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Kto pamięta jak wyglądała Jodło-
wa przed laty ? Dzięki unijnym dota-
cjom gmina zmienia się z miesiąca na 
miesiąc. Oczywiście nadal przyciąga 
urodą natury, jednak mieszkańcom 
na pewno żyje się wygodniej niż 
przed 10 laty. Gmina Jodłowa pod 
względem pozyskiwania pieniędzy 
unijnych na wydatki inwestycyjne i 
wydatki bieżące jest na pierwszym 
miejscu w powiecie w rankingu wy-
konanym przez tygodnik „Obserwa-
tor Lokalny” na podstawie czasopi-
sma samorządowego „Wspólnota”. 
Natomiast w województwie podkar-
packim Jodłowa uplasowała się na 

12 miejscu na 180 samorządów. To 
wielki sukces.

 W Polsce na 2875 samorządów 
Gmina Jodłowa zajmuje 155 miejsce 
w wydatkach bieżących i 346 miejsce 
w wydatkach inwestycyjnych. - Na-
leży zwrócić uwagę na to, że w ran-
kingu wzięte są pod uwagę wszystkie 
samorządy a więc zarówno gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie  
jak i powiaty a gmina Jodłowa to 
gmina typowo wiejska , więc żeby 
bardziej szczegółowo to zobrazować 
uważam, że przy robieniu rankingu 
powinny być wzięte pod uwagę do-
chody na jednego mieszkańca, gdyż 

nie możemy się porównywać z mia-
stami czy dużymi gminami miejski-
mi - tym bardziej, że mamy najniższy 
podatek rolny w województwie, a od-
ważę się powiedzieć że jest on rów-
nież najniższy w całej Polsce – po-
wiedział Wiadomościom Dębickim 
Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa. 
- Można byłoby zrobić wiele więcej 
inwestycji, ale trzeba mieć pieniądze 
na wkład własny, dlatego staraliśmy 
się wybierać wraz z samorządem 
jodłowskim, pracownikami i miesz-
kańcami projekty najwyższej rangi i 
najważniejsze dla naszej gminy. 

Wójt gminy Jodłowa uważa, że 

o wielu wykonanych inwestycjach 
mieszkańcy już zapomnieli. Żeby 
pozyskać tak duże pieniądze trzeba 
było brać pod uwagę zrównoważenie 
budżetu po stronie dochodów i wy-
datków. Pomimo tak wielu inwestycji 
Jodłowa jest gminą, która ma jedno z 
niższych zadłużeń w powiecie. 

- O dobrych rzeczach szybko 
mieszkańcy zapominają, ale gdy 
rozpocznie się kampania wyborcza 
to opozycja w pierwszej kolejności 
będzie zadawać pytanie, na ile za-
dłużyliśmy gminę – prorokuje wójt 
Mucha. -  Uważam, że dzisiaj nie 
ma gmin bez zadłużenia, ponieważ 

chcąc realizować inwestycje musi-
my mieć pieniądze na wkład własny 
a przy naszych dochodach musimy 
się posiłkować kredytami. Tak wy-
soka lokata to nie tylko zasługa sa-
morządu i pracowników, nie można 
pominąć tutaj mieszkańców, którzy 
płacą podatki a my staramy się je 
wykorzystać jak najlepiej potrafimy. 
Niezaprzeczalnym dowodem na to 
są wykonane inwestycje i nie można 
z tym polemizować.

Czytaj więcej na stronie 2 
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W okresie, za który wykonany został 
ranking  w gminie Jodłowa dzięki po-
zyskanym funduszom unijnym uda-
ło się wykonać m.in. w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 przebudowę ryn-
ku w Jodłowej wraz z oświetleniem 
drogi powiatowej. Wartość zadania 
wyniosła 606 000 zł, dofinansowanie 
50 proc. kosztów kwalifikowanych. 
W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 
wybudowano centrum kulturalno
-sportowe z zapleczem dla OSP w 
Dębowej. Wartość zadania wyniosła 
530 000 zł, dofinansowanie 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych. Poza tym 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 
zakupiono samochód do selektywnej 
zbiórki odpadów, na który przezna-
czono 248 270 zł, dofinansowanie 
75 proc. kosztów kwalifikowanych. 
W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w budynku Urzędu Gminy i Banku 
Spółdzielczego wymieniono stolarkę 
okienną, docieplono ściany wraz z 

elewacją. Wartość inwestycji wynio-
sła 275 904 zł, dofinansowanie 85 
proc. kosztów kwalifikowanych.
Wybudowano parking wraz z oświe-

tleniem w Jodłowej za  452 086 zł a 
dofinansowanie to 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych. W ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 wybudowano także 
boisko szkolne wraz ze świetlicą i 
parkingiem w Jodłowej Górnej za 
763 579 zł, dofinansowanie to 75 
proc. kosztów kwalifikowanych. W 
ramach tego programu zakupio-
no samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP Jodłowa. Wartość zadania 
698 924 zł, dofinansowanie 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych. Poza tym 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. M. Konopnickiej w Jodłowej 
wymieniono okna (etap I), docieplo-

no ściany wraz z elewacją i moder-
nizacją kotłowni (etap II. Całkowita 
wartość inwestycji 508 522 zł, dofi-
nansowanie 85 proc. kosztów kwa-
lifikowanych. W budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Jodłowej wy-
mieniono okna (etap I), docieplono 
ściany wraz z elewacją i moderni-
zacją kotłowni (etap II) - całkowita 
wartość inwestycji 427 107 zł, dofi-
nansowanie 85 proc. kosztów kwali-
fikowanych. Także  w budynku Szko-
ły Podstawowej im. Partyzantów 
AK w Dębowej – wymieniono okna 
(etap I), docieplono ściany wraz z 
elewacją i modernizacją kotłowni 
(etap II) . Wartość inwestycji 369 
294 zł, dofinansowanie 85 proc. Poza 
tym w budynku Szkoły Podstawowej 
w Dęborzynie wykonano nadbudo-
wę dachu, wymieniono okna i drzwi, 
docieplono ściany wraz z elewacją. 
Inwestycja pochłonęła 347 357 zł, 
dofinansowanie to  85 proc. W cen-
trum kształcenia w Jodłowej zreali-
zowano projekt o wartości  111 948 
zł „wioska internetowa -kształcenie 
na odległość na terenach wiejskich” 

sfinansowany w 100 proc. z pienię-
dzy Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Wykonano także roboty 
budowlane obejmujące docieplenie 

ścian zewnętrznych budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im M. Konopnic-
kiej w Jodłowej wraz z robotami to-
warzyszącymi. Wartość inwestycji to 
242 250 zł, dofinansowanie 85 proc.

Wójt zwraca uwagę, że wykona-
no również roboty budowlane obej-
mujące docieplenie ścian zewnętrz-
nych budynku Szkoły Podstawowej 
im. Partyzantów AK w Dębowej 
wraz z robotami towarzyszącymi - 
etap II. Wartość inwestycji 209 588 
zł, dofinansowanie 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych. W ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 wykonano 
oświetlenie chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej w Jodłowej (etap II) – 
wartość robót budowlanych 91 478, 
zaś dofinansowanie 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych. Rozbudowano i 
przebudowano istniejący budynek 
nr 85 w Dzwonowej na centrum kul-
turalno-sportowe z zapleczem dla 
OSP. Wartość  robót budowlanych 
913 047, dofinansowanie wyniosło  
50 proc. 

Wybudowano obiekty małej 
architektury (plac zabaw) oraz wy-
konano remont istniejących chod-
ników przy Szkole Podstawowej im. 
Partyzantów AK w Dębowej. War-
tość robót budowlanych 82 322 zł 
dofinansowanie 75 proc. Poza tym 
wyremontowano część pomieszczeń 
drugiego piętra budynku WDK na-
leżących do GCKiCz oraz klatki 
schodowej z przeznaczeniem na 
Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Jodłowej. Prace pochłonęły 116 189 
a dofinansowanie 85 proc kosztów 
kwalifikowanych. Na długiej liście 
inwestycji jest budowa placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 
oraz doposażenie placu zabaw dla 
dzieci w Jodłowej Dolnej. Wartość 
to 138 399 zł. Dofinansowanie to 45 
proc. W ramach projektu „Zmniej-
szenie nierówności edukacyjnych 
poprzez doposażenie oddziałów 
przedszkolnych w gminie Jodłowa 
wybudowano ogrodzony, posiada-
jący bezpieczną nawierzchnię plac 
zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w 
Jodłowej o wartości 145 031 zł. W 
zakresie małych projektów wyda-

no książki „Doroczne przysłowia 4 
pory roku”, „Kronika wspomnień 
T.I” oraz opracowano i wydano al-
bum o gminie Jodłowa. Wartość 48 
300 zł, dofinansowanie to 55 proc. 
Opracowano i wydano drugą część 
albumu o gminie Jodłowa „Zabytki 
i architektura współczesna gminy 
Jodłowa”. Wartość zadania 47 061 zł 
a dofinansowanie 55 proc.  W Dę-
borzynie wybudowano zespół boisk 
sportowych wraz z urządzeniem te-
renu małej architektury, powstała al-
tana, oświetlenie, ławki, ogrodzenie, 
ciągi piesze oraz wybudowano plac 
zabaw dla dzieci. Wartość zadania 1 
057 413 zł, wnioskowane dofinanso-
wanie 50 procent. W ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 wybudowano obiek-
ty sportowe wraz z infrastrukturą 
techniczną i urządzeniem terenu 
– budowa boiska wielofunkcyjnego 
z kortem tenisowym, placu zabaw 
oraz elementów małej architektury 
(miejsca postojowe, budowa ogro-
dzenia oraz montaż lamp solarnych) 
w Zagórzu. Wartość zadania 549 995 
zł, wnioskowane dofinansowanie to  
50 proc. kosztów.
W zakresie małych projektów za-
kupiono także wyposażenie siłow-
ni w Jodłowej. Wartość zadania 38 
255 zł, dofinansowanie wyniosło 80 
proc. Zakupiono także wyposażenie 
do budynku Centrum Kulturalno
-Sportowego z zapleczem dla OSP w 
Dzwonowej. Wartość zadania to 44 
289 zł, dofinansowanie to 70 proc. 
Zakupiono również sanie konne 

jako podnoszenie jakości życia spo-
łeczności lokalnej na obszarze obję-
tym LSR . Wartość projektu to 26 370 
zł, wnioskowane dofinansowanie 65 
proc. W Dęborzynie wyremontowa-
no drogę gminną „Pasterniki” o war-
tości inwestycji 464 091 zł, Dofinan-
sowanie wyniosło 95 proc. kosztów.

- To tylko większe inwestycje , 
jakie gmina wykonała przy współ-
udziale pozyskanych pieniędzy 
unijnych – mówi Robert Mucha. 
-  Nadmienić również należy że gmi-
na w dalszym ciągu czyni starania 
o pozyskanie funduszy zewnętrz-
nych. Zaplanowane już są kolejne 
do wykonania inwestycje m.in.: ter-
momodernizacja budynku Zespołu 
Szkół Nr 1, sali gimnastycznej oraz 
budynku Liceum Ogólnokształcące-
go, przebudowa sali widowiskowej w 
budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Jodłowej,  rewitalizacja wiejskiego 
targowiska, budowa boiska sporto-
wego wraz z zagospodarowaniem te-
renu w elementy małej architektury 
(scena widowiskowa) oraz budowa 
miejsc postojowych (plac przy LO), 
remont drogi Mikrut-Kasztarenda 
w Jodłowej Górnej, remont drogi 
Maślakowice na Dzwonową oraz 
remont sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Jodłowej.

Gmina przygotowuje się do po-
zyskania funduszy w nowej perspek-
tywie finansowania, w związku z tym 
w projekcie budżetu na 2017 rok 
będą pojawiały się kolejne zadania.

UJ

Jodłowa wysoko w rankingach
C.d. ze strony 1
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Projekt z pozwoleniem na bu-
dowę zostanie również wyko-
nany dla oczyszczalni  ścieków,  

która będzie spełniała wymagane 
obecnie wysokie  standardy oczysz-
czania ścieków. Jest ona projekto-
wana  na działce, na której obecnie 
znajduje się oczyszczalnia. 

Planowane zakończenie prac 
projektowych to koniec czerwca 
2017. Wartość realizowanych prac to 
prawie pół miliona złotych brutto.

Zaawansowanie prac

Inwestycja liniowa to skompliko-
wany proces wymagający uzyskania 
wielu decyzji i zgód, które umoż-
liwiają rozpoczęcie robót  budo-

walnych. Obecnie dla oczyszczalni 
ścieków została wydana decyzja śro-
dowiskowa i decyzja lokalizacyjna, 
która są kluczowe dla dalszych prac 
projektowych. Dla sieci kanalizacyj-
nych decyzje te zostały wydane pod 
koniec br.

Wydłużenie procesu wydawania 
decyzji podyktowane było koniecz-
nością uzyskania zgody RZGW w 
Krakowie na umieszczenie sieci w te-
ranych zagrożonych. Sporym utrud-
nieniem okazały się osuwiska dla 
których w 2015 r. sporządzono mapy 
terenów zagrożonych ruchami maso-
wymi. Te dwie kwestie spowodowały 
konieczność przeprojektowania tras 
wcześniej uzgodnionych z właścicie-
lami.

Obecnie pozostały do opracowa-
nia szczegóły techniczne dot. pom-
powni ścieków w tym ich zasilania. 
Samorząd gminy składa podzięko-
wania dla tych mieszkańców, którzy 
z dużą wyrozumiałością podchodzą 
do prac projektowych. Projektanci 
niekiedy  kilkakrotnie pojawiają się 
na działkach, aby w sposób najbar-
dziej optymalny zaprojektować sieci. 
Niekiedy muszą zmierzyć  się z trud-
nymi do realizacji oczekiwaniami 
właścicieli i   jednocześnie prawidło-
wym technicznie rozwiązaniem.
Zakończenie prac i uzyskanie po-
zwolenia na budowę umożliwi gmi-
nie rozpoczęcie starań o fundusze 
zewnętrzne na realizacje inwestycji. 

UJ

Gmina Jodłowa rozpoczęła budowę 
wodociągów dla miejscowości Dę-
borzyn, Dzwonowa, Zagórze, i części  
Jodłowa Dolnej. Projektowanie wo-
dociągu wykonuje Firma EKO-PRO-
JEKT z Przeworska. Projektowane 
jest około 41 km wodociągu wraz z 
przyłączami. Sieć główna to ponad 
22 km a przyłącza to prawie 20 km. 
Wartość prac projektowych wynosi 
350 tys. złotych. Zakończenie tych 
prac zaplanowane jest na połowę 
roku 2017. 

Zaawansowanie prac

W przypadku wodociągu konieczne 
było również uzyskanie nowej de-
cyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. 
Wcześniej wydane decyzje musia-
ły być zmienione z uwagi na inne 
źródło zasilania w wodę. Zmiana 
zasilania w wodę spowodowała ko-
nieczność przeprojektowania tras 
wodociągu. Zmienione trasy tak jak 
i w przypadku kanalizacji również 
wymagały uzgodnienia z RZGW w 

Krakowie. Obecnie planowana do 
realizacji inwestycja posiada decyzję 
środowiskową i wydaną decyzję lo-
kalizacyjną. Projektanci opracowują 
szczegółowe rozwiązania dla dwóch 
zbiorników buforowych i hydroforni 
będących elementem całego projek-
tu. Tak jak i przy kanalizacji również 
w tym przypadku samorząd gminy 
dziękuje mieszkańcom za zrozumie-
nie i prosi o pomoc przy realizacji 
dalszych prac projektowych.

UJ

Ruszył pierwszy etap 
budowy kanalizacji

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w części sołectwa 
Jodłowa Dolna. Wykonawcą dokumentacji jest firma EKO-PROJEKT Zakład Usługowy – Projektowanie i Nadzory inż. 
Grzegorz Szczepański z siedzibą w Przeworsku. W ramach umowy zostaną wykonane kompletne projekty dla ponad 30 
km sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina buduje 41 
kilometrów wodociągów

Gmina zapłaci 
mniej za zakup 

energii
Dzięki montażowi solarów i całej in-
stalacji fotowoltaicznej, dzięki której 
można pobierać energię ze słońca w 
budynkach użyteczności publicznej, 
zakup energii elektrycznej przez 
gminę znacznie się obniży.  Pierwsze 
układy solarne na pięciu budynkach 
użyteczności publicznej w gminie 
Jodłowa  pojawiły się już w czerwcu 
i lipcu 2016 r. 

Instalacje zostały zamontowane 
w Centrum Kulturalno – Spor-
towym w Dębowej i Dzwono-

wej, Centrum Kultury i Sportu w 
Jodłowej Górnej,  sali gimnastycz-

nej przy Zespole Szkół ner 1 w 
Jodłowej oraz na Zespole Szkół nr 1. 

Dla budynków prowadzących 
działalność kulturalną przewidzia-
no zasobniki o pojemności 500 dm 
sześciennych i zestaw czterech ko-
lektorów. Z kolei dla Zespołu Szkół 
nr 1 przewidziano zasobnik o po-
jemności 1000 dm sześc. i zestaw 12 
kolektorów, natomiast na budynku 
sali gimnastycznej zamontowano 
dwa kolektory i zasobnik o pojem-
ności 350 dm sześc.

Koszt montażu układów solar-

nych na budynkach użyteczności 
publicznej wyniósł 181 609,50 zł, 
dofinansowanie 75 procent. Montaż 
kolektorów słonecznych był realizo-
wany w ramach projektu „Instalacja 
systemów  energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych na tere-
nie gmin należących do Związku 
Gmin  Dorzecza Wisłoki w ramach 
Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy”. Całkowita wartość 
projektu szwajcarsko – polskiego to 
90 206 198, 21 zł. W chwili obecnej 
projekt jest w końcowym etapie re-
alizacji.

We wrześniu zostały zamon-
towane układy fotowoltaiczne na 
Zespole Szkół nr 1 w Jodłowej oraz 
Urzędzie Gminy. Moc zainstalowa-
nych układów w Zespole Szkół to 
15 kWp, zaś w urzędzie – 17 kWp. 
Całkowity koszt instalacji fotowol-
taicznej na budynkach użyteczności 
publicznej  w gminie Jodłowa to             
140 028,35 zł. Wkład własny gminy 
to tylko 25 procent kosztów kwali-
fikowanych.

UJ

Łącznie w gminie Jodłowa wkrótce 
zamontowane zostanie na prywat-
nych domach 251 instalacji solar-
nych. Jeszcze kilka lat temu nie było 
to takie oczywiste, zaś mieszkańcy 
obawiali się sięgać po źródła odna-
wialne. Dzisiaj mieszkańcy wiedzą, 
że taka inwestycja zwróci się przy 
płaceniu rachunków. 

W 2011 roku gmina Jodłowa 
przystąpiła wraz ze Związ-

kiem Gmin Dorzecza Wisłoki do 
realizacji projektu „Instalacja sys-
temów energii odnawialnej na bu-
dynkach użyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych na tere-

nie gmin należących do ZGDW”. 
W ramach prac nad projektem w 
gminie Jodłowa zamontowano 119 
instalacji w ramach pierwszego eta-
pu prac oraz obecnie trwają monta-
że 75 instalacji w ramach drugiego 
etapu prac. Ponadto gmina Jodłowa 
jeszcze w listopadzie br. zamierza 
podpisać 57 umów z mieszkańca-
mi. Wówczas łącznie zamontuje 251 
instalacji. Wszystkie otrzymają 75 
proc. dofinansowania. Gdy uda się 
to zrealizować gmina będzie jedną 
z nielicznych o tak dużym zainte-
resowaniu pozyskiwaniem energii 
słonecznej przez mieszkańców. 

UJ

Mieszkańcy 
chcą ogrzewać 

słońcem
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W wyniku zakończenia oceny 
formalnej i merytorycz-
nej gmina Jodłowa wraz ze 

Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 
otrzymała ocenę pozytywną i znalazła 
się na 10 miejscu na 102 na liście wy-
branych projektów do dofinansowania. 
Obecnie przygotowywane są dokumen-
ty niezbędne do podpisania umowy na 
dofinansowanie z Urzędem Marszał-
kowskim.

W ramach projektu gmina Jodło-
wa będzie  realizować modernizację 
energetyczną Zespołu Szkół nr 1, sali 
gimnastycznej w Jodłowej  oraz Ze-

społu Szkół (ponadgimnazjalne) w 
Jodłowej.  Dla budynku Zespołu Szkół 
nr 1 i sali gimnastycznej przewidziano 
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieple-
nie stropu poddaszy, wymianę okien 
na sali i drzwi, modernizację instalacji 
co, montaż pomp ciepła przy Zespole 
Szkół nr 1 w Jodłowej i budowa cie-
płociągu z Zespołu Szkół nr 1 do sali 
gimnastycznej. Dodatkowo w budynku 
sali gimnastycznej planowany jest re-
mont posadzki dużej sali  oraz montaż 
oświetlenia LED oraz pompy ciepłe po-
wietrzno – gazowe.

W budynku Zespołu Szkół, w któ-

rym mieści się liceum ogólnokształcące 
i Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa pla-
nowane jest wykonanie wymiany drzwi 
zewnętrznych, instalację co, ocieplenie 
ścian zewnętrznych i modernizację in-
stalacji cwu oraz wymianę oświetlenia 
na energooszczędne LED. 

Koszt całkowity związany z moder-
nizacją energetyczną budynków wynosi 
3 685 223,76 zł, wydatki kwalifikowane 
3 595 698,02 wnioskowane dofinanso-
wanie 85 procent wydatków kwalifiko-
wanych. 
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Dzięki termomodernizacji 
cieplej i oszczędniej

Gmina Jodłowa złożyła wraz ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki wniosek o dofinansowanie projektu „ Modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do ZGDW”. Wniosek złożony 15 marca br. 
dotyczy pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020. Uzupełnili 

brakujący odcinek

Nową nawierzchnię zyskała drogi 
„Na Wyrąb” w Wisowej, która została 
dofinansowana w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

Jest to brakujący odcinek  drogi łą-
czący dwa odcinki wyasfaltowane 

w latach poprzednich. Przebudowę 
rozpoczęto od obustronnego ścięcia 
poboczy. Na uprzednio wykonanej 
warstwie podbudowy  ułożono na-
wierzchnię asfaltową równą 6 cm po 
zagęszczeniu. 

UJ

Stawki podatkowe i opłaty w gminie 
Jodłowa na rok 2017 nie uległy zmianie, 
a co za tym idzie pozostawione zosta-
ły na poziomie z poprzedniego roku. 
Jodłowscy radni za inicjatywą wójta 
gminy Jodłowa już trzeci rok z kolei po-
zostawili stawki podatku oraz opłatę za 
usługi w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych bez zmian. Także 
opłata za oczyszczanie 1 metra sześcien-
nego ścieków pozostaje niezmieniona 
na kolejny rok.

Podatek rolny ustala się na pod-
stawie średniej ceny skupu żyta 
za 11 kwartałów ogłoszoną przez 

prezesa GUS z 18 października 2016 r. 
(M.P z 2016.poz. 993) będącej podsta-
wą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2017. Samorządow-
cy obniżyli średnią cenę skupu żyta z 
kwoty 52,44 za 1 dt – do kwoty 24,00 
za 1 dt co stanowi podstawę obliczenia 
podatku rolnego.

Podatek leśny od 1 ha na rok po-
datkowy 2017 , wynosi równowartość 
pieniężną 0,220 metra sześciennego 
drewna obliczona według średniej 
ceny sprzedaży drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwo za pierwsze trzy 
kwartały roku 2016 ( było to 191,01 zł 
za metr sześcienny). Stawka podatku 
leśnego na 2017 r. wynosić będzie – 
42,02 zł za 1 ha lasu natomiast w 2016 
roku wynosiła 42,19.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Jodłowa stawki podatku od nierucho-
mości nie ulegną w przyszłym roku 
podwyższeniu i pozostaną w takiej 
wysokości jak w 2016 roku.
Dotyczy to m.in. związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków. 
Z kolei stawki gruntów pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych - w 
związku z obniżeniem stawek maksy-
malnych - zostały obniżone z kwoty 
4,58 na 4,54. 

Na tym samym poziomie pozosta-
ną stawki w pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego 
oraz nieruchomościach niezabudowa-
nych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których plan zagospo-
darowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszkalnym obejmu-
jącym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego od budyn-
ków lub ich części: mieszkalnych lub 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej lub zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym, ewentualnie związanych z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalno-
ści leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń oraz pozo-
stałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej, statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, a także od po-
datkach i opłatach lokalnych.

Zmianie nie uległy również staw-
ki w podatku od środków transporto-
wych. Wszystkie stawki za samochody 
ciężarowe, ciągniki siodłowe lub bala-
stowe, przyczepy i naczepy oraz auto-
busy, 

Rada Gminy Jodłowa pozostawiła 
takie same jak w poprzednim roku. 
Opłata za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla wszystkich taryfowych 
grup odbiorców w gminie Jodłowa wy-
nosi 6,28 zł za 1 m sześc. Mieszkańcy 
ponoszą opłatę w wysokości 3,98 zł za 
1 m sześc., natomiast z budżetu gminy 
ustalona jest dopłata w kwocie 1,70 zł 
brutto do 1 m sześc.. Wysokość do-
płaty pozostaje bez zmian od 2014 r. 
Opłata za usługi w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych od 
2012 r. wynosi 31,60 zł za 1 m sześc.

Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od 2015 r. w 
przypadku nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy w ilości do 
4 osób wynosi 12,00 zł miesięcznie 
od 1 osoby zamieszkującej daną nie-
ruchomość w przypadku zbierania 
odpadów w sposób nieselektywny 
oraz 6,00 zł miesięcznie od 1 osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość w 
przypadku, gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny. W przypadku nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy w 
ilości powyżej 4 osób wynosi 49,00 zł 
miesięcznie od 1 gospodarstwa do-
mowego znajdującego się na danej 
nieruchomości w przypadku zbierania 
odpadów w sposób nieselektywny oraz 
24,00 zł miesięcznie od 1 gospodar-
stwa domowego znajdującego się na 
danej nieruchomości w przypadku, 
gdy odpady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi od osoby utrzy-
mana jest w niezmienionej wysokości 
od 1 lipca 2013 r.

Jeżeli dojdzie do podwyższenia 
opłaty za odbiór odpadów to będzie 
to wina mieszkańców a nie wójta czy 
Rady Gminy tylko tych mieszkańców, 
którzy bardzo nieumiejętnie segregu-
ją odpady lub też nie segregują ich w 
ogóle – mówi Robert Mucha, zastęp-
ca wójta, - Jednak opłaty za odbiór i 
składowanie odpadów nieposegrego-
wanych ciągle rosną. W naszej gmi-
nie aby dalej utrzymać takie stawki to 
segregacja powinna być na poziomie 
co najmniej 40 proc. a mamy w gra-
nicach 20 proc. Tak niski poziom se-
gregacji na pewno będzie powodem 
kontroli worków przez firmę odbiera-
jącą odpady z naszego terenu. Firma 
po dokonaniu kontroli i stwierdzeniu 
nieprawidłowości może odpadów nie 
odebrać. Jeżeli takich przypadków bę-
dzie dużo to uruchomimy akcję edu-
kacyjną i będziemy uczyli segregacji 
naszych mieszkańców odwiedzając ich 
w domach.
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Podatki i opłaty 
lokalne bez zmian 

Tania gmina do mieszkania

Łącznik poprawił 
komfort nauki

Takiej architektonicznej perełki 
Jodłowej mogą zazdrościć większe sa-
morządy. Nie dość, że budowla przy-
kuwa oko, to jeszcze spełnia funkcje, 
dla których została wybudowana. 
Zalety wybudowanego łącznika ko-
munikacyjnego, czyli przewiązki po-
między budynkiem szkoły a budyn-

kiem sali gimnastycznej w Jodłowej 
doceniają właśnie zimą uczniowie, 
nauczyciele i oczywiście rodzice. 

Budowę łącznika zaprojekto-
wano w technologii mono-
litycznej żelbetowej, kon-

strukcja w całości wykonana jest z 
żelbetu. Dach oraz obudowa ścian 
oparta jest na ramach stalowych w 
konstrukcji lekkiej, szkieletowej. 
Dzięki wybudowaniu łącznika z 
pewnością zmniejszy się ilość za-
chorowań, jakim do tej pory ulegały 
dzieci przechodzące po lekcji wy-
chowania fizycznego z sali gimna-
stycznej do budynku szkoły. Łącznik 
poprawił również warunki pracy 
konserwatora i sprzątaczki, ponie-
waż wszystkie nieczystości nie są 

wnoszone na butach bezpośrednio z 
podwórka na korytarz, gdzie dzieci 
przebierają obuwie. Kolejną ważną 
informacją dla mieszkańców gminy 
wynikającą z budowy łącznika jest 
jego wpływ na bezpieczeństwo, gdyż 
dzieci mogą poruszać się w obrębie 
szkoły a nie wychodzić na podwór-

ko i nie wybiegają na jezdnię, stwa-
rzając zagrożenie zdrowia i życia.

Łącznik jest nowoczesną kon-
strukcją, wybiegającą w przyszłość. 
Jednakże pełny efekt końcowy zo-
stanie osiągnięty w roku przyszłym, 
kiedy to zarówno budynek szkoły 
podstawowej jak i sala gimnastycz-
na zostaną poddane termomoder-
nizacji i zostaną wykonane w takiej 
samej kolorystyce, jaką w chwili 
obecnej wykonany jest  łącznik. - Z 
całą pewnością wpłynie to na po-
prawę wizerunku naszej gminy – in-
formuje Robert Mucha, wójt gminy 
Jodłowa. 

Koszt budowy łącznika to kwota 
251 268 zł brutto.

UJ
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Słowa Jana Zamojskiego „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie” stały się mottem uroczy-
stości, która odbyła się 17.10. 2016r. 
i wyznaczyła nowy rozdział w bogatej 
historii Liceum Ogólnokształcącego w 
Jodłowej. 

Przybyli goście, pracownicy 
szkoły i społeczność uczniow-
ska świętowali przekazanie 

szkoły przez Starostwo Powiatowe 
w Dębicy nowemu organowi pro-
wadzącemu – Izbie Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Tarnowie. Uroczystego 
aktu przekazania dokonał starosta 
Andrzej Reguła na ręce prezesa Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie,  An-
drzeja Kuty i dyrektora Rzemieślni-
czego Centrum Szkół Zawodowych 
Sławomira Błaszczaka. Uroczystość 
połączona została z obchodami Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej, a tak-
że ślubowaniem klas pierwszych Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bar-
tosza Głowackiego i Rzemieślniczej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Jodłowej.       

Dyrektor  Teresa Połoska powi-
tała przybyłych gości, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele Rady Po-
wiatu Dębickiego, Andrzej Reguła, 
starosta powiatu, Jan Janiga, radny 
powiatowy, przedstawiciele Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości prezes Andrzej 
Kuta wraz z wiceprezesami. Obecni 
byli również przedstawiciele Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości z Dę-
bicy Janusz Wiktor oraz Tadeusz 

Broszewski. W tym ważnym dniu 
nie mogło zabraknąć przedstawicie-
li władz lokalnych z Roberta Muchy, 
wójta gminy, Doroty Krzyżak, za-
stępcy wójta oraz sołtysa Marka Lei. 
Gminę reprezentowali również rad-
ni gminy, dyrektorzy miejscowych 
szkół, biblioteki i inni. Honorowymi 
gośćmi uroczystości byli również 
proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
BM Sanktuarium Dzieciątka Jezus 

w Jodłowej, ks. dr Zenon Tomasiak, 
rada rodziców, grono pedagogicz-
ne i społeczność uczniowska. Swoją 
obecnością uświetnił uroczystość 
kierownik Pracowni Glottodydak-
tyki Instytutu Filologii Słowiańskiej 
UMCS w Lublinie,  dr Leszek Mi-
krut, który zadeklarował gotowość 
współpracy UMCS z liceum w za-
kresie kształcenia i popularyzowania 
języków i kultury słowiańskiej na te-
renie gminy. Taką współpracę szkoła 
z chęcią podejmie. Przemawiający 
podkreślali doniosłość wydarzenia, a 
także ogrom pracy włożonej w rato-
wanie szkoły, która wykształciła wie-
le wspaniałych osób.  Robert Mucha, 

wspominając trudne rozmowy pro-
wadzone w celu utrzymania placów-
ki, podkreślił determinację władz 
gminy, radnych, proboszcza, sołtysa 
i mieszkańców, którzy walczyli o 
swoją szkołę. Wszystkie te działania 
zaowocowały odzyskaniem majątku 
szkoły dla samorządu gminy Jodło-
wa.  Wójt mówił także o planach i 
inwestycjach związanych z termo-
modernizacją i zastosowaniem no-

woczesnych rozwiązań grzewczych, 
dzięki pozyskanym funduszom 
unijnym. Wyraził nadzieję, że szkoła 
stanie się w  niedalekiej przyszłości 
perełką gminy.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
akty ślubowania, które wręczył dy-
rektor Rzemieślniczego Centrum 
Szkół Zawodowych Sławomir Błasz-
czak, a także stypendia wójta gminy 
Jodłowa za osiągnięcia naukowe, ar-
tystyczne i sportowe. Na zakończenie 
uroczystości młodzież zaprezento-
wała montaż słowno – muzyczny w 
wykonaniu własnego zespołu.
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Przekazanie Liceum 
Ogólnokształcącego

W Miasteczku Regionów 
znalazły się też stoiska 
z Podkarpacia, w któ-

rych stoły były suto zastawione. W 
pierwszym dniu uroczystości do-
żynkowych kapela „Jodłowianie” 
wystąpiła na scenie, co było wielkim 
zaszczytem. Koncert trwał ok. 35 
minut. Następnie Agata Kornhauser
-Duda, żona Prezydenta RP  wraz 
z komisją konkursową oceniała 
wieńce z każdego województwa, a 
było ich 16. Podczas oceny wień-

ca reprezentującego województwo 
podkarpackie przygrywała kapela 
„Jodłowianie”, która wykonała pio-
senkę „My są chłopcy od Rzeszowa” 
oraz utwór pań z KGW z Kurzyna 
”Andzia”. Wieniec według punktacji 
otrzymał drugie miejsce, pierwsze 
miejsce otrzymał wieniec z woje-
wództwa lubelskiego.

Drugi dzień był dla kapeli 
„Jodłowianie” wyjątkowy. Na sto-
isko przybył Prezydent RP Andrzej 
Duda wraz z małżonką oraz kilku 
ministrów. Dla każdego gościa ka-
pela „Jodłowianie” przygrywała tra-
dycyjne sto lat oraz piosenki zwią-

zane z Jodłową i jej regionem. Parze 
prezydenckiej na tyle spodobała się 
oprawa uroczystości na stoisku pod-
karpackim, iż grupa wieńcowa z Ku-
rzyna i kapela „Jodłowianie” zostali 
zaproszeni na 11 października br. 
do Pałacu Prezydenckiego w War-
szawie. Kapela „Jodłowanie” złoży-
ła podziękowanie tym wszystkim, 
dzięki którym znalazła się w tak 
zaszczytnym gronie delegacji , m.in. 
Marszałkowi Urzędu Marszałkow-
skiego  Władysławowi Ortylowi, 

dyrektor Departamentu Rolnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Mieniem 
Zofii Kochan, kierownikowi Rozwo-
ju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości 
Dorocie Jamrozy oraz jej współpra-
cowniczkom, staroście Niska Ro-
bertowi Bednarzowi, burmistrzowi 
Ulanowa Stanisławowi Garbaczowi, 
firmie Taurus Stanisława Jarosza, 
Aleksandrze i Zbigniewowi Lejom, 
właścicielom Zakładu Handlowo
-Produkcyjno-Przetwórczego Sp. J. 
Leja A. i Wspólnicy oraz władzom 
gminy Jodłowa a w szczególności 
zastępcy wójta Dorocie Krzyżak.

AM

Kapela „Jodłowianie” reprezentowała Podkarpacie w Spale na dożynkach 
prezydenckich.  Jak co roku do Spały przyjechali reprezentanci rolników ze 
wszystkich województw. Wśród nich znalazła się - jako jedyna z wojewódz-
twa podkarpackiego - grupa wieńcowa Koła Gospodyń Wiejskich z Kurzyna 
w gminie Ulanów w powiecie niżańskim, która wykonała wieniec dożynkowy 
oraz kapela z Jodłowej.

Jodłowianie 
zaprezentowali się 
przed prezydentem

Odznaka „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożaro-
wej” została ustanowiona 

Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 października 1997 roku jako 
odznaczenie za ratowanie życia i 
ochronę mienia. Odznaka może być 
nadana osobie, która m. in. swą pra-
cą lub działalnością  w sposób szcze-
gólny przyczyniła się i przyczynia do 
rozwoju ochrony przeciwpożarowej.   

Wójt gminy Jodłowa Robert 
Mucha od początku swojej pracy w 
samorządzie wspierał  działalność 
Ochotniczych  Straży Pożarnych.  
Podczas  jego kadencji od  2006r. 
została rozbudowana remiza dla 
OSP w Dębowej oraz wyremonto-
wana  i oddana do użytku remiza 
OSP w Dzwonowej. Dzięki wielu 
staraniom i ogromnemu zaangażo-
waniu zostały zakupione  dwa  nowe 
samochody pożarnicze  MAN  z 
pełnym wyposażeniem  dla OSP 
Jodłowa. Zakupiono także używane 
samochody:  Citroen Berlingo dla 
OSP Jodłowa i Star 244L dla OSP 
Dzwonowa. Ochotnicze Straże Po-
żarne wzbogaciły się  w potrzebny 

sprzęt do prowadzenia działań ra-
towniczych  m.in. pompy, podusz-
ki wysokociśnieniowe, narzędzia 
hydrauliczne.   Robert Mucha jako 
wójt gminy Jodłowa przykłada dużą 
wagę do wyposażenia  i zabezpie-
czenia druhów w niezbędny dla ra-
towania sprzęt strażacki,  za swoją 

działalność  już wcześniej otrzymał 
brązowy medal  i srebrny medal 
„Za zasługi dla pożarnictwa” przy-
znane  przez Zarząd Wojewódzki  
ZOSP RP. Gmina Jodłowa  kładzie 
duży nacisk i dba o bezpieczeństwo 
mieszkańców.

IW

W ó j t  n a  m e d a l
Podczas  powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Dębicy Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa otrzymał brązową odzna-
kę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.  Jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych.  

Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
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Redaktor naczelny: Waldemar Sztogrin
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Teraz 
pojadą 

komfortowo

Gmina Jodłowa w ciągu ostatniego 
roku może nie spełniła oczekiwań 
wszystkich mieszkańców, którzy 
oczekiwali na remont interesujących 
ich odcinków dróg ale wykonała te, 
najpilniejsze. Jedną z takich inwe-
stycji była przebudowa dróg „Dzioły 

do Łukasika” oraz „Do Raka” wraz z 
przebudową przepustu w Dębowej.  
Całkowita wartość zadania to 353 
274, 17 zł. Samorząd wnioskował o 
dofinansowanie 80 procent kosztów 
inwestycji. 

UJ

Skończył się koszmar młodych miesz-
kańców gminy i okolic, którzy od 
kilku lat nie byli pewni czy szkoła 
ponadgimnazjalna w Jodłowej przyj-
mie nowych uczniów od września 
czy nie. Od kiedy powiat przestał być 
organem prowadzącym już wiadomo, 
szkoła będzie nie tylko kontynuowa-
ła działalność ale staje się niezwykle 
atrakcyjną ofertą w porównaniu z 
sąsiednimi placówkami. Po zmianie 
kadry młodzież też nie ma uprzedzeń 
co do nauczycieli, którzy przez lata 
dorobili się opinii wymagających. – 
Niektórych uczniowie się bali i wybie-
rali inne szkoły, co nie znaczy, że nie 
będziemy dbać o poziom kształcenia 
– zapowiada dyrektor szkoły. – Szkoła 
ma stuletnie tradycje, wychowała zna-
komitych ludzi. 

Teresa Połoska, dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Bartosza Głowackiego 

oraz Rzemieślniczej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Jodłowej z no-
wym organem prowadzącym – Izbą 
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie od 
pierwszych dniu nowego roku szkol-

nego postawiły na nowoczesności i 
rozwój. 

Wiosną przeprowadzona będzie 
termomodernizacja placówki. Budy-
nek będzie nie tylko piękną wizytów-
ką gminy, ale także obiektem ener-
gooszczędnym . Dzięki staraniom 
dyrektor Teresy Połoski również pra-
cownie są sukcesywnie wyposażane 
w nowoczesny sprzęt, jak choćby w 
tablice interaktywne, umożliwiające 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy dydaktycz-
nych, w tym laptopów i tabletów, 
które otrzymali uczniowie. Wpro-
wadzenie dziennika elektronicznego 
usprawni pracę nauczycieli, pozwoli 
również rodzicom na systematyczne 
monitorowanie osiągnięć dzieci.  W 
szkole tworzy się nowoczesna pra-
cownia języków obcych wyposażo-
na w sprzęt umożliwiający naukę 
na najwyższym poziomie. Zaplecze 
administracyjne szkoły zaopatrzone 
zostało w nowoczesny, niezbędny 
sprzęt biurowy. Budynek zabezpie-
czono monitoringiem i alarmem. Na 
bieżąco prowadzone są remonty sal 
lekcyjnych i pomieszczeń socjalnych. 
Dzięki staraniom dyrektor Połoski 

uczniowie otrzymali zwrot kosztów 
za bilety miesięczne od początku 
roku szkolnego do końca roku kalen-
darzowego. Teresa Połoska systema-
tycznie podejmuje także współpracę 
z pracodawcami z Jodłowej zachęca-
jąc ich do ukończenia kursu peda-
gogicznego, dzięki któremu mogliby 
kształcić młodzież szkoły w ramach 
praktyk zawodowych.

- W pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej celem szkoły jest rozwój i 
wychowanie młodego człowieka w 
wartościach chrześcijańskich i pa-
triotycznych – podkreśla dyrektor 
Połoska. – Priorytetem w pracy dy-
daktycznej są wysokie wyniki w na-
uce oraz wzorowa postawa ucznia. 
Uczniowie już zgłosili swój udział 
w różnych konkursach przedmioto-
wych, a także akcjach charytatyw-
nych. 

Młodzież szkoły wykonała szereg 
różnorodnych ozdób choinkowych, 
które zostały przekazane 11 grudnia 
br. na aukcję podczas dorocznego 
Misyjnego Jarmarku z Aniołami od-
bywającego się w sanktuarium Matki 
Bożej w Tuchowie, pod patronatem 
Redemptorystowskiego Stowarzy-

szenia Przyjaciół Misji. Dochód z 
tegorocznej akcji zostanie przezna-
czony na budowę sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej pomocy w Burki-
na Faso w Afryce. Samorząd szkolny 
koordynuje akcję zbierania produk-
tów żywnościowych w ramach po-
mocy najuboższym – „Świąteczna 
Paczka”, zbierane są także pieniądze 
jako wkład w akcję „Góra grosza”.

W ramach podnoszenia pozio-
mu szkolenia zawodowego uczniów 
Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej 
placówka podjęła współpracę z ko-
mendantem Ochotniczego Hufca 
Pracy w Dębicy dzięki której ucznio-
wie Sebastian Składanowski oraz 
Grzegorz Jeleń otrzymali szansę 
wyjazdu na zagraniczną praktykę. 
Uczniowie osiągają wysokie wyniki 
w nauce, Paulina Gnat z II klasy LO 
została stypendystką prezesa Rady 
Ministrów, Joanna Kociołek z I klasy 
LO otrzymała stypendium w ramach 
Wsparcia Stypendialnego  z projektu 
RPO WP.  Uczniowie także odbywają 
liczne wycieczki w bieżącym roku już 
odwiedzili Kraków, wkrótce planują 
zwiedzić Wrocław.

UJ

Szkoła będzie nowoczesna, 
ale utrzyma piękną tradycję

Dzięki staraniom wójta i 
Rady Gminy Jodłowa samorząd 
pozyskał od Powiatu Dębickiego 
budynek szkoły wraz z działkami. 
Wartość rynkowa działek wraz z 
zabudowaniami została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego 
na jeden milion sto tysięcy zło-
tych. Akt notarialny został pod-
pisany 19 lipca br.

Na mocy uchwał Rady Po-
wiatu Dębickiego przekazano 
do prowadzenia Liceum Ogól-
nokształcące w Jodłowej oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Jodłowej Izbie Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Tarnowie 

W formie darowizny powiat 
przekazał 30 arów działki zabu-
dowanej budynkiem szkoły o po-
wierzchni 618 metrów kwadrato-
wych i budynkiem garażowym o 
powierzchni 22 m sześc., działkę 
o powierzchni 42 a i 0,0017 ha.

Rodzina Marii i Włodzimierza 
Mikrutów jest rodziną wielo-
dzietną, na utrzymaniu ro-

dziców pozostaje sześcioro dzieci w 
wieku szkolnym, w tym najmłodszy 
niepełnosprawny syn. Rodzina żyje 
bardzo skromnie, a dom w którym 
mieszkali od wielu lat nie był re-
montowany.

„Cztery kąty, anioł piąty” to se-
rial emitowany w programie pierw-
szym Telewizji Polskiej, pokazujący 
akcje pomocy rodzinom z różnych 
stron Polski , opowiada historię tych 
rodzin i zaangażowanie ludzi dobrej 
woli przy remoncie ich mieszkań. 
Dzięki współpracy Stowarzyszenia 
„Piękne Anioły” i Fundacji „Fabry-
ki Marzeń” oraz wielu wolontariu-
szy na przełomie kwietnia i maja 
2016 r. udało się wyremontować ich 
dom. Wyremontowano i urządzono 
dwa pokoje dla dzieci oraz łazien-
kę a także częściowo pokój rodzi-

ców. Generalny remont trwał około 
pięciu tygodni. „Piękne Anioły” i 
„Fabryka Marzeń” pomagały w re-
moncie finansowo i organizacyjnie. 
Niemniej ważna była także pomoc 
innych lokalnych sponsorów, przed-
siębiorców, stowarzyszeń, sąsiadów i 

mieszkańców gminy.
Samorząd gminy Jodłowa jest 

wdzięczny wszystkim zaangażo-
wanym w remont domu państwa 
Mikrutów. Zarówno osobom, które 
nawiązały kontakt z Fundacją „Fa-
bryki Marzeń” i Stowarzyszeniem 
„Piękne Anioły” oraz koordynowały 
wszystkie działania, ekipie budow-
lanej pracującej przez sześć dni w 
tygodniu, sponsorom którzy bez-
interesownie przekazali materiały 
budowlane potrzebne do remontu, 
a także osobom przygotowującym 
posiłki dla pracujących.  Władze 
gminy podkreślają, że mieszkańcy 
bardzo chętnie pomagali swoim są-
siadom w potrzebie. 

IW

Sąsiedzi pomagali 
wraz z aniołami

Cała Polska mogła oglądać jak wspaniali są mieszkańcy Jodłowej, jak szybko mobilizują się, by pomóc potrzebującym, 
okazać swoją pomoc. W internecie można jeszcze oglądać odcinki programu „Cztery kąty, anioł piąty” poświęcony ro-
dzinie Mikrutów z Jodłowej. Program oglądali telewidzowie w całej Polsce.

Remont 
z promesą

Gmina Jodłowa otrzymała promesę 
na remont drogi gminnej od „Mi-
kruta do Kasztarenda w Jodłowej 
Górnej.  Władze województwa wrę-
czając dokument obiecały znaleźć 
pieniądze na dofinansowanie tej 

inwestycji  z budżetu centralnego.  
Wartość zadania to 71 tys. zł, zaś 
dofinansowanie ma wynieść 80 pro-
cent wydatków kwalifikowanych. 

UJ
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Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa 
oraz Roman Warzecha, przewodni-
czący Rady Gminy wręczyli 22 kwiet-
nia br. właścicielce Zakładu Handlo-
wo – Produkcyjno - Przetwórczego 
Aleksandra Leja i Wspólnicy nomina-
cję do nagrody „Orzeł Agrobiznesu”.  
Aleksandra Leja nie kryła zadowole-
nia z nominacji.

Nagroda „Orzeł Agrobiznesu” 
przyznawana jest od  grud-
nia 2001 roku  firmom  z 

branży rolno-spożywczej i jej oto-
czenia, firmom handlowym, placów-
kom gastronomicznym oraz bankom 
działającym na rzecz agrobiznesu za 
odniesiony sukces rynkowy.

 W każdej edycji wręczanych 
jest maksymalnie 15 nagród  staran-
nie wybranym firmom i bankom, 
które wcześniej uzyskały nominację 
do nagrody na podstawie rekomen-
dacji m.in. samorządów lokalnych. 
Do tej pory wręczono 399 statuetek 
Orłów Agrobiznesu w 54 edycjach, 
36 Orłów Agrobiznesu Grand Prix i 
siedem laureatów Orła Agrobiznesu 
Super Grand Prix. Od grudnia 2013 
wprowadzony został trzeci stopień 
nagrody – Orzeł Agrobiznesu Super 
Grand Prix za wybitne osiągnięcia 
rynkowe. Nowej nagrodzie towarzy-
szy Koryfeusz Orłów Agrobiznesu – 
nagroda dla szefów firm i banków – 
zdobywców Orła Agrobiznesu Super 
Grand Prix. Organizatorem konkur-

su o Orła Agrobiznesu jest warszaw-
ska Agencja Promocyjno-Wydawni-
cza EMS.
Kapituła nagrody „Orzeł Agrobiz-
nesu” pod honorowym patronatem 
posła do Parlamentu Europejskiego 
Jarosława Kalinowskiego na posie-
dzeniu w dniu 14 marca 2016 r. przy-

znała nominację do nagrody Orzeł 
Agrobiznesu 2016 dla Zakładu Han-
dlowo-Produkcyjno-Przetwórczego 
Aleksandra Leja i Wspólnicy.

Zakład Handlowo-Produkcyjno
-Przetwórczy Sp. j. Leja A. i Wspól-
nicy  działa na rynku masarskim od 
1993 roku. Specjalizuje się w wyro-
bach wędliniarskich typowo trady-
cyjnych. Sztandarowym wyrobem 
jest kiełbasa wiejska jodłowska - jest 

to wyrób o doskonałym walorze 
smakowym, oparty na tradycyjnej 
recepturze oraz najwyższych gatun-
kowo składnikach takich jak min. 
mięso wieprzowe klasy pierwszej. 
Ponadto zakład produkuje szyn-
kę wędzoną jodłowską, salceson 
jodłowski, pasztetową jodłowską 

oraz kaszankę jodłowską. Wielo-
letnia tradycja oraz doświadczenie, 
sprawdzone i niezmienne receptury 
oraz tradycyjne metody wytwarzania 
gwarantują najwyższa jakość pro-
duktów oraz niezapomniany smak.  
Kiełbasa jodłowska 1 lipca 2013 roku 
została wpisana na ministerialną Li-
stę Produktów Tradycyjnych.

UJ

Masarnia z nominacją 
do Orła Agrobiznesu

Od 1 lutego do 29 lutego 
2016 roku składali wnioski 
o zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego wraz z fakturami 
VAT dokumentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w 
okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 
stycznia 2016 r. 

Od 1 sierpnia 2016 r. do 31 
sierpnia 2016 r. producenci składali 
wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go wraz z fakturami VAT potwier-
dzającymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 

lutego do 31 lipca 2016 r. 
Do Urzędu Gminy Jodłowa w 

2016 roku wpłynęło 546 wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej na 2016 rok. Roczna dotacja 
celowa z realizacji wypłat produ-
centom rolnym zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej na 2016 r. w gminie 
Jodłowa wyniosła 165 575,21 zł. 

UJ

Każdy rolnik mógł w 2016 roku, jak i w latach poprzednich, odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. W 
bieżącym roku producenci rolni składali do wójta wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2016 r. w 
dwóch terminach.

Rolnicy otrzymali 
zwrot za olej

To oni będą stanowić elitę gminy za 
kilkanaście lat. Dzisiaj jeszcze mają 
przed sobą szkolne obowiązki, jed-
nak patrząc na to co już wiedzą i jak są 
ciekawi świata może rozpierać duma. 
Młodzieży, która ma na świadectwie 
nie tylko piątki ale i szóstki w gmi-
nie Jodłowa nie brakuje. Najlepszym 
czasem na takie podsumowania wy-
ników nauki i pracy z uczniami jest 
Dzień Edukacji Narodowej. 

Gmina wspiera najzdolniej-
szych uczniów stypendiami. 
O to prestiżowe wyróżnie-

nie ubiegało się 85 uczniów,  zaś 
komisja pozytywnie rozpatrzyła 79 
wniosków w trzech kategoriach sty-
pendium. Samorząd przyznał sty-
pendium naukowe i artystyczne za 
zdobycie trzech pierwszych miejsc 
szczebla powiatowego oraz pierw-
szych dziesięciu miejsc szczebla 
wojewódzkiego. Wyróżniono nim 
także inne osiągnięcia naukowe i ar-
tystyczne, promujące gminę a uzna-
ne za szczególne przez Komisje sty-
pendialną.  Gmina przyznaje także 
stypendia sportowe dla zdobywców 
trzech pierwszych miejsc w klasyfi-
kacji indywidualnej lub zespołowej 
w zawodach – co najmniej szczebla 
powiatowego.

W pierwszej kategorii nagro-
dzeni zostali uczniowie, których 
średnia ocen z przedmiotów na 
świadectwie wyniosła od 5,00 do 
5,55. Ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Jodłowej taki wynik osiągnęli Karo-

lina Kita, Klaudia Kłusek, Domini-
ka Materowska i Patryk Mikrut. Ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jodłowej 
takimi wynikami mogą pochwa-
lić się Kinga Bułat, Maciej Dudek, 
Marta Gomółka, Małgorzata Jeleń, 
Aleksandra Kaczka, Dominik Kacz-
ka, Kinga Kaczka, Kamila Kociołek, 
Bartlomiej Kociołek, Natalia Lech, 

Karolina Mikrut, Norbert Mikrut, 
Piotr Mikrut, Małgorzata Szynal, 
Maria  Świerczek.  Ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Jodłowej tak wy-
soką średnią ocen mają Honorata 
Buras,  Maciej Drożdż, Faustyna 
Łącka, Kamil Niemiec . Stypendia 
za naukę ze Szkoły Podstawowej w 
Dębowej otrzymali Damian Barzyk, 
Patrycja Barzyk, Gabriela Kawalec, 
Krystian Kawalec, Martyna Mi-
chalik, Karolina Orlop, Dominika 

Podraza, Jakub Warzecha, zaś ze 
Szkoły Podstawowej w Dęborzy-
nie Alicja Ryba. Z Gimnazjum w 
Jodłowej stypendia wójta otrzymali 
Damian Figura, Paweł Kępowicz, 
Joanna Kociołek, Angelika Kurek, 
Weronika Lesiak, Kamil Myszkow-
ski. Z Liceum Ogólnokształcącego 
w Jodłowej stypendium naukowe 

otrzymuje Paulina Gnat, z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Dębicy Piot 
Czarnawski, Dominik Czech, Ka-
rolina Dzierwa, Arkadiusz Niemiec, 
Dominika Nowak. 

Stypendia naukowe i artystycz-
ne otrzymuje ośmioro uczniów Ka-
rolina Kita (SP Nr 1 w Jodłowej), 
(Gimnazjum w Jodłowej), Paulina 
Gnat, Katarzyna Kopacz  (LO w 
Jodłowej), Piotr Czarnawski  i Do-
minik Czech (I LO w Dębicy).

Sportowe stypendium otrzy-
mali Patrycja Kaczka, Aleksan-
dra Kita, Karolina Kita, Weronika 
Kloczkowska, Natalia Mokrzycka i 
Magdalena Wojnarska wszyscy ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodło-
wej.  Z Gimnazjum w Jodłowej po-
siadaczami takiego stypendium są 
Kamil Ciszczoń, Bartłomiej Cius, 
Tomasz Czarnawski, Kacper Fur-
man, Mateusz Gnat, Patrycja Jani-
ga, Bartłomiej Kos, Damian Lech, 
Alicja Machowska, Łukasz Mikrut, 
Natalia Nowak, Sebastian Olszew-
ski, Piotr Papciak, Adrian Placek, 
Sebastian Składanowski, Szymon 
Składanowski, Dariusz Tokarczyk, 
Gabriela Wal, Patrycja Wal, Prze-
mysław Wiatr.  

W zależności od sukcesów 
uczniowie otrzymali jednorazo-
wo kwoty od 100 zł do 500 zł. Na 
wszystkie stypendia w bieżącym 
roku przeznaczono kwotę 18 750 zł. 
W Urzędzie Gminy Robert Mucha, 
wójt gminy Jodłowa 7 października 
2016r. osobiście pogratulował i wrę-
czył dyplomy trzem reprezentantom 
uczniów nagrodzonych w bieżącym 
roku. 

Dyplom otrzymała Karolina 
Kita, tegoroczna potrójna stypen-
dystka, absolwentka Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Jodłowej. W roku 
szkolnym 2015/16 uzyskała średnią 
ocen 5,09, zajęła drugie miejsce w 
szóstym Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w kategorii soli-
ści oraz trzecie miejsce w Powiato-

wych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w czwórboju dla dziewcząt i IV 
miejsce w Półfinale Wojewódzkim 
Gimnazjady w badmintonie dziew-
cząt.

Drugim wyróżniony jest  Se-
bastian Składanowski,  absolwent 
Gimnazjum w Jodłowej, obecnie 
uczeń Rzemieślniczej Szkoły Zawo-
dowej w Jodłowej. Od lat reprezen-
tuje szkoły w zawodach sportowych. 
W br. zajął trzecie miejsce w Półfi-
nale Wojewódzkim Gimnazjady w 
badmintonie chłopców i piąte miej-
sce w Finale Wojewódzkim Gimna-
zjady w badmintonie – gry druży-
nowe chłopców, trzecie miejsce w 
Powiatowej Gimnazjadzie w piłce 
nożnej chłopców oraz drugie miej-
sce w Powiatowej Gimnazjadzie w 
Siatkówce Plażowej.

Z kolei Dominika Nowak jest 
nagrodzona po raz szósty stypen-
dium Wójta Gminy Jodłowa. W 
ubiegłych latach otrzymywała wy-
różnienie za laureata, finalistę kon-
kursów kuratoryjnych z matematyki 
i wysokie wyniki w nauce. Obecnie 
jest uczennicą I Liceum Ogólno-
kształcącego w Dębicy. Klasę pierw-
szą ukończyła ze średnią ocen 5,18. 
Nadal uczestniczy w konkursach z 
przedmiotów ścisłych, reprezento-
wała Podkarpacie na 6 Kongresie 
Młodych Matematyków w Warsza-
wie. Spośród wielu nagród, jakie 
otrzymała, stypendium wójta trak-
tuje jako szczególne.

UJ

R o s n ą  p r y m u s i  i  l i d e r z y

Gmina Jodłowa czyni starania o po-
zyskanie pieniędzy na remont drogi 
gminnej Maślakowice na Dzwo-
nową. Wartość kosztorysowa prac 
to 488 189,48 zł, zaś dofinansowa-

nie jakie może pozyskać samorząd 
może pozyskać fundusze do 80 pro-
cent kosztów kwalifikowanych. 

UJ

Od Maślakowic na 
Dzwonową
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Osiem par małżeńskich z  gminy 
Jodłowa  świętowało Złote Gody, czy-
li okrągły Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Uroczystego aktu de-
koracji medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał Robert Mucha, wójt gminy 
Jodłowa.

Jubilatom wręczono również 
pamiątkowe dyplomy, kwiaty 
i okolicznościowe upominki.  

Wójt gminy podkreślił znaczenie 
uroczystości , zwracając się do Jubi-
latów powiedział: „... Daliście z sie-
bie wiele, rodzinie i społeczeństwu 
, zarówno wychowując swoje dzieci, 
jak również pracując na rzecz ca-
łej społeczności. Dziś w imieniu tej 
społeczności mam zaszczyt Państwu 
za to podziękować... Jesteście Pań-
stwo wzorem, autorytetem i dro-
gowskazem pod wieloma względami. 

Młodzi ludzie mogą brać z Państwa 
przykład, jeśli chodzi o trwałość 
małżeństwa i rodziny”. Następnie 
złożył Jubilatom życzenia „... długich 
lat życia, jak najlepszego zdrowia, 
pogody ducha oraz życzliwej opie-
ki najbliższych na wiele następnych 
lat”. Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodziły następujące 

pary: Barbara i Ignacy Bałucki, Zofia 
i Edmun Fik, Zofia i Jan Janiga, Irena 
i Włodzimierz Kurek, Stanisława i 
Jan Podraza, Janina i Gerard Stawarz, 
Kazimiera i Józef Wal.
Miłym upominkiem muzycznym był 
występ kapeli „Jodłowianie”.

UJ

Na dobre 
i  na złe od 50 lat

Karta Dużej Rodziny to system zni-
żek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin wielodzietnych, w których 
jest trójka lub więcej dzieci. W gmi-
nie Jodłowa, od początku istnienia 
programu kartę otrzymało 85 ro-
dzin to jest 174 karty przyznano dla 
rodziców i 320 kart dla dzieci. Karta 
funkcjonuje od 16 czerwca 2014r. 
Od 1 stycznia 2015 r. Program Karta 
Dużej Rodziny realizowany jest na 
podstawie ustawy z 5 grudnia 2014r. 
o Karcie Dużej Rodziny. 

Posiadacze Karty Dużej Rodzi-
ny mają możliwość korzysta-
nia z ofert kulturalnych, re-

kreacyjnych, czy transportowych na 

terenie całego kraju, a także ze zni-
żek przy zakupie jedzenia, kosme-
tyków, odzieży i obuwia, książek, 
zabawek oraz paliwa. Karta obniża 
także koszty rachunków za usługi 
telekomunikacyjne, bankowe, kosz-
ty ubezpieczeń.

Zniżki mogą oferować nie tylko 
instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystępu-
jąc do Programu zyskują prawo do 
posługiwania się znakiem „Tu hono-
rujemy Kartę Dużej Rodziny”. Pod-
mioty, które przystąpią do progra-
mu, poza możliwością kreowania w 
ten sposób atrakcyjnego wizerunku 
społecznego jako firmy przyjaznej 
rodzinom, zyskają szansę współtwo-

rzenia ogólnopolskiego programu 
dla dużych rodzin oraz zwiększe-
nia rozpoznawalności i zaintereso-
wania ofertą firmy. Status partnera 
programu to szereg korzyści, takich 
jak wzrost rozpoznawalności czy też 
pozyskanie grupy lojalnych klien-
tów. Dodatkowo partnerzy progra-
mu otrzymają, mające służyć celom 
marketingowym, naklejki ze zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny” i będą mogli posługiwać 
się tym znakiem w materiałach in-
formacyjnych i promocyjnych. Lista 
firm i instytucji oraz oferowanych 
przez nie zniżek na terenie całego 
kraju jest dostępna i na bieżąco ak-
tualizowana na stronie: www.rodzi-

na.gov.pl/duza-rodzina
Liczba partnerów Karty Dużej 

Rodziny systematycznie rośnie. W 
programie uczestniczy już ponad 
1200 podmiotów, które oferują 
zniżki dla rodzin w całej Polsce. Do 
współpracy gmina zachęca podmio-
ty niezależne od sektora czy wiel-
kości. Warunkiem udziału jest za-
pewnienie zniżek lub dodatkowych 
uprawnień dla rodzin posiadających 
Kartę Dużej Rodziny.

Firmy, które chcą dołączyć do 
programu wystarczy, że wypełnią 
i wyślą deklarację online. Do Pro-
gramu można się zgłosić poprzez 
wypełnienie dostępnej na stronach 
rodzina.gov.pl lub empatia.mpips.

gov.pl e-deklaracji i wskazanie ja-
kie zniżki chce się zaoferować. Po 
uzgodnieniu warunków współpracy 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej lub Wojewoda (w przy-
padku podmiotów działających lo-
kalnie) podpisze z firmą umowę.

Deklarację można złożyć wcho-
dząc na poniższy link: https://empa-
tia.mpips.gov.pl/web/piu//formula-
rz-zgloszenia-kdr

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Polityki Spo-
łecznej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie tel. 
(17) 867 13 67 lub (17) 867 13 15, 
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

UJ

Rodziny płacą taniej

Dożynki to największe i najważniejsze w roku święto rolników poświęcone 
zbiorom plonów, będące ukoronowaniem całorocznego trudu. Obrzęd doży-
nek, wprawdzie praktykowany już przez Słowian, w pełni rozwinął się dopiero 
w okresie nowożytności. Choć przez lata obyczaj ten stale ewoluował, to jed-
nak wiele z dawnych, tradycyjnych elementów tego święta zachowało się do 
dziś, co można było podziwiać na gminnych obchodach.

Dziękowaliśmy 
za plony

Jodłowskie Święto Plonów rozpo-
częto 15 sierpnia 2016 r. pielgrzym-
ką do Sanktuarium Matki Bożej w 
Przeczycy. Wzięło w niej udział 251 
osób. Podczas Mszy Świętej  staro-
stowie dożynek Danuta Kos i Marek 
Kumiega przekazali na ręce biskupa 
tarnowskiego Andrzeja Jeża – sym-
boliczny bochen chleba. Po Mszy 
Świętej odbyła się procesja euchary-
styczna z wieńcami dożynkowymi, 
w której uczestniczyły m.in. grupy 
wieńcowe z Jodłowej Dolnej, Jodło-
wej - Wisowej, Dębowej, Dęborzyna 
i Zagórza.

Właściwe dla Jodłowej Dożyn-
ki Gminne odbyły się  21 sierpnia 
2016 r. w. Uroczystość rozpoczęła 

się  Mszą Święta w Sanktuarium 
Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Po 
nabożeństwie nastąpił przemarsz 
korowodu dożynkowego, który po-
prowadziła kapela „Jodłowianie” na 
boisko przy ZS w Jodłowej, gdzie 
rozpoczęły się oficjalne uroczy-
stości.  Wójt gminy Jodłowa, który 
powitał wszystkich gości i uczestni-
ków dożynek a następnie odebrał od 
Danuty Kos i Marka Kumiegi, staro-
stów dożynek chleb z tegorocznych 
zbiorów.  Kolejnym punktem pro-
gramu był przegląd wieńców dożyn-

kowych. Podczas przeglądu wień-
ców dożynkowych prezentowały się 
grupy wieńcowe z: Jodłowej Dolnej, 
Jodłowej Górnej, Jodłowej Wisowej, 
Dęborzyna, Dębowej, Dzwonowej 
i  Zagórza. Niewątpliwie na uwagę 
zasługiwały misternie wykonane 
wieńce, jak również barwnie wyglą-
dające grupy wieńcowe, w których 
nie brakowało dzieci i młodzieży. 
Część artystyczna dożynek rozpo-
częła się od programu animacyjne-
go dla dzieci  „Wakacyjna podróż 
dookoła świata z Kaczorem Donal-
dem”. Następnie przed jodłowską 
publicznością zaprezentował się 
miejscowy zespół „Hideaway”. Wie-
czorem wystąpiła gwiazda dożynek                                                                                                                                          

                                                                         – 
grupa VOX. Zespół przypomniał 
swoje przeboje, jak choćby „O Mag-
daleno”, „Bananowy Song”, „Szczę-
śliwej drogi już czas”, jak i inne pio-
senki. Swą żywiołowością, a nade 
wszystko pięknymi głosami rozba-
wił jodłowską publiczność.
Dodatkowymi atrakcjami podczas 
dożynek były: pokazy i prezentacje 
sprzętu OSP, plac zabaw dla dzieci 
oraz strzelnica paintbollowa.

UJ 

Św. Florian przypomina 
o bohaterstwie druhów

Pomnik Św. Floriana został poświę-
cony 5 czerwca br. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą w Sanktu-
arium Dzieciątka Jezus w Jodłowej, 
którą w koncelebrze odprawił ksiądz 
kapelan Józef Jasiurkowski. 

Po nabożeństwie nastąpił uro-
czysty przemarsz pod po-
mnik Św. Floriana  pocztów 

sztandarowych, druhów strażaków 
i zaproszonych gości.-  Dziękuję 
za ofiarność i trud ponoszony przy 
wypełnianiu obowiązków straża-
ka, za poświecenie w ochronie ży-
cia i mienia ludzkiego oraz za stałe 
wzbogacanie dorobku pożarniczego 
- mówił Robert Mucha, wójt gminy. 
– Życzę aby wysiłek, który podej-
mujecie dla ratowania bliźnich był 
zawsze źródłem osobistej satysfak-
cji, abyście zawsze cieszyli się sza-
cunkiem i uznaniem społecznym.  

Pomnik Św .Floriana jest wyra-

zem podziękowania jodłowskiego 
samorządu i mieszkańców gminy 
Jodłowa dla wszystkich strażaków 
z gminy za ratowanie życia, zdro-
wia i mienia  a przede wszystkim za 
sprawnie przeprowadzone akcje ra-
tunkowe w latach 2007, 2009 i 2010 
r, gdzie podczas powodzi zniszczone 
zostały drogi , mosty  i tak napraw-

dę mieszkańcy mogli liczyć tylko na 
siebie i na druhów z OSP Jodłowa, 
Dębowa i Dzwonowa. Dzięki ich 
poświęceniu i zaangażowaniu  na te-
renie  gminy nie było żadnych ofiar 
śmiertelnych, pomimo bardzo du-
żego rozmiaru tego kataklizmu.

UJ
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Mury dawnego budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Jodłowej znów 
ożyły w maju br. Na uroczysty Zjazd 
Absolwentów z okazji XXX – lecia 
matury rocznika 1986 przybyło z 
różnych stron Polski, prawie 30 ab-
solwentów oraz byłych nauczycieli, 
którzy część swojego życia spędzili z 
tą wyjątkową szkołą. 

Zjazd rozpoczął się od uroczy-
stej mszy świętej odprawionej 
w miejscowym kościele pa-

rafialnym przez ks. Stanisława Kitę, 
absolwenta LO i zarazem uczestni-
ka zjazdu w intencji zmarłych na-
uczycieli szkoły ks. proboszcza Jana 
Mleczki, prof. Cecylii Warzechy, Ka-
zimierza Papciaka, Jana Gila, Rozalii 
Filipek oraz jednego z kolegów Mar-
cina Kaszuby, który zmarł tragicznie, 
a także o zdrowie i błogosławieństwo 
dla przybyłych absolwentów oraz ich 
rodzin.

Następnie uczestników zjazdu 
w gościnnych progach byłego LO 
powitała Ewa Grzyb, ówczesna dy-
rektorka Zespołu Szkół w Jodłowej. 
Wśród absolwentów i nauczycieli 
ożyły wspomnienia. Wszyscy po-
znali się bez problemu. Pomysł na 
zjazd pojawił się rok temu podczas 
zjazdu wszystkich absolwentów. 
Wówczas to Małgorzata Kępowicz, 
Barbara Głaz, Anna Materowska, ks. 
Stanisław Kita, Adam Słota, Andrzej 
Stręk i Marek Podraza postanowili 
jednogłośnie, że za rok robią zjazd. 

Dzięki pomocy kolegów, koleżanek 
i pani dyrektor udało się dotrzeć do 
wszystkich absolwentów. Nie wszy-
scy mogli dotrzeć. Część w tym rów-
nież profesorowie przesłali życzenia.

- Chętnie bym się z Wami spo-
tkał, ze sporą grupą po maturze już 
nigdy się nie spotkałem, nie wiem, 

jak potoczyło, się życie wielu z Was 
życiu – napisał do absolwentów pro-
fesor Michał Stój, wychowawca klasy 
A. - Niestety nie mogę skorzystać z 
zaproszenia. Moja żona wymaga 
stałej opieki. Przekazuję wszystkim 
moje pozdrowienia i życzenia szczę-
ścia i powodzenia w życiu.

Beta Węgrzyn z domu Józefowicz 
bardzo chciała się spotkać ze swoimi 
kolegami i koleżankami z klasy.

- Pracuję jako nauczyciel w 
przedszkolu w Kołaczycach – napi-
sała do swych kolegów i koleżanek. 
- Mam męża, troje dzieci. Bardzo 
chciałabym być z Wami i spotkać 

się po tylu latach, ale wypadł mi 
niespodziewany wyjazd. Ściskam 
wszystkich mocno i liczę na zdjęcia 
na Facebooku, ciekawe czy Was roz-
poznam.
LO w 1986 roku kończyło dwie klasy: 
w klasie A było 23 uczniów w tym 11 
chłopców, a w klasie B 22 dziewczy-

ny. Wychowawcą klasy B była prof. 
Anna Jońca, a klasy A prof. Rozalia 
Filipek, a później Michał Stój. Dy-
rektorem szkoły był wówczas An-
drzej Nowak.
- Pamiętam , jak zaczynaliśmy na-
ukę w 1982 roku – wspomina Marek 
Podraza. - Nie był to łatwy czas, stan 
wojenny, wszystkiego brakowało, 
ale chciało się nam uczyć i nie tylko 
uczyć. Byliśmy ciekawi życia i trochę 
buntowaliśmy się przeciwko ówcze-
snej sytuacji. Tutaj w tych murach 
przeżywaliśmy pierwsze miłości, 
rozstania i wkraczaliśmy dumnie w 
dorosłość. Mam wielki sentyment 
do tej szkoły, koleżanek, kolegów i 
nauczycieli. W ławce siedziałem z 
Stasiem Kitą, kolegą ze szkolnej ławy. 
Tak się złożyło, że obraliśmy ciekawą 
dalszą drogę. Stasiu, został księdzem 
i jest już proboszczem w Starych 
Żukowicach, a ja wybrałem żołnier-
ski mundur i zostałem oficerem Woj-
ska Polskiego. Utrzymywaliśmy kon-
takt cały czas i tak jest do tej pory.

Pozostali absolwenci tego rocz-
nika są nauczycielami, prowadzą 
własne firmy, pracują w służbie 
zdrowia, w bankach, niektórzy po-
zostali w rodzinnej Jodłowej, a część 
wyjechało nawet do Stanów Zjedno-
czonych. Pamiętają jednak o swo-
jej szkole i rozsławiają swoją małą 
Ojczyznę, jaką jest Jodłowa, która 
jako jedna z nielicznych wsi w Polsce 
mogła kiedyś poszczycić się posiada-
niem szkoły średniej. Miłym akcen-

tem było wręczenie przez Roberta 
Muchę, rówieśnika absolwentów, 
obecnego wójta Jodłowej pięknych 
albumów dla wszystkich dostojnych 
gości oraz osobiste złożenie życzeń 
obecnym na zjeździe absolwentom. 
Wszystkich absolwentów zasko-
czył profesor Andrzej Nowak, były 
dyrektor LO Jodłowa, który przy-
pomniał swoje przemówienia z lat 
1982- 1986, a nawet odczytał kartki, 
które przesyłali do niego absolwenci 
po skończeniu szkoły. Nie zabrakło 
też okolicznościowej prezentacji o 
każdym absolwencie i wspólnego 
przeglądania dziennika szkolnego z 
klasy maturalnej.

Na zjazd przybyli: z klasy B: 
Bogusława Augustyn – Kmiecik, 
Barbara Bawiec – Koziarska. Maria 
Cisoń, Krystyna Cieślikowska – Kita, 
Małgorzata Kita – Kępowicz, Jadwi-
ga Kupczyk- Walczyk, Maria Łącka, 
Małgorzata Mazur- Dymek, Zofia 
Maziarka- Krawiec, Beata Małek – 
Sokulska, Anna Pancerz – Materow-
ska, Zofia Pyznarska – Jasica, Maria 
Solarz – Wal

Z klasy A: Jerzy Augustyn, Elż-
bieta Czapla – Jałowiec, Stanisław 
Kita, Barbara Kos – Głaz, Józef 
Kumiega, Zofia Papiernik – Chmura, 
Marek Podraza, Wojciech Proszow-
ski, Adam Słota, Andrzej Stręk, Ma-
ria Szot. 

Profesorowie: Aleksandra Kacz-
ka i Andrzej Nowak

UJ

Spotkali się 30 lat po maturze

Jodłowski Przegląd Szkolnych Zespo-
łów Teatralnych po raz XXI 28 kwiet-
nia 2016 r.  Wśród pięciu zespołów ze 
szkół podstawowych prezentujących 
swoje zdolności najlepsza okazała się 
grupa teatralna „Promyczki” ze SP 
w Dębowej w spektaklu „Królewna 
Śnieżka” przygotowanym pod kie-
runkiem Teresy Szarek i Haliny Szot. 

Tuż za nimi uplasowała się 
„Melpomena” ze SP nr 3 
w Jodłowej ze spektaklem 

„Czerwony Kapturek szuka księ-
cia” przygotowanym pod kierun-
kiem Barbary Dziedzic oraz grupa 
teatralna ze SP nr 1 w Jodłowej w 
przedstawieniu „Demeter i Kora” 
przygtowanym pod kierunkiem 

Ewy Stawarz. Miejsce trzecie zajęły 
grupy teatralne ze SP w Dęborzy-
nie ze spektaklem „Ania z Zielone-
go Wzgórza” przygotowanym pod 
kierunkiem Iwony Strączek oraz 

„Uśmiech Dwójeczki” ze SP nr 2 w 
Jodłowej ze spektaklem „Baśniowy 
Ambaras” przygotowanym pod kie-
runkiem Stanisławy Dudek.

UJ

Uczniowie talenty 
zaprezentowali na scenie

W Jodłowej 21 i 22 maja 2016 r. odbyły się VI Dni Stanisławowskie. Były one 
obchodzone jako czas refleksji, modlitwy i radości. Całe przedsięwzięcie zo-
stało zorganizowane, aby uczcić św. Stanisława BM, patrona parafii.

Dyskusje 
o Schimku i parafiada
Już VI Dni Stanisławowskie roz-

poczęły się sympozjum nauko-
wym 21 maja br. Temat to  „Otto 

Schimek- wierny sumieniu” objęty 
patronatem merytorycznym przez 
Goldslide Film Studio. Uczestników 
sympozjum i gości powitali: Robert 
Mucha, wójt gminy i ks. dr Zenon 
Tomasiak proboszcz parafii, orga-
nizatorzy VI Dni Stanisławowskich. 
Obrady zostały otwarte uroczystym 
śpiewem „Gaude Mater Polonia” ku 
czci św. Stanisława  w wykonaniu 
Chóru Sanktuaryjnego. Następnie 
słowo wstępne o powstawaniu filmu 
wygłosił reżyser Dawid Szpara, po 
czym nastąpiła prezentacja przed-
premierowa filmu „Otto Schimek 
– wierny sumieniu” . Po prezentacji 
filmu miała miejsce dyskusja z re-
alizatorami oraz odtwórcami głów-
nych ról. Padła również zapowiedź 
tematu Sympozjum w 2017r.: „Geo-
turystyczny szlak skałek piaskowca 
ciężkowickiego”. Wszyscy zaintere-
sowani mieli możliwość  zwiedzenia 
wystawy poświęconej Otto Schimko-
wi w powstającym Muzeum Parafial-
nym w Jodłowej.

Drugiego dnia, 22 maja br. od-
była się parafiada, czyli jodłowskie 
spotkanie rodzin katolickich.   Na 
scenie obok sanktuaryjnego kościoła 
zaprezentowały się lokalne zespoły 
oraz indywidualni artyści. Nie brakło 

również innych atrakcji takich jak: 
przejażdżki bryczkami, degustacja 
przepysznych regionalnych potraw 
i wypieków, wspólne grillowanie i 
biesiadowanie, a dla najmłodszych 
uczestników Dni Stanisławowskich 
organizatorzy przygotowali konkur-
sy, zabawy, oraz dmuchane zjeżdżal-
nie. Do dodatkowych atrakcji należy 
zaliczyć funkcjonowanie punktu 
medycznego. Swoje umiejętności 
prezentowali strażacy z OSP Jodło-
wa . Uroczystości zakończył występ 
gwiazdy wieczoru – „Kordiana”.

UJ

Nocą czytali w bibliotece
Hasło drugiej edycji krajowej 

akcji Noc Bibliotek brzmia-
ło „Wolno czytać”. Jest to 

impreza promująca czytelnictwo i 
bibliotekę jako miejsce, w którym 
warto bywać. Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 
włączyło się po raz pierwszy w tą ak-
cje. Uczestniczyła w niej młodzież z 
gimnazjum (w tym klubowicze Dys-
kusyjnego Klubu Książki). Imprezę 
rozpoczęły warsztaty plastyczne pro-

wadzone pod kierunkiem Marcina 
Bawca. Podczas zajęć powstały wspa-
niałe portrety znanych osób Toma 
Cruise, Muhammada Ali. Po zjedze-
niu truskawkowego deseru rozpo-
czął się turniej „Kocham Cię Polsko”, 
w którym zwyciężyła drużyna z klasy 
drugiej. Czytano również opowia-
danie „Żółty berecik - Bajkoterapia, 
czyli bajki-pomagajki dla małych i 
dużych” i rozmawiano, jak w sposób 
świadomy korzystać z Internetu, jak 

zachować się wobec osób, które chcą 
z nami nawiązać kontakt w sieci. 
Młodzież samodzielnie przygotowa-
ła sobie słodką kolację – gofry z bitą 
śmietaną i nutellą. Następnym punk-
tem programu był maraton filmowy. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
film „Chłopiec w pasiastej piżamie”. 
Impreza zakończyła się wspólnym 
śniadaniem, po którym młodzież ro-
zeszła się do swoich domów.

UJ
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Ks. dr Julian Kapłon wydał trzeci 
już tom „Kroniki wspomnień” po-
święcony tym razem powodzi , jaka 
nawiedziła gminę Jodłowa 3 czerwca 
2010 r. Kronika zawiera wspomnie-
nia osób, których powódź bezpo-
średnio dotknęła lub świadków na-
ocznych, którzy widzieli jak wielkie 
szkody poczyniła.

Opis powodzi w „Kroni-
ce” został podzielony na 
poszczególne wsie, jest 

również rozdział poświęcony osu-
wiskom, które powstały w wyni-
ku powodzi , zawiera komunikaty 
prasowe oraz apele o pomoc w 
usuwaniu skutków powodzi. Ten 
tom „Kroniki” to tak jak poprzed-
nie piękne wydanie, zobrazowane 
fotografiami oddającymi rzeczywi-
sty przebieg tego żywiołu. Kronika 
będzie udostępniona w Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Jodłowej.

UJ

Gminne Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Jodłowej 3 września br. 
po raz trzeci aktywnie włączyło się 
do ogólnopolskiej akcji Narodowe-
go Czytania zainicjowanej w 2012 r 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego.   
Tegoroczna lekturą zostało „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza wybrane 
podczas internetowego głosowania 
spośród pięciu propozycji. Dzieło 
Sienkiewicza konkurowało z „Chło-
pami” Władysława St. Reymonta, 
„Weselem” Stanisława Wyspiańskie-
go, „Popiołami” Stefana Żeromskie-
go oraz powieścią Marii Dąbrowskiej 
„Noce i dnie”

Henryk Sienkiewicz (1846-
1916) to powieściopisarz i 
publicysta, laureat Nagrody 

Nobla (1905) w dziedzinie literatury 
za całokształt twórczości, jeden z naj-
popularniejszych polskich pisarzy. 
Quo vadis” to powieść historyczna , 
została opublikowana w latach 1895-
1896 w odcinkach w warszawskiej 
„Gazecie Polskiej” oraz w krakow-
skim dzienniku „Czas” i „Dzienniku 
Poznańskim”. Następnie wydano ją 
w formie druku zwartego. Pierwsze 
wydanie „Quo vadis” ukazało się w 
Krakowie w 1896 r. Powieść odniosła 
światowy sukces i została przetłuma-
czona na ponad pięćdziesiąt języ-
ków. To piękna, cudowna powieść o 
miłości, o upadającym imperium, ale 
przede wszystkim o sile wiary, która 
potrafi czasem góry przenosić.

Akcja Narodowe Czytanie w 
Jodłowej rozpoczęła się 3 września 
br. na Rynku przed budynkiem bi-

blioteki (koło fontanny). Podstawo-
wym celem przedsięwzięcia była po-
pularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o polsz-
czyznę oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości.

W narodowym czytaniu udział 
wzięły dzieci i młodzież, przedsta-
wiciele władz lokalnych , członkowie 
DKK i Klubu Seniora, oraz osoby z 
lokalnego środowiska znane miesz-
kańcom, a także wszyscy, którzy 
wyrazili chęć publicznego zaprezen-
towania utworu Henryka Sienkiewi-
cza. Na zakończenie, każdy z uczest-
ników, mógł otrzymać w książce lub 
na kartce stempel okolicznościową 
pieczęcią, przysłaną z Kancelarii 
Prezydenta.

UJ 

 Quo Vadis czytali pod chmurką

Wspomnienia 
duchownego 

w trzech tomach

Ambasadorzy polskości wspólnie w modlitwie           
Jodłowianie od 20 do 25 lipca 2016 r. 
przeżywali Tydzień Misyjny Świato-
wych Dni Młodzieży i stali się ,,am-
basadorami polskości’’. Do małej 
ojczyzny przyjechali goście z Czech. 
Mieszkańcy mogli również zaprezen-
tować naszą regionalną kulturę, po-
trawy i zwyczaje.

Do dekanatu w pięciu auto-
karach przyjechali młodzi 
ludzie z Czech. Animatorki 

parafialne Sylwia Koznecka, Kata-
rzyna Kos pilotowały pielgrzymów 
autokaru BR-07 z Pilzna do Jodło-
wej. W tym dniu odbyło się uroczy-
ste powitanie  gości przez rodziny 
przyjmujące ich do swoich domów, 
jak również wszystkich parafian na 
specjalnym nabożeństwie. W imie-
niu całej społeczności lokalnej kilka 
słów do pielgrzymów powiedziała 
Danuta Kos.

Dzień wycieczkowy przeżywano 
21 lipca 2016 r.  Goście z Czech wraz 
z przedstawicielkami młodzieży 
jodłowskiej udały się do Tarnowa by 
tam zwiedzić: Bazylikę Katedralną, 
Stare Miasto i ulicę Żydowską. Prze-
wodnikiem po mieście był proboszcz 

parafii Lubcza ks. Marek Kuzak.
Następnie już pod przewodnic-

twem ks. Zenona Tomasiaka uczest-

nicy wycieczki udali się do Cięż-
kowic, by zwiedzić ,,Skamieniałe 
Miasto’’. Po wyczerpującym dniu od-

była się Msza Święta w parafii Jodło-
wa wspólnie z wiernymi.  Dzień za-
kończył się wspólnym grillem obok 

punktu parafialnego, na którym nie 
zabrakło młodzieży wspólnie się ba-
wiącej jodłowskiej i czeskiej.

Szczególny czas w Jodłowej miał 
miejsce 22 lipca br. bowiem piel-
grzymowali goście z Czech zlokali-
zowani na obszarze całego dekanatu 
pilźnieńskiego. Pielgrzymki miały 
swój początek w dwóch docelowych 
miejscowościach: Przeczycy i Lub-
czy. Wędrującym z Lubczy towarzy-
szyła również młodzież z Jodłowej. 
Odbyła się uroczysta suma w Sank-
tuarium Dzieciątka Jezus - dwuję-
zyczna, polsko-czeska, na której wójt 
Robert Mucha skierował zaproszenie 
do ponownego odwiedzenia gminy 
przez wszystkich zgromadzonych. 
Po Mszy Św. przybyli goście zostali 
zaproszeni do pięciu sołectw gminy, 
by skosztować  kuchni regionalnej na 
obiedzie. Panie przygotowujące po-
siłki stanęły na wysokości zadania, 
gdyż wszyscy byli pod wrażeniem 
jodłowskiej gościnności. Pielgrzymi, 
którzy spożywali posiłki w Dębowej 
i Jodłowej udali się po obiedzie na 
Liwocz- aby podziwiać tam malow-
niczy krajobraz okolicy.

Goście z Czech wykonali 23 lipca 
2016 r. „czyn miłosierdzia’’, polegają-
cy na posadzeniu pamiątkowych lip 
wokół zabytkowego kościoła. Na-

stępnie udali się na obiad w Lubczy. 
Czeska i polska młodzież uczestni-
czyła w Festiwal Młodych w Starym 
Sączu. Uczestnicy wydarzeń w tym 
pięknym, polskim mieście byli zdu-
mieni różnorodnością przybyłych 
tam pielgrzymów z całej diecezji, a 
tak naprawdę z wszystkich konty-
nentów świata.

Goście z Czech 24 lipca 2016 r. 
mogli więcej czasu pobyć z rodzina-
mi  o wielkim sercu, które przyjęły 
ich pod swój dach. Po uroczystej 
liturgii w sanktuarium, z licznym 
udziałem wszystkich parafian i gości 
w  Rynku w Pilźnie odbył się piknik 
Festiwal Młodych. Na scenie prezen-
towały się zespoły, które reprezen-
tują regionalny dorobek kulturalny. 
Oczywiście na scenie nie zabrakło 
również zespołu ,,Jodłowianie’’.

Pielgrzymi z Czech pojechali 
do Krakowa na główne wydarzenia 
Światowych Dni Młodzieży. Odbyły 
się już ostatnie wspólne modlitwy 
poranne, a po nich pożegnanie ze 
społecznością lokalną, zdjęcia pa-
miątkowe i wręczenie przez wójta 
pamiątek z gminy.

UJ

Pisarka opowiedziała 
o bohaterach i rodzinie
W spotkaniu udział wzię-

li członkowie DKK dla 
młodzieży oraz gimna-

zjaliści z ZS nr 1 w Jodłowej wraz 
z nauczycielami. Pani Małgorzata 
opowiedziała o tym, skąd czerpie 
inspirację do swoich książek, jak 
przygotowuje się do ich tworzenia, 
na kim wzorowała swoich bohate-
rów, a także o samym pisaniu, które, 
jak się okazało, jest najmniej lubia-
nym przez nią momentem. Przy-
znała, że w poszukiwaniu interesu-
jących szczegółów sięga często do 

literatury źródłowej, historycznej. 
Opowiedziała czytelnikom o po-
czątkach swojej pisarskiej kariery z 
serialem „Tata, a Marcin powiedział 
” do którego pisała scenariusze. Po-
nadto pisarka opowiadała o swojej 
rodzinie, drodze zawodowej i bo-
haterach swoich książek. Spotkanie 
zorganizowano we współpracy z 
Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
w Rzeszowie w ramach Dyskusyj-
nych Klubów Książki. Dofinanso-
wano ze środków Instytutu Książki.

UJ

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej gościło 18 maja 2016 r.  Małgorzatę Gutowską -Adamczyk, history-
ka sztuki, scenarzystkę filmową oraz pisarkę-autorkę takich tytułów jak „Kalendarze”, „13. Poprzeczna”, „220 linii” czy 
trylogii „Cukiernia pod amorem”.
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W Jodłowej 24 kwietnia odbył się II 
Ogólnopolski Turniej Par OTP o Pu-
char Wójta Gminy Jodłowa z cyklu 
Grand Prix Polski Południowej. Na 
turniej zjechało 82 zawodników z róż-
nych miejsc Polski Południowej.

Otwierając turniej  wójt Ro-
bert Mucha życzył wszyst-
kim brydżystom wygranych 

szlemów oraz udanych impasów i 
wistów. Sędziami zawodów byli Ma-
rek Rusek i Zbigniew Sagan. Wszy-
scy uczestnicy turnieju grali na tych 
samych rozdaniach. Późniejsze re-
zultaty osiągane przy stołach zostały 
wprowadzane do urządzenia mobil-
nego potocznie zwanego „piernicz-
kiem” i przekazywane do serwera. 
Wyniki wyświetlane były na bieżąco 
na tablicy, jak również można je było 
śledzić on-line za pomocą internetu.  
Zwycięzcami turnieju okazała się 

para Wojciech Paszko i Roman Opa-
liński, która uzyskała dobry wynik 
66,94 procent. Drugie miejsce zajęli 
zawodnicy Aleksander Jezioro i Ty-
tus Bisping z wynikiem 59.09 pro-
cent  a trzecie Józef Turecki i Tadeusz 
Chmielowiec 58.50 procent. Najlep-
si zawodnicy otrzymali z rąk wójta 
puchary i nagrody. Jedną z nich był 
portret wykonywany przez artystę 
plastyka. Turniej został zorganizo-
wany przy współpracy Podkarpac-
kiego Związku Brydża Sportowego 
oraz Gminnego Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Jodłowej. Brydż to 
gra, która łączy elementy logiki, ma-
tematyki i psychologii, dzięki czemu 
stawia zawodników przed problema-
mi, które rozwijają kreatywne myśle-
nie, a znajomości zawarte przy stoli-
ku pozostają na lata.

UJ

B y ł y  s z l e m y , 
i m p a s y  i  w i s t y

Aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, i tych uprawiają-
cych sport na co dzień oraz tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą co-
dziennie i nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia to cel VIII  Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla wszystkich w gminie Jodłowa, który odbył się od 
27 maja do 3 czerwca  2016 roku.

S p o r t  p o 
e u r o p e j s k u

Organizatorem imprezy jest 
Krajowa Federacja Sportu 
dla Wszystkich, która pra-

cuje na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Gmina  Jodłowa przystą-
piła już po raz trzeci  do programu  
i przygotowała szereg imprez spor-
towych, w których udział wzięło 167  
mieszkańców gminy. Organizatora-
mi imprez byli animatorzy Orlika: 
Robert Warzecha, Grzegorz Papier-
nik oraz Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Jodłowej. Wszyscy 
zwycięzcy  oraz uczestnicy dostali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe, ufundowane zostały one 
przez gminę Jodłowa.

Można było wziąć udział między 
innymi w  turnieju tenisa ziemne-
go w Zagórzu, rajdzie  rowerowym 
na trasie Jodłowa - Joniny, gminnej 
olimpiadzie tenisa stołowego, gmin-
nym turnieju piłki nożnej dla dzikich 
drużyn, gminnym turnieju piłki noż-
nej dla szkół podstawowych w dniu 
dziecka na Orliku, turnieju piłki siat-
kowej plażowej oraz w teście Coope-
ra na stadionie LKS Jodłowa.
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R o w e r e m  p r z e z 
m a l o w n i c z ą  g m i n ę
Rajd „Rowerem po Pogórzu 

Ciężkowickim” odbył się 22 
czerwca 2016 r. Miejscem 

startu był plac przy Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Jodłowej. Trasa rajdu przebiegała 
przez urokliwe tereny: Wisowej, Ry-
sowanego Kamienia, Czermnej i z 
powrotem do Jodłowej przez Wiso-
wą. Nie obyło się bez poczęstunku. 
Uczestnicy rajdu gościli u Marka 
Materowskiego z Wisowej, gdzie 
posilali się pieczoną kiełbaską. Po 
powrocie do Jodłowej na liczniku 
było 20 km wspaniałego wypoczyn-
ku i mile spędzonego czasu. W raj-
dzie wzięło udział 20 osób.Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Jodłowej poprzez organizację rajdu 
popularyzowało turystykę rowero-
wą i aktywny wypoczynek, pozna-
wanie Jodłowej i okolic oraz wy-
rabianie nawyków turystycznych i 
proekologicznych.
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W I Zawodach Wędkarskich o 
Puchar Wójta Gminy Jodłowa wy-
startowało 10 wędkarzy. Zawody 
spławikowe rozegrano na zbiorni-
ku wodnym w Błażkowej. Gospo-
darzem zawodów było Koło nr 34 
Wisłoka – Klecie, a sędzią głów-
nym Jerzy Oklejewicz – prezes te-
goż koła. Zawodnicy startowali na 
wyznaczonych stanowiskach. Po 
zakończeniu zawodów i zważeniu 
ryb przez Komisję Sędziowską, 

ryby były wypuszczane do wody. 
Punkty przyznawane były za ogól-
ną wagę złowionych ryb, czyli za 
każdy gram wagi ryby 1 pkt. Zwy-
cięzcą zawodów został Mariusz Go-
lec z Dębowej zdobywając 730 pkt. 
Drugie miejsce zajął Bartłomiej 
Dzik z Jodłowej – 680 pkt., nato-
miast trzecie Piotr Serafin z Jodło-
wej – 540 pkt.
 

UJ

Ł o w i l i  r y b y , 
b y  z d o b y ć 

p u c h a r
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Gminne zawody sportowe szkół 
podstawowych w czwórboju i trój-
boju lekkoatletycznym odbyły się 11 
i 12 maja 2016 r.

Czwórbój Lekkoatletyczny

Dziewczęta
I miejsce – SP nr 1 Jodłowa – 797 
pkt.
II miejsce – SP Dębowa – 516 pkt.

III miejsce – SP nr 2 Jodłowa – 455 
pkt.
IV miejsce – SP Dęborzyn – 363 pkt.

Chłopcy
I miejsce – SP nr 3 Jodłowa – 528 
pkt.
II miejsce – SP nr 1 Jodłowa – 391 
pkt.
III miejsce – SP Dębowa – 261 pkt.

IV miejsce – SP Dęborzyn – 221 pkt.
V miejsce – SP nr 2 Jodłowa – 206 
pkt. 

Trójbój Lekkoatletyczny
 

Dziewczęta
I miejsce – SP nr 1 Jodłowa – 265 
pkt.
II miejsce – SP nr 2 Jodłowa – 223 

pkt.
III miejsce – SP Dębowa – 192 pkt.
 

Chłopcy
I miejsce – SP nr 1 Jodłowa – 201 
pkt.
II miejsce – SP nr 2 Jodłowa – 86 pkt.
III miejsce – SP Dębowa– 83 pkt.
IV miejsce – SP Dęborzyn – 59 pkt.

UJ

W myśl zasady w zdrowym ciele… 
zorganizowany był także VI Waka-
cyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Jodłowa „ Orlik 2012 
„ w Jodłowej. Turniej rozpoczął  się 
29.06.2016 r. a zakończył 30.07.2016 
r. Organizatorami turnieju byli ani-
matorzy Orlika (Robert Warzecha, 
Grzegorz Papiernik) oraz gmina 
Jodłowa.

W turnieju wzięło udział 
10 drużyn, sześć dru-
żyn z gminy Jodłowa , 

oraz czgtery drużyny z poza gminy 
(drużyna FC Orły Jaworze Górne 
- gmina Pilzno, drużyna Olivet Dę-
bica- gmina Dębica, drużyna Team 
Start oraz KS Kowalowa z gminy 
Ryglice).  Turniej poprzedziło lo-
sowanie, po którym przydzielono 
drużyny do dwóch grup, w których 
grały systemem  każdy z każdym. 
Trzy najlepsze zespoły z obu grup 
awansowały do drugiej fazy grupo-
wej, dwie ostatnie drużyny z obu 

grup musiały się pożegnać z tur-
niejem. W drugiej fazie grupowej 
dalej obowiązywał system każdy z 
każdym z zaliczeniem meczu z gru-
py.  Do trzeciej fazy finałowej awan-
sowały najlepsze trzy zespoły z naj-
większym dorobkiem punktowym. 
Drużyny z miejsca 3 i 4 grały mały 
finał o trzecie miejsce w turnieju, a 
drużyny z 1 i 2 o zwycięstwo w ca-
łym turnieju. Wszystkie mecze ob-
fitowały w sportowe emocje, piękne 
bramki,  mieszkańcy gminy oraz 
przyjezdni goście  mogli przyjść 
i pokibicować swoim ulubionym 
drużynom. W całym turnieju zagra-
ło 99 zawodników, zostało rozegra-
nych aż 31 meczów na orliku, 1240 
minut gry, w których strzelono 235 

bramek.
Największe emocje sportowe 

przyniosła trzecia  faza finałowa, 
którą to rozpoczęły drużyny me-

czem  o III miejsce: FC Albatros – 
Ponoć Tak. Mecz był wyrównany ale 
skuteczniejsza i bardziej doświad-
czona okazała się ekipa Ponoć Tak, 
w której zabrakło króla strzelców 
turnieju Grzegorza Florka. Ponoć 
tak wygrała minimalnie 6:5 i zajęła 
3 miejsce a drużyna FC Albatros 
musiała się cieszyć z IV miejsca, 
ale w całej historii występów jest to 
najlepsze  zajęte miejsce. W meczu 
o I miejsce spotkały się drużyny FC 
Siwy Dym oraz obrońca tytułu FC 
Brejzer. Drużyny te spotkały się w 
wcześniejszej fazie turnieju , mi-
nimalnie lepsza wtedy okazała się  
młodsza ekipa FC Siwy Dym 4:3.

Finał był meczem wyrówna-
nym, pierwsza bramkę strzeliła 
drużyna FC Brejzer. Pierwsza po-
łowa zakończyła się remisem 1:1. 
W drugiej połowie na prowadzenie 
wyszedł Siwy Dym 2:1 i wszystko 
wskazywało że to oni mogą wy-
grać cały turniej. Ale Brejzer się nie 
poddawał i walczył do końca. Wy-
równującą bramkę strzelił Damian 
Szpak. Wszystko wskazywało na 

dogrywkę ale piękną bramkę z oko-
ło 40 metrów strzelił Dariusz Golec, 
który zobaczył że bramkarz troszkę 
za daleko sobie wyszedł i pięknym 
strzałem nad bramkarzem zapew-
nił drużynie FC Brejzer Jodłowa 

zwycięstwo w turnieju, która to  już 
trzeci raz z rzędu wygrała ten tur-

niej. Tytuł Króla strzelców przypadł 
dla dwóch zawodników Arkadiusza 
Tomasiewicza(FC Brejzer  Jodłowa)  
oraz Grzegorz Florka(Ponoć Tak) 
strzelili oni po 12 bramek, najlep-
szym bramkarzem został wybrany 
Marcin Zawiślak(FC Siwy Dym) a 
tytuł najlepszego piłkarza trafił do 
Grzegorza Jelenia( FC Siwy Dym). 
Turniej zakończył się w przyjaznej 
atmosferze  i duchu sportowej ry-
walizacji. Zwycięskiej  drużynie FC 

Brejzer Jodłowa  został wręczony 
przez Roberta Muchę, wójta gmi-
ny okazały puchar oraz albumy o 
pięknej przyrodzie gminy Jodłowa, 
pamiątkowe dyplomy, pucharki 
oraz bidony. Drużynom  które zaję-
ły miejsca II i III zostały wręczone 
dyplomy, pucharki oraz bidony. Po-
zostałe drużyny  z miejsc 4-10 otrzy-
mały  dyplomy oraz piłki.

Król strzelców, najlepszy bram-
karz  oraz najlepszy piłkarz otrzy-
mali statuetki. 

UJ

Wakacje też spędzili na sportowo

Sprawdzili się 
w lekkoatletycznych biegach

Król strzelców - Arkadiusz 
 Tomasiewicz 12 bramek

Król strzelców - Grzegorsz Flo-
rek 12 bramek

Najlepszy piłkarz - Grzegorz 
Jeleń

Najlepszy bramkarz - Marci 
Zawiślak

Do tego sukcesu przyczynili się 
uczniowie z gminy Jodłowa. W ogól-
nej klasyfikacji Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Jodłowej zajęła 10 miejsce 
wśród wszystkich szkół podstawo-
wych powiatu dębickiego, a Gim-
nazjum z Jodłowej uplasowało się 
na 5 pozycji pośród gimnazjów po-
wiatowych. Spośród siedmiu gmin 
wchodzących w skład powiatu gmi-
na Jodłowa zajęła V miejsce(wy-
przedzając Brzostek i Czarną). Na 
uroczystości nagrodzeni zostali 
również gminni organizatorzy spor-
tu i nauczyciele. Dyplom otrzymał 
dyrektor GCKiCz w Jodłowej -Wal-
demar Sztogrin i Robert Warzecha 
– nauczyciel wychowania fizycznego 
ZS Nr 1 w Jodłowej i animator sportu 
na kompleksie boisk Orlik.            
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W Domu Sportu w Dębicy odbyło 
się podsumowanie współzawodnic-
twa Sportowego Dzieci i Młodzieży 
Powiatu Dębickiego za rok szkolny 
2015/2016. Powiat Dębicki zajął dru-
gie miejsce na Podkarpaciu za realiza-
cję programu Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady 
oraz uzyskał trzecią lokatę w Licealia-
dzie.

Gmina 
sportem 

żyje


