NUMER 4

KWIECIEŃ 2018

WWW.JODLOWA.EU

Gazeta bezpłatna

W tym numerze
przeczytasz:

ISSN 2544-395X

GORąCE ROZMOWy WOKół
ZESPOłU SZKół W JODłOWEJ

NiE MA ZAGROżENiA DAlSZEGO fUNKCJONOWANiA
liCEUM i SZKOły BRANżOWEJ
KOlOROWA WiElKANOC s. 3
JEST KASA DlA STRAżAKóW s. 11
BlUE CAfE NA DOżyNKi s. 9
JODłOWA KOlEBKą TAlENTóW s. 12

RADNi WNiOSKUJą ZA DOfiNANSOWANiEM
GMiNA JODłOWA Się ZMiENiA s. 6

Strona 4-5

2

WWW.JODLOWA.EU

WyśliJ KARTKę
Z JODłOWEJ!
Drodzy mieszkańcy!
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wizytówką naszej gminy można nabyć w kiosku lub
Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.
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KOlOROWA WiElKANOC
W GMiNiE JODłOWA
NiEZWyKłE POMySły MiESZKAńCóW NA PiSANKę
WiElKANOCNą i PlASTyKę OBRZęDOWą
Mieszkańcy
Gminy
Jodłowa
wiedzą, jak przygotować się do
Świąt Wielkanocnych! Możemy się
o tym przekonać chociażby podczas
corocznego „Konkursu na pisankę
wielkanocną i plastykę obrzędową”
organizowanego przez Gminne Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.
Nadesłane prace to prawdziwy popis
umiejętności, dbałości wykonania
oraz wyobraźni. Ozdoby z różnych,
niejednokrotnie
zaskakujących
materiałów
przygotowane
są
z niebywałą precyzją. Jodłowianie lubią
stawiać na tradycję, ale nie brakuje

również nutki nowoczesności i świeżych
pomysłów. Słowo, jakim można opisać
wszystkie prace to zdecydowanie
KOLOR. Cała gama barw cieszy oko
oglądającego. Tak właśnie było podczas
ubiegłorocznej wystawy pokonkursowej
(na fotografiach prezentujemy niektóre
z prac). Na stołach można było podziwiać
rękodzieła na przykład ze wstążek,
sznurków, włóczki, słomy, papieru,
ciasta czy bibuły ozdobione cyrkoniami,
koronką, a nawet piórami. Oczywiście
nie
zabrakło
też
imponujących
i starannych kraszanek, wydmuszek,
świątecznych kurczaczków i zajączków

„Polajkuj” Gminę Jodłowa

oraz nieodzownego wielkanocnego
dodatku, czyli zielonego bukszpanu.
Celem konkursu jest kultywowanie
tradycji ludowych w zdobnictwie
pisanek i plastyki obrzędowej związanej
z okresem Świąt Wielkanocnych.
Adresowany jest do wszystkich
mieszkańców
Gminy
Jodłowa:
stowarzyszeń działających na terenie
gminy, grup nieformalnych, jak również
osób indywidualnych i ich rodzin. Do
tegorocznej edycji konkursu można
było zgłosić prace w następujących
kategoriach:
pisanka
tradycyjna
wykonana standardowymi technikami,

pisanka
współczesna
wykonana
różnorodnymi technikami zdobniczymi
z wyłączeniem użycia gotowych
materiałów,
palma
wielkanocna
wykonana z tradycyjnych materiałów
oraz plastyka obrzędowa mająca
nawiązywać do rodzimych tradycji
rękodzieła ludowego i obrzędowości
wielkanocnej. Fotorelację z „Konkursu
na pisankę wielkanocną i plastykę
obrzędową 2018” będzie można
zobaczyć na profilu FB Gminy
Jodłowa (poniżej informacja o tym,
jak znaleźć Jodłową na portalu
społecznościowym
Facebook).

Na portalu społecznościowym Facebook prężnie działa autoryzowany profil Gminy Jodłowa. Systematycznie pojawiają się tam informacje o wydarzeniach, akcjach i prowadzonych działaniach. Można oglądnąć filmy, podejrzeć fotorelacje i przeczytać notatki z imprez bądź dowiedzieć się, co
ciekawego planowane jest w najbliższym czasie.
Nowością jest folder „Twórczość z Jodłowskiej Ziemi”, w którym publikowane są artystyczne zmagania naszych mieszkańców. Znajdują się tam fotografie, wiersze oraz rękodzieła jodłowian. To katalog otwarty, do którego każdy może wysłać swoją twórczość. Podobnie jak „Jodłowski Kącik Kulinarny”,
w którym umieszczane są przepisy na pyszne regionalne dania. Wszyscy kucharze i kucharki, którzy chcą podzielić się swoimi receptami na popisowe potrawy, mogą wysłać na profil Gminy przepis wraz z fotografią. Warto kliknąć „Lubię to” na profilu „Gmina Jodłowa”, aby być na bieżąco ze
wszystkim, co dzieje się w okolicy.
Za wszystkie inne podobne profile i zamieszczone tam informacje Gmina Jodłowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
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GORąCE ROZMOWy WOKół
ZESPOłU SZKół W JODłOWEJ
NiE MA ZAGROżENiA DAlSZEGO fUNKCJONOWANiA liCEUM i SZKOły BRANżOWEJ
RADNi WNiOSKUJą ZA DOfiNANSOWANiEM
raz z początkiem marca
Izba
Rzemieślnicza
oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości
wycofała
się
z
prowadzenia
Liceum
Ogólnokształcącego w Jodłowej.
Pismo o takiej treści wpłynęło do
dębickiego Starostwa Powiatowego.
Po
zmniejszeniu
dotacji
przekazywanej
z
ministerstwa
szkolna kasa podobno jest pusta.
- Izba Rzemieślnicza jest w takiej
sytuacji, że nie ma środków na
finansowanie. Zabrakło na pensje dla
nauczycieli i zapłacenie rachunków
za media. Mamy zaległości m.in.
w
Zakładzie
Ubezpieczeń
Społecznych i w Urzędzie Miasta
Tarnowa - mówi szczerze prezes
Andrzej Kuta. Dodaje on jednak,
że izba mimo problemów utrzymuje
płynność finansową.
Starania
o
fundusze,
które
mogłyby pokryć straty wynikłe ze
zmniejszenia dotacji nie powiodły
się. Umowa z powiatem gwarantuje,
że izba powinna poprowadzić do
końca cały trzyletni cykl kształcenia.
Zdaniem Andrzeja Kuty zaistniały
jednak nieoczekiwane okoliczności
i izba z liceum może pożegnać
się już w czerwcu tego roku.
- Dajemy wypowiedzenie umowy, ale
jesteśmy nadal otwarci na rozmowy,
negocjacje i obopólne załatwienie
tej sprawy - podkreśla prezes.
Zdaniem
części
radnych
powiatowych to Gmina Jodłowa
powinna pomóc w utrzymaniu szkoły
(mimo, że to zadanie powiatu). Tym
bardziej, że przekazanie placówki
było powiązane z nieodpłatnym
oddaniem budynków Gminie na
własność. - Przy przekazywaniu
budynków były duże deklaracje ze
strony wójta Roberta Muchy, że jeśli
pojawią się problemy w finansowaniu
będzie on partycypował w kosztach
utrzymania tej szkoły oraz że będzie
on solidarnie z innymi podmiotami
finansował tę placówkę oświatową
i działał tak, aby mogła się ona
utrzymać - mówił radny powiatowy
Michał
Maziarka,
podczas
konferencji prasowej w biurze posła
Jana Warzechy. Wtórował mu Piotr
Chęciek - Teraz będziemy zwracać
się do zarządu powiatu dębickiego,
aby te kwestie były egzekwowane dodaje radny.
Wójt Robert Mucha podkreśla,
że gmina nie jest stroną w umowie
między
starostwem,
a
izbą.
Zwraca również uwagę na małe
zadłużenie powiatu, co tym samym
zbija argument o „problemach

W

w finansowaniu” szkoły. - Pieniędzy
w budżecie starostwa powiatowego
jest dużo. Zadłużenie wynosi
jedynie 0,15 %. Jeśli słyszę, że
to my mamy przejmować szkołę,
której prowadzenie jest zadaniem
własnym powiatu, to pytam czy powiat tak chętnie przekaże
liceum ogólnokształcące w Pilźnie
tamtejszej gminie albo szkołę
w Pustkowie-Osiedlu Gminie Dębica?
My jesteśmy najmniejszą gminą,
o najmniejszym budżecie. Mimo
to, jeśli tamte samorządy przejmą
prowadzenie zadań powiatowych to
i my to zrobimy. Szkoła w Jodłowej
w porównaniu do wymienionych
wyżej szkół z powiatu dostaje
zdecydowanie najmniej środków.
Wygląda na to, że zamieszanie
zostało
wywołane
na
użytek
zbliżających się wielkimi krokami
jesiennych wyborów samorządowych
- mówi Robert Mucha. Słowa
wójta potwierdzają dane zbiorcze
dotyczące szkół powiatowych. Dla
pełnego
zobrazowania
sytuacji
przytaczamy je w całości w ramce
obok tekstu (warto zaznaczyć, że ani
Gmina Dębica, ani Gmina Pilzno nie
dokładają się do prowadzenia tych
placówek).
Poparcie dla starań dotyczących
utrzymania
szkoły
deklarują
również mieszkańcy. Świadczyć
o tym może m.in. ich liczne
przybycie na sesję Rady Gminy
Jodłowa. - Już niedługo matury,
a tu takie zamieszanie. Piąte moje
dziecko chodzi do tej szkoły, a jeszcze
się z takim czymś nie spotkałem.
My zawsze jesteśmy pomijani.
Chcemy tylko, żeby nasi uczniowie
mieli godne warunki do nauki

i zabezpieczoną przyszłość - to tylko
część wypowiedzi mieszkańców.
Głos w sprawie zabrała również
dyrektor placówki. Podkreślała ona
trud jaki został włożony zarówno
w przygotowanie sal lekcyjnych
i pomocy dydaktycznych (m.in.
za 65 tys. wkładu własnego izby
powstała pracownia multimedialna
z
prawdziwego
zdarzenia),
jak i w kompletowanie kadry
pedagogicznej. - Wszystko jest
doskonale prowadzone. Nauczyciele
i uczniowie są jedną rodziną. A teraz
słyszę, że nie ma dotacji. Zawsze
uczono mnie, że szkoła ma być
apolityczna. Nic tego nie rozumiem
i nie chce rozumieć - mówi dyrektor
Teresa Połoska, która przyznaje,
że cała sytuacja bardzo mocno ją
zaskoczyła.

Radni zobaczyli szkołę
i zmienili zdanie
Początkowo
dość
stanowcze
komentarze zwłaszcza ze strony
radnych powiatowych wywodzących
się z Prawa i Sprawiedliwości
oraz Wspólnoty Ziemi Dębickiej
zmieniły się w trakcie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
która odbyła się w budynku LO.
W skład obradujących weszli: Paweł
Adamek,
Władysław
Bielawa,
Piotr Chęciek, Roman Ciszek,
Anna
Gawlik,
Paweł
Jarosz,
Michał Maziarka (przewodniczący
komisji), Agnieszka Radwańska,
Zygmunt Żabicki (Anna Mazur
i przewodniczący Rady Powiatu
Mateusz Smoła też wchodzący
w skład komisji nie byli obecni).
W spotkaniu uczestniczyli ponadto
starosta dębicki Andrzej Reguła,

radny powiatowy Jan Janiga,
przewodniczący
Rady
Gminy
Jodłowa Roman Warzecha, wójt
Robert Mucha, dyrektor szkoły
Teresa
Połoska,
prezes
izby
rzemieślniczej
Andrzej
Kuta,
wicedyrektor wydziału edukacji
w Starostwie Zbigniew Sroczyński.
Członkowie komisji po zapoznaniu
się z sytuacją panującą w szkole
jednogłośnie
poprosili
zarząd
powiatu, by ten podjął działania
mające na celu zabezpieczenie
środków w budżecie, tak, by
uczniowie bez przeszkód mogli
kontynuować naukę, a nauczyciele
w dalszym ciągu mieli pracę.
- Ostatecznie wyraziliśmy nadzieję,
że teraz zarząd podejmie jakieś
kroki mające na celu wygenerowanie
środków, które umożliwią dalsze
funkcjonowanie
placówki.
Poprosiliśmy również o dokładne
obliczenie jakiej wysokości będzie to
suma - mówi Michał Maziarka.
Kwestię
przyszłości
szkoły
w jasnych barwach widzi starosta.
- To jest nasze zadanie i nawet jak
się izba całkowicie wycofa mamy
obowiązek prowadzić placówkę. Nie
ma woli politycznej, ani zamiarów,
aby likwidować szkołę. Placówka
ma się obecnie bardzo dobrze.
Wyniki pokazują, że zaangażowanie
przynosi rezultaty. Myślę, że
społeczeństwo wywalczyło sobie,
żeby ta szkoła, którą kiedyś budowano
w czynie społecznym, funkcjonowała
w dalszym ciągu. Wobec zaistniałej
sytuacji, trzeba zrobić jakąś dopłatę,
ale nie są to „porażające” sumy.
Przygotowujemy w tej kwestii
dokładne wyliczenia - wyjaśnia
Andrzej Reguła. cd. strona obok
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Liceum
Ogólnokształcące
i
Branżowa Szkoła I Stopnia zostały
przekazane
Izbie
Rzemieślniczej
dwa lata temu. Decyzję poprzedziły
kilkuletnie
starania
mieszkańców
o utrzymanie placówki. W maju ubiegłego
roku, biskup tarnowski Andrzej Jeż
poświęcił nowy sztandar dla Liceum im.
Bartosza Głowackiego. Za ponad 900
tys. zł dokonano również gruntownej
termomodernizacji obiektu. W budynku
LO wymieniono m.in. drzwi zewnętrzne,
zmodernizowano instalację centralnego
ogrzewania i ocieplono ściany. Remont
wykonał Zakład Remontowo-Budowlany
Irosław Zięcina z Tarnowa. Inwestycja
możliwa była dzięki złożonemu przez
Gminę Jodłowa wraz ze Związkiem
Gmin Dorzecza Wisłoki wnioskowi
o dofinansowanie projektu (85%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Zmiany, jakie dokonały
się w szkole i budynku, wpłynęły na
wzrost liczby uczniów. W chwili przejęcia
było ich ok. 20. Obecnie w Jodłowej
kształci się blisko 100 osób. W kolejnych
latach prognozowany jest dalszy wzrost,
który związany będzie z wprowadzeniem
w życie 4-letniego liceum. Nie bez

znaczenia jest również rosnący prestiż
placówki.
Zważywszy na ustalenia, jakie zapadły
na komisji oświaty, pozostaje tylko jedno
pytanie - komu potrzebne było to całe
zamieszanie? Częściowo odpowiada na
nie wójt. - Problemy finansowe zostały
stworzone sztucznie na użytek kampanii
wyborczej, aby przekazać gminie do
prowadzenia szkołę w Jodłowej. Miały
one na celu również zniechęcenie mieszkańców do wysyłania dzieci do miejscowej
szkoły i tym samym zwiększenie liczby
uczniów w innych placówkach, które
zmagają się z problemami związanym
z niżem demograficznym - mówi Robert
Mucha.
Największym sukcesem, jaki udało się
osiągnąć jodłowskiej społeczności, jest
to, że polityczny spór nie zaszkodził
w przygotowaniach do egzaminu
dojrzałości. Przypominamy - matura
z języka polskiego już 4 maja.
- Zawsze mówiłem, że jestem optymistą
i ta szkoła przetrwa jeszcze wiele lat.
Teraz, kiedy działa program 500+
i będzie przybywało uczniów, jestem
jeszcze bardziej spokojny o jej przyszłość
- podsumowuje wójt Robert Mucha.

1) Liczba uczniów w każdej ze szkół*:
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 116 uczniów;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 77 uczniów;
c) Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 49 uczniów;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 18 uczniów;
2) Wysokość otrzymywanej przez Powiat subwencji oświatowej
na jednego ucznia każdej ze szkół 2017**:
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 7 591, 58 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 6 521, 97 zł;
c) Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 6 309,79 zł;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 6 546,41 zł;
3) Rzeczywiste koszty utrzymania każdej ze szkół w 2017 roku***:
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 1 826 709,24 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1 203 322,71 zł;
c) Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 758 922,31 zł;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 120 017,52 zł;
4) Koszt utrzymania jednego ucznia w każdej ze szkół****:
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 15 747,49 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 15 627,57 zł;
c) Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 15 409,59 zł;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 6 546,41 zł
5) Wysokość środków przekazywanych na każdą ze szkół w 2017
roku poza przysługującą subwencją:
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 1 006 819,09 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 701 130,70 zł;
c) Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 487 601,16 zł;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 41 460,58 zł;
6) Wysokość środków przekazywana na każdą ze szkół w 2018
rok poza przysługującą subwencją*****:
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 816 200,34 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 611 477,41 zł;
c) Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 84 413,20 zł;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej 27 645,88 zł;

1) Rzeczywiste koszty utrzymania każdej ze szkół w 2012 roku*
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 2 128 929,01 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1 587 437,86 zł;
c) Zespół Szkół w Jodłowej 847 410,49 zł;
2) Rzeczywiste koszty utrzymania każdej ze szkół w 2013 roku*
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 2 129 938,02 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1 474 324,71 zł;
c) Zespół Szkół w Jodłowej 500 154,57zł;
3) Rzeczywiste koszty utrzymania każdej ze szkół w 2014 roku*
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 2 120 740,97 zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1 168 991,25 zł;
c) Zespół Szkół w Jodłowej 425 301,69 zł;
4) Rzeczywiste koszty utrzymania każdej ze szkół w 2015 roku*
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 2 028 333,56zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1 176 951,62zł;
c) Zespół Szkół w Jodłowej 406 716,76zł;
5) Rzeczywiste koszty utrzymania każdej ze szkół w 2016 roku*
a) Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 1 881 714,63zł;
b) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1 131 740,92 zł;
c) Zespół Szkół w Jodłowej 263 901,94 zł;
* w przypadku uczniów szkół publicznych prowadzonych przez powiat
bez uwzględnienia wydatków unijnych

* w przypadków uczniów szkół publicznych prowadzonych przez powiat (średnioroczna wyliczona na podstawie danych SIO 30.09); w przypadku uczniów szkół publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż
JST (średnioroczna wyliczona w oparciu o informację przekazaną przez szkołę w 2017 roku)
** przeliczona liczba uczniów wskazanych w SIO w 30.09.2016
*** w przypadku uczniów szkół publicznych prowadzonych przez powiat bez uwzględnienia wydatków unijnych; w przypadku uczniów szkół publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż JST powiat nie
posiada informacji o kosztach utrzymania szkół (dotacja przekazywana szkole służy dofinansowaniu zadań szkoły, organ prowadzący może dofinansować szkołę ze środków własnych). W w/w wierszu wskazano
wysokość dotacji przekazanej szkole w 2017 roku
**** w przypadku uczniów szkół publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż JST powiat nie posiada informacji o kosztach utrzymania na 1 ucznia. W w/w wierszu wskazano wysokość dotacji przekazanej
szkole w 2017 roku przypadającej na jednego ucznia
***** informacja sporządzona na podstawie planu wydatków i dochodów szkół samorządowych wg planu na 01.01.2018, w przypadku szkół publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż JST przeliczono
w oparciu o metryczkę subwencji na 2018 rok, wskaźnik zwiększający, liczbę uczniów wskazaną w SIO w 30.09.2017
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GMINA JODŁOWA
SIĘ ZMIENIA
TEGOROCZNY BUDŻET PEŁEN INWESTYCJI

W tym budżecie zapisano kwotę w wysokości 1 mln
zł jako dotację 50% wartości zadań realizowanych
wraz z Powiatem Dębickim. Z tego 750 000 zł
przeznaczono na budowę nowego mostu na Potoku
Jodłówka łączącego Jodłową i Dębową, 235 000 zł
na budowę chodnika od centrum Jodłowej w kierunku
mostu Mrozowa Górka, 10 000 zł na przygotowanie
dokumentacji projektowej odcinka chodnika
w Jodłowej Górnej, 5 000 zł na wykonanie
dokumentacji budowy chodnika w Dębowej.
Są środki zabezpieczone na remont sali WDK,
budowę 7 przyobiektowych oczyszczalni ścieków oraz
projektowanie drugiego odcinka sieci wodociągowej.
Na pieniądze mogą liczyć również stowarzyszenia
działające na terenie naszej gminy. Na te działania
Rada Gminy Jodłowa przeznaczyła 49 000 zł.
Gmina Jodłowa jest w trakcie zmian planu

zagospodarowania przestrzennego. Na plany
sołeckie w tym roku zabezpieczona jest kwota
140 000 zł. Na utwardzanie i asfaltowanie dróg Gmina
Jodłowa przeznaczy ponad 700 000 zł. Na utrzymanie
gotowości bojowej OSP w Jodłowej, Dębowej
i Dzwonowej znajdują się środki w wysokości
80 000 zł. Na rewitalizację i ochronę zabytków
Rada Gminy corocznie przeznacza 20 000 zł. Będą
też budowane nowe punkty oświetlenia ulicznego
w Wisowej, Dębowej, Dęborzynie, Jodłowej Dolnej
i na Podkościelu. Wybudowany zostanie również nowy
przystanek w Dębowej w obrębie już istniejącego.
Gmina Jodłowa ciągle powiększa swój majątek
poprzez zakup działek inwestycyjnych. Tylko
w tym roku chce przeznaczyć na ten cel 50 000 zł.
W budżecie zaplanowane i zabezpieczone są środki
na zimowe i bieżące utrzymanie dróg, konserwację

PODATKi BEZ ZMiAN

Rolnicy Gminy Jodłowa płacą
najniższy podatek rolny na
Podkarpaciu.
Stawka podatku
rolnego od czterech lat pozostaje
na tym samym niezmienionym
poziomie i wynosi 60 zł od 1
ha przeliczeniowego z gruntów
stanowiących
gospodarstwo
rolne. Podatek rolny ustala się
na podstawie średniej ceny skupu
żyta ogłaszanej przez prezesa
GUS. Rada Gminy Jodłowa
po raz kolejny obniżyła cenę
żyta z kwoty 52,49 zł do kwoty
24,00 zł za 1 q, czyli mieszkańcy
w 2018 roku zapłacą tylko 46%
stawki maksymalnej. Podstawą
obliczenia
podatku
leśnego
jest
równowartość
pieniężna

0,220 m sześciennych drewna
obliczona według średniej ceny
sprzedaży
drewna
uzyskanej
przez nadleśnictwo za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedniego.
Stawka podatku leśnego w 2017 r.
wynosiła 42,02 zł od 1 ha lasu.
Stawki podatku od środków
transportu również pozostały bez
zmian. Dochody z tego podatku
w 2017 r. wyniosły 21 837,60 zł.
Z czego 11 809,00 zł pochodzi
z Jodłowej Górnej, 9 293,60
zł Jodłowej Dolnej i 735,00 zł
z Zagórza. Z tytułu podatku rolnego
w 2017 r. do budżetu Gminy
Jodłowa wpłynęło 201 763,32 zł,
a z podatku leśnego 51 692,85 zł.

rowów, oświetlenie drogowe, wykaszanie poboczy
i wiele innych zadań wynikających z charakteru pracy
Gminnego Zakładu Komunalnego i Gminy Jodłowa.

Dochody budżetu: 240 687 26 zł
Dochody bieżące: 205 015 52 zł
Dochody majątkowe: 3 567 174 zł
Wydatki budżetowe: 25 208 726 zł
Wydatki bieżące: 19 807 734 zł
Wydatki inwestycyjne: 5 400 992 zł
Rezerwa ogólna: 150 000 zł
Rezerwa celowa: 110 000 zł
stan na 10.02.2018 r.

PONAD 150 „SOlARóW” DO ZAMONTOWANiA
Gm. Jodłowa otrzymała informację,
na którą czekało wielu mieszkańców.
Wniosek pn. „Instalacja systemów
odnawialnych
źródeł
energii
na
terenie
gmin
należących
do Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki” otrzymał dofinansowanie
w ramach osi priorytetowej III.
Spośród 69 projektów pozytywną
wiadomość otrzymało zaledwie
14. Gm. Jodłowa wraz z gminami
wchodzącymi w skład ZGDW
otrzymała dofinansowanie na łączną
kwotę 9 925 621,90 zł. Całkowita
wartość projektu wynosi 15 388
605,60 zł. Dzięki tym środkom
będziemy
mogli
zamontować
151
instalacji
solarnych
na
budynkach prywatnych. Koszt
montażu wyniesie 1 905 941,50
złotych. Dofinansowanie wyniesie

70 % tej kwoty. Na liście rezerwowej
wciąż pozostaje jednak 145 osób.
Termin rozpoczęcia pierwszych
prac związanych z montażem
instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych planowany
jest na
czerwiec br. Obecnie
w Gminie Jodłowa zamontowane
jest na budynkach mieszkalnych
285 instalacji solarnych w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Szwajcarskich. Po
zrealizowaniu projektu na terenie
gminy będzie wykonane już 436
instalacji. Gmina będzie ubiegać
się także o dodatkowe środki na
montaż instalacji solarnych dla
osób znajdujących się na liście
rezerwowej oraz złoży wnioski
na realizację zadań związanych
z montażem pozostałych typów OZE.

JAK ZMIENIŁO SIĘ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO
TERMOMODERNIZACJI

PRZED
TERMOMODERNIZACJĄ
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NOWA PłyTA
„JODłOWiAN”

Znana
już
nie
tylko
w Jodłowej, ale również
poza jej granicami kapela
„Jodłowianie” wydaje nową
płytę. Grupa działająca przy
Gminnym Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Jodłowej nie
próżnuje. Występy, koncerty
a także promocja gminy to jej
główny cel.
Zespół ma na swoim koncie
dwa krążki: „Ej Łod Jodłowy”
oraz „Hej przez Jodłową
przez wieś”. Teraz pracuje
nad
kolejnym.
Znajdzie
się na nim 19 utworów
ludowych: 1. Ej nie kochaj
chłopca jodłowiana, 2. Polka
Alka, 3. Szynkaweczka, 4.
My są chłopcy od Jodłowej,
5. Tam daleko za miastem,
6. Ej cichy wieczór, 7. Polka
pstrykana, 8. Polka Franka,
9. W ogródeczku, 10. W
niedziele, 11. Ta noc, 12.
Cyraneczka, 13. Dziewczyno

rozsuń firanki, 14. Z tamtej
strony jeziora, 15. Łączko
zielona, 16. Na tej łące
zielonej, 17. Na podwórzu
Kacek nima, 18. Sła panna
przez wioskę, 19. Z wieczora
na wieczór. Płyta nagrywana
jest
w
Profesjonalnym
Studiu Nagrań i Masteringu
w
Cieklinie
„REGNAT
STUDIO”.
Termin
jej
wydania zaplanowano na
maj. Kapelę „Jodłowianie”
tworzy
10-cio
osobowa
grupa:
kontrabas-Zygmunt
Augustowski,
skrzypceBeata
Delikat,
skrzypce
sekund-Beata
Bochnia,
akordeon- Władysław Szpak,
klarnet-Henryk Głaz, trąbkaFranciszek Jałowiec, trąbkaAlojzy Kosowski. Wokal:
Barbara
Chuda,
Maria
Malinowska
oraz
Anna
Mikrut.

POćWiCZyMy NA śWiEżyM POWiETRZU!
Przy Szkole Podstawowej nr 1
w Jodłowej powstanie siłownia
zewnętrzna. Miejsce to wyposażone
będzie w szereg urządzeń, na
których będzie mógł trenować każdy
mieszkaniec naszej gminy. Pojawią się
tam: pylon dwustanowiskowy, orbitrek,
prasa nożna, biegacz, prasa ręczna,
wahadło, wyciąg górny, wioślarz,
rower, jeździec, motyl A, motyl B,
narciarz oraz ławka do odpoczynku.
Koszt budowy siłowni zewnętrznej
wyniesie 42 933,60 zł. Całą tę kwotę
pokryje dofinansowanie.
Inwestycja będzie realizowana w ramach
projektu współpracy Lokalnej Grupy
Działania „LIWOCZ” na terenie Gminy
Jodłowa. Zadanie to zostanie wykonane

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność na
lata 2016-2022 LGD „LIWOCZ”,
w zakresie działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, poddziałania
19.3 „Przygotowanie i realizacja
działań
w
zakresie
współpracy
z lokalną grupą działania” objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Cele
współpracy to: poprawa jakości
życia,
aktywizacja
mieszkańców,
podniesienie atrakcyjności obszaru
objętego projektem oraz rozwój
wspólnych działań poprzez budowę
infrastruktury
rekreacyjnej
oraz
działania promocyjne.

„ZAKąTEK MAlUCHA” CZEKA
NA PRZEDSZKOlAKi
Ruszyła rekrutacja na rok 2018/2019
do Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” w Jodłowej. Oferta
edukacyjna przedszkola skierowana
jest przede wszystkim do najmłodszych
dzieci (od 2,5 lat), lecz istnieje również
możliwość realizowania rocznego
przygotowania przedszkolnego przez
dzieci w wieku 6 lat, zamieszkujących
na terenie Gminy Jodłowa oraz na
terenie gmin sąsiednich. Przedszkole
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną. Na każdą z utworzonych
grup wiekowych przypada dwóch
opiekunów, co umożliwia zapewnienie
jak najlepszego poziomu kształcenia
i opieki. Placówka działa przez cały rok,
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.00 do 16.00 za wyjątkiem świąt
i dni ustawowo wolnych.
Niepubliczne Przedszkole „Zakątek
Malucha”
w
Jodłowej
oferuje
dzieciom
mnóstwo
bezpłatnych
zajęć dodatkowych, prowadzonych
w
godzinach
pracy
placówki.
Z obecnością dziecka w przedszkolu
wiązać się będą koszty opłaty czesnego
tylko przy pobycie powyżej 5-ciu
godzin w wysokości 100 zł. Pobyt
5-cio godzinny nie podlega opłacie

czesnego. Żywienie odbywa się
w formie cateringu. Całodniowa stawka
żywieniowa to 8,50 (śniadanie, obiad
dwudaniowy, podwieczorek) i podlega
odpisom podczas nieobecności. Dzieci
przebywające w placówce do 5-ciu
godzin wykupują tylko śniadania,
obiad nie jest obowiązkowy. Nabór do
Przedszkola „Zakątek Malucha” trwać
będzie do wyczerpania wolnych miejsc.
Spośród wielu kryteriów przyjęcia,
główne
znaczenie
będzie
miała
kolejność zgłoszeń. Druki dostępne
są na stronie internetowej placówki
www.przedszkole-jodlowa.pl
lub
w budynku przedszkola. Dokumenty
należy uzupełnić i złożyć w placówce.
Chętne dzieci zapraszamy jeszcze
w tym roku, co da gwarancję otrzymania
kontynuacji na rok następny, bez
udziału w procesie rekrutacyjnym.
Do końca czerwca zapraszamy dzieci
na „Dni adaptacji”, podczas których
można obejrzeć budynek przedszkola
i pozostawić malucha (od 9.30 do
11.30) w celu zapoznania się z grupą
i wychowawcami. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem telefonu
660 190 856 oraz 788 922 049.
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„DROGOWy ROZKłAD JAZDy”
CZYLI INFORMATOR INWESTYCYJNY

1. Remont ciągu dróg gminnych: „Janiga-Wal” oraz „Marszałek-Skopek”
w miejscowości Jodłowa. Wartość zadania wyniosła 246 790,62 zł brutto.
Przyznane dofinansowanie 192 773,00 zł. Wykonano 1258 m nowej
nawierzchni bitumicznej oraz odtworzono prawie 300 m podbudowy
z kruszyw łamanych. Oczyszczono rowy i odtworzono pobocza wzdłuż
całego odcinka drogi.
2. Przebudowa drogi gminnej „Czech-Pańskie Pola” w miejscowości
Jodłowa. Wartość zadania wyniosła 568 571,65 zł. Przyznane dofinansowanie
342 712,00 zł. Wykonany odcinek drogi z nową nawierzchnią bitumicznoasfaltową liczy 1282 m a szerokość jezdni to 3 m. Oczyszczono rowy
i odtworzono pobocza wzdłuż całego odcinka drogi.
Zadania zgłoszone do dofinansowania remontu i przebudowy dróg gminnych
do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych w 2018 roku:
1. Przebudowa drogi gminnej “Gilowa-Wisowa” wraz z przepustami
w miejscowości Jodłowa. Zakres prac obejmuje przebudowę podbudowy
i nawierzchni drogi w odc. 1472 m, remont 7 szt. przepustów pod koroną
drogi oraz przebudowę przepustu na Jodłówce. Oczyszczenie rowów
i odtworzenie poboczy. Wartość kosztorysowa zadania 930 000,00 zł,
dofinansowanie 80% wartości zadania.
2. Przebudowa drogi gminnej “Furman” w miejscowości Jodłowa. Zakres
prac obejmuje przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi w odc. 350 m,
oczyszczenie rowów i odtworzenie poboczy. Wartość kosztorysowa zadania
160 000,00 zł w tym 80% dofinansowania.
3. Przebudowa drogi gminnej „Jantas R.” w miejscowości Jodłowa. Zakres
prac obejmuje przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi w odc. 709 m,
oczyszczenie rowów i odtworzenie poboczy. Wartość kosztorysowa zadania
320 000,00 zł w tym 80% dofinansowania.
4. Przebudowa drogi gminnej “Średnie Pole” w miejscowości Dębowa.
Zakres prac obejmuje przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi w odc.
1290 m, oczyszczenie rowów i odtworzenie poboczy. Wartość kosztorysowa
zadania 640 000,00 zł w tym 80% dofinansowania.
5. Remont drogi gminnej „Na Sybir” w miejscowości Dębowa. Zakres prac
obejmuje remont nawierzchni drogi w odc. 600 m, oczyszczenie rowów
i odtworzenie poboczy. Wartość kosztorysowa zadania 270 000,00 zł w tym
80% dofinansowania.
Wykonane zadania w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych” w roku 2017 - dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
1. Remont drogi gminnej „Janiga A.” w miejscowości Jodłowa (droga
o długości 164 mb i średniej szerokości 2,6 m). Wykonany zakres robót:
profilowanie i zagęszczenie podłoża, nawierzchnia z kamienia tłuczonego.
Wartość zadania 8 662,55 zł w tym dotacja 7169,99 zł.
2. Remont drogi gminnej „Na Bieniasa” w miejscowości Dębowa, gm.
Jodłowa (droga o długości 240 mb i średniej szerokości 2,6 m). Wykonany
zakres robót: profilowanie i zagęszczenie podłoża, nawierzchnia z kamienia
tłuczonego. Wartość zadania 9 981,75 zł w tym dotacja 8 261,89 zł
3. Remont drogi gminnej „Studniarz K.” w miejscowości Dębowa, gm.
Jodłowa (droga o długości 355 mb i średniej szerokości 2,6 m). Wykonany
zakres robót: profilowanie i zagęszczenie podłoża, nawierzchnia z kamienia

tłuczonego, wymiana uszkodzonego przepustu wraz z przyczółkami
betonowymi na wlocie i wylocie. Wartość zadania 26 057,89 zł w tym
dotacja 21 568,11 zł
Planowane zadania w ramach programu „Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do gospodarstw gruntów rolnych” w roku 2018:
1. Remont drogi gminnej „Nad Gminą (Piekielniak)” w miejscowości
Jodłowa
2. Remont drogi gminnej „Podraza-Kapłon” w miejscowości Dębowa
3. Remont drogi gminnej „Szlak Węgierski” w miejscowości Jodłowa
Planowane bieżące remonty dróg gminnych (m.in. asfaltowanie) w roku
2018 - środki własne Gminy Jodłowa.
1. Przebudowa drogi gminnej „Leja - Bawiec” w miejscowości Jodłowa.
2. Przebudowa drogi gminnej „Janiga A.” w miejscowości Jodłowa.
3. Remont drogi gminnej „Bator - Warzecha” w miejscowości Jodłowa.
4. Remont nawierzchni zajezdni autobusowej na działce o nr ewid. 1822/2
w miejscowości Jodłowa.
5. Przebudowa drogi gminnej “Czmil” w miejscowości Jodłowa.
6. Remont drogi gminnej „Kupczyk - Błaszczyk” w miejscowości Jodłowa.
7. Przebudowa drogi gminnej „Furgał” w miejscowości Jodłowa.
8. Przebudowa drogi gminnej “Jodłowa Górna Kościół” w miejscowości
Jodłowa.
9. Remont nawierzchni utwardzonej działki o nr ewid. 5442 (Wisowa
Szkoła) w miejscowości Jodłowa.
10. Remont drogi gminnej “Przez Wieś Wschód” w miejscowości Wisowa.
11. Przebudowa drogi gminnej „Osiny” w miejscowości Zagórze.
12. Przebudowa drogi gminnej “Do Kmiecika” w miejscowości Dzwonowa.
13. Przebudowa drogi gminnej „Podlesie Biedoszyce” w miejscowości
Jodłowa.
14. Przebudowa drogi gminnej “Kontener Patyk” w miejscowości Dębowa.
15. Przebudowa drogi gminnej „Na Bieniasa” w miejscowości Dębowa,
gm. Jodłowa.
16. Przebudowa drogi gminnej „Stręk P.” w miejscowości Jodłowa.
17. Przebudowa drogi gminnej “Siepiela Dębowa” w miejscowości Dębowa.
18. Przebudowa drogi gminnej “Janiga-Szukała” w miejscowości Jodłowa.
19. Przebudowa drogi gminnej „Szynal Z. Potas” w miejscowości Jodłowa.
łącznie do wykonania jest ponad 3 km nawierzchni, o wartości
przekraczającej 700 tys. zł.
Wykonane prace w ramach planów sołeckich i bieżących wydatków we
wszystkich sołectwach w roku 2017:
1. Utwardzono 4,5 km dróg gminnych kruszywem w ilości ok. 900 ton.
2. Wymieniono 102 szt. przepustów bet.
3. Wprawiono 138 m rur typu Pragma (dwuściennych PP).
4. Oczyszczono prawie 3,5 km rowów przydrożnych.
5. Wykonano prace ziemne: profilowanie nawierzchni, ścinanie skarp
i poboczy.
łączna wartość wykonanych prac: 249 tys. zł.

NiE DAJ Się OSZUKAć NA NOWy SPOSóB ZłODZiEJi
Oszuści znają różne sposoby „na wnuczka”, „na policjanta”,
„na pracownika sieci kablowej”,
czy „listonosza”. W ostatnim
czasie
pojawił
się
nowy
sposób nielegalnego zarobku
- „na pracownika ZUS”.
Do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych dotarły informacje
od klientów (głównie osób
starszych),
o
rzekomych
telefonach od pracowników
ZUS, którzy proponują spotkania
w sprawie dziedziczenia składek
z
subkonta
w
zakładzie
i konta OFE. Usługa doradztwa
w tym zakresie rzekomo

miała być usługą płatną.
Warto
pamiętać,
że
pracownicy
ZUS-u
nie
wydzwaniają do swoich klientów.
Nie odwiedzają ich również
w domu poza sytuacją kontroli
prawidłowości
wykorzystania
zwolnienia lekarskiego. Wówczas
jednak każdy pracownik zakładu
ma obowiązek wylegitymować się
i przedstawić powód wizyty
- mówi Wojciech Dyląg,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie podkarpackim.
Do
ZUS-u
docierały
również
sygnały
odnośnie
pism zawierających fałszywe

numery rachunku składkowego.
Między innymi przedsiębiorcy
otrzymywali „podejrzane” listy
z nowymi danymi do wypełnienia.
Wszyscy,
którzy
mają
wątpliwości odnośnie wpłat
do ZUS - na obowiązujących
od stycznia 2018 roku nowych
zasadach tzw. e-SKŁADKA
mogą
sprawdzić
swój
indywidualny numer rachunku
składkowego - na www.zus.
pl (zakładka e-SKŁADKA), na
www.eskladka.pl.; dzwoniąc na
Centrum Obsługi Klienta (22 560
16 00) lub w każdej placówce
ZUS u doradcy płatnika składek.
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STO lAT TEMU ODZySKAliśMy
NiEPODlEGłOść
Odzyskanie wolności przez Polskę
to najszczęśliwsze chwile w dziejach
naszego narodu. Dla społeczeństwa
polskiego
to
jedno
z
najważniejszych
świąt
państwowych. Po 123 latach niewoli
naznaczonej
walką,
przelaną
krwią i cierpieniem wielu pokoleń
Polek i Polaków POLSKA–NASZ
KRAJ odzyskała suwerenność.
Ze
względu
na
działania
zaborców w latach 1772, 1793
i 1795 Rzeczpospolita przestała
istnieć na mapie Europy. Walka
o niepodległość trwała ponad 100
lat w wojnach napoleońskich,
zrywach
niepodległościowych,
powstaniach: listopadowym (1830
rok) oraz styczniowym (1863
rok) a także na polach bitew
I wojny światowej 1914-1918.
Odbudowa państwowości po latach
trudu i niepowodzeń była procesem
złożonym. Postacią pierwszorzędną,
która
odegrała
ważną
rolę
w kształtowaniu tego zwycięstwa
był marszałek Józef Piłsudski. 10
listopada 1918 rok powrócił do
Warszawy zwolniony z więzienia
w Magdeburgu. Dzień później,
11 listopada podpisano zawieszenie
broni na froncie zachodnim. Tego
samego dnia dekretem Rada
Regencyjna
oddała
Józefowi
Piłsudskiemu naczelne dowództwo
nad wojskiem. 14 listopada Rada
Regencyjna została rozwiązana
a władzę w państwie, które
zaczynało tworzyć się od początku
otrzymał marszałek Józef Piłsudski.
Bohaterowie tamtych czasów
mimo aresztowań, bólu, cierpienia,
rozłąki z bliskimi i represji chronili
narodową tożsamość, tradycję,
kulturę oraz obyczaje. Alojzy

Feliński pisał: „Boże coś Polskę
przez tak długie wieki otaczał
blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe
ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę
wolną racz nam wrócić, Panie”.
Nasi rodacy, w tym również
mieszkańcy
Gminy
Jodłowa
poddawani byli okrutnym próbom
przez zaborców. Jodłowa po
I
rozbiorze
Polski
dostała
się do zaboru austriackiego,
mając
charakter
typowego
galicyjskiego miasteczka. Podczas
I wojny światowej pomimo
trzykrotnego przebiegu frontu,
miasteczko zostało oszczędzone.
W
latach
siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XIX wieku
nastąpił
początek
emigracji
Jodłowian poza granice Polski.
Wielu Jodłowian wyjechało na
Węgry, do Czech i Francji. Niemal
z każdego domu na terenie Jodłowej
jedna lub dwie osoby. Emigracja
była zabroniona przez zaborców
austriackich. Ci, którzy nie mogli
opuścić rodzinnych stron legalnie
uciekali do zaboru pruskiego
i wyjeżdżali do Ameryki. Wśród
osób, które wyjechały są między
innymi: Jakub Janiga, Stanisław
Mitoraj,
Franciszek
Kopacz,
Stanisław
Pytlik,
Katarzyna
Rybińska,
Anna
Winiarska,
Marzena Aniela Kapłon, Zofia
Syp oraz rodziny: Nosali, Janigów,
Zawiślaków, Kaczków i inne.
Niektórzy obecnie przyjeżdżają
do Jodłowej, utrzymując kontakt
ze swoimi krewnymi. Dla nich
i innych bohaterów tamtych
czasów marzenia o wolności
spełniły się wraz z klęską zaborców
i zakończeniem I wojny światowej.

został
uroczystym
Świętem
Niepodległości na mocy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1937 roku
Święto to zostało zniesione po II
wojnie światowej w 1945 roku,
a następnie przywrócone ustawą
z dnia 15 lutego 1989 roku.
Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym
100-lecia
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości.
W Gminie Jodłowa finałem
uroczystych obchodów będą: Bieg
dla Niepodległej oraz Koncert
„100 lat Polsko”, na które już
dzisiaj serdecznie zapraszamy.
(Na zadjęciu - ubiegłoroczne
uroczystości
niepodległościowe
w
jodłowskim sanktuarium)

BlUE CAfE
NA DOżyNKi
Już po raz drugi
w Jodłowej odbędą się
Dożynki Powiatowe.
W niedzielę 2 września czeka nas moc
atrakcji. W programie
oprócz ceremoniału
dożynkowego
przewidziano również
prezentacje wieńców
oraz występy zespołów.
Gwiazdą tegorocznej
imprezy będzie
zespół BLUE CAFE zdobywca dziesiątek
nagród muzycznych
a także reprezentant
Polski na 49 Konkursie
Piosenki Eurowizji.
Znany w dużej mierze
z takich przebojów jak:
„You May Be In Love”,
„Do nieba, do piekła”,
czy „Buena”.

130 lAT STRAży
W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna
w Jodłowej będzie
świętować 130-lecie.
Jednostka powstała
w 1888 roku, grupę
założycielską tworzyli:
Kazimierz Kapłon,
Wojciech Grębski,
Michał Grębski
i Jan Kita. Wsparcia
udzielił także
ówczesny proboszcz
ks. Jan Kolbuszewski.
Zmieniały się czasy,
rzeczywistość
przynosiła nowe
wyzwania, lecz istota
straży przetrwała
i coraz bardziej się
rozwija. Uroczystości
jubileuszowe
planowane są na 3
czerwca. Będzie to
okazja do złożenia
podziękowań druhom
za długoletnią i
wzorową służbę
na rzecz ochrony
przeciwpożarowej.

Dzień 11 listopada ustanowiony

W TyM ROKU WNiOSKi TylKO ElEKTRONiCZNE
Zgodnie
z
rozporządzeniem
Komisji
Europejskiej
wnioski
o powierzchnie deklarowane
do
płatności
powinny być składane
w wersji elektronicznej.
Od 15 marca stosowna
aplikacja
eWniosekPlus
dostępna jest na stronie
internetowej - www.arimr.
gov.pl.
Można
złożyć
wniosek, gdy nastąpiły
zmiany w powierzchniach
deklarowanych do płatności
lub
bez
konieczności
modyfikowania
danych
w
przypadku,
gdy
powierzchnie deklarowane

nie
uległy
zmianie
w stosunku do poprzedniego
roku (w takim przypadku
następuję
uproszczony
tryb składania wniosku).
Do innych korzyści wersji
elektronicznej zalicza się
również m.in. automatyczne
wypełnienie
części
wniosku
na
podstawie
rysowanych upraw oraz
tzw.
kontrola
wstępna
w
zakresie
przekroczenia
maksymalnego
kwalifikowanego obszaru
do płatności oraz tzw.
kontrole
krzyżowe
umożliwiające korygowanie
danych w okresie składania

wniosków
bez
ryzyka
zmniejszeń i kar w zakresie
płatności.
Ułatwieniem
wprowadzonym
wraz
z wnioskiem składanym za
pomocą Internetu są także
wyświetlane na bieżąco
w trakcie wypełniania
wskazówki w zakresie
uzupełniania pól i dołączania
wymaganych załączników.
Do eWniosekPlus można
się zalogować za pomocą
dotychczasowego
konta
(login i hasło) lub stworzyć
nowe konto na stronie
www.airmr.gov.pl.
Do
rejestracji konieczny jest
- numer identyfikacyjny

(„numer gospodarstwa”),
kwota ostatniego przelewu
otrzymanego z ARIMR,
zrealizowanego w roku
2017 (w przypadku, gdy
rolnik w danym dniu
otrzymał więcej niż jeden
przelew należy wprowadzić
kwotę z największego
przelewu, w przypadku
braku otrzymania przelewu
od ARIMR w 2017 roku
należy
wprowadzić
wartość 0), osiem ostatnich
cyfr numeru rachunku
bankowego
wskazanego
we wniosku o wpisie do
ewidencji
producentów,
ewidencji
gospodarstw

rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie
płatności.
Następnie
należy wypełnić wniosek
o przyznanie płatności na rok
2018, dołączyć wymagane
dokumenty oraz pobrać
potwierdzenie
wysłania.
Dodatkowe informacje
można
uzyskać
pod
numerem telefonu 800-3800-84, na stronie - www.
airmr.gov.pl,
wysyłając
wiadomość
na
adres
info@arimar.gov.pl
oraz
w punktach informacyjnych
ARiMR. Zdaniem agencji
prawidłowo
wypełnione
wnioski nie będą wymagały

dodatkowych
wyjaśnień
składanych przez rolników
co
w
konsekwencji
przyspieszy obsługę oraz
da szansę na wcześniejszą
wypłatę
płatności.
Złożenie
wniosku
w
formie
papierowej
będzie możliwe jedynie
dla tych rolników, którzy
nie są w stanie złożyć
wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie
nie
mogą
skorzystać
z pomocy technicznej
zapewnionej przez biuro
powiatowe
ARiMR.
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NASZE liCEUM MA JUż
BliSKO 80 lAT
oczątki
działalności
szkoły średniej na terenie
Jodłowej sięgają czasów
okupacji. Zrodziła się ona na
bazie konspiracyjnego nauczania
prowadzonego w Jodłowej i Lubczy
w latach 1939-1945. Właściwe
komplety utworzono w maju 1940
roku. W 1942 roku nad Gminą
Jodłowa
roztoczyła
opiekę
w zakresie tajnej oświaty Powiatowa
Komisja Oświaty i Kultury i odtąd
tajne nauczanie na terenie Jodłowej
zostało uznane za zorganizowane.
W tych czasach uzyskanie dyplomu
było bardzo trudne z powodu dużej
odległości do miast Jasła, Tarnowa
czy Dębicy oraz braku komunikacji z
powodu zaminowanych dróg i mostów.
Postanowiono wówczas starać się
o zezwolenie na otwarcie gimnazjum
na miejscu. Dzięki działaniom
Czesława
Wojewody,
Starosta
Jasielski, a następnie Naczelnik
Szkolnictwa Średniego wyrazili
zgodę na utworzenie gimnazjum
w Lubczy. Oficjalnie Gimnazjum im.
ks. Józefa Lenartowicza w Lubczy
zostało otwarte 5 lutego 1945 roku.
Od 1 września 1945 roku z powodu
braku lokalu szkołę przeniesiono
do Jodłowej jako Samorządowe
Gimnazjum i Liceum, które podlegało
Kuratorium
Okręgu
Szkolnego
Rzeszowskiego. Zaczęto czynić
starania o upaństwowienie szkoły.
Dzięki
dużemu
zaangażowaniu
pana
Czesława
Wojewody,
od dnia 1 lutego 1947 roku
w Jodłowej zaczęło funkcjonować
Państwowe
Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące typu
humanistycznego
im.
Bartosza
Głowackiego.
Kolejno
funkcje
dyrektora tej szkoły pełnili: Czesław
Wojewoda do 1950 r., Antoni Wójcik
do 1956 r., Jan Gil (były więzień
obozów koncentracyjnych) od 19561961, Jarosław Dryla od 1961-1976,
Michał Stój od 1976-1981, Andrzej
Nowak od 1981-1992, Anna Jońca
od 1992-1995, Krystyna Salach od
1995-2005, Ewa Grzyb od 20052016. Początkowo szkoła mieściła
się w budynku wzniesionym dla
Spółdzielni tzw. Składnicy, który
został przejęty po wyzwoleniu przez
GS „Samopomoc Chłopska.” Mury
budynku poszerzono przywiezionym
z Koźla (woj. opolskie) barakiem
powehrmachtowskim.
To pomieszczenie było przez wiele
lat szkołą, salą kinowo-imprezową,
domem kultury. W roku 1957 został
powołany Komitet Budowy Liceum
Ogólnokształcącego,
którego
przewodniczącym został były prof.
Jan Gil. Duże zasługi miał również

P

ówczesny ks. proboszcz Jan Mleczko,
który pomógł pozyskać działkę pod
budowę nowego budynku. Budowę
rozpoczęto w 1968 roku (na zdjęciu
poniżej), natomiast do użytkowania
budynek oddano rok później. Szkoła
wykształciła wiele wspaniałych
osób, które dzisiaj pracują w kraju
i za granicą.
W związku z nowymi wyzwaniami
oraz oczekiwaniami młodzieży,
celem uzyskania wysokiej jakości

kształcenia, w dniu 12 lutego 2016
roku Rada Powiatu Dębickiego
podjęła uchwałę, aby od dnia
1 września 2016 roku sieć Szkół
Ponadgimnazjalnych prowadziła Izba
Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie.
Celem przekazania było stworzenie
atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla
młodzieży. Nowy podmiot posiada
bogate doświadczenie, prowadząc
szkoły w Pilźnie oraz Tarnowie,

a obecnie również w Jodłowej,
gdzie kształcona jest młodzież
w ponad 30 zawodach. W ofercie
skierowanej do uczniów
liceum
znajdują się trzy profile kierunkowe
- medyczny (biologia i chemia),
turystyczny (geografia, historia,
wos), politechniczny (matematyka,
fizyka, informatyka).
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REMONT POMiESZCZEń W BUDyNKACH
CKiS ZAKOńCZONy

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej
w
Jodłowej
przeprowadził
remont
wszystkich
pomieszczeń
znajdujących się na parterze
w budynku Centrum Kultury
i Sportu w Jodłowej Górnej,
które zostały zalane podczas
powodzi w 2010 r. Remont
związany z likwidacją szkody
powodziowej
w
całości
wykonano ze środków, które
Gmina Jodłowa otrzymała po
dokonaniu zgłoszenia w firmie
ubezpieczeniowej.
Zakres
wykonanych prac był ściśle
związany z przywróceniem
do
należytego
stanu
technicznego pomieszczeń, w
których uszkodzeniu uległy
wewnętrzne płytowe skrzydła
drzwiowe, część posadzek

z płytek ceramicznych oraz
tynki i powłoki malarskie
dolnych części ścian. Dokonano
osuszenia
i
odgrzybienia
zawilgoconych
podłoży.
Najbardziej
zniszczone
pomieszczenia
wymagały
skucia i uzupełnienia tynku.
Uszkodzone
skrzydła
drzwiowe zastąpiono nowymi
odpornymi
na
działanie
wilgoci wykonanymi z blachy
malowanej
proszkowo.
W pomieszczeniach dodatkowo
wykonano opaskę z płytek
ceramicznych do wysokości
0,5 m ponad poziom posadzek.
Wszystkie
inne
budynki
Gminne są ubezpieczone na
wypadek powstania straty
bądź
uszkodzenia
mienia
w
danej
nieruchomości.

CENTRUM KUlTURy i SPORTU W JODłOWEJ GóRNEJ (POWyżEJ) ORAZ SZKOłA PODSTAWOWA
i SAlA GiMNASTyCZNA W JODłOWEJ (PONiżEJ) PO REMONTACH PREZENTUJą Się ZNAKOMiCiE

iZBA RZEMiEślNiCZA STWARZA
NOWE MOżliWOśCi

Dwunastego marca odbyło się
uroczyste otwarcie „CKZiU
Edukator”,
które
powstało
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
2014-2020.
Uroczystość
odbyła
się
w siedzibie Izby Rzemieślniczej
w Tarnowie ul. Kochanowskiego
32. Młodzież LO w Jodłowej
(zespół muzyczny oraz chór)
uświetniła uroczystość oprawą
muzyczną.
Uczniowie
pod
przewodnictwem pana Łukasza
Chorążaka zagrali i zaśpiewali
między innymi hymn Izby
Rzemieślniczej.
Uroczystość
rozpoczął prezes Andrzej Kuta,
witając gości, po czym nastąpiło
przecięcie wstęgi i poświęcenie
pracowni,
które
powstały
w ramach CKZiU Edukator.
Na uroczystościach obecni byli
m.in. Marszałek Województwa
Małopolskiego dr hab. Stanisław
Sorys,
zastępca
Dyrektora
Małopolskiego
Centrum

Przedsiębiorczości
Sylwia
Bednarczyk-Mikuła,
prezes
Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
- Andrzej Kuta oraz wójt
Gminy Jodłowa Robert Mucha.
Zgromadzeni goście zwiedzili
pracownie, które tworzą CKZiU
Edukator: pracownię fryzjerską,
pracownię
kosmetyczną,
pracownię
technologii
gastronomicznej,
stanowisko
barowe z salą restauracyjną,
pracownię komunikacji językowej.
Otwarcie
stwarza
nowe
możliwości dla uczniów, którzy
będą mogli uzyskać dodatkowe
umiejętności,
certyfikaty
i uprawnienia do wykonywania
Jednostki OSP jak
zawodu między innymi fryzjerka,
co roku z nowym sprzętem
kosmetyczka,
wizażystka,
kelner,
kucharz,
cukiernik,
Jednostki
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
barman oraz wezmą udział
działające na terenie Gminy Jodłowa corocznie są
w płatnych stażach u pracodawców.
doposażane w nowy sprzęt. Jednostką, która ma
go zdecydowanie najwięcej jest OSP Jodłowa,
należąca do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. W swoich zasobach ma już prądownicę
pianową, prądownice wodne oraz linki strażackie
RESTRUKTURyZACJA
zakupione ze środków finansowych otrzymanych
MAłyCH GOSPODARSTW
w ramach funduszu prewencyjnego z Towarzystwa
W niedługim terminie ARiMR w środki trwałe, a II Ubezpieczeń Wzajemnych, a także mundury
ogłosi nabór na premię transze można wykorzystać strażackie (dotacja 1 000 zł z firm ubezpieczeniw
ramach
poddziałania w
inwestycje
obrotowe. owych). Pozostałe zastępy w 2017 roku otrzymały
restrukturyzacja
małych Obowiązkiem
beneficjenta pasy strażackie, zatrzaśniki i kominiarki.
gospodarstw. Jest to dotacja dla jest utrzymanie produkcji Na utrzymanie i zapewnienie gotowości
małych gospodarstw, których w
gospodarstwie
przez bojowej jednostek OSP (m.in. przeglądy,
wielkość ekonomiczna liczona 5 lat od daty I płatności, paliwa,
badania
druhów
i
ekwiwalent)
jest z produkcji roślinnej podniesienie
wzrostu w 2017 roku wydano 64 423,92
złotych.
oraz zwierzęcej, i nie może wielkości
ekonomicznej Ponadto w tym roku zostały zakupione do
przekroczyć 10 tys. euro. o 20% w stosunku do roku samochodu
pożarniczego
OSP
Dzwonowa
O premię mogą ubiegać się wyjściowego,
prowadzenia dwie opony, pachołek i podnośnik oraz węże
rolnicy ubezpieczeni w KRUS. ewidencji
przychodów tłoczne za kwotę 2 102,94 złotych. Odpowiednie
Kwota dofinansowania to 60 i
rozchodów.
Rolników wyposażenie
jednostek
Ochotniczej Straży
000 zł, która wypłacana jest zainteresowanych programem Pożarnej wpływa na lepsze i sprawniejsze
w dwóch transzach (pierwsza zapraszamy do Doradztwa funkcjonowanie podczas prowadzonych działań
to 48 000 zł, druga 12 000 po w
celu
pozyskania ratowniczo-gaśniczych oraz wpływa na wzrost
zrealizowaniu biznesplanu). niezbędnych
informacji poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.
Kwotę I transzy należy o szczegółach poddziałania.
wykorzystać na inwestycje

JEST KASA DlA STRAżAKóW
Minister Sprawiedliwości również
doposaży nasze jednostki
Na początku br. został złożony wniosek do
Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie
jednostek OSP Gminy Jodłowa w sprzęt ratowniczy
niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym.
Gmina ubiegała się o ponad 34 tys. zl na zakup
3 defibrylatorów, 2 toreb ratowniczych, zestawu PSP
R1 kompletnego wraz z deską i szynami, kamizelek
ratunkowych wodnych z kołami ratunkowymi
oraz kamizelek asekuracyjno - wypornościowych.
W marcu została podpisana umowa z Ministrem
Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
w zakresie wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez
jednostki sektora finansów publicznych zadań
ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków a także
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem
- nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa. Otrzymano 21 483,00 zł na zakup
2 defibrylatorów, 2 toreb ratowniczych i zestawu
PSP R1 wraz z deską i szynami. Zadanie będzie
realizowane od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku.
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JODłOWA KOlEBKą TAlENTóW
NA KONCERCiE NOWOROCZNyM NiCZyM W OPERZE

J

odłowscy artyści dali popis
swoich
talentów
podczas
Koncertu
Noworocznego.
Wydarzenie to rokrocznie odbywa
się pod znakiem dobrej muzyki.
Tym
razem
postawiono
na
lokalnych wykonawców, którzy
stanęli na wysokości zadania
i zaprezentowali się z jak najlepszej
strony,
zapewniając
wszystkim
gościom
klimatyczny
wieczór.

W
Centrum
KonferencyjnoBankietowym „Jodłowy Dwór”
było niczym w Operze Narodowej.
Wszystko za sprawą wyjątkowej
atmosfery, popisowych koncertów
i różnorodności repertuaru.
- Jak można dzisiaj zobaczyć, mamy
mnóstwo utalentowanych młodych
ludzi. Uważam, że będą zdobywali
sławę, robili karierę i tym samym
promowali naszą jodłowską ziemię

M

amy mnóstwo utalentowanych
młodych ludzi. Uważam, że będą
zdobywali sławę, robili karierę i tym samym promowali naszą jodłowską ziemię
- stwierdził podczas wydarzenia
Wójt Robert Mucha, nazywając

Jodłową kolebką talentów. - Są
artyści, którzy uczęszczali do
szkoły w Jodłowej, kończyli nasze
Liceum Ogólnokształcące, a teraz
studiują na różnych akademiach.
Są też tacy wykonawcy, którzy są
„samorodkami”, czyli talentami
samymi w sobie - dodał.
- Cieszymy się bardzo, że Wójt
nas docenił, dostaliśmy zaproszenie
i możemy się zaprezentować wyznała wokalistka Anna Koznecka
tuż przed występem. Zdaniem Marty
Kumiegi to świetna inicjatywa, która
daje lokalnym artystom możliwość
wypromowania się i zaprezentowania
przed mieszkańcami.
Na zaproszenie Wójta Gminy
Jodłowa oraz Gminnego Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
w
Koncercie
Noworocznym
wystąpili:
Bartłomiej
Ćwikła,
Tomasz Furman, Maciej Kita, Anna
Koznecka oraz Marta Kumiega (obie
na zdjęciu). Koncert Noworoczny
organizowany jest od trzech lat.
Widząc rosnące zainteresowanie, nie
ma wątpliwości, że kolejne tego typu
wstępy są tylko kwestią czasu.
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W POWiECiE
SiATKARKi
NA ii MiEJSCU
W
Powiatowych
Igrzyskach
Młodzieży
Szkolnej
w
piłce
siatkowej,
które
odbywały się w Dębicy,
wzięło udział siedem
mistrzowskich
drużyn
z gmin: Czarna, Jodłowa,
Pilzno,
Żyraków,
Brzostek, Dębica oraz
z miasta Dębicy.
Uczennice z naszej
szkoły w całym turnieju
wygrały cztery mecze
pokonując
kolejno:
SP Lipiny, SP Góra
Motyczna, SP Brzostek
i SP Nagawczyna oraz

ulegając SP 3 Dębica.
Ostatecznie wystarczyło
to na zajęcie wysokiego
drugiego miejsca.
Jodłowską
szkołę
reprezentowały - Natalia
Nowak, Gabriela Wal,
Alina Kaczka, Marcelina
Berek,
Weronika
Mokrzycka, Alicja Gnat,
Wiktoria Bożek, Kinga
Papiernik,
Aleksandra
Kita,
Kinga
Bułat,
Weronika Kieca oraz
Oliwia
Proszowska.
Opiekunem zespołu był
Stanisław Górka.

HARCERZE BiWAKOWAli
i UCZyli Się W HOGWARDZKiEJ SZKOlE
W Szkole Podstawowej nr 1
im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jodłowej w lutym odbył
się harcerski biwak zimowy.
Próbna
drużyna
harcerska
z Jodłowej „Młode Jodełki”
wraz z 1 Pilźnieńskim Szczepem
Harcerskim „Zielony Płomień”
im. Sebastiana Petrycego wspólnie
uczyły się w Hogwardzkiej
szkole
znanej
z
powieści
o Harrym Potterze. Podczas
biwaku
realizowano
zadania
z programu FLOREK, odbył
się kominek w ramach Dni
Myśli Braterskiej oraz Wielkie

Mistrzostwa w Quidditcha.
Harcerze z Jodłowej podjęli
także próbę zdawania na lilijkę
harcerską. Wszyscy pozytywnie
zakończyli ten test i rozkazem
druhny Anety Janaś otrzymali
wyróżenienie.
Na uroczystym apelu kończącym
wspólne
spotkanie
wręczono
również odznakę i specjalność
„Przyjaciel Zwierząt”. Podczas
biwaku nie brakowało miłej
i przyjaznej atmosfery, jak
również mnóstwa dobrej zabawy
i harcerskich piosenek.

ZWyCiESTWO GiMNAZJAliSTóW W DEBACiE
Uczniowie
naszego
Gimnazjum
w
Jodłowej
wzięli udział w debacie
Oksfordzkiej „Młodzi mają
głos”.
Drużyna
broniła
tezy „Każdy jest kowalem
własnego losu” rywalizując
z drużyną z Brzostku.
Jodłowscy
gimnazjaliści
wygrali
pojedynek
216213,
odnosząc
pierwsze
zwycięstwo w debiutanckim
sezonie. Drużynę z Jodłowej
jako „mówcy” reprezentowali
uczniowie klas III: Natalia
Nowak,
Gabriela
Wal,
Patryk Kurek oraz Alina
Kaczka. Opiekunem drużyny
była Jadwiga Warzecha nauczcyciel historii.

ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ PRZYJĘTE DLA POTRZEB PROJEKTU
- dyskutują ze sobą dwie czteroosobowe drużyny, zwolennicy tezy (Propozycja)
i jej przeciwnicy (Opozycja);
- debatą kieruje marszałek debaty;
- marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który
narusza przyjęte formy grzecznościowe;
- marszałka wspiera sekretarz debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu przemowy,
- główne dyskutowane hasło przedstawione jest w formie jednozdaniowej tezy;
- w każdej z drużyn następuje podział funkcji: dwie pierwsze osoby bronią stanowiska
drużyny, rolą trzeciego mówcy jest zbicie argumentów przeciwnika, czwartego przede
wszystkim wygłoszenie mowy podsumowującej;
- czas wszystkich mówców biorących udział w debacie jest ograniczony do 5 minut;
- mówcom 1-3 drużyna przeciwna może zadawać pytania, mowa ostatnich mówców,
od początku do końca, chroniona jest przed zadawaniem pytań;
- zarówno z grupy Propozycji jak i strony Opozycji wyłonionych jest czterech
mówców, którzy na przemian przedstawiają argumenty za i przeciw tezie; zaczyna
mówca Propozycji - kończy mówca Opozycji;
- zwycięzcę pojedynków wskazuje Loża Mędrców oraz ekspert;
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SUKCESy JODłOWSKiCH
liCEAliSTEK
Patrycja Nawracaj uczennica
klasy drugiej LO o profilu
humanistycznym
awansowała
do II etapu Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Państwie
i Prawie.
Uczennica
klasy
drugiej
LO Paulina Gnat otrzymała
stypendium
Prezesa
Rady
Ministrów
dla
uczniów
szczególnie uzdolnionych.
Uczennica klasy pierwszej
LO Joanna Kociołek otrzymała
stypendium naukowe dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.

Uczennica klasy drugiej LO
Joanna Kociołek (na zdjęciu)
otrzymała w roku szkolnym
2017/18 stypendium Prezesa
Rady Ministrów dla uczniów
szczególnie
uzdolnionych.
Stypendium
otrzymują
uczniowie, którzy otrzymali
promocję
z
wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen lub
wykazuję szczególne uzdolnienia
w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki.

Z żyCiA UCZNióW SZKOły PODSTAWOWEJ
Uczniowie klas IV - VII
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Jodłowej i z Dębowej po
raz pierwszy wzięli udział w
charytatywnej akcji „Uśmiech
dziecka”. Celem akcji była
zbiórka zabawek, przyborów
szkolnych (kredki, mazaki,
kleje, plastelina, modelina
itp.) kolorowanek, książek,
puzzli, dla dzieci z oddziału
dziecięcego szpitala w Dębicy.
Akcja spotkała się z dużym
odzewem ze strony uczniów
i ich rodziców. Wspólnie
uzbierano trzy bardzo duże
pudełka. Organizatorzy dziękują
wszystkim uczniom, którzy
włączyli się w akcję.

1 marca uczniowie klas V-VII
Szkoły Podstawowej wzięli udział
w międzyszkolnym konkursie
wiedzy o „Parku krajobrazowym
Pasma Brzanki”.
19 uczniów z trzech szkół Jodłowa nr 1, SP Jodłowa nr 3,
SP Dębowa rozwiązywali test
wiedzy o charakterystycznych
roślinach i zwierzętach parku
krajobrazowego Pasma Brzanki.
Wyniki konkursu:
I miejsce Dominika Podraza (SP
Dębowa)
II miejsce Martyna Michalik (SP
Dębowa)
III miejsce Natalia Warzecha (SP
Jodłowa nr 1)

Z okazji „Dnia Babci
i Dziadka” uczniowie klas I-III
przedstawili widowisko na
motywach baśni „Czerwony
Kapturek”, W czterech
odsłonach widzowie mogli
podziwiać możliwości
aktorskie, taneczne i wokalne
najmłodszych.
Na uznanie zasługuje gra
małych aktorów, którzy na
miarę swoich możliwości starali
się wiernie odegrać swoje
role. Odpowiednio dobrana
do przedstawionych sytuacji
muzyka, tańce budowały nastrój
i tempo zdarzeń.Skromne
dekoracje sprawiły,że widz
skupiał uwagę przede wszystkim
na dialogach postaci.

Gabriela Kita, która od
ubiegłego roku pracuje jako
stewardessa w liniach lotniczych
WizzAir spotkała sie z uczniami
trzeciej klasy. Uczestnicy tej
interesującej lekcji zadawali
bardzo dużo pytań. Dyskusja
była spora.
Uczniowie zostali też
poinstruowani jak w samolocie
zapiąć pasy, w razie potrzeby
założyć maskę tlenową, czy
kamizelkę ratunkową. Mieli też
okazję poznać alfabet lotniczy.
W ramach podziękowania
za ciekawe zajęcia dzieci
zobowiązały się, że wspólnie
wykonają plakat o lataniu
samolotami i wyślą do WizzAir.

NAGRODy ROZDANiE
Dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Zakątek Malucha”
w Jodłowej wzięły udział w
konkursie na „Najpiękniejszą
Marzannę”.
Oto lista zwycięzców:
I miejsce Zuzanna Szwalec
(zdjęcie z lewej)
II miejsce Gabriela Wierzgacz
(w środku)
III miejsce Wiktoria Dachowska
(z prawej)
Wyróżenia:
Lena Sękowska, Nikodem
Kurek, Karol Szwalec, Lena
Sztogrin, Xavier Szpak.
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MłODZi SPORTOWCy
NA MEDAl
Reprezentanci
Gminy
Jodłowa zajęli trzecie miejsce
w Powiatowych Igrzyskach
Dzieci w „Mini piłce ręcznej”,
które odbywały się w Dębicy.
W zawodach wzięło udział
pięć mistrzowskich drużyn
z gmin: Czarna, Jodłowa,
Pilzno, Gmina Dębica oraz
miasto Dębica. Rywalizacja
toczyła się w formule „każdy
z każdym”.
W
skład
zespołu
ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Jodłowej weszli - Kacper
Czarnawski, Patryk Mikrut,
Patryk Kapłon, Jakub Furgał,
Jakub
Stręk,
Grzegorz

Batko,
Dominik
Batko,
Dawid Składanowski, Paweł
Papciak, Piotr Szewczyk.
Opiekunem
zespołu
był
- Stanisław Górka.
Sukcesem zakończył się
również start uczniów ze
Szkoły
Podstawowej
nr
1 w finale wojewódzkim
w „Badmintonie chłopców”,
który
został
rozegrany
w ramach „Podkarpackich
Igrzysk
Dzieci”.
W Straszęcinie Patryk Mikrut,
Paweł Papciak i Grzegorz
Batko zajęli wysokie czwarte
miejsce.

PRACę O JODłOWEJ MOżE WyKONAć KAżDy
Gminne
Centrum
Kultury
i Czytelnictwa w Jodłowej oraz
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
ks. Franciszka Blachnickiego
w Jodłowej organizują konkurs
plastyczny pod tytułem „Jodłowa
- moje miejsce na ziemi”.
Uczestnikami
artystycznej
rywalizacji mogą być dzieci,
młodzież, dorośli zamieszkali
na terenie Gminy Jodłowa lub
związani z nią w inny sposób.
Prace oceniane będą w kilku
kategoriach wiekowych: grupa
I (uczniowie szkół podstawowych
z klas 0-VI) oraz grupa II (uczniowie
klas VII szkół podstawowych,

klas
gimnazjalnych,
szkół
ponadgimnazjalnych,
dorośli).
Zadaniem uczestników konkursu
grupy I jest wykonanie w Szkole
Podstawowej nr 1 w dn. 25.
kwietnia (od godz. 12) pracy
plastycznej związanej z tematem
konkursu. Technika wykonania
prac
dowolna,
płaska
(bez
materiałów sypkich takich jak
kasze, makarony i plastelina),
dobrana tak, aby uczeń mógł
ukończyć pracę w ciągu 90
minut, format A4-A3. Na konkurs
szkoła może zgłosić liczbę osób
nie większą niż 20% uczniów
placówki w danej kategorii.

Z kolei zadaniem grupy II
jest samodzielne sporządzenie
pracy plastycznej powiązanej
z tematem konkursu. Technika
wykonania także jest dowolna,
płaska (bez materiałów sypkich
i plasteliny), z tym, że format
również
dowolny.
Termin
dostarczenia prac do GCKiCz
upływa 24 kwietnia. Do konkursu
należy zgłaszać wyłącznie prace
indywidualne (prace zbiorowe nie
będą oceniane). Każdy uczestnik
może zgłosić się tylko raz. Praca
powinna posiadać na odwrocie
metryczkę
zawierającą
imię
i nazwisko autora, adres, kategorię

wiekową, telefon kontaktowy.
Należy dołączyć kartę zgłoszenia
dostępną na stronie internetowej
Gminy
Jodłowa
(www.
jodlowa.eu). Oceny twórczości
dokona komisja konkursowa.
Jak podkreślają organizatorzy
głównym celem konkursu jest
kształtowanie
pozytywnego
stosunku do swojej miejscowości,
przywiązania do rodzinnych stron,
ukazanie piękna Gminy Jodłowa
za pomocą różnych technik
plastycznych oraz kształtowanie
aktywnej,
twórczej
postawy
wobec sztuki, historii i przyrody
własnej „małej Ojczyzny”.

ROZSTRZyGNięTO KONKURS NA NAJlEPSZą SZOPKę
Rozstrzygnięto doroczny
Konkurs
na
Szopkę
Bożonarodzeniową
organizowany
przez
Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Jodłowej.
W
kategorii:
szkoła
podstawowa
I
miejsce
(ex aequo) zdobyły - Justyna
Pacana (SP nr 1 w Jodłowej)
oraz Paulina Podraza (SP
w Dębowej), II miejsce
- Paweł Zima (SP nr 2
w Jodłowej), III miejsce
- Faustyna Niegos (SP nr
2 w Jodłowej). Ponadto
wyróżnienie
otrzymał
Szymon Koznecki (SP nr 1
w Jodłowej).
W
kategorii:
szopek

wykonanych
rodzinnie
I miejsce zdobyła Aneta
i
Monika
Szpak,
II
miejsce (ex aequo) - Anna
i Bartłomiej Skrzelowscy
oraz Natalia, Patryk, Elżbieta
i Robert Lech, natomiast III
miejsce - Angelika i Patryk
Kurek. Ponadto przyznano
wyróżnienie dla Mateusza
i Moniki Jodłowicz.
Wszyscy
laureaci
w
kategorii
szopek
rodzinnych to reprezentanci
Jodłowej
Górnej.
Do
konkursu
zgłoszonych
zostało 26 prac. W skład jury
weszli: Maria Proszowska,
Dorota Krzyżak i Waldemar
Sztogrin.
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JUBILEUSZ I ORDER DLA STANISŁAWA JANIGI

8 lutego w Sanktuarium
Dzieciątka
Jezus
w Jodłowej odbyła się
uroczysta Msza Święta
w intencji Stanisława
Janigi z okazji 50-lecia
posługi organistowskiej
w kościele w Jodłowej.
Liturgię Mszy św.
uświetniło
jedenastu
koncelebransów:
dyrektor
Wydziału
Muzyki Kościelnej Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie
ks. prałat dr Grzegorz
Piekarz, ks. Franciszek
Cieśla
proboszcz
z Mikołajowic, ks. Antoni
Jurkowski - proboszcz
z
Jodłowej
Górnej
wraz z emerytowanym
proboszczem
ks.

Marianem
Myjakiem,
ks.
Mieczysław
Składanowski, ks. Julian
Kapłon, ks. Stanisław
Kumiega - proboszcz
ze Słopnic Górnych,
ks. Stanisław Kita proboszcz ze Starych
Żukowic,
ks.
Piotr
Zawiślak - wikariusz
z Nowego Sącza oraz
miejscowi
kapłani
z parafii pw. Świętego
Stanisława
BiM
w Jodłowej, ks. proboszcz
dr Zenon Tomasiak, ks.
Grzegorz Kozioł i ks.
Krzysztof Szkarłat.
Stanisław
Janiga,
uczestniczył we Mszy
Świętej,
tym
razem
w
nawie
kościelnej

razem ze swoją rodziną.
Na zakończenie Mszy
Świętej
jubilatowi
wręczony został order
„Dei Regno Servire”
w
uznaniu
zasług
w
dziele
budowy
Królestwa
Bożego
w Diecezji Tarnowskiej
oraz chrześcijańskiego
życia i apostolskiego
zaangażowania.
Życzenia
złożyła
również rodzina, rada
parafialna i wójt Robert
Mucha. A, że to był tłusty
czwartek, biesiadowanie
przeniosło się do sali im.
Medardów ze Wschodu
w podziemiach kościoła
sanktuaryjnego.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej organizuje wystawę „Dawny świat Dziecka” w celu przybliżenia
współczesnemu odbiorcy dawnych dzieci i ich zabawek. - Zbieramy stare fotografie, zabawki, przybory
szkolne, sprzęt sportowy, ubrania dziecięce i itp. Materiały zbieramy wśród nauczycieli, wychowawców,
uczniów oraz mieszkańców gminy Jodłowa - piszą organizatorzy. Wystawa odbędzie się w czerwcu na
„Dzień Dziecka” i „Pikniku Rodzinnym”. Osoby chętne mogą przekazywać eksponaty do szkoły.
SZTANGiśCi POKAZAli
KlASę
Daniel Dzierwa zajął pierwsze,
a Kacper Jasica trzecie miejsce
w Konkursie Wyciskania Sztangi
Leżąc w kategorii 16-18 lat.
Zawody rozegrane zostały w Brzostku.
Uczestnicy wykonywali po trzy próby,
które później były przeliczane w formule
Wilks’a tzn., że każdy wyciśnięty ciężar
został zamieniony na ilość punktów
odpowiadającą wadze zawodników.
Konkurs odbył się w dwóch grupach
wiekowych 16-18 lat i 18+. W tej
starszej kategorii czwarte miejsce
zajął Bartłomiej Serafin - także
reprezentujący
Gminę
Jodłowa.

ZWyCięSKA DęBOWA
Sukcesem uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Dębowej zakończył
się Gminny Turniej Tenisa Stołowego,
który został rozegrany w Dęborzynie.
Zawody
rozpoczęły
się
od
uczczenia minutą ciszy pamięci
Leszka Prokuskiego - wybitnego
trenera
tenisa
stołowego
i
nauczyciela
wielu
pokoleń.
Zarówno w kategorii dziewcząt, jak
i chłopców grano systemem każdy
z każdym. Na najwyższym stopniu
podium stanęli - Barbara Bałucka
i Julia Potocka oraz Krystian Kawalec
i Fabian Niziołek ze SP w Dębowej.

WiElKiE SERCA DlA KRZySiA
Krzysiu Sok jest bardzo grzecznym
i dzielnym maluszkiem. Chłopiec choruje
na encefalopatię, padaczkę, udar mózgu,
dziecięce porażenie mózgowe-niedowład
4-kończynowy oraz opóźnienie rozwoju
psychoruchowego. Na leczenie i rehabilitację
potrzebne są znaczne nakłady finansowe.
Aby wspomóc rodzinę Krzysia zuchy
i harcerze wspólnie ze Szkołą Muzyczną „KIK
MUZA” Pilzno/Jodłowa zorganizowały
koncert charytatywny. Na sali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodłowej
zaprezentowane zostały kolędy i pastorałki.
Wspaniały efekt przyniosła zbiórka do
puszek. Na rzecz chłopca zebrano blisko
2,5 tys. złotych. Organizatorzy bardzo
dziękują
wszystkim
ofiarodawcom.

WWW.JODLOWA.EU
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NAGRODy
DlA
fOTOGRAfóW
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Partyzantów
Armii Krajowej w Dębowej
- Damian Barzyk, Mateusz
Łaski i Julia Potocka
zostali
nagrodzeni
w
konkursie fotograficznym
realizowanym w ramach
projektu „Pejzaże dorzecza
Wisłoki”.
Zwycięzcy
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy
i ciekawe nagrody rzeczowe

ufundowane przez Związek
Gmin Dorzecza Wisłoki.
Ponadto podziękowania
za
aktywne
działania
edukacyjne
na
rzecz
podniesienia
aktywności
ekologicznej mieszkańców
gmin dorzecza Wisłoki
otrzymała
Marzena
Potyrała - nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 1
w Jodłowej.

Aktywne ferie z Gminnym Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Jodłowej! Były zmagania sportowe,
warsztaty artystyczne, wycieczki i zabawy!
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REKORDOWA ZBióRKA
NA RZECZ
NOWORODKóW
Rekordową sumę 5,5 tys.
złotych zebrano podczas
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej
Pomocy
w Gminie Jodłowa.
W ramach orkiestrowego
grania zaprezentowali się:
uczniowie z SP nr 1, 2
i 3 w Jodłowej oraz
szkół
podstawowych
w Dębowej i Dęborzynie.
Były występy muzyczne
i taneczne. Nie zabrakło

MiASTO i GMiNA
MROCZA DZięKUJE
Miasto i Gmina Mrocza (woj.
kujawsko-pomorskie)
złożyło
na ręce Wójta Gm. Jodłowa
podziękowanie
za
okazaną
pomoc finansową w związku
z nawałnicą, jaka nawiedziła
tę gminę w sierpniu ubiegłego
roku. W piśmie skierowanym
do Roberta Muchy burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza Leszek
Klesiński pisze m.in.: „ Składam
na Pana ręce podziękowanie
dla Samorządu i Mieszkańców
Gminy Jodłowa za udzielenie
pomocy
Gminie
Mrocza,
dotkniętej skutkami sierpniowej
nawałnicy. Mieszkańcy Gminy
Mrocza, w wyniku tragicznych
wydarzeń z nocy 11 na 12
sierpnia 2017 roku, znaleźli

się w dramatycznej sytuacji.
Nawałnica
o
niespotykanej
sile
wyrządziła
szkody
w budynkach, domostwach oraz
infrastrukturze drogowej. Skutki
niszczycielskiego żywiołu będą
odczuwalne jeszcze przez długi
czas jednak walczymy z nimi
od samego początku, a możemy
to robić między innymi dzięki
takim ludziom jak Pan. Dziękuję
z całego serca za wsparcie
finansowe. Dzięki Pana dobrej
woli, wielu mieszkańców naszej
Gminy może spokojnie patrzeć
w
przyszłość,
ponieważ
odzyskali „dach nad głową”.
Wyrażam głęboką wdzięczność
za
okazaną
bezinteresowną
życzliwość”.

POZNAWAli śWiAT BAJEK i filMU
W Bibliotece Publicznej
przy Gminnym Centrum
Kultury
i
Czytelnictwa
w Jodłowej odbyły się
warsztaty
w
ramach
projektu
„Zaprogramuj
się na czytanie - Ver
2.0”, organizowane przez
Stowarzyszenie
Edukacji
Pozaformalnej „MERITUM”
z
Krakowa.
Dzieci
i młodzież pod opieką
instruktorek
odkrywały
świat
bajek
Stanisława
Lema.
Zajęcia
miały
na
celu
zachęcenie
do
czytania
książek
poprzez
niestandardowe
metody pracy, m.in. przy
wykorzystaniu
robotów,
a także miały pokazać, że
czytanie rozwija wyobraźnię
i bez niej nie ma wynalazków,

pomysłów
i
innowacji.
W zajęciach zrealizowanych
w
bibliotece
wzięło
udział 30 osób - uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1
w Jodłowej. Uczestnicy
pracowali
z
tekstem
wybranym
ze
zbioru
„Bajki
robotów”,
następnie tworzyli własny
scenariusz filmowy oraz
przygotowywali niezbędne
elementy
scenografii.
Końcowy element stanowił
krótki film, który sprawił
uczestnikom
najwięcej
frajdy i zabawy. Projekt
„Zaprogramuj
się
na
czytanie
Ver
2.0”
został dofinansowany ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

również
licytacji
i tradycyjnego „światełka
do nieba”. W tym roku
kwestowano na rzecz
wyrównywania
szans
w leczeniu noworodków.
Gmina
Jodłowa
w WOŚP włączyła się już
po raz dwunasty. W całej
Polsce na konto fundacji
wpłynęło ponad 126 mln
złotych.

PiOTR NA MEDAl OPiSAł
GMiNNE GlEBy

„Wpływ zróżnicowania typów
genetycznych i bonitacyjnych
gleb
na
kierunek
rozwoju
gospodarczego gminy Jodłowa”
- tak brzmi tytuł pracy Piotra
Czarnawskiego, ucznia I Liceum
Ogólnokształcącego im. króla
Władysława Jagiełły w Dębicy,
a zarazem mieszkańca Gminy
Jodłowa. Tegoroczny maturzysta
w konkursie na najlepszą pracę
z zakresu gleboznawstwa otrzymał
wyróżnienie i czwarte miejsce
w kraju w ramach pierwszego etapu
44. Olimpiady Geograficznej.
Sukces
podkreśla
fakt,
że
w
„naukowej
rywalizacji”
startowali
przedstawiciele
specjalistycznych
szkół
geodezyjnych,
leśnych
i rolniczych z całej Polski. Obok

dyplomu i wielu nagród, Piotr
uzyskał także prawo publikacji
pracy w wydawnictwach Polskiego
Towarzystwa
Gleboznawczego
i
Polskiego
Towarzystwa
Geograficznego.

TWÓRCZOŚĆ
Z JODŁOWSKIEJ
ZIEMI

Tulipany. Jedna z pięknych ozdób wielkanocnych wykonanych
przez mieszkankę Jodłowej, panią Marię Szwalec.
Więcej inspiracji na stronie fB Gmina Jodłowa.

JODŁOWSKI
KĄCIK
KULINARNY

