zarządców urządzeń wodnych, co powoduje występowanie 
podtopień i wpływa na  intensyfikację lokalnych  problemów 
powodziowych.    
    Koncepcja wykonania polderów wzdłuż prawostronnego 
obwałowania Wisły została zawarta w projekcie  Planu Za-
rządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego 
Górnej Wisły,  jako rozwiązanie  mające na celu redukcję 
fali powodziowej na rzece Wiśle.  
Do dnia 22 czerwca br. trwały konsultacje społeczne w/w 
projektu planu. 
    Gmina Padew Narodowa wystąpiła do Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej z negatywną opinią projektu  
planu  i  zdecydowanym  sprzeciwem wobec  budowy polde-
rów powodziowych na terenie naszej gminy.

STANOWISKO 
RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie planowanej lokalizacji polderów przeciwpowo-
dziowych pn. Młodochowski,  Chorzelowski, Kliszowski.

    Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Padew Na-
rodowa uchwalonego uchwałą Nr IV/23/03 Rady Gminy 
w Padwi Narodowej z dnia 18 lutego 2003 r. (Dz.Urz. 
z 2003 r.  Nr 178, poz. 2909) Rada Gminy w Padwi Narodo-
wej wyraża zdecydowany sprzeciw  w sprawie proponowanej 
w „Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu 
Wodnego Górnej Wisły” lokalizacji na terenie Gminy Pa-
dew Narodowa polderów przeciwpowodziowych pn. Młodo-
chowski,  Chorzelowski, Kliszowski.
    Proponowane rozwiązania w zakresie lokalizacji w/w pol-
derów są niemożliwe 
do zaakceptowania przez Samorząd Gminy z następujących 
powodów:
-    w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 
dla Regionu Wodnego Górnej Wisły  brak jest szczegółowej 
informacji na temat ich lokalizacji, zasad budowy polderów 
oraz wykupu gruntów, sposobu użytkowania, wypłaty od-
szkodowań właścicielom działek. 
- brak podstawowych informacji nie pozwala na prowadze-
nie szerszych konsultacji   społecznych z mieszkańcami gmi-
ny, a przede wszystkim z rolnikami, ponieważ dominującą 
funkcją Gminy Padew Narodowa jest rolnictwo. W ogólnej 
powierzchni  gminy 7.125 ha - użytki rolne zajmują 5.234 ha, 
co stanowi 74 % , a największy udział  w strukturze użytków 
rolnych  posiadają grunty orne o powierzchni 3.468 ha  tj. 
67%. 
-     planowane poldery będą mieć negatywne oddziaływania 
na funkcjonowanie stacji ujęcia wody w Padwi Narodowej 
ponieważ w  obrębie   projektowanego   polderu   Młodo-
chowskiego istnieją  studnie   kanalizacyjne  i pompownie 
sieciowe ( m.in. Przykop-Dwór), sieć grawitacyjna przy dro-
dze gminnej „Przykop do Dworu”, 
-     w obrębie polderu Młodochowskiego występuje fragment  
udokumentowanego w kategoriach A+B+C  złoża siarki.
-     budowa ww. polderów spowoduje wzrost ubezpieczeń , 
ograniczenia w zabudowie  mieszkaniowej, utratę  wartości 
działek oraz negatywnie wpłynie na plany rozwojowe i inwe-
stycyjne gminy Padew Narodowa.
    Podsumowując należy stwierdzić, że proponowane roz-
wiązania naszym zdaniem spowodują wzrost zagrożenia 
powodziowego dla Gminy Padew Narodowa. Poldery będą 
musiały być ograniczone wałami przeciwpowodziowymi 
chroniącymi zabudowę mieszkaniową co może stwarzać ko-
lejne zagrożenia dla mieszkańców pobliskich sołectw.
Gmina Padew Narodowa posiada grunty rolne o wysokiej 
klasie gleb, słynie z produkcji roślinnej, a zwłaszcza ziem-
niaka i tego typu inwestycje na terenie gminy rolniczej są 
zagrożeniem dla dochodów mieszkańców, którzy utrzymują 
się w dużej mierze właśnie z rolnictwa.      

www.padewnarodowa.com.pl
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ROBERT PLUTA CZŁONKIEM RADY 
SPOŁECZNEJ POWIATOWEJ STACJI 

POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIELCU

    Podczas sesji Rady Powiatu w Mielcu odbytej w dniu 
26 marca 2015 r. radni wybrali członków Rady Społecznej 
Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu i Rady 
Społecznej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Mielcu.
    Rady społeczne to organy wspierające działalność szpitala 
i pogotowia, pełnią funkcje doradcze. Ich członkowie na bie-
żąco śledzą działalność szpitala i pogotowia, pilnują procesu 
zarządzania lecznicą oraz przestrzegania praw pacjentów. 
Działalność w radzie społecznej jest nieodpłatna. W nowej 
Radzie Społecznej  Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego znalazło się 11 członków, wśród nich  Wójt Gminy Pa-
dew Narodowa Robert Pluta.
      Jednym z ważnych  celów jakie stawia sobie Wójt Gminy 
w zakresie ochrony zdrowia jest doprowadzenie do po-
wstania i uruchomienia podstacji Pogotowia ratunkowego 
w Mielcu na bazie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia 
w Padwi Narodowej, co podniosłoby stan bezpieczeństwa 
zdrowotnego, zwłaszcza w porze nocnej mieszkańców Gmi-
ny Padew Narodowa oraz sąsiadujących gmin.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ

 
     W piątek 10 kwietnia 2015 r. w budynku Zespołu Szkół w 
Padwi Narodowej odbyły się eliminacje gminne „Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 
Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Mielcu oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Padwi Narodowej. Uczniów do turnieju przygoto-
wywała pani Agnieszka Stolarska i pan Antoni Cygan.
W turnieju udział wzięło 9 uczniów szkoły podstawowej, 
10 uczniów gimnazjum oraz trzech uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań. 
Do eliminacji powiatowych ze Szkoły Podstawowej zakwali-
fikowali się: Paulina Głaz i Maciej Krempa. 
Z gimnazjum do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Ka-
rolina Krepa i Aleksandra Popiołek. Wśród młodzieży szkół 
średnich najlepsi byli Dominik Kędzior i Paterak Magdale-
na.
Wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody w postaci 
piłek do kosza i siatkówki, książek, plecaków oraz maskotki 
misia strażaka. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali na-
grody pocieszenia.

WYJAZDOWE POSIEDZENIE STAŁYCH 
KOMISJI RADY GMINY

     W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe wspólne 
posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy w Pad-
wi Narodowej z udziałem sołtysów poszczególnych sołectw 
gminy. Posiedzenie odbyło się z inicjatywy Przewodniczące-
go Rady Gminy p. Janusza Bika, którego intencją było zapo-
znanie nowych radnych i sołtysów wsi z działalnością i funk-
cjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych.
    Posiedzenie rozpoczęło się od wizytacji Gminnego Ośrod-
ka Kultury, a następnie Zakładu Wodociągów i Usług Ko-
munalnych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i na zakończenie Zespołu Szkół. Po Gminnym 
Ośrodku Kultury pod nieobecność dyrektora oprowadzała 
zebranych p. Ewelina Korpulińska.
    W ramach wizytacji Zakładu Wodociągów i Usług Komu-
nalnych kierownik Zakładu p. Wojciech Rusek oprowadził 
zebranych po stacji ujęcia i uzdatniania wody,  oczyszczalni 
ścieków oraz punkcie selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych.
    Następnie zebrani zostali oprowadzeni i zapoznani z dzia-
łalnością Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Pomocy 
Społecznych przez kierowników tych jednostek, tj. p. Teresę 
Borowiec i p. Marię Król.
    Na zakończenie posiedzenia zebrani zwiedzili kompleks 
Zespołu Szkół w Padwi Narodowej. O szczegółach działal-
ności jednostki   informował dyrektor Zespołu p. Waldemar 
Szyszka.

PRZEGLĄD WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH 
NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA

  W miesiącu kwietniu br. na terenie Gminy Padew Narodo-
wa obył się wiosenny przegląd wałów przeciwpowodziowych, 
w którym uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy.
W czasie przeglądu skontrolowano następujące wały powo-
dziowe:
- prawy wał rzeki Wisły w km 0+000-11+018,
- lewy wał Kanału Chorzelowskiego w km 0+000-2+160,
- lewy i prawego wał Rowu Kliszowskiego w km lewy 0+000-
1+450, prawy w km 0+000-1+600
- lewy i prawy wał Potoku Rów w km lewy 0+000-2+608, prawy 
0+000-1+547
- lewy i prawy wał Rzeki Trześniówka w km lewy 2+582-4+790, 
prawy 3+157 – 4+682
- lewy i prawy wał rzeki Babulówka w km lewy 6+506-19+229, 
prawy w km 6+450 – 19-150

NOWINKI SAMORZĄDOWE
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    Przegląd w/w wałów odbył się w obec-
ności przedstawicieli Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Rzeszowie - Inspektorat Mielec-
ki, Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie oraz Urzędu Gminy 
w Padwi Narodowej.
    W czasie kontroli zostały określone 
potrzeby przeprowadzenia następują-
cych prac konserwacyjnych:
- wykoszenie skarp i koron wałów oraz 
międzywala, wyrównanie kolein, li-
kwidacja nor i zabezpieczenie osuwisk 
skarp, doszczelnienie śluz oraz częścio-
we ich odmulenie, uzupełnienie ubytków 
w drogach kamienistych oraz zielonych.
Ponadto Gmina Padew Narodowa wy-
stąpiła z wnioskiem dot. wymiany dwóch 
nieszczelnych klap śluzy w wale rzeki 
Wisły w miejscowości Przykop, zgłosiła 
również problem niedrożnego przepustu 
usytuowanym na Kanale Chorzelowskim 
w miejscowości Zaduszniki znajdującego 
się w pasie LHS.
     Z informacji uzyskanych od przed-
stawicieli Inspektoratu Mielecki, Pod-
karpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie otrzymał zgodę 
od Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie na wcześniej-
sze wykoszenie kanału melioracji pod-
stawowej Złoty Potok. Prace konserwa-
cyjne na w/w cieku rozpoczną się około 
20 czerwca br. a nie jak to miło miejsce 
w roku ubiegłym, po 15 sierpnia. Po-
nadto są duże szanse na zrealizowanie 
w bieżącym roku większości potrzeb okre-
ślonych w protokołach kontroli stanu 
technicznego wałów przeciwpowodzio-
wych, w tym min. wymiany klap na śluzie 
w miejscowości Przykop.
    Stan techniczny wszystkich wałów po-
łożonych na terenie Gminy Padew Naro-
dowa   został określony jako dobry, nie 
zagrażający bezpieczeństwu.

OD CZERWCA BR. 
NIE WRZUCAMY POPIOŁU 

DO POJEMNIKÓW 
NA ODPADY

 Od czerwca br. wprowadza się zmiany 
dot. sposobu odbierania odpadów ko-
munalnych, a mianowicie wprowadza się 
zakaz wsypywania popiołu do pojemni-
ków z odpadami komunalnymi.
    Zgromadzony popiół należy groma-
dzić w workach dostarczonych przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady 
i wystawiać obok pojemnika na zmiesza-
ne odpady komunalne w dniu odbioru 
odpadów (zgodnie z harmonogramem).
    Ponadto informujemy, że worki na 
ten rodzaj odpadu są również dostępne 
w Urzędzie Gminy, gdzie można pobrać 
je bezpłatnie. Popiół można również 
wystawiać w innych workach niż wyżej 
wymienione  (np. workach po nawozie).
Prosimy o dostosowanie się do powyż-
szych zmian.

APEL DO ROLNIKÓW

Radni Rady Gminy i Sołtysi wsi 
APELUJĄ do wszystkich rolników, 
których grunty własne lub dzierża-
wione przylegają do dróg gminnych 
położonych na terenie Gminy Padew 
Narodowa o prowadzenie prac polo-
wych w taki sposób, aby nie niszczyć 
istniejących nawierzchni dróg i nie 

zaorywać pasów drogowych.

INFORMACJA O URZĄDZENIACH MELIORACYJNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PADEW 
NARODOWA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH UTRZYMANIE

ŚRÓDLĄDOWE WODY POWIERZCHNIOWE -  REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 
ZARZĄD ZLEWNI RZEKI WISŁY W SANDOMIERZU

Lp Nazwa potoku Długość ogółem
(mb) 

Miejscowość

1. RZEKA WISŁA 10.500 Rożniaty, Zaduszniki, Przykop
2. RZEKA TRZEŚNIÓWKA  (BRZEG LEWY) 1.200 Babule 
3. RZEKA TRZEŚNIÓWKA  (OBYDWA BRZEGI) 3.560 Babule 

EWIDENCJA URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH – PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ 
WODNYCH W RZESZOWIE INSPEKTORAT MIELEC – GMINA PADEW NARODOWA - POTOKI

Lp Nazwa potoku Długość ogółem 
(mb)

Miejscowość

1. BABULÓWKA 8250 Wojków, Padew, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule
2. CHORZELOWSKI 3660 Zaduszniki, Rożniaty
3. DYMITROWSKO-MŁODOCHOWSKI 8300 Domacyny, Wojków, Padew, Kębłów
4. POTOK RÓW 3800 Zarównie, Padew
5. TRZEŚNIÓWKA I JAMNICA 4450 Babule
6. ZŁOTY POTOK 6815 Wojków, Padew

Ogółem 35 275

EWIDENCJA URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH – PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ 
WODNYCH W RZESZOWIE INSPEKTORAT MIELEC – GMINA PADEW NARODOWA – WAŁY

Lp Nazwa wału Długość ogółem Miejscowość

1. WISŁY PRAWY 10650 Przykop, Zaduszniki, Rożniaty

2. BABULÓWKI LEWY 8250 Wojków, Padew, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule

3. BABULÓWKI PRAWY 8250 Wojków, Padew, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule

4. KLISZOWSKI LEWY 1450 Rożniaty

5. KLISZOWSKI PRAWY 1600 Rożniaty

6. POTOKU RÓW LEWY 1421 Zarównie

7. POTOKU RÓW PRAWY 1800 Zarównie

8. CHORZELOWSKI LEWY 1950 Zaduszniki, Rożniaty

9. TRZEŚNIÓWKI JAMNICY LEWY 1700 Babule

10. TRZEŚNIÓWKI JAMNICY  PRAWY 1800 Babule

Ogółem 38 871

www.padewnarodowa.com.pl
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ROWY MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ 
– GMINNA SPÓŁKA WODNA W PADWI NARODOWEJ

    Gminna Spółka Wodna (GSW) w Padwi Narodowej została odłączona 
od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu w 1998 r. 
Celem statutowym stowarzyszenia jakim jest Gminna Spółka Wodna 
jest utrzymanie urządzeń melioracji  szczegółowej. Spółka realizuje te 
zadania ze składek członków spółki, których jest 1885 (dotychczasowe 
wpływy 28.000 zł), dotacji z budżetu gminy (20.000 zł) , Urzędu 
Marszałkowskiego (złożony wniosek o dotację – dotychczas nie rozpatrzony),  
 Wojewody Podkarpackiego (7.100 zł) i Starosty Powiatu Mieleckiego (wniosek 
złożony – dotychczas nie rozpatrzony). Wysokość składki z 1 ha gruntów ustalana 
jest przez Walny Zjazd Członków GSW wynosi 25 zł/ha. W sierpniu br. GSW 
wykona wykoszenie skarp i dna rowów w poszczególnych sołectwach w miarę 
posiadanych środków finansowych.  Liczba członków Gminnej Spółki Wodnej w 
poszczególnych sołectwach i długość rowów przedstawia się następująco : 

Lp. Sołectwo Liczba 
członków

Długość rowów 
w mb

Obszar 
oddziaływania 

w ha

Nazwy ważniejszych rowów

1. Padew Narodowa 676 25.114 500,0219 Koniówka Nowa, Osa Duża, Nart, 
Mieszy Dąb, Laski, Kruszyna, 
Wężówka

2. Babule 108 9.218 126,01 Zatyki 2, Rów nr 1, Kozieniec

3. Zachwiejów 87 2.630 43,202 Łuczek, Piechocki Główny

4. Wojków 257 10.384 193,969 Strużowiec, Domacyński, 
Działkowy, Annopolski, Załuże

5. Kębłów 110 3.430 54,8753 Załuże, Zagorze, Strugi

6. Piechoty 139 7.240 110,0895 Piechocki Główny Górny, Łuczek, 
Piechocki Główny Dolny

7. Pierzchne 107 8.248 88,164 Dunaj, Szade, Ściek Lewy, 
Hyjkowe, Młodzianek, Ogrody

8. Rożniaty 128 6.814 127,1503 Niziński, Kliszowski, Odpływ 
Kliszowskiego, Morawiec

9. Zarównie 233 6.090 120,2782 Pasieka, Wężówka, Marki

10. Domacyny 25 340 7,12 Zagórzenie

11 Przykop 15 350 6,86 Starowiśle

R a z e m : 1885 79.858 1.379,73

WYBORY 
DO IZB ROLNICZYCH 

ROZSTRZYGNIĘTE

     W dniu 31 maja 2015 r. odbyły się 
wybory do Rady Powiatowej Podkarpac-
kiej Izby Rolniczej w powiecie mielec-
kim. Na terenie gminy Padew Narodowa 
uprawnionych do głosowania. było 1276 
wyborców, w głosowaniu udział wzięło 
91 wyborców.
    Zgłoszeni kandydaci na członków 
Rady Powiatowej otrzymali następującą 
liczbę głosów:
1. Czaja Grzegorz - 66
2. Sulik Andrzej - 41
3. Sikora Leszek - 25.
Do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby 
Rolniczej w powiecie mieleckim wybrani 
zostali: Czaja Grzegorz i Sulik Andrzej.
Gratulujemy!

POPRAWA 
PRZEJEZDNOŚCI DRÓG 
TRANSPORTU ROLNEGO

    W dniu 01.06.2015 r., Wójt Gminy 
Padew Narodowa wystąpił z pismem do 
sołtysów wsi  o przedłożenie informacji 
dotyczącej dróg transportu rolnego po-
łożonych na terenie poszczególnych so-
łectw, które wymagają pilnej potrzeby 
poprawy przejezdności poprzez miejsco-
we wbudowanie kruszywa, ewentualnie 
wyprofilowanie istniejącej nawierzchni 
równiarką.
   Poprawa stanu technicznego dróg zgło-
szonych przez poszczególnych sołtysów 
pozwoli Naszym mieszkańcom, swobod-
nie dojeżdżać do pól uprawnych.

APEL DO WŁAŚCICIELI 
POSESJI 

    W związku z występującymi proble-
mami z dostarczaniem przesyłek pocz-
towych prosimy mieszkańców o instalo-
wanie skrzynek pocztowych na swoich 
posesjach. Znowelizowana ustawa 
pocztowa obowiązująca od 1 stycznia 
2013 roku. nakłada na właścicieli nie-
ruchomości obowiązek zainstalowania 
skrzynek pocztowych. Dotyczy to nie 
tylko budynków wielorodzinnych, ale 
także jednorodzinnych. W przypadku 
tych ostatnich skrzynka pocztowa musi 
być umieszczona przed drzwiami wej-
ściowymi do budynku lub w ogólnie do-
stępnej części nieruchomości. Oznacza 
to, że jeżeli brama wiodąca na posesję 
jest zamykana, to skrzynka powinna być 
umieszczona na ogrodzeniu, tak by listo-
nosz lub kurier mógł dostarczyć przesył-
kę pod nieobecność lokatorów.
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     W  dniu 28.06.2015 r.  na obiektach 
sportowych Zespołu Szkół w Padwi 
Narodowej odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych.  Organizatorem 
zawodów był  Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Padwi 
Narodowej oraz Wójt  Gminy Padew 
Narodowa . 

    W zawodach  udział wzięło 
9 drużyn OSP ( w tym 2 kobiece) oraz 
1 drużyna młodzieżowa dziewcząt 
z OSP Padew Narodowa. Poszczególne 
drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami oraz ćwiczeniach 
bojowych.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Zwycięzcą zawodów w grupie 
„A”- mężczyźni, została drużyna 
z OSP Kębłów  z wynikiem końcowym 
100,75 pkt.  przed drużyną z OSP 
Padew Narodowa   z wynikiem 
111,80 pkt. i drużyną z OSP Rożniaty 
z wynikiem 123,50 pkt. Kolejne miejsca 
zajęły drużyny z : OSP Domacyny ,  
OSP Przykop, OSP Zarównie , OSP 
Zaduszniki.

Zwycięzcą w Grupie „C”- 
kobiety, została drużyna OSP Padew 
Narodowa  z końcowym wynikiem 
123,35 pkt. przed drużyną kobiecą 
z OSP Rożniaty, która uzyskała 
końcowy wynik 158,50 pkt.

Dodatkową konkurencją, 
która została rozegrana był wybór 
„Najsprawniejszego strażaka 2015 
roku. gminy Padew Narodowa”. Tytuł 
ten przypadł Marcinowi Domagale   
z OSP Zarównie (czas 68,69 s). Kolejne 
miejsca zdobyli: Rafał Muciek z OSP 
Kębłów (czas 68,75,) i Mateusz Babula 
z OSP Domacyny  (czas 72,50). Nagrody 
dla najsprawniejszego strażaka 2014 
r. ufundował poseł na Sejm RP  
Mirosław Pluta i przewodniczący 
Rady Gminy w Padwi Narodowej  
Janusz  Bik. 
     Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała Komisja Sędziowska  
p o w o ł a n a  p r z e z  K o m e n d a n t a 
Powiatowego PSP w Mielcu pod 
przewodnictwem st. kpt. Marka 
Pietryki.   
    Zawody swoją obecnością uświetnili 
P. Mirosław Pluta - Poseł na Sejm 
RP, P. Zbigniew Tymuła - Starosta 
Powiatu Mieleckiego, Radni Rady 
Gminy w Padwi Narodowej na czele 
z Przewodniczący Rady Gminy 
P. Januszem Bikiem, ks. Janus 
Filarowski – Proboszcz Parafii 
Padew Narodowa a jednocześnie 
Kapelan gminny strażaków, Anna 
Wiącek - Sekretarz Gminy, Joanna  
Skopińska-Mycek - Skarbnik 
Gminy.     
    Po oficjalnym ogłoszeniu wyników 
zawodów przez sędziego głównego, 
odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród zwycięzcom tegorocznych 
Gminnych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych. Wręczając puchary i 
nagrody Wójt Gminy P. Robert Pluta 
pogratulował zwycięzcom i podkreślił 
wielkie zaangażowanie, bardzo dobre 
przygotowanie oraz wyszkolenie 
strażaków. Również przybyli goście 
gratulowali uczestnikom zawodów                           
i  dziękowali za zapał i chęć do 
podejmowania  sportowej rywalizacji. 
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Uroczyste pożegnanie klas trzecich

    W czwartek 25 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie 
klas trzecich gimnazjum. Absolwentów gimnazjum poże-
gnali dyrektorzy zespołu szkół oraz władze gminy na czele 
z panem wójtem Robertem Plutą. Na początek uroczystości 
uczniowie zatańczyli poloneza - w tym roku do nowej melo-
dii. Najlepsi uczniowie zostali wynagrodzeni za wysokie wy-
niki w nauce, wzorowe zachowanie, stuprocentową frekwen-
cję, konkursy przedmiotowe oraz działalność w samorządzie 
uczniowskim. Uczniowie odebrali także nagrody ufundo-
wane przez Gminną Bibliotekę Publiczną dla najlepszych 
czytelników. Ponadto dla 9 uczniów z najlepszymi wynikam 
Wójt Gminy i Rada Gminy ufundowali stypendium. Tą do-
datkową nagrodę wręczył uczniom wójt gminy pan Robert 
Pluta. Po zakończeniu uroczystości absolwenci bawili się na 
dyskotece.

        26 czerwca 2015 r. zadzwonił po raz ostatni szkolny 
dzwonek w roku szkolnym 2014/2015. Z tej okazji odbył się 
na sali gimnastycznej uroczysty apel. Uroczystość rozpoczę-
to od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor 
szkoły p. Waldemar Szyszka powitał przedstawicieli władz 
gminnych, rodziców, nauczyciel, a przede wszystkim uczniów 
i absolwentów szkoły podstawowej.
 Dyrektor szkoły wręczył świadectwa z wyróżnie-
niem uczniom klas III – VI, a absolwenci z bardzo wysokimi 
wynikami egzaminu zewnętrznego otrzymali wyróżnienie z 
OKE z Krakowa. Najlepsi absolwenci otrzymali z rąk Wójta 
Gminy p. Roberta Pluty i przewodniczącego Rady Gminy p. 
Janusza Bika stypendia. Do uczniów tych należą: Aleksan-
dra Rzeszut, Martyna Kopeć i Maciej Krempa z kl. VI a oraz 
Paulina Głaz, Weronika Skórska i Rafał Ciołek z kl. VI b. 
Wśród wyróżnionych nie zabrakło uczniów, którzy osiągnę-
li wysokie wyniki w konkursach zewnętrznych. Najlepszym 
czytelnikom z Biblioteki Publicznej kierownik pani Teresa 
Borowiec wręczyła nagrody książkowe.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
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     Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej 
obchodziła w minionych dniach niezwykły jubileusz- 35- 
lecie nadania szkole imienia Ignacego Łukasiewicza, któ-
re miało miejsce 4 czerwca 1980 roku. Uroczystości objął 
patronatem honorowym Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, 
poseł Mirosław Pluta, marszałek województwa podkar-
packiego Władysław Ortyl, starosta powiatu mieleckiego 
Zbigniew Tymuła.
        Triduum pod hasłem ,,Światło, które zmieniło świat” 
rozpoczęło się 22 czerwca 2015 r.  wyjazdem do Zadusz-
nik. Tu uczniowie odwiedzili miejsce narodzin I. Łuka-
siewicza,  gdzie obecnie znajduje się pamiątkowa tablica. 
Spotkali się z panią Anną Wójcik, która w interesujący 
sposób przybliżyła im historię powstania tego obiektu 
oraz z radnym wsi Zaduszniki – p. J. Paterakiem. Następ-
nie udali się wraz z wychowawcami nad Balaton na wspól-
ne grillowanie, gry i zabawy w gronie szkolnej rodziny.
          23 czerwca 2015 r. odbył się  szkolny konkurs wiedzy 
o życiu i działalności I. Łukasiewicza, gdzie reprezentanci 
wszystkich klas walczyli o laur zwycięzcy. Okazało się, że 
największą wiedzą mogą poszczycić się czwartoklasiści:
1. Miejsce: Daria Bajor kl. IV a
2. Miejsce: Emilia Witek kl. IV b
3. Miejsce: Mateusz Stępień kl. IV b, Roksana Łącz kl. IV 
b, Alicja Gonet kl. IV a
     W tym dniu ogłoszone zostały również wyniki  konkur-
su na prezentację multimedialną poświęconą patronowi 
szkoły. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy 6 b Pau-
lina Głaz.
         24 czerwca jako zwieńczenie jubileuszu miał miej-
sce uroczysty apel z udziałem pocztów sztandarowych 
szkół: podstawowej oraz gimnazjum. Poprowadzili go 
uczniowie: Emilia Witek i Dominik Pyziński. Na akade-
mię przybyło wielu znamienitych gości: były poseł pan 
Andrzej Osnowski, prezes fundacji „S.O.S. Życie” pani 
Łucja Bielec, radni naszej gminy, a także nauczyciele 
emeryci, nauczyciele obecnie pracujący i młodzież. Ze-
branych powitał dyrektor Zespołu Szkół pan Waldemar 
Szyszka. Wspomniał wszystkich zaangażowanych w dzia-
łania na rzecz nadania szkole imienia Ignacego Łuka-
siewicza.  Kolejno głos zabierali: przewodniczący Rady 
Gminy Padew Narodowa pan Janusz Bik, wójt gminy pan 
Robert Pluta, przewodniczący Rady Gminy senior pan 
Jan Mycek, którzy przybliżyli sylwetkę patrona szkoły, 
wspomnieli o innych znamienitych postaciach wywodzą-
cych się z terenu gminy oraz działaniach gminy mających 
na celu dbałość o pamięć historyczną naszego regionu. 

Podziękowali nauczycielom emerytom, ale także tym, 
którzy obecnie kultywują tradycje szkoły. Pan Józef Sta-
chula, dyrektor szkoły podstawowej z okresu nadania jej 
imienia, przybliżył charakter czasów, kiedy te działania 
były podejmowane. Wspomniał młodzież, rodziców i na-
uczycieli, którzy przygotowywali  uroczystość 4 czerwca 
1980, m.in. ś. p. księdza Jana Kica-proboszcza parafii 
w Padwi Narodowej. Pan Józef Grzych przypomniał za-
sługi Ignacego Łukasiewicza dla rozwoju motoryzacji na 
świecie i podarował szkole książkę ,,Wielcy polscy patrio-
ci”, życząc szkole i środowisku tak wielkich postaci, jaką 
był nasz rodak Ignacy Łukasiewicz.
          Kolejną częścią uroczystości były występy uczniów 
- prezenterów telewizyjnych, którzy w przystępny, ale 
rzeczowy sposób przedstawili sylwetkę patrona oraz 
jego działalność naukową, społeczną i filantropijną. Inni 
uczniowie odegrali scenkę z życia wynalazcy przygoto-
waną pod okiem nauczycieli pani Beaty Taran -Smykla  
i pani Jadwigi Uzar. Całości dopełniła kapela ,,Padwia-
nie” pod batutą pana J. Kucharczyka, która  uświetniła 
akademię przyśpiewkami. Na koniec wszyscy mogli obej-
rzeć nagrodzoną prezentację o I. Łukasiewiczu.
         Po występach wójt gminy, przewodniczący Rady 
Gminy oraz dyrektor szkoły wręczyli uczniom wyróżnio-
nym w konkursach o patronie szkoły nagrody. Następnie 
wraz z przewodniczącą szkoły, Martyną Kopeć, udali się 
pod tablicę upamiętniającą fakt nadania szkole imienia 
w celu złożenia kwiatów.
         Szkoła przygotowując się do jubileuszu zadbała o od-
powiedni wystrój. Na holu zaprezentowane zostały prace 
uczniów związane z patronem, a także udostępniono kro-
niki z lat wcześniejszych i obecne, gdzie mogli złożyć swój 
wpis zaproszeni goście. Dekoracje szkoły przygotowali: p. 
Maria Szczęch, p. Krzysztof Skórski. Przygotowany został 
również folder o szkole, który otrzymali zaproszeni go-
ście.
         Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni go-
ście udali się na ciastko i kawę, gdzie mogli porozmawiać 
w gronie, w którym na co dzień się nie spotykają.   
       Dzięki wspaniałej atmosferze, pięknym widowisku 
i miłej muzyce, nad którymi czuwała wicedyrektor szko-
ły, pani Anna Uzar, wszyscy uczestnicy uroczystego jubi-
leuszu przyjemnie spędzili czas. Mieli okazję wzbogacić 
wiedzę i przybliżyć sobie sylwetki lokalnych patriotów. 
Dla uczniów była to niezwykła lekcja ukazująca pozytyw-
ne wartości, ucząca szacunku dla historii i tradycji szkoły 
oraz ich małej ojczyzny.

OBCHODY 35. ROCZNICY NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W PADWI NARODOWEJ IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
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Sukcesy „Promyczków”
 
     Z przyjemnością donosimy o kolejnym sukcesie „Promycz-
ków” w wojewódzkim konkursie plastycznym pod hasłem „Pa-
miętajcie o ogrodach”. Cieszymy się tym bardziej, iż komisja 
po przeanalizowaniu prac, nadesłanych z ponad pięćdziesięciu 
placówek oświatowych, wyróżniła aż osiem autorstwa starszaków 
z naszego przedszkola. Ponadto komisja postanowiła, że praca 
plastyczna Mai Górskiej z Przedszkola „Promyczek” w Padwi 
Narodowej zostanie użyta jako motyw przewodni w materiałach 
informacyjnych związanych z konkursem.
      Dnia 16 czerwca laureatki konkursu Maja Górska i Lena 
Małodzińska udały się do Krosna. Na miejscu w Biurze Wy-
staw Artystycznych Dyrektor placówki pogratulował dziew-
czynkom oraz przekazał wszystkim wyróżnionym dyplomy 
i nagrody. Wśród nagrodzonych znalazły się prace Szymona Koł-
ka, Kornelii Zygiel, Kacpra Białka, Amelki Stachuli, Patryka Pie-
choty oraz Alicji Pluty.
     O tym, jak ważną rolę w życiu dziecka pełnią rodzice przed-
szkolaki doskonale wiedzą i pamiętają. Jak co roku na scenie 
Gminnego Ośrodka Kultury przygotowały akademię z okazji 
„Dnia Mamy i Taty”. „Małe Misie” przedstawiły program pod 
hasłem „Będę jak Mama i Tata …” a „Bajkoludki” w „Koncercie 
życzeń” złożyły swoim rodzicom najserdeczniejsze życzenia.
     Po „Przeglądzie Tanecznym”, który miał miejsce w kwiet-
niu, nikt z pewnością nie ma wątpliwości, że nasze „Promyczki” 

potrafią tańczyć. Co więcej, taniec  sprawia im dużą przyjem-
ność. 28 maja miały odbyły się w przedszkolu warsztaty tańca 
breakdance, połączone z pokazem tańca. Instruktor zaprezento-
wał dzieciom kilka podstawowych kroków oraz dał popis swoich 
umiejętności, które nasi młodzi tancerze nagrodzili gromkimi 
brawami.
     W naszym przedszkolu nie brakuje atrakcji zapewniających 
dzieciom moc wrażeń. Wielu pozytywnych emocji dostarczy-
ła „Promyczkom” wycieczka do wioski indiańskiej Fort Wapiti 
w Zalasowej koło Tarnowa. Wódz plemienia – Tańcząca Chmu-
ra, oprowadził nas po wiosce oraz zaprosił do tipi, by pokazać 
tradycyjne indiańskie stroje, instrumenty, przedmioty codzien-
nego użytku i stosowaną przez Indian broń. W wycieczce uczest-
niczyły zarówno starsza, jak i młodsza grupa przedszkolna.
    Jak już wiecie, a co mogliście zauważyć po całym roku naszej 
pracy w przedszkolu, nie brakuje nam atrakcji i ciekawych pro-
pozycji dla naszych milusińskich. 
    17 czerwca przedszkolaki  gościły w sali gimnastycznej Pu-
blicznego Gimnazjum w Padwi na niezwykle interesującym po-
kazie zwierząt egzotycznych. Wśród nich były węże, jaszczurki, 
żółwie oraz kameleon. Opiekun zwierząt opowiedział dzieciom 
kilka ciekawostek o przywiezionych gadach. Każdy chętny mógł 
dotknąć oraz pogłaskać  zwierzaka. Odważnych oczywiście nie 
brakowało.
    Więcej informacji, o tym co dzieje w „Promyczku” znajdzie-
cie państwo na naszej stronie internetowej: http://www.promy-
czek.padew.eu

      Drodzy Rodzice! 
      Jesteśmy założycielami Stowarzyszenia OMNIBUS. Jesteśmy też Rodzicami 
i wiemy, że połączenie pracy zawodowej z rolą Rodzica nie jest proste. Dlatego 
w 2009r. postanowiliśmy stworzyć kameralne i przytulne miejsce, gdzie dzieci 
w wieku od 2,5 – 5 lat mogą poczuć przyjazną  i domową atmosferę,   a wykwa-
lifikowana kadra dba o ich indywidualne potrzeby. Tak powstało Niepubliczne 
Przedszkole „Smyki” w Padwi Narodowej. Odpowiadając na potrzeby Rodziców 
związane z zapewnieniem opieki nad małymi dziećmi aktualnie jesteśmy w trakcie 
tworzenia Niepublicznego Żłobka „Małe Smyki”. 
     Wizją Naszą jest stworzenie miejsca stanowiącego jednolitą całość przyjazną 
każdemu dziecku. 
      Mottem Naszej pracy są słowa Janusz Korczaka:
    „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”.

O Niepublicznym Przedszkolu „Smyki”
    Koncepcja pracy Naszego Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawar-
tych aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do 
tej ustawy, w tym w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkol-

nego, Statucie Niepublicznego Przedszkola 
„Smyki”, Rozporządzenia Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej w spawie nadzoru pedago-
gicznego.

mailto:gmina@padewnarodowa.com.pl
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 
W GMINNYM OŚRODKU 

KULTURY
(wybrane wydarzenia)

27 marca 2015 roku.
MIELEC. W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu 
odbyły się eliminacje wstępne XX Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki „Wygraj sukces”. Konkurs ten jest organizowany 
przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Warsztat wokalny „Nowe 
brzmienie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Padwi Narodowej prowadzony przez Bożenkę Mazur-
Kołek delegował aż 12 swoich podopiecznych w czterech 
kategoriach. W kategorii najmłodszej brały udział; Agnieszka 
Kotulska, Julka Owoc, Oliwka Perc oraz Natalka Rusek.  
W kategorii drugiej; Dominik Pyziński oraz Aleksandra 
Rzeszut. W kategorii III – „Gimnazja” śpiewały; Dominika 
Furtek, Iga Pańczyk, Kamila Pieróg oraz Karolina Uzar. 
W kategorii najstarszej prezentowały się; Weronika Barszcz 
oraz Izabela Pieróg. Nominacje do eliminacji regionalnych 
wywalczyli: Dominik Pyziński, Iga Pańczyk, Dominika 
Furtek, Kamila Pieróg, Izabela Pieróg oraz Weronika 
Barszcz. Wyróżnienia otrzymały; Ola Rzeszut, Julka Owoc 
oraz Natalka Rusek. 

17 kwietnia 2015 rok

GOK. 17 kwietnia 2015r. odbył się w Sali Widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej II 
Przedszkolny Przegląd Taneczny.  Głównym organizatorem 
i pomysłodawcą było Niepubliczne Przedszkole „Smyki”, 
które już po raz drugi zaprosiło do współpracy Niepubliczne 
Przedszkole „Promyczek”. Pomysł kontynuowania zadania 
zrodził się w związku z potrzebą integracji placówek 
przedszkolnych na terenie gminy Padew Narodowa oraz 
z potrzebą zaprezentowania efektów pracy z dziećmi 
szerszemu gronu odbiorców: rodzinom, mieszkańcom 
gminy, przedstawicielom władz lokalnych. Dzięki takiemu 
przedsięwzięciu podtrzymywane są wartości dotyczące 
kultury, tradycji lokalnych oraz propagowana jest edukacja 
przedszkolna jako jeden z elementów rozwijających 
zainteresowania tańcem, muzyką, śpiewem, prezentacją 
sceniczną wśród dzieci z terenu Gminy Padew Narodowa. 
W tegorocznej edycji imprezy na scenie zaprezentowały 
się dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola 

„Smyki” i Niepublicznego Przedszkola „Promyczek”. Nasze 
Przedszkolaki w dwóch grupach wiekowych zatańczyły 
po dwa układy taneczne. Gościnnie wystąpili uczestnicy 
Szkoły Tańca „Samba” z Tarnobrzega. Dzięki wsparciu 
finansowemu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w tym 
roku program II Przedszkolnego Przeglądu  Tanecznego 
został wzbogacony o występ profesjonalnej pary tanecznej. 
Dzieci biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe 
medale, dyplomy oraz upominki i słodycze. II Przedszkolny 
Przegląd  Taneczny dostarczył wszystkim uczestnikom 
oraz zaproszonym gościom wielu pozytywnych przeżyć. 
Gratulujemy Naszym wspaniałym i zdolnym Przedszkolakom. 
Wyrazy uznania przekazujemy instruktorom tańca tj. 
Panu Damianowi Wdowiak z Niepublicznego Przedszkola 
„Smyki” oraz Pani Justynie Klag – Żyguła z Niepublicznego 
Przedszkola „Promyczek”. Dziękujemy Przedszkolnej 
Kadrze Pedagogicznej za pomoc w przygotowaniu dzieci.

 27 kwietnia 2015 roku

WARSZAWA.  Weronika Skórska odebrała I nagrodę 
w swojej kategorii w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
Dzieci I Młodzieży organizowanym przez Zarząd Główny 
Ochotniczej Straży Pożarnej  pt. „Zapobiegajmy pożarom”. 
Jej praca pt. „Akcja strażacka w mieście” uznana została za 
najlepszą w Polsce. 
3 maja 2015 roku.

www.padewnarodowa.com.pl
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PADEW NARODOWA.  W 224 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3-Maja delegacje władz samorządowych oraz 
organizacji środowiskowych złożyły wieńce oraz wiązanki 
kwiatów przed pomnikiem grunwaldzkim w Padwi 
Narodowej.  Po uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej 
za ojczyznę, poczty sztandarowe oraz delegacje wraz z 
mieszkańcami udały się przed pomnik. Po odegraniu 
hymnu państwowego  wieńce złożyli; delegacja Władz 
Samorządowych z wójtem Panem Robertem Plutą na czele, 
delegacja Zarządu Gminnego PSL z Grzegorzem Czają na 
czele, delegacja Zarządu Gminnego OSP z komendantem 
Piotrem Kędziorem, delegacja Zarządu Gminnego PiS 
z Dawidem Uzarem, delegacja Zespołu Szkół w Padwi 
Narodowej z dyr. Waldemarem Szyszką, dyrektor Biblioteki 
Publicznej pani Teresa Borowiec  oraz delegacja Rady 
Sołeckiej której przewodniczył sołtys Józef Kawik. Na 
zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewano Rotę. 

8 maja 2015r. 

MIELEC. W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu 
odbyły się eliminację regionalne  XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”. Konkurs ten jest 
organizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Warsztat 
wokalny „Nowe brzmienie” działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej prowadzony przez 
Bożenę Mazur-Kołek reprezentowało 6 piosenkarzy, 
którzy „przeszli” eliminacje wstępne a mianowicie; Dominik 
Pyziński, Iga Pańczyk, Dominika Furtek, Kamila 
Pieróg, Izabela Pieróg oraz Weronika Barszcz.  Do 
konkursu finałowego, który odbędzie się w tarnobrzeskim 
Domu Kultury w czerwcu br. zakwalifikowały się dwie nasze 
wokalistki; Iga Pańczyk oraz Dominika Furtek.

21 maja 2015 rok

GOK. W czwartek 21 maja w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury dzieci z przedszkola „Smyki” i „Promyczek” 
oraz najmłodsi z Zespołu Szkół  obejrzeli teatrzyk 
kabaretu „Bergamuty” z Krakowa. Teatrzyk był bardzo 
ciekawy i dzieci oglądały go z wielką pasją. Profesjonalni 
aktorzy przedstawili wiersze Jana Brzechwy, które są 
klasyką literatury dziecięcej. Na twarzach dzieci cały czas 
gościł uśmiech. Serdeczne podziękowania dla Posła pana 
Mirosława Pluty, który zasponsorował kabaret.
24 maja 2015 roku

NOWA BĘBA. Dziecięcy Zespół Taneczny „FLASH” 
prowadzony przez panią instruktor Ewę Pluta koncertował 
w Nowej Dębie z okazji „Dnia Dziecka” na zaproszenie 
tamtejszego ośrodka kultury.

26 maja 2015 roku
GOK. Grupa „Bajkoludków” z przedszkola  „Promyczek” 
przygotowała specjalny program dla swoich mam z okazji 
„Dnia Matki”. W programie znalazły się piękne piosenki 
o mamie oraz tańce. Po koncercie każda mama na 
pamiątkę otrzymała duże zdjęcie swojego dziecka. Program 
przygotowały panie Marta Bernat , Barbara Ruła, Zofia 
Górska, Katarzyna Kołek oraz Waldemar Bernat.  

26 maja 2015 roku.
GOK. Specjalny program na „Dzień Mamy i Taty” pod 
tytułem „Kim będę jak dorosnę” przygotowały dzieciaki 
z grupy „Małych Misiów” z przedszkola  „Promyczek”. 
Mówiły wiersze,  śpiewały piosenki,  tańczyły oraz wspólnie 
na scenie bawiły się z rodzicami. Tematyka występu dotyczyła 
różnych zawodów, które w przyszłości będą wykonywać. 
Maluchy dla swoich rodziców przygotowały też prezenty; 
pamiątkowe książeczki z życzeniami oraz kwiaty. Program 
artystyczny przygotowały; Ewa Konieczna-Kowalik, Beata 
Pieróg oraz Magdalena Pierzchała. Serdeczne podziękowania 
dla Katarzyny Kołek oraz Zofii Górskiej. 
30 maja 2015 rok

GOK- Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
przy parafii pw. Świętego Antoniego w Padwi Narodowej. 
Spotkanie miało charakter integracyjny i planowania 
założeń działania na rzecz pożytku publicznego. Po 
zakończeniu spotkania odbył się wieczorek taneczny dla 
około sześćdziesięciu osób w którym uczestniczyli działacze 
stowarzyszenia jak i zaproszeni goście.  

5 czerwca 2015 roku 
Tarnobrzeski Dom Kultury.  W Tarnobrzeskim Domu 
Kultury odbył się XX Ogólnopolski Finał Piosenki „Wygraj 
sukces”. Do wielkiego finału zakwalifikowały się dwie 
nasze wokalistki Iga Pańczyk oraz Dominika Furtek 
w kategorii „gimnazjaliści” z Warsztatu Wokalnego „Nowe 
Brzemiennie” prowadzonego przez panią instruktor Bożenę 
Mazur-Kołek. 

„NOWINKI” PADEW NARODOWA  LIPIEC 2015 (70)
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:
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9 czerwca 2015 roku.

GOK.  Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej 
odbył się Dzień Rodziny organizowany przez Niepubliczne 
Przedszkole  „Smyki”. Z tej okazji rodzice zaprezentowali 
przed swoimi dziećmi spektakl: „Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków”. To był nie lada wyczyn i wyzwanie dla 
rodziców. Liczne próby sprawiły, że wszyscy mogli poczuć 
się jak prawdziwi aktorzy. Dzięki zaangażowaniu rodziców 
dzień ten zaowocował uśmiechem wszystkich dzieciaków 
i zaproszonych gości. W podziękowaniu za wspaniałe 
przedstawienie dzieci zatańczyły taniec kwiatów oraz 
wręczyły laurki i prezenty swoim najbliższym. W spektaklu 
udział wzięli; Agnieszka i Marcin Kędzior, Alicja Pieróg, 
Magdalena Lombara, Józef Lis, Ewa Kilian, Elżbieta 
Krempa, Andrzej Sulik, Teresa Kułacz, Joanna 
Kasprzak, Paulina Stachula, Edyta Borczyk, Krzysztof 
Pańczyk, Magdalena Tworek oraz Marcin Owsianka.
W Dzień Rodziny organizowany przez Niepubliczne 
Przedszkole „SMYKI” rodzice z drugiej grupy wiekowej 
też nie byli gorsi i wystawili sztukę teatralną dla dzieci 
pt.; „Czerwony kapturek”. W spektaklu udział wzięli; 
Anna Hyjek, Aleksandra Mazur, Katarzyna Białek, 
Katarzyna Drop, Katarzyna Dziuba-Owsianka, 
Łukasz Szewc, Stanisław Cerefin, Marcin pieróg, 
Klaudia Torba, Dominika Zuba, Szczepan Pyziński, 
Joanna Rokoszak, Małgorzata Majka oraz Ewelina 
Małodzińska. Reżyseria ; Anna Leśniak, Beata Głodzik 
oraz Agata Krępa. Muzyka – Damian Wdowiak.  Dzieci 
były zachwycone wspaniałym widowiskiem i w podzięce 
wręczyły aktorom laurki z wierszem; Kochana Mamo! Chcę 
byś była najszczęśliwsza z Mam. Bo najpiękniejszą Mamę już 
mam. Dam Ci całusa i piękną laurkę. I co dzień będę robić to 
samo: Kocham Cię bardzo moja Mamo! Kochany Tatusiu ja 
dziś życzenia chcę Ci złożyć; Życzę Ci dużo wspaniałej radości. 
Byś żył zawsze w dobrej miłości. Właśnie w tej chwili cieszę się 
z tego, że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego.

16 oraz 18 czerwca 2015 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej. 
Uroczyste zakończenie zajęć z języka angielskiego dla 
zerówkowiczów  i pierwszaków w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Padwi Narodowej. Zajęcia były możliwe dzięki 
wspólnemu finansowaniu Biblioteki i Gminnego Ośrodka 
Kultury a prowadziła je Pani Ewelina Korpulińska .
Dzieci zostały nagrodzone książkami zakupionymi przez 
Bibliotekę i dyplomami wydrukowanymi przez GOK. 
Dziewczynki, które nie opuściły żadnej lekcji otrzymały 
dodatkowo komplet pisaków i pamiętniki : Agnieszka 
Kotulska, Emilka Piechota, Karolina Krupska i Daria 
Tomczyk. Na zakończenie ,  po poczęstunku , dzieci śpiewały 
po angielsku i bawiły się w Bawiarence. 

21 czerwca 2015 roku. 

CHORZELÓW.  W ramach VIII Jarmarku Ludowego 
„Roztańczony Chorzelów” – Wojewódzkiego Przeglądu 
Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych w przeglądzie 
brała udział nasza kapela ludowa – „Padwianie” pod 
kierownictwem pana Janusz Kucharczyka. Kapela zdobyła 
III miejsce. 

BARANÓW SANDOMIERSKI . Podczas Dni Baranowa 
Sandomierskiego na scenie prezentował się nasz zespół tańca 
nowoczesnego „FLASH”. 

Padew Narodowa. Po raz III w naszej gminie zorganizowany 
został piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka. Była to  
impreza plenerowa z mnóstwem atrakcji skierowanych nie 
tylko do dzieci (wesołe miasteczko) ale i do ich rodziców. 
Uroczystość rozpoczęła się koncertem  Pana Łukasza 
Kicha z Jaślan. Punktualnie o godzinie 15-tej wójt gminy 
Robert Pluta oficjalnie przywitał uczestników festynu oraz 
przybyłych gości.  Na scenie kolejno prezentowały się grupy 
dzieci i młodzieży, przedstawiając programy artystyczne 
przygotowane specjalnie na tę okazję. Dzieci recytowały, 
śpiewały, tańczyły oraz brały udział w przeróżnych konkursach 
sprawnościowych. To było ich święto. Dzięki temu widzowie 
mogli zaznajomić się z bieżąca działalnością ośrodka 
kultury oraz  przedszkoli.  Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jako główny sponsor imprezy 
zaprosiła wszystkie dzieci do bezpłatnego korzystania 
z „Wesołego miasteczka”. Wszystkim uczestnikom występów 
scenicznych rozdawano dyplomy za udział oraz lody. 
Występowała grupa wokalna z Warsztatu Wokalnego „Nowe 
Brzmienie”, grupa tańca hip-hop, oraz grupa taneczna 
tańca towarzyskiego „Samba”. Niezapomniany występ 
zaprezentowały przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola 
„Promyczek” oraz Niepublicznego Przedszkola „Smyki”. 
Ośrodek Kultury przygotował wiele imprez o charakterze 
sprawnościowym dla całych rodzin. Konkursy z mnóstwem 
nagród prowadziła pani Karolina Nowak. Natalka Tomczyk 
bezpłatnie malowała twarze dzieciom a chętnych nie 
brakowało.   Impreza niezwykle udana (przybyło około 
1000 osób)  i – według zapewnień wójta gminy – będzie 
kontynuowana w następnych latach wzbogacona o nowe 
punkty programu. Głównym organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej. Sponsorami 
byli; Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych a także Rada Sołecka  wsi Padew Narodowa 
którym serdecznie dziękujemy. Honorowy patronat nad 
Piknikiem Rodzinnym objął Wójt Gminy Robert Pluta.

www.padewnarodowa.com.pl
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