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No i mamy kolejny powód do 
dumy! 

Według rankingu utrzy-
mania czystości i porządku 
zorganizowanego przez jedną 
z lokalnych gazet Gmina Jodło-
wa już po raz drugi znalazła 
się na najwyższym miejscu po-
dium. Tym razem oprócz ceny 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i dostępność do 
PSZOK-u dodatkowo brana 
pod uwagę była czystość danej 
gminy. 

Pod lupę brane były nie 
tylko centra gmin ale też 
lasy oraz brzegi rzek i po-

toków. Prowadzenie w rankingu 
zawdzięczamy temu jak wyglą-
dają „zakamarki” naszej gminy 
oraz niezmieniona stawka opła-
ty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Posprzątane 
rowy, lasy czy brzegi rzek są w 
dużej mierze zasługą Wójta Gmi-
ny, który zatrudnia w Urzędzie 
Gminy Jodłowa w ramach prac 

interwencyjnych i robót publicz-
nych osoby zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Dębicy. Oczywiście za sukces od-
powiadają również pracownicy 
Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Jodłowej. To do 
ich obowiązków należy w szcze-
gólności utrzymanie czystości w 
tych miejscach. Natomiast to czy 

wysokość stawki za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
nadal będzie utrzymywać się nie-
zmieniona w dużej mierze zależy 
od mieszkańców i jakości segre-
gowania przez nich odpadów.

Czytaj na stronie 2

Ranking utrzymania 
czystości i  porządku 

wygrywa Jodłowa

maj 2017 r.nr 2 Gazeta bezpłatna

Marcin Bawiec – fotograf, 
malarz i pasjonat podróżowa-
nia zaprezentował w sobotę 8 
kwietnia                 w Jodłowej 
swoje zdjęcia. Wystawę „Kro-
nika podróży” otwarto pod-
czas uroczystego wernisażu             
w Jodłowym Dworze. Fotogra-
fie składające się na wystawę to 
osobiste spojrzenie autora na 
otaczającą go rzeczywistość – 
krajobrazy, ale też spotkanych 
ludzi. 

„Kronika podróży” to po-
nad 50 zdjęć z różnych zakątków 
świata – Filipin, Dubaju, Azorów 
czy Madery. Jak przyznaje Piotr 
Sygnarowicz z Wojnickiego To-
warzystwa Fotograficznego FO-
TUM, kurator wystawy wybór 
nie był prosty, „... Autor zapro-
ponował kilkaset zdjęć, z któ-
rych wszystkie były co najmniej 

bardzo dobre. Marcin tym żyje, 
nie usiedzi długo na miejscu, a 
kadry wtedy przychodzą same” 
–  powiedział. W bogatej kolek-
cji jodłowianina można zobaczyć 
egzotyczną przyrodę, niezwykłe 
obiekty, ciekawe zdarzenia z ży-
cia społeczeństw różnych kultur. 
Był w 20 krajach świata, z każde-
go z nich przywiózł setki zdjęć, 
ale najbardziej ceni to wykonane 
kilka kilometrów od własnego 
domu.  Marcin Bawiec mieszka 
w Jodłowej i to tu powstało jego 
zdaniem najlepsze zdjęcie z całej 
wystawy. – Wyszedłem w teren 
o 4 nad ranem, by złapać dobre 
światło, akurat mgła unosiła się 
na tle lasu i nie wiadomo skąd 
przed obiektywem stanął ten 
rogacz – opowiada fotograf. – 
Nie trzeba dalekich podróży, by 
zrobić dobre zdjęcie. Czasami 
wystarczy przejść kilka kroków – 
dodaje. Zdjęcie, o którym mowa, 
zostało docenione na między-

narodowych konkursach, autor 
otrzymał za nie srebrny medal 
FIAP – Międzynarodowej Fede-
racji Sztuki Fotograficznej oraz 
złoty medal Amerykańskiego 
Towarzystwa Fotograficznego 
(PSA).

Mimo, że pracuje etatowo w 
firmie i dodatkowo wykonuje se-
sje zdjęciowe, znajduje także czas 
na malarstwo. Jego zdjęcia i obra-
zy były prezentowane na licznych 
wystawach i zdobyły wielokrot-
nie nagrody. 

„Kronika podróży” to trzecia 
samodzielna wystawa Marcina 
Bawca. Można ją było oglądać 
do 20 kwietnia w Jodłowej w 
Centrum Konferencyjno - Ban-
kietowym „Jodłowy Dwór”. Cykl 
fotografii był też prezentowany w 
Tarnowie w przestrzeniach gale-
rii Gemini Park.
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Podróż zatrzymana w kadrze
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Pomimo tego, iż po raz kolejny 
ranking wygrywa Gmina Jodłowa 
Wójt Robert Mucha zauważa, że 
ilość oddawanych przez mieszkań-
ców worków z posegregowanymi 
odpadami znacznie zmalała a i ja-
kość segregacji niejednokrotnie 
pozostawia wiele do życzenia, co 
powoduje wzrost kosztów odbio-
ru odpadów a tym samym może w 
przyszłości przełożyć się na wzrost 
stawki opłaty. Dodatkowo każda 
gmina jest zobowiązania do osią-
gnięcia określonego poziomu re-
cyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, który 
z każdym rokiem wzrasta. Za ubie-
gły rok poziom recyklingu wyniósł 
28%, czyli mniej niż za rok 2015, 
natomiast w 2018 r. gminy muszą 
osiągnąć poziom minimum 30% w 
przeciwnym wypadku otrzymają 
kary. 

- Otrzymanie takiej kary przez 
naszą gminę może mieć wpływ na 
wzrost stawki opłaty a tego chcieli-
byśmy uniknąć.- mówi Wójt Robert 
Mucha. - Dlatego też firma odbie-
rająca odpady komunalne ma obo-
wiązek kontrolowania sposobu se-
gregowania odpadów. Jeżeli odpady 

będą niewłaściwie posegregowane 
nie zostaną odebrane i pozostawio-
ne do ponownej segregacji. Jeżeli na 
danej nieruchomości sytuacja bę-
dzie się powtarzać, przedsiębiorca 
odbierający odpady odbierze takie 
worki jako niesegregowane i po-
wiadomi o tym fakcie Urząd Gminy 
celem nałożenia wyższej opłaty za 
gospodarowanie odpadami na wła-
ściciela nieruchomości. To jest bar-
dzo proste do wykrycia. Jeśli miesz-
kańcy chcą mniej płacić musi być w 
tym przypadku samodyscyplina.

Informacja o sposobie segre-
gacji znajduje się na workach oraz 

na stronie internetowej pod lin-
kiem http://www.jodlowa.eu/in-
dex.php/gospodarka-odpadami/
harmonogram-odbioru-odpadow
-na-2017-rok . W przypadku wąt-
pliwości można skontaktować się z 
pracownikiem d/s ochrony środo-
wiska tel.  14 630 20 10.

Ponadto do PSZOK-u zlokali-
zowanego przy Sortowni odpadów 
w Jodłowej dostarczyć można nie-
odpłatnie tylko odpady zbierane 
w sposób selektywny, pochodzące 
z nieruchomości zamieszkałych z 
terenu gminy Jodłowa, takie jak:  
papier, metale, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania wielomateriało-
we, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe z remon-
tów prowadzonych samodzielnie, 
zużyte opony, odpady zielone, po-
pioły i żużle z domowych palenisk. 
PSZOK czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
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Jodłowa najczystszą gminą  
C.d. ze strony 1

W lutym 2017 r. ZGDW w 
Jaśle podpisał umowę o 
dofinansowanie tego za-

dania. W ramach projektu Gmina 
Jodłowa będzie realizować zadania 
związane z modernizacją energe-
tyczną budynków: Zespołu Szkół Nr 
1, sali gimnastycznej oraz Zespołu 
Szkół (LO) w Jodłowej. 

W budynku Zespołu Szkół Nr 
1 i sali gimnastycznej przewidzia-
no ocieplenie ścian zewnętrznych, 
ocieplenie stropu poddaszy, wy-
mianę okien (sala) i drzwi. Zmo-
dernizowana zostanie instalacja co, 
montaż pomp ciepła przy Zespole 
Szkół Nr 1, budowa ciepłociągu z 
budynku Zespołu Szkół  Nr 1 do sali 
gimnastycznej, remont posadzek w 
sali gimnastycznej wymiana oświe-
tlenia na LED.

W budynku Zespołu Szkół (LO) 
planuję się wykonać wymianę drzwi 
zewnętrznych, wymianę  instalacji 
co, ocieplenie ścian zewnętrznych, 

modernizację instalacji cwu, wy-
mianę oświetlenia na LED.

Całkowity koszt związany z 
modernizacją energetyczną w bu-
dynkach wynosi:  3 685 223 zł, w 
tym wydatki kwalifikowalne 3 595 

698,02 zł. Wnioskowane dofinanso-
wanie to 85 procent wydatków kwa-
lifikowalnych. Inwestycja zostanie 
przeprowadzona do końca 2017 r.
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Cieplej w szkołach

Ostatnie dwie szkoły w gminie Jodłowa doczekają się termomodernizacji, bo poza samym ociepleniem ścian wymianie 
ulegnie instalacja centralnego ogrzewania. Gmina Jodłowa wraz ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki już 15 marca 
2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Będzie kanalizacja
Największą bolączką gminy jest brak 
odpowiedniej sieci wodno – kanali-
zacyjnej. Z uwagi na zróżnicowany, a 
przede wszystkim górzysty teren sieć 
jest trudna do budowy. Samorząd dba 
jednak, by gmina nie pozostawała w 
tyle. 

W lutym 2017 r. Gmina 
Jodłowa złożyła wnio-
sek do Urzędu Marszał-

kowskiego na realizację zadania pn. 
„Budowa przyobiektowych oczysz-
czalni ścieków w gminie Jodłowa”. 
Wniosek złożono w ramach działa-
nia  „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i oszczędzanie energii” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wniosek obejmuje budowę sied-
miu przyobiektowych oczyszczalni 
ścieków dla Centrów Kulturalno  
-Sportowych w Dębowej, Dzwono-
wej i Jodłowej Górnej, Szkołach Pod-
stawowych Nr 2, Nr 3 oraz Szkołach 
Podstawowych w Dębowej i Dębo-
rzynie. Wartość zadania wynosi 497 
tys. zł., wnioskowane dofinansowa-
nie to 63,63 procent. Inwestycja ma 
powstać  do grudnia 2018r.

UG

Będzie gdzie 
tańczyć i obejrzeć 
przedstawienie

Gmina dotychczas nie ma sali wido-
wiskowej, która spełniałaby stawiane 
dzisiaj organizatorom imprez wymo-
gi. Teraz sala widowiskowa zostanie 
przebudowana. Wartość zadania to 
234 080 zł, z tego  dofinansowanie wy-
niesie 63,63 procent.

W grudniu 2016 r. gmina 
Jodłowa złożyła wnio-
sek  w ramach poddzia-

łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospo-
darczej objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 na realizację zadania pn. 
„Przebudowa Sali Widowiskowej 
Wiejskiego Domu Kultury w Jodło-
wej.”

UG

Są jeszcze gospodarstwa, w któ-
rych głównie dach pokrywają 
eternitowe płytki. W marcu 

2017 r. gmina złożyła wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie o dofinansowanie zadania 
usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Jodłowa. W 
ramach zadania  usunięte zostanie 
82 tony eternitu. Wartość zadania to 
35 800 zł, dofinansowanie 85 procent 
inwestycji.  Z dofinansowania może 
skorzystać każda osoba, która złoży 
stosowny wniosek.

UG

Koniecznie 
usuń azbest

Tam gdzie pojawiły się solary pobie-
rające energię odnawialną ze słońca 
pojawiają się oszczędności w rachun-
kach. W marcu 2017 r. zakończono 
realizację projektu solarnego, reali-
zowanego w ramach Szwajcarsko
-Polskiego Programu Współpracy. W 
gminie Jodłowa w ramach projektu  
zamontowano 285 solarów na budyn-
kach mieszkańców, pięć układów so-
larnych na budynkach użyteczności 
publicznej  oraz na budynku Zespołu 
Szkół Nr 1  i budynku Urzędu Gminy 
zamontowano układy fotowoltaiczne 
o mocy 15 i 17,5 kWp.

W 2011, kiedy gmina Jodło-
wa  wraz ze Związkiem 
Gmin Dorzecza Wisłoki 

przystąpiła do realizacji  projektu 
„Instalacja systemów energii odna-
wialnej na budynkach użyteczności 
publicznej i domach prywatnych 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy,  otrzymała 
tylko  92 instalacje. W wyniku za-
angażowania Roberta Muchy- wójta 
gminy wynik ten potrojono i do 15 
marca 2017 r. zamontowano 285 in-
stalacji na domach prywatnych. 

Widząc bardzo duże zaintere-
sowanie mieszkańców montażem 
instalacji solarnych gmina Jodłowa 

złożyła wraz ze Związkiem Gmin 
Dorzecza Wisłoki nowy wniosek o 
dofinasowanie zadania związane-
go z montażem kolejnych instalacji 
solarnych na domach prywatnych. 
Wniosek został złożony  w ramach 
działania 3.2. Czysta energia – pro-
jekty parasolowe RPO WP na lata 
2014-2020. 

Do projektu zostało złożone 170 
deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
Czas realizacji zadnia to 2018 r. Do-
finansowanie ma wynieść  70 pro-
cent. Obecnie gmina czeka na ocenę 
formalną i merytoryczną złożonego 
wniosku.
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Są kolejni chętni na 
odzyskanie energii 

ze słońca
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Mimo protestów czterech mieszkań-
ców Jodłowej i jednego przybysza 
przed Jodłowym Dworem,  którzy 
wznosili transparenty przeciwko wy-
stępowi Macieja Maleńczuka, koncert 
artysty odbył się bez zakłóceń.
 
Jak odniósł się do tego Wójt Gminy 
Jodowa Robert Mucha?

Każdy mieszkaniec może w spo-
sób demokratyczny wyrażać pokojo-
wo swoje stanowisko lub niezadowo-
lenie. Ale nie może być tak, że paru 
niezadowolonych będzie organizo-
wało życie kilkutysięcznej gminie.

Ze względu na fakt, że koncert 
miał charakter charytatywny, muzyk 
zrzekł się dużej części swojego wy-
nagrodzenia. Na działalność Towa-
rzystwa Św. Brata Alberta w Dębicy 
z samej kwesty udało się zebrać 4600 
złotych.

Nazwisko wykonawcy przycią-
gnęło dużo osób, dzięki temu udało 
się do puszek pozyskać dużą kwotę.
Salę w hotelu w Jodłowej wypełni-
ła publiczność w dojrzałym wieku i 
wyraźnie dobrze się bawiła. Koncert 
zdecydowanie przeznaczony był dla 
dorosłych, zaś artysta opowiadał o 
latach spędzonych na ulicach Krako-
wa, gdzie koncertował, o czasie spę-
dzonym w więzieniu, gdzie zdarzyło 
się mu odsiadywać karę za odmowę 
służby wojskowej. Urodzony w Woj-
cieszowie Maleńczuk związał się na 
lata z Krakowem, a od dziesięciu lat 
mieszka również w Jodłowej. Pod-
czas koncertu w Jodłowym Dworze 

nie zabrakło utworów z początku 
kariery artysty  jak        i tych naj-
nowszych, choćby „Ostatniej nocki” 
czy „Synu”. W drugiej części koncer-
tu Maleńczuk zaprezentował utwo-
ry Wojciecha Młynarskiego, które 
znajdą się na nagrywanej obecnie 
płycie. Po koncercie odbyła się kwe-
sta na rzecz rozbudowy schroniska 
dla starszych mężczyzn i kobiet oraz 
zespołu mieszkań chronionych. – Na 
parterze budynku znajduje się pełne 
zaplecze socjalne dla pracowników, 
zaplecze medyczno-rehabilitacyj-

ne dla podopiecznych, sala do zajęć 
terapii zajęciowej, biblioteka, kapli-
ca, pomieszczenia biurowe dla pra-
cowników administracyjnych oraz 
wyjście na ogród dla mieszkańców, 
na pierwszym piętrze jest 10 miesz-
kań chronionych dla osób starszych, 

niepełnosprawnych lub z niepeł-
nosprawnym dorosłym dzieckiem 
– mówiła Anna Wójcik, prezes dę-
bickiego oddziału Towarzystwa Św. 
Brata Alberta w Dębicy. – Na piętrze 
znajduje się również  pomieszczenie 
dla opiekuna socjalnego, zaplecze 
sanitarno-porządkowe, magazyno-
we,  mała pralnia oraz świetlica.  Na 
drugim piętrze w pokojach 2 i 3 oso-
bowych z łazienkami mają mieszkać 
osoby, które poruszają się samodziel-
nie, ale potrzebują opieki i z różnych 
przyczyn nie mają jej zapewnionej w 
dotychczasowym miejscu zamiesz-
kania (osoby zagrożone bezdom-
nością) oraz bezdomni, kobiety i 
mężczyźni. Na trzecim piętrze, w 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
i Pielęgnacyjnym  w pokojach 1 i 2 
osobowych z pełnym zapleczem sa-
nitarnym mają mieszkać osoby leżą-
ce oraz poruszające się przy pomocy 
innych.

Kilka osób protestowało przed 
wjazdem do hotelu Jodłowy Dwór 
trzymając transparenty ”Śpiewać to 
Ty możesz, z zachowaniem trochę 
gorzej” Uczestnicy koncertu nie czuli 
się jednak urażeni występem arty-
sty. Bardziej przeszkadzało im za-
chowanie niektórych zaproszonych 
gości, którzy nie potrafili zachować 
się właściwie podczas koncertu                            
i telefonami komórkowymi non stop 
zakłócali koncert robiąc zdjęcia i re-
jestrując występ bez zgody artysty.

TR

Protestowali przed 
koncertem 

charytatywnym 
Maleńczuka

Eliminacje gminne odbyły się 
przy współpracy Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej 

w Dębicy, Urzędu Gminy Jodło-
wa i Centrum Usług Wspólnych w 
Jodłowej. W trzech grupach wie-

kowych test pisało 19 uczniów z 
wszystkich placówek oświatowych 
funkcjonujących w gminie. Juro-
rzy, Jan Kapłon (komendant OSP 
Jodłowa) Jan Moskal i Patryk Róg 
(KP Straży Pożarnej z Dębicy) oraz 
Anna Nowak i Aneta Janaś (dy-
rektor CUW i dyrektor ZS Nr 1 w 
Jodłowej) w kategorii szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce przyzna-
li  Patrykowi Filipakowi (SP Nr 3 
w Jodłowej). Drugie miejsce zajęła 
Dominika Podraza (SP w Dębowej) 

a trzecie Kamil Niemiec (SP Nr 3 w 
Jodłowej). Wśród gimnazjalistów 
pierwsze miejsce zajął Damian Fi-
gura, drugie Krzysztof Kaczka, 
trzecie Kacper Tułecki. Wszyscy na-
grodzeni to uczniowie II klasy Gim-

nazjum im. JP II w Jodłowej.
W grupie najstarszej  ( szkoła 

ponadgimnazjalna) pierwsze miej-
sce zajęła Joanna Kociołek a drugie 
Kamil Kiermasz. Nagrodzeni to 
uczniowie I klasy LO im. B. Gło-
wackiego w Jodłowej. Nagrody 
książkowe wszystkim zawodnikom 
i pamiątkowe dyplomy wyróżnio-
nym uczniom wręczał Wójt Gminy 
Jodłowa – Robert Mucha. 
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M ł o d z i e ż 
z a p o b i e g a 
p o ż a r o m

Uczennica klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Dębowej, Dominika Pod-
raza wzięła udział 6 kwietnia 2017 
r. w drugim etapie Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” w Dębicy i 
zajęła pierwsze miejsce, kwalifikując 
się do III etapu turnieju - finału wo-
jewódzkiego.

W dniu 6 kwietnia 2017 
r. uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej w 

Dębowej, Dominika Podraza wzięła 
udział w II etapie Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” w Dębicy 
i zajęła I miejsce, kwalifikując się 

do III etapu turnieju - finału woje-
wódzkiego.

Turniej powiatowy został prze-
prowadzony przez przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej w Dębicy. Tematyka konkursu 
obejmuje znajomość wiedzy z za-
kresu min.: historii straży pożarnej, 
aktualnych przepisów, ewolucji stra-
ży pożarnej, zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego, udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej oraz 
sprzętu pożarniczego. Opiekunem 
uczennicy biorącej udział w kon-
kursie jest nauczyciel zajęć technicz-
nych Renata Nalepka.

UG

D o m i n i k a 
w i e  j a k  g a s i ć

 p o ż a r y 

21 marca 2017 r. w Gminie Jodłowa odbyły się eliminacje do Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  Turniej ten służy popularyzowaniu wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępo-
wania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzę-
tem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Projekt autorstwa Aleksandra Bąka z 
Poznania został uznany za najlepszy 
spośród nadesłanych na konkurs na 
logo gminy Jodłowa.

Na konkurs nadesłano 
osiem propozycji na logo 
wykonanych przez pięciu 

autorów. W projektach przeważa-
ły elementy jodły. Zwycięski 
projekt nawiązuje do główne-
go symbolu wizerunkowego, 
jakim jest herb gminy Jodło-
wa. W logo umieszczono dwa 
elementy stylizowane: symbol 
jodły oraz głowy pelikana. 
Znak jednoznacznie wiąże 
symbolikę z nazwą własną 
gminy Jodłowa oraz treściami 
historycznymi stanowiącymi  
podstawy tożsamości „ma-
łej ojczyzny”. Gminne logo 
będzie umieszczane na no-
śnikach reklamy zewnętrznej 
oraz na folderach, plakatach 
i innych materiałach promo-
cyjnych.

UG

Gmina
 z logiem
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Uroczystość rozpoczęła się 
od przywitania wszystkich 
przez przewodniczącą Sto-

warzyszenia Koła Gospodyń Wiej-
skich w Jodłowej Górnej–Elżbietę 
Łępę, następnie Ksiądz Antoni Jur-
kowski, proboszcz Parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Jodłowej Górnej 
odczytał fragment Pisma Świętego 
i poprowadził wspólną modlitwę. 
Błogosławiąc opłatki złożył wszyst-
kim życzenia świąteczne. Następnie 
wszyscy w miłej atmosferze życzy-
li sobie wszystkiego co najlepsze. 
Członkinie Stowarzyszenia przygo-
towały tradycyjne wigilijne potrawy. 
W świąteczny nastrój wprowadziły 
uczestników dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Jodłowej Górnej przed-
stawiając Jasełka.  Również „Kapela 
Jodłowianie” umilała czas pięknym 
graniem i wspólnym kolędowaniem 
uczestnikom spotkania.

Ze starszymi i samotnymi opłat-
kiem łamali się także Robert Mucha 

- Wójt Gminy Jodłowa, zastępca wój-
ta  Dorota Krzyżak, ksiądz Kanonik 
Marian Myjak, ks. dr Julian Kapłon, 
Roman Warzecha- przewodniczący 
Rady Gminy Jodłowa, Anna Trawell 
- Kierownik GOPS w Jodłowej. Or-
ganizatorami spotkania było Stowa-
rzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 

w Jodłowej Górnej w ramach reali-
zacji zadania „Radośnie przeżyjmy 
ten dzień”. Nie zabrakło też Świętego 
Mikołaja, który rozdawał prezenty. 
Spotkanie to dało poczucie wspól-
noty i pozwoliło miło i przyjemnie 
spędzić czas.
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Pamiętajmy 
o samotnych

Chociaż od tamtych chwil minęło kilka miesięcy, warto przypomnieć informację o tym, że w święta czy to Wielkanoc-
ne czy Bożego Narodzenia ktoś na nas czeka. W Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej 17 grudnia 2016 roku 
odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z gminy Jodłowa.

Dla uczniów laptopy 
i multimedialna sala                                  

Dla społeczności szkolnej Liceum 
Ogólnokształcącego i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Jodłowej 19 
grudnia 2016 r.  był dniem szczegól-
nym, ponieważ została otwarta nowa 
pracownia językowa wyposażona w 
nowoczesny sprzęt do nauki języków, 
w tym tablicę interaktywną.

Uroczystego otwarcia do-
konał ówczesny dyrektor 
Rzemieślniczego Centrum 

Szkół Zawodowych w Tarnowie 
Sławomir Błaszczak, Wójt Gminy 
Jodłowa Robert Mucha i Dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Jodłowej Teresa Połoska. 
Możliwości pracowni obecnym go-
ściom zaprezentowała podczas lekcji 
pokazowej nauczycielka języka an-
gielskiego, Katarzyna Nawracaj.

Uczniowie klasy pierwszej li-
ceum ogólnokształcącego cieszyli się 
z otrzymania laptopów, które będą 

dla nich cenną pomocą  dydaktyczną.
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 Fredro zachwycił
W Sali Widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Jodłowej członkowie grupy teatral-
nej Talia, działającej przy II LO w 
Dębicy zaprezentowali spektakl 
według komedii Aleksandra Fredry 
„Gwałtu, co się dzieje” w reżyserii 
Katarzyny Lamberskiej - Kot.

Sztuka ta napisana prozą od-
znacza się lekką formą, hu-
morem, pięknym językiem i 

wspaniałym dowcipem satyrycz-
nym. Fredro przedstawia w niej ży-
cie na opak. Pisze o „Osieku, sławet-
nym mieście, gdzie to bywały rządy 
niewieście”. W tym mieście na sku-
tek niedołęstwa mężczyzn oraz ich 
wad, „kobiety opanowały władzę, 

wzięły rządy w soje ręce wprowa-
dzając nowy ład i porządek” sto-
sując męski styl życia. „Mężczyźni, 
odziani w stroje kobiece muszą 
spełniać dotychczasowe ich obo-
wiązki: niańczą dzieci, przędą, ro-
bią na drutach pończochy i chodzą 
na targ.” W sztuce opisane są różne 

perypetie związane z odwróceniem 
ról. Zawarte w niej wartości i pro-
blemy istnieją aktualnie.

Młodzi artyści zachwycili  przy-
byłą na spektakl młodzież i nauczy-
cieli z jodłowskiego gimnazjum i 
liceum  na spektakl wyśmienitą grą 
aktorską, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

UG

K r ó l o w i e 
o d w i e d z i l i 

J o d ł o w ą
W uroczystość Objawienia 

Pańskiego, w Jodłowej 
po raz pierwszy  został 

zorganizowany Orszak Trzech Kró-
li. Wydarzenie rozpoczęło się na 
Rynku w Jodłowej, gdzie pod sym-

bolicznym pałacem Heroda ode-
grano scenkę rodzajową z udzia-
łem Trzech Króli i króla Heroda. 
Następnie orszak na czele z Trzema 
Królami i przy dźwiękach kolęd 

granych przez kapelę „Jodłowianie” 
wyruszył do Sanktuarium Dzieciąt-
ka Jezus. Na zakończenie orszaku 
odbyła się uroczysta Msza Święta. 
Pomimo siarczystego mrozu to wy-
darzenie cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem nie tylko osób 
dorosłych ale również dzieci i mło-
dzieży. 

UG

Angelika zna 
historię  Polski

Uczennica kl. III c gimnazjum Ange-
lika Ciszczoń zajęła IV miejsce w fi-
nale Wojewódzkiego konkursu histo-
ryczno-religijnego „1050 lat chrztu 
Polski” w Rzeszowie.

JJedną z nagród, którą otrzyma-
ła jest wycieczka do Brukseli.   
Konkurs mimo tytułu dotyczył 

nie tylko wydarzeń sprzed 1050 lat. 

Przed komisją złożoną  z profesorów 
uczelni z Krakowa, Lublina i Rze-
szowa uczestnicy konkursu musieli 
się wykazać znajomością całości 
podstawy programowej gimnazjum 
z historii i wybranych zagadnień  z 
religii. Finał pisemny - test wiado-
mości odbył się na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Dziesięciu uczestni-
ków z najlepszymi wynikami wzięło 

udział w finale ustnym konkursu, 
który odbył się w Urzędzie Marszał-
kowskim.   Do konkursu uczennicę 
przygotowali nauczyciele Jadwiga 
Warzecha (historia) i ks. Krzysztof 
Szkarłat (religia).

UG
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- W nietypowy sposób  przyciągacie 
gimnazjalistów do szkoły. Już  drugi 
rok z rzędu zorganizowaliście 
 dyskotekę.

- Już po raz drugi  zorganizowano 
„Dyskotekę dla gimnazjalistów” z 
radiem Trendy. Chcieliśmy poka-
zać, że szkoła to nie tylko nauka ale 
i zabawa. Podczas dyskoteki odbył 
się także pokaz karate. Promowana 
była także szkoła ponadgimnazjalna 
w Jodłowej, nasze liceum i szkoła 
branżowa. 
Wielkie święto szkoły odbyło się jed-
nak w maju. 

- To było 19 maja br. połączenie 
Dni Stanisławowskich z uroczysto-
ścią nadania szkole sztandaru po 70 
latach działalności.  Wcześniej odby-
ły się tradycyjne już wykłady z okazji 
Dni Stanisławowskich w kościele do-
tyczące historii szkoły i szkolnictwa 
w gminie Jodłowa. Następnie odbyła 
się krótka inscenizacja „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego przygoto-
wana przez naszą młodzież. Swoją 
obecnością uroczystość zaszczycił 
Jego Ekscelencja Andrzej Jeż, biskup 
Tarnowski. 
- Rozumiem, że to wszystko  to dzia-
łania, by pokazać, że jodłowska szkoła 
ma się dobrze i czeka od września na 
nowych uczniów.

- Na uczniów czekamy już nawet 
wcześniej, nabór będzie prowadzo-
ny po egzaminach gimnazjalnych. 
W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bartosza Głowackiego uruchomione 

są klasy profilowane, będzie liceum 
o profilu europejskim z naciskiem 
na naukę geografii, historii wiedzy 
o społeczeństwie, profil medialny z 
naciskiem na język polski, informa-
tykę i wos. Na pewno popularnością 
cieszył się będzie profil medyczno 
– sportowy z poszerzoną nauką bio-
logii i chemii, politechniczny gdzie 

stawiamy na matematykę, fizykę i in-
formatykę i sportowo – turystyczny, 
na którym nacisk będzie na geografię 
i wos. W liceum do wyboru jest na-
uka języka angielskiego i niemieckie-
go lub angielskiego i rosyjskiego. 
- Pracodawcy alarmują, że brakuje im 
rąk do pracy.  Rusza Szkoła Branżowa 
I stopnia, do niedawna szkoła zawo-
dowa. Co oferuje placówka w Jodło-
wej?

- Nasza szkoła kształci w syste-

mie dualnym, nauka odbywa się u 
pracodawcy i w szkole. Oferujemy 
ponad 30 różnych zawodów, uzyska-
nie tytułu kwalifikacyjnego w wybra-
nym zawodzie. Istnieje także pomoc 
w zorganizowaniu praktyk zawodo-
wych, odbycia ich w zagranicznych 
firmach w Niemczech i Hiszpanii 
oraz staży zawodowych z programu 
Erasmus +
- Obecna szkoła wygląda jak by wciąż 
tu przybywało nowego sprzętu. 

- Takie są wymogi dzisiejsze-
go kształcenia. Jodłowa nie będzie 
odstawała od innych, zaś Izba Rze-
mieślnicza Małej i Średniej Przed-
siębiorczości dba by młodzież była 
dobrze wykształcona. Stąd pomysł 
na tablice interaktywne, nowocze-
sne sale językowe i komputerowe. 
Młodzież miała już okazję przekonać 
się do kadry nauczycielskiej, zaanga-
żowanej w pracę z nimi, potrafiącą 
pracować z uczniem indywidualnie. 
To imprezy integracyjne, udział w 
licznych zawodach, rozwijanie pasji 
artystycznych, czy aktywna edukacja 
poza murami szkoły, czyli udział w 
wycieczkach krajowych i zagranicz-
nych. Uczniowie wybitnie zdolni 
mogą liczyć na stypendia. Uważam 
jednak, że dla młodych mieszkańców 
gminy to znakomita atrakcja, gdy nie 
trzeba daleko dojeżdżać do szkoły i 
mieć więcej czasu dla siebie po zaję-
ciach.

TR

Oferta coraz bogatsza

Najmłodsi mieszkańcy gminy mo-
gli już oswoić się z murami szkoły 
w której będą kontynuować wkrótce 
swoją edukację. W Zespole Szkół nr 1 
w Jodłowej 24 marca 2017 r. odbył się  
„Dzień Otwarty dla Przedszkolaka”. 

Dzieci wraz z rodzicami licz-
nie przybyły na przedsta-
wienie „Wróżki Pani Wio-

sny”, przygotowane przez oddziały 

przedszkolne 5-6 - latków pod opie-
ką pań wychowawczyń Alicji Mi-
krut i Elżbiety Tarasek. Publiczność 
nagrodziła małych artystów grom-
kimi brawami. Dyrektor Szkoły 
Aneta Janaś przedstawiła organi-
zację oddziałów przedszkolnych na 
rok 2017/2018. Zachęciła również 
wszystkich rodziców i dzieci do 
obejrzenia sal przedszkolnych.
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Maluchy odwiedziły 
szkołę
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Rozmowa z Teresą Połoską, dyrektorem Zespołu Szkół im. Bartosza 
Głowackiego w Jodłowej

Rozpoczęła się budowa budyn-
ku przedszkola w Jodłowej, któ-
rego ukończenie zaplanowano na 
wrzesień 2017r.  Ma to być kolejna 
placówka działająca pod szyldem 
przedszkola „Zakątek Malucha”, któ-
re obecnie działa w Brzeźnicy, jako 
jedno z przedszkoli Gminy Dębica. 
Przedszkole powstanie w centrum 
Jodłowej, w bezpośrednim sąsiedz-
twie z drogą powiatową. Głównym 
celem podjętej inwestycji jest stwo-
rzenie ponad 100 miejsc wychowania 
przedszkolnego na terenie Gminy 
Jodłowa oraz podniesienie jakości 
prowadzonej edukacji przedszkolnej. 
W planach jest utworzenie czterech 
grup po 25 dzieci w wieku od 2,5 do 
6 lat. Oferta edukacyjna przedszkola 
skierowana będzie przede wszystkim 
dla najmłodszych dzieci. Będzie rów-
nież możliwość realizowania rocz-
nego przygotowania przedszkolnego 
przez dzieci w wieku 6 lat. 

Przedszkole zapewni rodzi-
com możliwość przebywania 
z dzieckiem w sali w pierw-

szych dniach pobytu dziecka w pla-
cówce, rodzic będzie mógł również 
zobaczyć dziecko podczas organi-
zowanych zajęć otwartych. W pracy 
wychowawczo-dydaktycznej wy-

korzystywać będziemy innowacje i 
programy autorskie. Wychowujemy 
dziecko do życia w zgodzie z sa-
mym sobą, z ludźmi i otaczającym 
światem, dobrze przygotowane do 
podjęcia nauki w szkole. Naszym 
zadaniem będzie przede wszyst-
kim wspieranie małego człowieka 
w jego doświadczeniach życiowych 
i poznawczych tak, aby posiadając 
poczucie własnej wartości, wiedział, 
jak bardzo ważny jest dla świata. 
Ponadto w przedszkolu „Zakątek 
Malucha” zastosujemy partner-
ski sposób współpracy z rodzica-
mi, wykorzystując wszelkie środki 
przekazu informacji w dogodny, 
szybki oraz komfortowy dla rodzica 
 sposób.

Przedszkole funkcjonować bę-
dzie przez cały rok, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 6.30 do 
16.00 za wyjątkiem Świat i dni usta-
wowo wolnych oraz przerw ustalo-
nych przez dyrektora placówki. 

„Zakątek Malucha” w Jodłowej 
oferować będzie Państwa dzieciom 
szereg zajęć dodatkowych, prowa-
dzonych w godzinach pracy pla-
cówki. W godzinach porannych re-
alizowana będzie głównie podstawa 
programowa a przed i popołudniu 
zajęcia z  języka angielskiego, ta-

neczne, gimnastyka ogólnorozwo-
jowa i korekcyjna, zajęcia teatralne, 
plastyczne, logorytmika, logopedia, 
religii oraz zajęcia z psychologiem. 
Oferta edukacyjna przedszkola bę-
dzie w pełni inspirować wychowan-
ków do ciekawości poznawczej oraz 
zachęć do samodzielnej aktywności 

twórczej, ruchowej, plastycznej, mu-
zycznej i językowej.   Z obecnością 
Państwa dziecka w naszej placówce 
za dodatkowe zajęcia, wiązać się 
będą koszty opłaty czesnego oraz 
koszty wyżywienia dziecka, uzależ-
nione od ilości dni pobytu dziecka 
w przedszkolu. Pełne wyżywienie 
dzieci uczęszczających do naszej 
placówki odbywać się będzie w 

formie cateringu oferującego trzy 
posiłki dziennie (śniadanie, obiad 
dwudaniowy oraz podwieczorek).

Nabór do Przedszkola „Zakątek 
Malucha” w Jodłowej trwać będzie 
od 01.05.2017 do 31.05.2017. Wnio-
ski rekrutacyjne dostępne będą na 
stronie internetowej placówki  www.

przedszkole-jodlowa.pl. Dokument 
należy uzupełnić w formie elek-
tronicznej, a następnie w wyzna-
czonym terminie odesłać na adres 
e-mail: biuro@przedszkole-jodlowa.pl. 

Każdy wysłany wniosek zosta-
nie zwrotnie potwierdzony. Nabór 
prowadzony będzie zgodnie z po-
niższym harmonogramem: 
1.   01.05.2017 - 31.05.2017 - przyj-

mowanie wniosków zgłoszeniowych 
do przedszkola;        
2.   01.06.2017 - 05.06.2017 - weryfi-
kacja złożonych wniosków i doku-
mentów;                       
3.  06.06.2017 - podanie do pu-
blicznej wiadomości listy kandy-
datów zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego;                                                                                                                                  
4. 07.06.2017 – 12.06.2017 
- potwierdzenie w formie 
elektronicznej przez rodzica kandy-
data woli przyjęcia do przedszkola;                                                                                                                
5.  16.06.2017 – Opublikowanie 
imiennej listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych. Przedstawienie listy 
rezerwowej (jeśli się utworzy).

Dodatkowe informacje uzyska-
cie Państwo dzwoniąc pod numer 
telefonu 660190856. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w nadcho-
dzącej rekrutacji. Naszym głównym 
celem będzie zapewnienie wysokiej 
jakości kształcenia i stworzenie pla-
cówki przyjaznej dzieciom, otwartej 
na inicjatywy rodziców i nauczyciel. 
Sprawimy, aby spędzony w przed-
szkolu czas pozostawił w sercach 
i umysłach Państwa  dzieci trwały 
ślad, który w przyszłości umożliwi 
im realizowanie samych siebie.
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Powstanie więcej miejsc 
w przedszkolach                
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Politykę 
zostawiamy 

w domu
- Jest Pan radnym gminy Jodło-
wa od kilku kadencji. Między 
innym dzięki Pana decyzjom 
gmina się zmienia. Co w tych 
latach było najważniejszą in-
westycją ?

- Przed taką dopiero chyba 
stoimy teraz. Czeka nas ka-
nalizowanie gminy.  No cóż, 
nasze drogi trzymają się do-
brze, mamy teraz po zimie 
sprawdzian. Wystarczy wy-
jechać do innego powiatu, 
minąć granicę Jodłowej i tam 
po zimie droga się rozmyła. 
U nas nie ma takiej fuszerki. 
Oczywiście i my mamy jesz-
cze wiele ambicji jeśli chodzi o 
nowe drogi i chodniki, jednak 
trzeba to robić racjonalnie, by 
nie płacić dwa razy.  Nie ma co 
budować chodnika by go roz-
kopywać i wkładać tam rury. 
Stoimy jeszcze przed dużym 
zadaniem ocieplania szkół, 
niechby ten Rynek i okolice 
były jeszcze piękniejsze. W in-

nych miejscowościach szkoły 
mamy ocieplone i wymalowa-
ne, zostały nam te w Jodłowej. 

- Wracając do kanalizacji to ja-
kiego rzędu byłaby to kwota ?

- Na początek trzeba by z 30 
milinów złotych. Cześć gminy 
ma wodociągi i kanalizację . 
To jednak mała część, ukształ-
towanie terenu nie służy takiej 
inwestycji. Domy często są 
oddalone od siebie znaczną 
odległością.  To jednak nie-
uniknione. Każdy chce żyć 
wygodniej. Na pewno to bę-
dzie jedno z najważniejszych 
zadań gminy Jodłowa. 

- Rada Gminy Jodłowa jest dość 
zgodna. Od wielu lat dobrze 
współpracuje także z wójtem 
Robertem Muchą . Początkowo 

tak nie było ?

- Początki obecnego wójta nie 
były łatwe, ale przekonał rad-
nych do siebie. Na początku 
pierwszej kadencji zwolen-
nicy poprzedniego wójta nie 
byli przychylni. Zaczęli jed-
nak się przekonywać, gdy wi-
dzieli, że sprawy gminy leżą 
człowiekowi na sercu. W sa-
morządzie na tym etapie nie 
powinno być polityki. Polity-
kę zostawmy w domu.  Do-
świadczyliśmy tego jak mogą 
być hamowane nasze inwesty-
cje na szczeblu powiatowym. 
Cieszę się, że w gminie mimo 
różnic potrafimy się poro-
zumieć. Robimy to dla nas 
wszystkich. Pomimo tego, że 
gmina ma bardzo niskie do-
chody na jednego mieszkańca 
jesteśmy w ścisłej czołówce 
gmin w Polsce, które pozysku-
ją bardzo duże środki unijne i 
krajowe w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. W rankingu 

wykonanym przez „Obserwa-
tora Lokalnego” na podstawie 
czasopisma samorządowego 
„Wspólnota”, Gmina Jodłowa 
pod względem pozyskiwania 
środków unijnych na wydatki 
inwestycyjne i wydatki bieżące 
jest na pierwszym miejscu w 
powiecie, natomiast w woje-
wództwie na 180 samorządów 
uplasowała się na 12 miejscu. 
Mamy najniższe podatki, po-
zyskujemy dużo pieniędzy z 
Unii Europejskiej i utrzymu-
jemy nierentowne małe szko-
ły, bo tego chcą mieszkańcy. 
Przy tym mamy zadłużenie 
budżetu poniżej 30 procent. 
To jednak osiąga się dzięki 
rozmowom i współpracy mię-
dzy nami, radnymi a wójtem. 

- Dziękuję za rozmowę.
TR

Rozmowa z Romanem Warzechą, 
 przewodniczącym Rady Gminy Jodłowa JODŁOWA

- Kiedy moja teściowa zobaczyła 
przed ślubem, gdzie ma mieszkać jej 
syn, załamała ręce – wspomina Kry-
styna Salacha. – Kolei Jodłowa co 
prawda nadal nie ma ale tylko jeszcze 
kanalizacji  brakuje do pełni szczęścia.  

Gmina jest malowniczo położona 
a zielone pagórki to raczej utrapienie 
dla chcących budować sieć kanali-
zacyjną, wodociągową czy drogową.   
W roku 2016, jesienią zrealizowano 
jeszcze trzy remonty dróg na które 
otrzymano dofinansowanie w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 80 procent  wartości każ-

dego zadania. Pierwsze zadanie to re-
mont drogi gminnej „Mikrut - Kasz-
tarenda” w Jodłowej, o długości 415 
metrów.  Całkowita wartość zadania 
71 000 zł. 

Drugim zadaniem, które udało 
się zrealizować  w ubiegłym roku to 
remont drogi gminnej „Maślako-
wice na Dzwonową”   w   Jodłowej i 
Dzwonowej. To najdłuższy odcinek 
zrealizowany w 2016 roku, który li-
czy prawie trzy kilometry.  Całkowita 
wartość zadania 395 980 zł.

Samorząd przeprowadził również 
remont drogi gminnej  „Niegos-Nie-

miec” w  Jodłowej. Jest to odcinek 300 
metrów. Całkowita wartość zadania  
61 500 zł.

Na każdej zrealizowanej drodze 
ułożona została nowa nawierzchnia 
bitumiczna, wyczyszczone zostały 
rowy oraz utwardzono pobocza kru-
szywem. 

Na rok 2017 złożono propozy-
cje pięciu zadań do dofinansowania 
związanych z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych. Pierwszą z nich 
będzie remont ciągu dróg gminnych: 
„Janiga Wal” oraz „Marszałek  – Sko-
pek” w Jodłowej.
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Trzeba przyznać, że przez 
ostatnie lata gmina zmieniła się 
nie do poznania.  Wszystkie bu-
dynki użytku publicznego zostały 
zmodernizowane. W szczególno-
ści szkoły. Wizytówką Jodłowej są 
drogi i mosty. Bardzo dużo tych 
zadań związanych z rozwojem 
gminy to praca przede wszyst-
kim wójta Roberta Muchy. Wójt 
przez wszystkie lata pracy pozy-
skał masę pieniędzy z funduszy 
europejskich i krajowych. W bar-
dzo szybkim tempie uporał się 
ze skutkami powodzi w 2010 r., 
która zniszczyła gminę w dużym 
stopniu. Dzielnie walczył przez 
parę lat ze Starostwem Powiato-
wym ,aby utrzymać liceum ogól-
nokształcące, które przez lata było 
chlubą naszej gminy i miało znik-
nąć. Wójt dba o kulturę i oświatę. 
Jako członkini kapeli Jodłowia-
nie i sołtys sołectwa Dzwonowa 
serdecznie dziękuję za wsparcie 

naszej działalności. Ostatnio w 
gminie problemem jest komuni-
kacja autobusowa. Coraz częściej 
nie mamy możliwości dojazdu do 
powiatu. Pewnie i ta sprawa nie 
pozostanie bez rozwiązania. Wójt 
na pewno ma jeszcze wiele pla-
nów. Poza tym jako człowiek jest 
osobą pozytywną. Stara się każde-
mu mieszkańcowi pomóc w miarę 
swoich możliwości.

Jak zmienia sie Jodłowa
ANNA MIKRUT, 

SOŁTYS DZWONOWEJ

Nie ukrywam, że z wójtem 
różnimy się politycznie ale współ-
pracuje się nam bardzo dobrze. 
Widać zmiany jakie w ostatnich 
latach zaszły w Jodłowej. Niewąt-
pliwie jest to zasługą wójta, który 
potrafił zadbać o fundusze unij-
ne i je racjonalnie wydatkować. 
Dla mnie bardzo ważne jest jego 
zaangażowanie w oświatę. Dla 
niego szkoła to nie tylko nauka, 
to przyszłość młodzieży, praca 
nauczycieli oraz komfort przeby-
wających w niej ludzi.

TERESA POŁOSKA,
 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

Na pewno takim widocznym 
i odczuwalnym elementem zmian 
są drogi i mosty. Ważne są przede 
wszystkim dla rolników, że mogą 
niemal wszędzie dojechać, co na 
tak górzystym terenie nie jest ta-
kie oczywiste. Pochodzę z Jodło-
wej i tu wróciłam, więc zmiany 
widać. Nie mogę powiedzieć, że 
poprzedni wójt nie dbał o gminę, 
być może to kwestia dostępności 
do funduszy unijnych. Cieszyć 
może nas, że nie zostały one na 
pewno zmarnowane, że nasze 

miejscowości zmieniają się a te 
inwestycje są widoczne. Wystar-
czy wysiąść w Rynku, który nie 
każdemu przypadł do gustu ze 
względów estetycznych ale widać, 
że jest to centrum gminy. W każ-
dej miejscowości stoją domy wie-
lofunkcyjne, z których korzystają 
mieszkańcy, niemal wszystkie 
szkoły zostały już odnowione i 
ocieplone, planuje się wodociągi i 
kanalizację. Mnie osobiście cieszą 
instalacje solarne.

KRYSTYNA SALACHA, 
EMERYTKA

SIĘ ZMIENIA

Gmina planuje przebudowę i re-
mont następujących dróg gminnych  
„Czech Pańskie Pola”, „Furman”   i 
„Jantas” w Jodłowej oraz  „Na Sybir” 
w Dębowej.

Na tych drogach sukcesywnie 
prowadzona jest regulacja geode-
zyjno-prawna, przygotowywana jest 
dokumentacja projektowa i wnioski 
o uzgodnienia z właścicielami sieci 
energetycznej, gazowej i telekomuni-
kacyjnej. 

Ponadto gmina złożyła wnioski 

o dofinansowanie przebudowy  dro-
gi gminnej „Studniarz” w Dębowej, 
„Janiga A.” w Jodłowej i „Na Bieniasa” 
w  Dębowej w ramach realizacji pro-
gramu- „Modernizacja dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych” – dofinan-
sowanych z budżetu województwa 
podkarpackiego. Na każde z trzech 
zadań został przygotowany wstępny 
projekt. 

W 2016 r. wykonano nowe oświe-
tlenie na drodze koło Wójcika w Dę-
borzynie, zamontowano siedem lamp 

ulicznych – wartość zadania 28 905 zł. 
Doświetlono również kompleks boisk 
koło szkoły w Dęborzynie lampą LED 
o mocy  180W.

W bieżącym roku w gminie ru-
szyły także  inwestycje oświetleniowe. 
W Zagórzu koło boiska zamontowa-
no jeszcze jedną  lampę. Wykonano 
również oświetlenie w Dzwonowej 
wzdłuż drogi powiatowej Dzwonowa- 
Lubcza, w wysokości 15983 zł netto. 

UG
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Skąd pomysł na prowadzenie przy-
chodni w Jodłowej?

Urodziłem się i pochodzę z 
Jodłowej. Tutaj chodziłem do szko-
ły, dorastałem. Po studiach, będąc 
już lekarzem przyjeżdżałem często 
odwiedzić rodziców. Podczas roz-
mów w domu słyszałem, że lekarz 
jest dostępny w Ośrodku Zdrowia 
jedynie kilka razy w tygodniu, w 
ograniczonym czasie. Często zda-
rzało się, że szedłem poproszony 
przez znajomych do chorych, kiedy 
potrzebowali pomocy. Gdy dowie-
działem się, że Wójt Robert Mucha 
poszukuje lekarzy do zabezpiecze-
nia Poradni Lekarza Rodzinnego, 
zdecydowałem się podjąć to wyzwa-
nie. Uważałem, że skoro stąd po-

chodzę, to powinienem coś dać lu-
dziom tutaj mieszkającym od siebie. 

Co postanowiliście leczyć  ? Jaka jest 
oferta przychodni ? Ilu macie pacjen-
tów ?

Pełnimy zadania Poradni Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej. W 
Poradni przyjmują dwaj specjaliści 
chorób wewnętrznych, specjalista 
medycyny rodzinnej i pediatrii, 
specjalista pediatra oraz lekarz koń-
czący specjalizację z neurologii. W 
trakcie pięciu lat wspólnej pracy 
stworzyliśmy zespół złożony z leka-
rzy, pielęgniarek i położnej, który w 
profesjonalny sposób stara się po-
móc wszystkim pacjentom zgłasza-
jącym się do poradni. Bez współpra-

cy wszystkich osób zatrudnionych w 
poradni, ich codziennego zaangażo-
wania nie można by dojść do tego 
poziomu, który staramy się swoją 
codzienną pracą utrzymać. I tutaj 
właśnie mam okazję, żeby podzię-
kować całemu zespołowi Poradni za 
dobrą pracę i współpracę.

Czy mamy więcej czasu jako społe-
czeństwo, bardziej dbamy o zdrowie 
bo jesteśmy bardziej świadomi, czy 
faktycznie usługa jest aż na tak wyso-
kim poziomie, że pacjenci przepisują 
się z sąsiednich gmin ?

Nie wiem, czy mamy więcej cza-
su jako społeczeństwo, żeby dbać o 
zdrowie. Raczej myślę, że w codzien-
nej gonitwie każdy chciałby otrzy-

mać szybką poradę, trafną diagnozę 
i skuteczne leczenie, a to właśnie 
staramy się dać pacjentom. Wydaje 
się, że przy udziale różnych mediów 
ludzie mają co raz większą świado-
mość, co powinni w swoim życiu 
zmienić, kiedy powinni zgłosić się 
do lekarza, pielęgniarki czy położnej 
po pomoc, czy też po poradę. Ważną 
rolę spełnia tutaj profilaktyka zdro-
wotna. Niestety, do tej pory nie jest 
przez nikogo finansowana. Jednak 
w naszej Poradni zawsze staraliśmy 
się wcześnie kontrolować stan zdro-
wia pacjentów, a nie tylko leczyć już 
występujące choroby. Poza tym fakt, 
że zapisują się do Poradni pacjenci z 
okolicznych miejscowości najlepiej 
świadczy o wysokiej jakości świad-
czonych usług.

Czy reforma służby zdrowia wpłynie 
jakoś na działalność przychodni ?
Jakie są plany rozwoju placówki?

Trudno dzisiaj to orzec, ponie-
waż planowana reforma podsta-
wowej opieki zdrowotnej nie przy-
brała jeszcze ostatecznego kształtu. 
Trzeba poczekać na ostateczne akty 
prawne, żeby móc merytorycznie 
wypowiedzieć się na temat przyszłej 
reformy i prognoz co do rozwoju 
dalszej działalności Poradni. Staram 
się optymistycznie patrzyć w przy-
szłość i liczę, że przyszłe rozwiąza-
nia pozwolą poszerzyć w przyszłości 
ofertę Poradni.

TOR

Pacjentów wciąż przybywa

Jeszcze kilka lat temu wójt gminy nie mógł się doprosić, by w okazałym ośrodku zdrowia znaleźli się chętni lekarze na 
leczenie mieszkańców. Dzisiaj ośrodek tętni życiem a pacjenci przyjeżdżają tutaj się leczyć i rehabilitować z sąsiednich 
gmin. W Gminnym Ośrodku Zdrowia  prowadzone są: gabinet ogólny, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy , 
gabinet  pediatryczny  oraz  gabinet fizjoterapii.

Ośrodek zdrowia tętni 
życiem

Muszę przyznać, że to dobre 
miejsce, bo wciąż przy-
bywa nam pacjentów i 

zdolnych rąk do pracy – mówi Piotr 
Pietrzycki, właściciel FU-H „Reha-
dom” – Gabinetu Fizjologicznego.  
– Na pewno wzrosła liczba zakon-
traktowania usług na rehabilitację. 
Zapotrzebowanie w Brzostku, czy 
Ryglicach jest jeszcze większe niż 
u nas. Ponieważ pacjenci nie chcąc 
czekać przyjeżdżają do nas i wycho-
dzą zadowoleni. 

W Gabinecie pracuje cztery 
osoby i jest czynny od godz. 7 do 18. 
Podobnie jak Grzegorz Karczmar-
czyk, kierownik poradni rodzinnej  
„GK-MED” Piotr Pietrzycki uważa, 
że mieszkańcy gminy są coraz bar-
dziej świadomi, jakiej pomocy po-
trzebują.

Gabinet fizjoterapii wykonuje 
m.in. takie zabiegi fizjoterapeutycz-

ne  jak: bierne, wg metody PNF, 
ćwiczenia w odciążaniu, ćwicze-
nia  ogólno usprawniające z grupy 
dysków mniej sprawnych oraz ćwi-
czenia manualne wg Karela Lewita, 
masaże. Można tu liczyć na zabiegi 
elektroterapii, magnetoterapii, świa-
tłolecznictwa, ultradźwiękami,  lase-

roterapią, krioterapią.
Dobrą opinią cieszy się także ga-

binet stomatologiczny, gdzie Anna 
Włodarczyk - Górz , - lekarz stoma-
tolog  przyjmuje prywatnie oraz w 
ramach kontraktu z NFZ.

 TR

Seniorki podróżują 
i bawią się

Wcale nie trzeba być w wieku pode-
szłym, by być seniorką i spotykać się 
z koleżankami.  Kobiet się o wiek nie 
pyta, jednak i w pewnym wieku ta-
jemnic się z tego nie robi. Niemniej 
jednak panie z Jodłowej, które pro-
wadzą klub seniora mają tyle lat na 
ile się czują, a czują się wciąż młodo.

- Spokojnie możemy nazwać to 
klubem seniorek – mówi Krysty-
na Salacha, emerytowany pedagog 
i była dyrektor szkoły.  – Mieliśmy 
w grupie dwóch panów ale jakoś się 
wykruszyli. Pomysł rzuciła jedna z 

koleżanek, by się spotykać, wyjść z 
domu. Przecież całe życie pracowa-
łyśmy albo zawodowo, albo w polu 
czy domu, teraz korzystajmy z życia.

Panie przygarnęło Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Tam od-
bywają się spotkania, na których 
Panie dzielą się doświadczeniami, 
umiejętnościami lub planują kolejne 
przygody. W ten sposób odwiedzają 
kina, teatry, czy ciepłe źródła. 

-Jedziemy choćby po to, by 
wiedzieć czy nas coś bawi czy nie 
– mówi Krystyna Salacha. – Jedna 
z koleżanek była po raz pierwszy w 
teatrze, sztuka nie była łatwa, ko-
leżance się nie spodobało. Teraz to 
wie, że to nie dla niej. 

Na stałe grupa liczy ponad 20 
osób. Na spotkania przychodzą 
panie w wieku od 50 do 85 lat. – 
Wszystkie jesteśmy różne, mamy 

inne doświadczenia zawodowe, 
życiowe, jesteśmy w innej kondy-
cji fizycznej, ale lubimy się bardzo, 
uzupełniamy i chcemy z sobą prze-
bywać. 

Panie trochę się denerwują, gdy 
porównuje się je do koła gospodyń 
wiejskich. Jak przyznają to nie tego 
typu działalność, choć bardzo lubią 
swoje koleżanki a niektóre są tu i tu. 
Seniorki jednak działają głównie dla 
siebie, koła na zewnątrz, dla środo-
wiska.  Marzy im się kurs języka i 
kolejne wyjazdy na ciepłe źródła. 

- Kiedy chodziłam przez Jodło-

wą z kijkami do nordwalkingu 
niektórzy pytali, gdzie mam narty 
– wspomina pani Krystyna. – Teraz 
chodzimy grupą i nikt nas o to już 
nie pyta. Jako społeczeństwo jeste-
śmy bardziej świadomi, nasze życie 
się zmienia, doceniamy diety i ćwi-
czenia. Chodzimy na gimnastykę, to 
nas bardzo pozytywnie nastawia.

Panie czasem otrzymują dofi-
nasowanie z gminy na wyjazd czy 
swoje zajęcia. – No i jesteśmy za-
praszane na uroczystości co bardzo 
nas cieszy, bo chcemy żyć aktywnie 
– mówi pani Krystyna. – Byłyśmy 
na koncercie Macieja Maleńczuka. 
Nie każdemu musi się podobać co 
on śpiewa czy mówi. Jest artystą, 
niepokorną duszą. I jestem dum-
na, że akurat nasza Jodłowa mu się 
spodobała.

TR

Rozmowa z Grzegorzem Karczmarczykiem, kierownikiem Poradni Medycznej „GK-MED”, specjalistą chorób 
 wewnętrznych

Z odblaskami są widoczni
W porze jesiennej i zimowej piesi i 
rowerzyści poruszający się po drodze 
są mało widoczni. Aby to zmienić na-
leży stosować elementy odblaskowe. 
Mieszkańcy powoli liczą się z konse-
kwencjami chodzenia bez odblasków. 
Policja dość surowo każe mieszkań-
ców za chodzenie bez elementów od-
blaskowych po zmroku. Mieszkańcy 
sami przyznają, że takiego pieszego 
nie widać. 

Skoro to jest dziecinnie proste 
dlatego też, uczniowie oddzia-
łu „0” i klas I-III Szkoły Pod-

stawowej Nr 1 w Jodłowej otrzymali 
kamizelki odblaskowe, odblaski na 

rękę oraz książeczkę edukacyjną 
przekazane darmowo z programu 
edukacyjnego „Świetlik”.  Dyrektor 
Aneta Janaś osobiście wręczała upo-
minki i zachęcała do ich noszenia. 
Ten prezent sprawił uczniom wiele 

radości, jednocześnie zobowiązując 
do korzystania z odblasków zarów-
no podczas pieszej jak i rowerowej 
wyprawy.   

UG
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Ks. dr Julian Kapłon wydał pierwszy 
numer publikacji „Park Krajobrazo-
wy Pasma Liwocz - Brzanka w Gminie 
Jodłowa”, który nosi nazwę „Grzyby”. 
Jak sama nazwa wskazuje zawiera in-
formacje na temat grzybów jadalnych 
i trujących rosnących w lasach w gmi-
nie Jodłowa. Każdy gatunek grzyba 
jest szczegółowo opisany. 

W książce znajdują się rów-
nież informacje na temat 
zainicjowanych w 2011 

roku przez Wójta Gminy Jodłowa 
Roberta Muchę „Wielkich Grzy-
bobrań”, jakie co roku jesienią mają 
miejsce na terenie sołectwa Jodłowa 
Wisowa. Pierwsze Wielkie Grzy-
bobranie odbyło się 17 września 2011 
roku - w szranki konkursowe stanęło 
wówczas dziewięć drużyn 2-osos-
bowych. Grzybobraniu towarzyszy-
ła degustacja potraw regionalnych 

przygotowanych przez mieszkańców 
Wisowej oraz wystawa rękodzieła 
artystycznego. Drugie grzybobranie 
odbyło się 22 września 2012 roku, 
gdzie do konkursu stanęła taka sama 
ilość drużyn 2-osobowych jak rok 
wcześniej. Temu grzybobraniu rów-
nież towarzyszył Konkurs Potraw 
z Grzybów przygotowanych przez 
mieszkańców Wisowej oraz Stowa-
rzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 
działających na terenie naszej gminy. 

Kolejne Wielkie Grzybobra-
nie miało miejsce 28 września 2013 
roku – tym razem do konkursu 
przystąpiło 15 drużyn 2-osobowych 
składających się nie tylko z miesz-
kańców Wisowej, ale i przybyłych 
drużyn z Dęborzyna, Brzostku i 
Biecza. Grzybobraniu towarzyszyły 
konkursy: III Regionalny Konkurs 
Potraw z Grzybów oraz „Konkurs 
wiedzy o grzybach”. Trzecie Wielkie 

Grzybobranie odbywało się w ra-
mach kampanii promocyjnej „Lasy 
Państwowe. Zapraszamy”. Kolejne 
Wielkie Grzybobranie odbyło się 20 

września 2014 roku – w szranki sta-
nęło wówczas dziesięć 2-osobowych 
drużyn, w tym również z Dęborzyna. 
Natomiast 26 września 2015 roku na 

terenie sołectwa Wisowa odbyło się 
Powiatowe Grzybobranie, do kon-
kursu przystąpiło 11 drużyn 2-oso-
bowych. Grzybobraniu towarzyszył 
I Powiatowy Festiwal Potraw z Grzy-
bów, w którym zaprezentowało się 
9 Stowarzyszeń z powiatu dębickie-
go. W grzybobraniu wzięli również 
udział zaproszeni goście z Węgier 
wraz z Zastępcą Wójta Gminy Dębi-
ca, którzy byli zafascynowani zorga-
nizowaną imprezą. VI grzybobranie 
odbyło się 24 września 2016 r. Wzię-
ło w nim udział 15 drużyn 2-osobo-
wych. Grzybobraniu towarzyszył V 
Regionalny Festiwal Potraw z Grzy-
bów , w którym zaprezentowało się 7 
stowarzyszeń. Podczas każdej edycji 
grzybobrania uczestnicy otrzymali 
nagrody i pamiątkowe dyplomy.

UG

Ksiądz pisze o grzybach

Wśród sześciu zespołów ze szkół 
podstawowych i gimnazjum pre-
zentujących swoje zdolności pod-
czas  XXII Jodłowskiego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Teatralnych 
najlepsza okazała się grupa teatral-
na „Promyczki” ze SP w Dębowej w 
spektaklu „Brzydkie Kaczątko” przy-
gotowanym pod kierunkiem Teresy 
Szarek i Haliny Szot. 

Przegląd odbył się 29 marca 
2017 r. Na drugim miejscu 
uplasowała się „Melpomena” 

ze SP nr 3 w Jodłowej ze spektaklem 
„Witajcie w naszej bajce” przygoto-
wanym pod kierunkiem Barbary 
Dziedzic. Miejsce trzecie zajęły gru-
py teatralne ze SP nr 1 w Jodłowej 
w przedstawieniu „Wesele Tety-
dy” przygotowanym pod kierun-
kiem Ewy Stawarz oraz „Uśmiech 
Dwójeczki” ze SP nr 2 w Jodłowej 

ze spektaklem „Smok ze Smoczej 
Jamy” przygotowanym pod kierun-
kiem Stanisławy Dudek. Wyróżnie-
nia otrzymały grupa teatralna ze SP 
w Dęborzynie za spektakl „Królowa 
Śniegu” przygotowany pod kierun-

kiem Iwony Strączek oraz grupa 
teatralna z Gimnazjum w Jodło-
wej przygotowana pod kierunkiem 
Anny Nosal. 

UG

B r z y d k i e  K a c z ą t k o 
n a j ł a d n i e j s z e

W Zespole Szkół w Jodłowej 27 marca 2017 r. gościł zespół muzyczny „Zbrucz” 
z Ukrainy. Zaprezentowali dla uczniów i nauczycieli program muzyczno – ta-
neczny z piosenkami i tańcami ukraińskimi, jak również znaną ludową pio-
senkę „Hej sokoły”.

Wystąpili dla dzieci 
z Donbasu

Atmosfera była bardzo wesoła 
i radosna, a muzyka porwała 
wszystkich do tańca. Cel był 

bardzo szczytny, gdyż wszelkie datki, 
jakie zostały zebrane podczas kon-
certu w całości zostały przekazane na 
dzieci dotknięte wojną w Donbasie. 
Łącznie przekazane zostało 956 zł, 

które zostało zebrane z biletów na 
koncert. Nie zabrakło również ano-
nimowych darczyńców oraz pomocy 
materialnej: materiałów biurowych, 
zeszytów oraz ubrań dziecięcych.

UG

O p i e k ę  z n a j d ą
 n i e  t y l k o

 a r t y ś c i
Mało która gmina może się poszczycić 
płytami swoich mieszkańców. Nie, nie 
chodzi tu tylko o Macieja Maleńczuka, 
który jednak przecież osiadł w Jodło-
wej i nawet o niej śpiewa piosenki.  – 
Mamy dużo zdolnej młodzieży śpie-
wającej i grającej –mówi Waldemar 
Sztogrin, dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa. – Dobrze się dzieje, 
że rodzice widząc talenty dzieci, czy 
to muzyczne, plastyczne czy też te-
atralne nie tłumią tego w nich a wręcz  

pielęgnując posyłają do szkół muzycz-
nych czy plastycznych.

W Centrum Kultury i Czy-
telnictwa  obok płyty 
młodzieżowego zespołu 

„Hideaway” leży płyta kapeli „Jodło-
wianie”. – Jesteśmy dumni z jed-
nych i drugich, ale są i tacy, którzy 
nie nagrali jeszcze płyt a są ozdobą 
naszych uroczystości. Niedawno 
mieliśmy przegląd teatralny. Jestem 

zachwycony talentem aktorskim jed-
nej z dziewcząt. Mam nadzieję, że 
jeszcze o sobie da usłyszeć i ciepło 
będzie wspominać Jodłową - dodaje 
 dyrektor. 

Dom Kultury to nie tylko jednak 
muzyka, teatr i sztuki plastyczne. 
Każdy może przyjść, skorzystać z 
komputera, czy też z innych atrakcji.

TR
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Mimo, że za oknem kwitną drzewa 
wspominając kulig zorganizowa-
ny przez Gminne Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Jodłowej wraz 
z sołectwem Jodłowa – Wisowa 
21.01.2017 aż robi się ciepło. „Kulig 
na Wisowej” to jedna z piękniejszych 
tradycji jakie kultywowane są przez 
społeczność gminy.

Pomimo dodatniej tempe-
ratury pokrywa śnieżna na 
trasie kuligu utrzymała się i 

sprawiła wiele radości wszystkim 

uczestnikom imprezy. Kulig odby-
wał się w zaprzęgach  konnych i na 
saniach zakupionych ze pieniędzy 
Unii Europejskiej w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju objętego PROW na 
lata 2007-2013”. Dla oczekujących 
na wyjazd w trakcie kuligu i przy-
byłych po nim można było degusto-
wać kiełbaski pieczone na  ognisku, 
jak również smaczny swojski lokal-
ny chleb.

UG

Już po raz jedenasty WOŚP zagrała 
również w Jodłowej. Cel XXV Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy to „Dla ratowania życia i 

zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom.” 
Fundacja najczęściej kojarzy się ze 

styczniową publiczną zbiórką pienię-
dzy zwaną Finałem WOŚP. Na ulicę 
wychodzą tysiące wolontariuszy i 
miliony Polaków, by wspólnie zbierać 
pieniądze na konkretny, wcześniej 
wytyczony przez Fundację medyczny 
cel.

Na terenie naszej gminy kwe-
stowali wolontariusze – 
uczniowie LO w Jodłowej 

oraz ZS w Ryglicach. W sali wido-
wiskowej w ramach orkiestrowego 
grania prezentowali się: uczniowie z 
SP nr 1 i 2 w Jodłowej, SP w Dębo-
wej i Dęborzynie oraz gimnazjum. 
W trakcie finału WOŚP odbywały 
się orkiestrowe licytacje, a datki li-
cytacyjne oraz wolne zbierane były 
do orkiestrowych puszek. W licyta-
cji wziął również udział wójt gminy 
Jodłowa, który wylicytował sanki, a 

następnie oddał je jednemu z małych 
mieszkańców gminy. Światełko do 
nieba zakończyło XXV finał WOŚP 
w Jodłowej. W sumie podczas Fina-

łu WOŚP w gminie Jodłowa zebrano 
kwotę 3 753,71 zł, którą przekazano 
na rzecz Fundacji WOŚP.

UG

Jodłowianie jak zwykle pomocni

Kulig pozostał 
w pamięci na 

długo
W  pre z en c i e 

p o d arowa ł y  w ystę p
Dzieci z oddziałów zerowych 

przedstawiły 13 stycznia 2017 roku 
piękną inscenizację dla swoich babć 
i dziadziów. Zgromadzona publicz-
ność podziwiała i mocno oklaski-
wała swoje ukochane wnuki, które 
pięknie recytowały wiersze, rado-
śnie śpiewały piosenki i zatańczyły 
wesołe tańce.

 Dodatkowym atutem były pięk-
ne stroje dzieci. Na scenie występo-
wały: skrzaty, śnieżynki, bałwanki, 
zajączki, misie. Była malutka wie-
wiórka, ptaszek, Czerwony Kap-
turek i wilk. Babcie i dziadkowie 
nie żałowali pochwał dla swoich 
wnuków, a panie wychowawczynie 
zgodnie orzekły, że dziadkowie są 
„najmilszymi” odbiorcami „sztuki” 
dziecięcej. 

Z kolei 02 lutego 2017 r ucznio-
wie klas I – III przedstawili gościom 
swój bogaty program artystyczny. 
W pierwszej kolejności klasa IIIa 
przedstawiła krótki, okolicznościo-
wy program słowno- muzyczny. 
Później nastąpiła prezentacja ba-
śni „Królowa Śniegu”, wzbogacona 

licznymi układami muzycznymi w 
barwnych strojach, dopasowana do 
kolejnych scen. Po przedstawieniu 
wszyscy uczniowie odśpiewali ży-
czenia w piosence „100 lat”. 

Życzenia babciom i dziadkom 
składała również dyrektor Aneta 

Janaś.
Następnie dzieci złożyły swoim 

babciom i dziadkom własnoręcz-
nie wykonane prezenty. O dziad-
kach i babciach nie zapomniały też 
jodłowskie „Zuchy”, które wręczyły 
wykonane własnoręcznie „Róże”. 
Dostojnych gości uczcili również 
rodzice, którzy przygotowali słodki 
poczęstunek.

Po zakończeniu uroczystości w 
dniu 02 lutego odbyła się „Zabawa 
Karnawałowa” dla uczniów klas 
0-III. Najpierw wszystkie dzieci 
uczestniczyły w niezwykle atrak-
cyjnej prezentacji „Iluzjonisty”, za-
sponsorowanej przez Wójta Gminy 
Jodłowa Roberta Muchę oraz dy-
rektor Anetę Janaś. Iluzjonista wy-
czarował dzieciom niezwykły świat 
z baniek mydlanych. Każde dziecko 
mogło się schować do bańki mydla-
nej. Później odbył się poczęstunek 
dla uczniów, przygotowany przez 
rodziców, po którym dzieci w barw-
nych strojach mogły uczestniczyć w 
zabawach i pląsach przy muzyce.

 
UG

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej im. F. Blachnickiego odbyła się uroczystość dla babć i dziadków z okazji ich 
święta. Ze względu na ferie zimowe uroczystości te odbyły się w dwóch terminach.
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Podczas przeglądu Kronik 
Kół Gospodyń Wiejskich 
panie prezentowały dorobek 
ostatniego roku swojej dzia-
łalności. Zebrani wysłuchali 
również wykładu dr Ma-
rzeny Baum-Gruszowskiej, 
kustosza Muzeum Regional-
nego w Pilźnie, która przed-
stawiła prezentację multi-
medialną dotyczącą udziału 
KGW w ochronie niemate-
rialnego dziedzictwa kultu-
rowego regionu. 

Uczestniczki mia-
ły  okazję do za-
p r e z e n t o w a n i a 

tego czym zajmowały się 
w ostatnim roku. Zajęcia 
sportowe, nauka gotowania regio-
nalnych potraw, konkursy artystycz-
ne czy wspólne wycieczki i spotkania 
to tylko nieliczne przykłady z bardzo 
długiej listy przedsięwzięć w jakie 
angażowały się gospodynie.

- Tyle wydarzeń jest w historii 
kół, które łączą pokolenia - zwrócił 
się do zebranych Andrzej Reguła, 

starosta powiatu dębickiego, wrę-
czając przedstawicielkom KGW 
dyplomy i upominki. - Tyle rado-
ści i wzruszeń, ale również trosk i 
trudów. Te chwile są bezcenne dla 
kształtowania naszej tożsamości i 
poczucia wspólnoty.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
samorządowcy i radni ziemi dębic-
kiej, dyrektorzy gminnych centrów 

kultury oraz Mieczysław Bochenek 
- Prezes Wojewódzkiego Związku 
Kółek Rolników i Organizacji Rol-
niczych w Rzeszowie. O radosną 
atmosferę przeglądu zadbała Kape-
la „Jodłowianie”, która w ubiegłym 
roku reprezentowała Podkarpacie na 
dożynkach prezydenckich w Spale.

UG

Panie odkryły karty
 swoich kronik

To święto w tym roku obchodzone było w Polsce już po raz 11. Pierwszy Dzień 
Kota odbył się w naszym kraju w 2006 roku i od tego czasu co roku w lutym 
mruczki świętują.  Dzień Kota został wymyślony w 1990 roku we Włoszech. 
Po co ? Przede wszystkim po to, aby podkreślić rolę kotów w naszym życiu, a 
także aby poprawić warunki bytowe mruczków: głównie tych wolno żyjących 
i szukających domów (w schroniskach, domach tymczasowych itp.)

M r u c z u s i e
 n a  p l a k a c i e
Święto to obchodzone jest co-

rocznie, w wielu miejscach 
organizowane są różnego ro-

dzaju akcje - zbiórka karmy czy 
wybory kociego mistera. Biblioteka 
przy Gminnym Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Jodłowej z tej okazji 

zorganizowała konkurs plastyczny 
„Kot i Ja”. W konkursie brali udział 
uczniowie szkół podstawowych z 
terenu gminy Jodłowa, klasy I-III. 
Wpłynęło 35 prac.  

Celem konkursu było umożli-
wienie dzieciom zaprezentowanie 
swojego talentu oraz zwrócenie 
uwagi na relacje jakie panują mię-
dzy człowiekiem, a kotami. Komisja 
konkursowa w składzie: Agnieszka 
Kobos (weterynarz), Maria Pro-
szowska (emerytowany nauczyciel), 
Katarzyna Zima (pracownik GC-
KiCz) po obejrzeniu prac postano-
wiła przyznać wiele nagród.

Wyniki:
kat. klasa I
I miejsce – Zuzanna Studniarz (SP 
nr 3 Jodłowa)
II miejsce - Mateusz Mikrut (SP nr 
1 Jodłowa)
III miejsce /ex aequo/ - Paweł Sta-

nula-Kaczka (SP nr 1 Jodłowa), 
Aleksandra Wolska (SP nr 3 Jodło-
wa) oraz Agnieszka Maczuga (SP nr 
2 Jodłowa)
Wyróżnienie: Olga Bałucka (SP Dę-
bowa)

kat. klasa II
I miejsce – Natalia Podrazik (SP nr 
2 Jodłowa)
II miejsce – Dominik Kieca (SP nr 
2 Jodłowa)
III miejsce /ex aequo/ Justyna Jasi-
ca, Oliwia Nalepka (SP nr 1 Jodło-
wa) oraz Julia Kita (SP nr 3 Jodłowa 
)
Wyróżnienie - Aleksandra Mate-
rowska (SP nr 1 Jodłowa)

kat. klasa III
I miejsce  - Emilia Rynkar (SP nr 1 
Jodłowa)
 II miejsce – Paweł Zima (SP nr 2 
Jodłowa )
III miejsce -Gabriela Rdzak (SP Dę-
borzyn)

Wyróżnienia:
Konrad Gągała (SP Dęborzyn)
Faustyna Studniarz (SP nr 2 Jodło-
wa)
Jakub Mikrut (SP nr 1 Jodłowa)

Dali radość 
schorowanym

Uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Jodłowej wraz z 
wychowawcami po raz pierwszy 
wyjechali 15 marca br. do Domu 
Pomocy Społecznej w Parkoszu z 
przedstawieniem „Królowa Śniegu”. 
Pomysłodawcą wyjazdu była dyrek-
tor Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 
Aneta Janaś. 

Program słowno-muzycz-
ny wzbogacony był licznymi  

układami muzycznymi w barw-
nych strojach, dopasowanych do 
kolejnych scen. Na występ przy-
byli wszyscy podopieczni DPS w 

Parkoszu, którzy mogą swobodnie 
się poruszać. W czasie występu, 
jak również tuż po nim nie brako-
wało wzruszenia i  łez. Delegacja 
jodłowskich Zuchów przekazała 
podopiecznym DPS-u kartki z 
życzeniami świątecznymi. Zuchy 
w Jodłowej zostały założone we 
wrześniu 2016 roku i prężnie dzia-
łają. Za nimi już dwa biwaki, pacz-
ki świąteczne dla osób starszych, 
przekazanie Światełka Betlejem-
skiego, występy i delegacje podczas 
świąt patriotycznych.

UG
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Drużyna reprezentująca gminę Jodło-
wa na Powiatowym Turnieju Piłki 
Siatkowej Amatorów zajęła drugie 
miejsce, minimalnie przegrywając  z 
obrońcą tytułu Żyrakowem 1:2. Tur-
niej odbył się 11 marca 2017 r. w hali 
sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Dębi-
cy.

Do rywalizacji zgłosiło się 
sześć drużyn: Miasto Dębi-
ca, Miasto i Gmina Pilzno, 

Miasto i Gmina Brzostek, Gmina 
Dębica, Gmina Jodłowa oraz Gmina 
Żyraków. Zabrakło tylko drużyny z 

Gminy Czarna.
Drużyny zostały podzielone na 

dwie grupy: Gr: 1 – Miasto Dębica, 
Pilzno, Gmina Dębica, 
G: 2- Żyraków, Brzostek, Jodłowa.

Ostateczna klasyfikacja: pierw-
sze miejsce gmina Żyraków,  drugie 
miejsce gmina Jodłowa, trzecie miej-
sce Miasto i Gmina Pilzno, czwar-
te – Dębica, piąte – gmina Dębica, 
szóste miejsce Miasto i Gmina Brzo-
stek. Skład Jodłowej : Paweł Molek, 
Michał Warzecha, Michał Lesiak, 
Łukasz Warzecha, Patryk Srebro, 
Robert Warzecha, Stanisław Górka , 

Jakub Marcinek. Uczestnicy turnie-
ju otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe, natomiast 
trzy pierwsze zespoły - puchary. Sta-
tuetkę dla „Najlepszego zawodnika”  
odebrał Jakub Marcinek, zawodnik z 
Jodłowej.

UG

Wyniki:

Miasto Dębica : Pilzno - 2:1
Miasto Dębica : Gmina Dębica - 
2:1

Pilzno : Gmina Dębica - 
2 :0
Żyraków : Brzostek - 2:0
Żyraków : Jodłowa - 1:2
Brzostek : Jodłowa - 1:2

Półfinały:
Miasto Dębica : Żyraków 
- 1:2
Pilzno : Jodłowa - 0:2

Mecz o 5 miejsce:
Gmina Dębica : Brzostek 
- 2:0

Mecz o 3 miejsce :
Miasto Dębica : Pilzno 
-1:2

Finał
Mecz o 1 miejsce :
Jodłowa : Żyraków - 1:2

Po 10 latach udziału w rozgryw-
kach PGALPS, drużyna gościnnie 
zaproszona z Jodłowej, zwyciężyła 
pierwszy raz  w historii występów i 
wzniosła do góry puchar Burmistrza 
Miasta Pilzna, wygrywając wszystkie 
13 spotkań, zdobywając 38pkt. Na 
drugiej pozycji uplasowała się druży-
na Sokół Dobrków I (33pkt) , a trze-
cie miejsce przypadło drużynie Łęki 
Dolne (28pkt).

Najlepszym zawodnikiem ligi 
został Michał Warzecha ze 
zwycięskiej drużyny. Orga-

nizatorem rozgrywek był Dom Kul-
tury w Pilźnie na czele z dyrektorem 
panem Andrzejem Kozikiem, a pod 
przewodnictwem i patronatem bur-
mistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej. 
Kierowaniem i koordynatorem  ligi 
był już siódmy rok z rzędu Ireneusz 
Czyjt, animator Orlika w Pilźnie i 
nauczyciel WF.

Drużyny z Jodłowej wyrażają 
wdzięczność i podziękowanie or-
ganizatorom oraz kierownikowi Ir-
kowi  Czyjtowi  za gościnność i za 
zaproszenie  drużyn z Jodłowej do 
tych rozgrywek. Oprócz wspania-
łego występu drużyny Jodłowa I,  
drużyna młodsza- Jodłowa II, która 
startuje już trzeci raz, zanotowała 
swój najlepszy sezon i tylko  różni-

cą małych setów, straciła  3 miejsce, 
ostatecznie zajmując wysokie  miej-
sce 5.

W obecnym sezonie 2016/17 
wzięło udział 14 drużyn(12 z Gminy 
Pilzno i 2 z Gminy Jodłowa). Roze-
grano 105 meczów  w ciągu  trzy-
nastu  tygodni. Rozgrywki rozpo-
częły się 18.11.2016r  a zakończyły 
03.03.2017r.

Co piątek rywalizowało ze sobą 
po 14 drużyn w siedmiu  meczach, 
na trzech salach gimnastycznych 
jednocześnie: PG w Pilźnie, ZS w 
Machowej i w Łękach Dolnych oraz 
czasem na LO w Pilźnie. Łącznie w 
rozgrywkach uczestniczyło ok. 140 
zawodników i zawodniczek.

 Końcowa klasyfikacja :

Wyniki Jodłowa I:

JODŁOWA I : OSP SŁOTOWA -3:1
JODŁOWA I : SOKÓŁ DOBRKÓW 
I  -3:1
JODŁOWA I :  SŁOTOWA - 3:1
JODŁOWA I : MACHOWA - 3:0
JODŁOWA I : JODŁOWA II -3:0
JODŁOWA I : ŁĘKI DOLNE- 3:2
JODŁOWA I : PARKOSZ - 3:1
JODŁOWA I : DRAGON TEAM I 
-3:0
JODŁOWA I : DRAGON TEAM II 

-3:0
JODŁOWA I : OGEST VOLLEY 
TEAM - 3:0
JODŁOWA I : SOKÓŁ DOBRKÓW 
JUNIORZY- 3:1
JODŁOWA I : SOKÓŁ DOBRKÓW 
SENIORZY -3:0
JODŁOWA I : BASPOL LIPINY - 
3:0

Wyniki Jodłowa II:
 
JODŁOWA II : SŁOTOWA -3:0
JODŁOWA II : OSP SŁOTOWA 
-2:3
JODŁOWA II : SOKÓŁ DOBR-

KÓW JUNIORZY- 3:1
JODŁOWA II : BASPOL LIPINY - 
3:0
JODŁOWA II : JODŁOWA I -0:3
JODŁOWA II : OGEST VOLLEY 
TEAM - 3:0
JODŁOWA II : SOKÓŁ DOBR-
KÓW I - 0:3
JODŁOWA II : ŁĘKI DOLNE -3:2
JODŁOWA II : SOKÓŁ DOBR-
KÓW SENIORZY -3:1
JODŁOWA II : PARKOSZ -3:0
JODŁOWA II : MACHOWA - 2:3
JODŁOWA II : GRAGON TEAM I 
-3:0
JODŁOWA II :  DRAGON TEAM 

II - 3:0

Skład drużyny:

JODŁOWA I
Stanisław Górka(kapitan), Ro-

bert Warzecha, Łukasz Warzecha, 
Michał Warzecha, Jakub Marcinek, 
Jerzy Sterkowiec, Mateusz Król, Da-
riusz Kopacz, Mateusz Gnat, Kacper 
Furman, Szymon Czekaj

JODŁOWA II
Michał Lesiak(kapitan), Pa-

weł Molek, Karol Nawracaj, Artur 
Nowak, Patryk Srebro, Grzegorz 
Kurek, Sebastian Składanowski, Da-
riusz Golec, Damian Lech, Jarosław 
Srebro

Oprócz udziału w PGALPS, 
drużyny z Jodłowej zagrały również 
w:

- I Mikołajkowym  Charytatyw-
nym Turniej Piłki Siatkowej w Czar-
nej, którego celem - poza sportową 
rywalizacją - była zbiórka pieniędzy 
na leczenie chorego młodego miesz-
kańca Czarnej Krzysia Soka 

- Zimowym Turnieju Piłki Siat-
kowej w Brzostku

Kierownikiem i opiekunem 
obydwu drużyn był - Robert Wa-
rzecha

Wygrali  obcy turniej

Niewiele zabrakło
 do zwycięstwa

W Brzostku 
walczyli o wszystko
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w 
Jodłowej wzięli udział w turnie-
ju badmintona który odbył się 
17.01.2017 r  w Brzostku, w dwóch 
kategoriach wiekowych, szkoły pod-
stawowe i gimnazjum.

Zawody były przeprowadzone 
w systemie „pucharowym” 
do dwóch wygranych setów. 

Obydwie kategorie zdominowali 
uczniowie naszej szkoły, zajmując 
całe podium. W kategorii szkół pod-
stawowych wygrał – Patryk Mikrut, 
gimnazjum- Mateusz Gnat. Za zaję-
cie miejsc I-III zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale oraz dyplomy, 

a zwycięzcy otrzymali okazałe pu-
chary. Nagrody wręczył Kierownik 
OSiR-u Andrzej Piękoś. 

Klasyfikacja Szkół Podstawowych: 
1. Mikrut Patryk (SP 1 Jodłowa), 
2. Papciak Paweł (SP 1 Jodłowa), 3. 
Mokrzycka Natalia (SP 1 Jodłowa), 
4. Szymańska Wiktoria (Brzostek), 
5. Nawracaj Gabriela (SP 1 Jodło-
wa). Klasyfikacja Gimnazjum: 1. 
Gnat Mateusz ( GP Jodłowa), 2. Fur-
man Kacper (GP Jodłowa),
3. Gnat Alicja (GP Jodłowa), 4. Zię-
ba Aleksandra (Brzostek), 5. Kawa-
lec Monika (Brzostek)
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