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Mikołaj też gra w piłkę!
Młodzi adepci Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament przez cały rok byli bardzo 

grzeczni. święty Mikołaj postanowił wpaść z prezentami na trening i osobiście to sprawdzić.
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„Polajkuj” Gminę Jodłowa

GMINA JODŁOWA 

Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
Adres wydawcy: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Jodłowa 25B
Adres e-mail: gckicz@interia.pl
Redaktor naczelny: Waldemar Sztogrin
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Na portalu społecznościowym Facebook prężnie działa  
autoryzowany profil Gminy Jodłowa. Systematycznie pojawiają 
się tam informacje o wydarzeniach, akcjach i prowadzonych 
działaniach. Można oglądnąć filmy, podejrzeć fotorelacje  
i przeczytać notatki z imprez bądź dowiedzieć się, co ciekawego 
planowane jest w najbliższym czasie.

Warto kliknąć „Lubię to” na profilu „Gmina Jodłowa”, aby być 
na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w okolicy.

Za inne podobne profile i zamieszczone tam informacje Gmina 
Jodłowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Piękne świąteczne dekoracje w Jodłowej nadają wyjątkowego klimatu.
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„Mała książka 
- wielki człowiek” 

– projekt dla trzylatków i ich rodziców

 Od września już ponad 
13 tys. trzylatków z całej 
Polski otrzymało „Wyprawki 
Czytelnicze” w ramach 
kampanii społecznej Instytutu 
Książki „Mała książka – wielki 
człowiek”. 
 
 Akcja ma zachęcić 

rodziców do częstego 
odwiedzania bibliotek  
i codziennego, rodzinnego 
czytania z dzieckiem. Każdy 
trzylatek, który przyjdzie do 
jednej z 3 tysięcy bibliotek 
biorących udział w projekcie, 
otrzyma w prezencie 
„Wyprawkę Czytelniczą”, 
a w niej książkę „Pierwsze 
wiersze dla…”, czyli zbiór 

wierszy dla dzieci autorstwa 
wybitnych polskich poetów, 
pięknie zilustrowany przez 
Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła 
Pawlaka, broszurę dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli  
o roli czytania w życiu dziecka”, 
która przypomina o korzyściach 
wynikających z czytania, oraz 
Kartę Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek. 

 Każda wizyta  
w bibliotece, zakończona 
wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego to 1 naklejka. 
Po zebraniu dziesięciu 
mały miłośnik książek 
zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. 
Takie „Wyprawki Czytelnicze” 
czekają na najmłodszych 
również w Bibliotece Publicznej 
przy Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Jodłowej. 
 
Obecnie trzylatków zapisanych 

w naszej bibliotece jest 18. 

Serdecznie 
zapraszamy 

wszystkie maluchy 
i ich rodziców do 

rozpoczęcia przygody z 
fascynującym światem 

literatury!

ŻEBy ChCIAŁO SIę ChCIEć

 W ramach projektu współpracy 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania 
„LIWOCZ” na terenie gminy Jodłowa 
początkiem grudnia przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Jodłowej powstała siłownia zewnętrza. 
O swoją kondycję fizyczną można zadbać na: 
pylonie dwustanowiskowym, orbitreku, prasie 
nożnej, biegaczu, prasie ręcznej, wahadle,  
wyciągaczu górnym, wioślarzu, rowerze, 
jeźdźcu, motylach A i B, a także narciarzu. 
 
 Zadanie zrealizowano w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 
przez społeczność na lata 2016 – 2022 

LGD „LIWOCZ”, w zakresie działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”, poddziałania 
19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  
w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel projektu współpracy to poprawa jakości 
życia, aktywizacja mieszkańców, podniesienie 
atrakcyjności obszaru objętego projektem 
oraz rozwój współpracy poprzez budowę 
infrastruktury rekreacyjnej oraz działania 
promocyjne. Całe zadanie zostało pokryte  
z dofinansowania w kwocie  prawie 43 tys. zł.

TRENING NA POWIETRZU? DlACZEGO NIE!

 DWA STOWARZySZENIA Kół 
GOSPODyń WIEJSKICh W GMINIE JODłOWA 

OTRZyMAły DOFINANSOWANIE NA 
REALIZACJę ZADAń, KTóRyCh CELEM 
JEST INTEGRACJA śRODOWISK OSóB 

NIEPEłNOSPRAWNyCh  
I PEłNOSPRAWNyCh ORAZ uWRAżLIWIENIE 

SPOłECZEńSTWA NA POTRZEBy OSóB 
NIEPEłNOSPRAWNyCh. DOTACJA TO 100 % 
WyDATKóW KWALIFIKOWANyCh. KAżDE 
ZADANIE OPIEWA NA KWOTę 10 TyS. Zł. 
ZADANIA BęDą REALIZOWANE W 2019R.

Sumienne treningi opłaciły się. 
święty Mikołaj dostrzegł Adeptów 
Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej 
Diament. Niecodzienny gość z długą 
białą brodą i w czerwonym stroju 
przybył aż z Laponii, aby obsypać 
prezentami grzeczne dzieciaki. 
Nie było jednak tak łatwo! Wraz 
z klubową maskotką Kaziem 
sprawdzili umiejętności sportowe 
zawodników. 

Grudniowe 
piłkarskie zmagania

Zawodnicy akademii dali popis 
swoich umiejętności 9 grudnia  
w Jaśle na turnieju “Grubcio Cup”. 
Młodzi adepci  zdobyli kolejne 
doświadczenie. Jesteśmy bardzo 
dumni! Dziękujemy dzieciakom 
za zaangażowanie i czekamy na 
kolejne turnieje. 

MIKOŁAJ 
TEŻ GRA 
W PIŁKę!

TEMATZ OKŁADKI!

Na turnieju „Grubcio Cup” w Jaśle było super!
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70 lAT MINęŁO...
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12 grudnia  minęło 70 lat odkąd 
Biblioteka Publiczna w Jodłowej 
związana jest z naszą gminą. 
Placówka została założona w 1948 
roku a jej pierwszym właścicielem 
był Zarząd Gminy w Jodłowej. Na 
przestrzeni dziesięcioleci, w związku 
z reformami administracyjnymi, 
ulegała ona przemianom. W 1956 r. 
została przekształcona w Gromadzką 
Bibliotekę Publiczną, a po kolejnych 
zmianach w 1973 r. przemianowano 
ją na Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Od 1996 roku razem z Ośrodkiem 
Kultury tworzy Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

 Początkowo biblioteka mieściła 
się w ówczesnym urzędzie Gminy. 
W latach 1958-1960  był to lokal 
w domu prywatnym Państwa 
Proszowskich, następnie w latach 
1961-1977  w żydowskim budynku 
po  dawnym Ośrodku Zdrowia . 
Kolejno w 1977-2000 jej siedzibą 
został ponownie budynek starego 
urzędu Gminy. Na czas remontów 
lokali, biblioteka była przygarnięta 
przez Szkołę Podstawową  
nr 1  w Jodłowej.  Do 1991 roku 
do placówki należało 7 punktów 
bibliotecznych, prowadzonych  
w domach prywatnych i szkołach 

podstawowych. W roku 2000 
placówkę przeniesiono do budynku 
wielofunkcyjnego w którym mieści 
się do dnia dzisiejszego. 

Pierwszym kierownikiem 
biblioteki była nauczycielka  
Pani honorata Cichowska, jej 
następczynią na lata 1961-1974r. 
została Pani Józefa Tybur. Kolejnym 
kier. biblioteki w latach (1974-1997)  
była Pani Jolanta Kloczkowska 
(Baran).  W międzyczasie na 
stanowisku młodszego bibliotekarza 
pracowały: Władysława Siepiela 
(Nawracaj) i Krystyna Kos (Jasica) 
oraz Maria Rynkar (Kaczka) od 
roku 1985 do obecnie. W roku 1996 
po połączeniu z Ośrodkiem Kultury 
dyrektorem  tej placówki jest Pan 
Waldemar Sztogrin. 

W ciągu 70 lat istnienia 
księgozbiór zwiększył się ponad 
20-krotnie. Obecnie biblioteka 
posiada 22355 woluminów. Od 2004 
r. w ramach programu „Promocja 
Czytelnictwa i rozwój sektora 
książki” uruchomionego przez 
Ministerstwo Kultury biblioteka 
corocznie pozyskuje dotacje na 
zakup nowości wydawniczych. Od 
2016 r. biblioteka posiada w pełni 
skatalogowany księgozbiór w wersji 
elektronicznej w systemie MAK 
oraz elektroniczną bazę czytelniczą. 

Obok gromadzenia, a także  
przechowywania, opracowywania 
i udostępniania księgozbioru, 
współcześnie Biblioteka Publiczna 
w Jodłowej realizuje także formy 
prac kulturalno-oświatowych jak: 
imprezy cykliczne adresowane do 
dzieci i młodzieży np. konkursy 
plastyczne  i literackie, lekcje 
biblioteczne, Akcje: „Cała Polska 
czyta dzieciom” ,Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania, 

Międzynarodowy Dzień Postaci  
z Bajek, światowy Dzień 
Pluszowego Misia, spotkania 
autorskie itp. Od 2009r.  
w bibliotece działa Dyskusyjny 
Klub Książki, którego założycielem 
i moderatorem jest Pani Agnieszka 
Szewczyk - pracownik Centrum 
Kultury. Od 2012 r. biblioteka bierze 
udział w Akcji ”Noc Bibliotek”  
a w 2016r. włączyła się po 
raz pierwszy w Ogólnopolską 
Noc Bibliotek. W bibliotece 
organizowane były również  
warsztaty np. “Zaprogramuj Się 
na Czytanie”, ”Bajkopisarstwo 
czyli retoryka młodego czytelnika”  
z Michałem Zawadką , spotkanie  
z rysownikiem  Arturem Nowickim. 

 
Od 2014 r. biblioteka włączyła 

się do akcji publicznego czytania 
zainicjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego 
„Narodowe Czytanie” . Od 2015r. 
bierze udział w Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni Literackiej.  
Od września 2018 r.  przystąpiono 

do akcji „Mała książka – wielki 
człowiek”. w ramach kampanii 
społecznej Instytutu Książki. 
W obecnym roku z okazji 
obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę biblioteka przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji „Mirabelka 
– kiełkująca historia w 100licy” 
organizowanej przez Lustro 
Biblioteki i wydawnictwo Zielona 
Sowa, oraz zorganizowała szereg 
lekcji bibliotecznych pt. ”Poznajemy 
baśnie i legendy Polski”. Trudno 
zamknąć w słowach wszystkie 
oddziaływania i procesy, jakie stały 
się udziałem  czytelników Biblioteki 
Publicznej w Jodłowej na przestrzeni 
jej 70-letniej historii. 

Spotkanie z książką jest zawsze 
wielką przygodą, która pozostawia 
w duszy i umyśle czytającego 
niezatarty ślad. 

Na zdjęciu
panie Jola i Marysia

5 www.jodlowa.eu

GMINNA BIBlIOTEKA PUBlICZNA  
W JODŁOWEJ MA JUŻ 70  lAT!

Pierwszy budynek Biblioteki - Stary Urząd 

lokal u Państwa Proszowskich
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Wyśpiewali I miejsce na Konkursie Piosenki Religijnej  
 

 Pierwsze miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Religijnej w kategorii „zespół” 
wyśpiewali uczniowie z Gimnazjum w Jodłowej. Konkurs zorganizował Zespół Szkół im. Jana Pawła 

II w Brzostku, a na scenie pojawili się uczniowie z 9 szkół. Zwycięską piosenką był utwór „Zaufaj 
Panu” w aranżacji na 3 głosy, akordeon i saksofon. Grupa muzyczna z Jodłowej zaprezentowała się  

w składzie: Piotr Rdzak, Bartłomiej Zawiślak, Karolina Kita, Weronika Kieca, Weronika  
Kloczkowska. Na co dzień zespołem opiekuje się pani Lena Goleń, nauczyciel muzyki.

Wszystkim uczestnikom Konkursu 
Piosenki Religijnej oraz gminnego 

Konkursu Poezji Religijnej 
serdecznie gratulujemy. Życzymy 
dalszych sukcesów i powodzenia  

na tej wspaniałej artystycznej 
drodze!

Najlepsi recytatorzy wybrani!

 8 listopad należał w naszej miejscowości do 
literatury pięknej. Najpiękniejsze wiersze wybrzmiały 
podczas Gminnego Konkursu Poezji Religijnej. 
Podczas wydarzenia w GCKiCz w Jodłowej jury  
w składzie: Krystyna Salach, Joanna Przewoźnik oraz 
Waldemar Sztogrin wybrali najlepszych recytatorów. 
Oceniano uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy V-VI i VII, orazVIII i III gimnazjum.

 Głównym założeniem konkursu było 
motywowanie dzieci i młodzieży do aktywnego  
i twórczego działania, popularyzowanie poezji re-
ligijnej, kształtowanie kultury żywego słowa  
i doskonalenie warsztatu recytatorskiego. Kolejnym 
etapem były eliminacje rejonowe organizowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, gdzie laureaci 
konkursu pięknie reprezentowali naszą gminę.

Kategoria kl. V-VI 

I miejsce –Milena Górka (SP nr 1 w Jodłowej)
II miejsce – Zuzanna Szot (SP w Dębowej)
III miejsce – ex aequo:Regina Kaczka (SP nr 2  
w Jodłowej) i Paweł Latocha (SP nr 1 w Jodłowej)

Kategoria kl. VII-VIII i III gimnazjum

I miejsce – Martyna Michalik (SP w Dębowej)
II miejsce –honorata Buras (SP nr 3 w Jodłowej)
III miejsce – ex aequo: Kamila Kociołek (SP nr 2  
w Jodłowej) i Natalia Warzecha (SP nr 1 w Jodłowej)
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plomy, które wręczyli im Starosta 
Powiatu, Wójt Gminy Jodłowa oraz  
starostowie dożynek, którzy otrzymali  
specjalne wyróżnienia. 

 Nie mogło zabraknąć nada-
nia tytułu Rolnika Roku 2018 Powia-
tu Dębickiego. Do rywalizacji stanęło  
6 gospodarzy. Tegorocznym 
zwycięzcą został Piotr Szot  
z Jodłowej, który odebrał nagrodę 
wraz z całą rodziną. Drugie  
miejsce ex aequo zajęli łukasz 
Grzech z Gminy Czarna oraz łukasz 
Poproch z Gminy żyraków. Trzecie 
miejsce przypadło Janowi Ona-
kowi z Gminy Pilzno. Wyróżnienie  
przyznano dwóm rolnikom: 
Bogdanowi Kłuskowi z Gminy 
Dębica oraz Stanisławowi Ćwikowi  
z Gminy Czarna.

 Dożynki Powiatowe to 
tradycje i obrzędy, a także inte-
gracja i okazja do wspólnej zabawy.  
O muzyczny nastrój zadbały nie tylko 
lokalne grupy muzyczne Jodłowianie 
i hideAway. Gwiazda wieczoru 
– zespół Blue Café, który razem  
z Dominiką Gawędą świętował 
20-lecie swojego istnienia – 
przyciągnęła prawdziwe tłumy. 
Występ w Jodłowej był jednym  
z punktów wielkiej, jubileuszowej 
trasy koncertowej zespołu. 
uroczystości dożynkowe zakończyła 
tradycyjna zabawa taneczna  
z zespołem Live Band.

 uczestnikom imprezy 
zapewniono szereg atrakcji. Do sko-
sztowania były potrawy przygotow-
ane przez lokalne stowarzyszenia: 
KGW z Jodłowej Górnej, ,,Nasz 
Dęborzyn’’ oraz ,,Dębowa Razem”, 
a najmłodsi mogli miło spędzić czas 
na dmuchanych zjeżdżalniach. Po-
goda dopisała, atmosfera była bardzo 
przyjemna, a sama impreza trwała  
do późnych godzin nocnych.  
W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim za przybycie. uroczystą Mszą świętą  

w Sanktuarium Dzieciątka Jezus  
w Jodłowej rozpoczęły się Dożynki 
Powiatowe 2018, które zostały zor-
ganizowane przez Powiat Dębicki  
i Gminę Jodłowa. Wierni dziękowali 
za plony. Po nabożeństwie bar-
wny korowód, prowadzony przez 
Kapelę Jodłowianie, udał się na plac 
przy miejscowym Zespole Szkół, 
gdzie nastąpiła dalsza część święta 
plonów. Jednym z najważniejszych 
momentów było dzielenie chleba. 
Starostami tegorocznych dożynek 
zostali Państwo Małgorzata 
i Marek Lejowie z Jodłowej.  
W ceremoniale przekazania chleba 
gospodarzom imprezy powiedzie-
li: „Przyjmijcie ten bochen chleba 
upieczony ze zboża naszych pól. 
uszanujcie go i gospodarujcie nim 
sprawiedliwie, aby nikomu – tak  

na wsi, jak i w mieście – nigdy chle-
ba nie zabrakło”, po czym pokroili  
pieczywo, aby poczęstować nim  
uczestników imprezy.

 Wieńce  dożynkowe  
są ozdobą każdego święta rolników. 
Dwadzieścia dwa dzieła zachwycały 
pomysłowością, dbałością o najm-
niejsze detale i kunsztem wykona-
nia. W uroczystościach wzięło udział  
22 grupy z terenu powiatu dębickiego, 
które reprezentowały: Brzostek, 
Przeczycę, Skurową, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Róży, KGW w Chotowej, 
KGW w Przyborowie, Pustków, Lato-
szyn, Jodłową Dolną, Jodłową Górną, 
Sołectwo Jodłowa Wisowa, Dębową, 
Dęborzyn, Zagórze, Dzwonową,  
Lipiny, Mokrzec, Bielowy, Machową, 
żyraków, Zasów i Zawierzbie. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dy-

TRADyCJA I ZABAWA NA 
DOŻyNKACh POWIATU 

DęBICKIEGO W JODŁOWEJ

Starostowie dożynek

Zespół Blue Café świętował 
20-lecie swojego istnienia
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W Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Jodłowej  
zorganizowano spotkanie autorskie 
w ramach XXVIII Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni Literackiej. 
Impreza o charakterze 
międzynarodowym organizowana 
jest od 28 lat i jest miejscem 
spotkań wielu artystów: poetów, 
muzyków, malarzy z bliskich  
i odległych zakątków świata.  
W tym roku w spotkaniu uczestniczyli: 
Własta Własenko - ukraińska poetka  
z Przykarpacia (m. Nadwirna, 
obwód Iwano – Frankowski), która 
jest autorką książki „Zgardy”(2016) 
oraz laureatką nagród imienia 
Borysa Neczerdy (Kijów) i orderu 
Rycerzy Karpackich (Zakarpacie). 
Jest absolwentką wydziału filologii . 
Specjalizuje się w tematach filozofii, 
miłości i mistyki karpackiej oraz 

Andrzej żmuda – polski poeta, krytyk 
literacki, dziennikarz i wydawca. 
Jako poeta debiutował w magazynie 
młodzieżowym Prometej, którego 
był redaktorem. Był kierownikiem 
artystycznym i organizacyjnym 
Ogólnopolskiego Jarmarku Poezji 
o Laur Prometeja. Współpracował 
z Polskim Radiem oraz był 
redaktorem tomików poezji, autorem 
recenzji i komentarzy krytycznych  
w rzeszowskim Oddziale Krajowej 
Agencji Wydawniczej. Jako 
redaktor naczelny kierował 
warszawskim miesięcznikiem 
społeczno – literackim „Okolice”, 
a także redagował serię arkuszy 
poetyckich „Biblioteka Okolic”. 
Od roku 1995 jest redaktorem 
naczelnym rzeszowsko – 
warszawskiego wydawnictwa  
„Ad Oculos”, oficyny wydającej 

przede wszystkim poezję, prozę  
i satyrę. Jest twórcą lub współtwórcą 
serii Antologii Polskiego Rocka oraz 
autorem Antologii Disco Polo. Jego 
twórczość to: „Poezje wybrane” 
1974, „umawiam ludzi z twoim 
płaczem” 1979, „Baldachówka” 
1987 – w tym samym roku tomik 
otrzymał I nagrodę literacką 
Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz 
„Poezje” 2006.

W wydarzeniu udział wzięły 
członkinie Klubu Seniora, 
przedstawiciele urzędu Gminy, 
młodzież z Gimnazjum oraz 
członkowie DKK z Jodłowej. 
Podczas spotkania autorskiego 
zaproszeni goście przedstawili swój 
dorobek literacki i zaprezentowali 
po kilka wybranych utworów, 

przybliżyli swoją twórczość 
poetycko - pisarską, opowiedzieli 
swoje życiorysy, dokonania i różne 
przygody z życia oraz okoliczności 
sprzyjające ich twórczości.

Możliwość uczestniczenia  
w tej wspaniałej imprezie służącej 
popularyzacji polskiej literatury 
na świecie jest dla GCKiCz 
wielkim wyróżnieniem. Serdecznie 
dziękujemy naszym Gościom, 
za to, że zechcieli przyjechać do 
Jodłowej aby podzielić się z nami 
swoją twórczością. Na zakończenie 
spotkania z autorami młodzież 
wręczyła pisarzom kwiaty i drobne 
upominki, a zaproszeni goście 
zostawili po sobie ślad wpisując się 
do kroniki.

XXVIII MIęDZyNARODOWA GAlICyJSKA 
JESIEń lITERACKA W JODŁOWEJ

Seniorzy 
z naszej gminy 
nie próżnują!

Klub Seniora z Jodłowej wziął 
udział  w I Dębickich Senioraliach. 
świętowanie rozpoczęła Msza 
święta w Kościele Ducha świętego, 
w której wzięli udział seniorzy  
z całego powiatu dębickiego oraz 
zaproszeni goście. 

Druga część imprezy, ze względu 
na niekorzystne warunki pogodowe, 
odbyła się w nowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 3. Tam 
po przywitaniu wszystkich seniorów 
przez kierownika MOPS w Dębicy - 
Małgorzatę Kędzior i przedstawicieli 
władz miejskich wystąpiły zespoły 
folklorystyczne, wręczono dyplomy 

najaktywniejszym seniorom z naszej 
gminy dyplom otrzymała Pani 
Barbara Sojka. Dębickie Senioralia 
zorganizowane przez miasto Dębica, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Miejski Ośrodek Kultury miały 
na celu zachęcenie starszych 
mieszkańców do aktywnego stylu 
życia. Seniorzy mieli okazję 
skorzystać z porad dietetyka, 
lekarza geriatry, farmaceuty, 
pracownika ZuS-u czy prawnika. 
Stoiska przygotowane przez koła 
gospodyń wiejskich uginały się pod 
ciężarem regionalnych smakołyków. 
Do wzięcia udziału we wspólnych 
zajęciach sportowych zaprosili 
pracownicy klubu fitness Endorfina. 

Mimo niesprzyjającej aury  
I Dębickie Senioralia zakończyły 
się sukcesem. To wydarzenie  
z pewnością pozostanie w pamięci.

WOJAŻy 
CIĄG DAlSZy…

Słoneczna pogoda towarzyszyła 
seniorom z Jodłowej podczas 
październikowej wycieczki do 
Sieniawy i Nowosielec. Wyprawę 
seniorzy rozpoczęli od zwiedzania 
Sieniawy. To ciekawe, choć mało 
popularne miasto w województwie 
podkarpackim, leżące pomiędzy 
Leżajskiem a Jarosławiem, 
niedaleko łańcuta, w malowniczej 
dolinie Dolnego Sanu. Najbardziej 
atrakcyjny jest Pałac Czartoryskich 
w Sieniawie - budowla powstała 
w XVIII wieku za sprawą hetmana 
Adama Sieniawskiego, ale 
obecny kształt nadała mu rodzina 
Czartoryskich w XIX w. Przepięknie 
utrzymany park zachwyca.

Obecnie w pałacu mieści się 
hotel ale udostępniany jest też 
zwiedzającym. Inną atrakcją 

Sieniawy jest Kościół NMP - 
świątynia zbudowana w latach 
1719-49 w stylu barokowym gdzie 
w podziemiach znajduje się krypta 
grobowa rodu Czartoryskich.

Kolejnym punktem wycieczki były 
Nowosielce, a szczególnie Kościół 
p.w. świętej Marii Magdaleny  
z 1595 r. Wieża pochodzi  
z XVIII w. Wokół można zobaczyć 
pozostałości fortyfikacji ziemnych. 
W 1624r. odparto tu najazd 
Tatarów – obroną dowodził wójt 
Michał Pyrz. Remontowany m. in. 
w latach 1871 – 1877 – wymiana 
gontów, 1936, 1903, 1955 i 1983 
– 1985. Przebudowano również 
przyziemia wieży w latach 90 XX 
w. wg projektu arch. Józefa Olecha. 
Z Kopca  ku czci Michała Pyrza  
z 1936 r. można podziwiać rozległe 
przepiękne widoki.

Gdzie następnym razem wybiorą 
się nasi ciekawi świata seniorzy?



9 www.jodlowa.eu

WSPólNE śWIęTOWANIE 
100 – lECIA ODZySKANIA NIEPODlEGŁOśCI 

PRZEZ POlSKę
 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w 

Jodłowej oraz duże grono mieszkańców naszej gminy 
spotkało się na placu im. Ks. Franciszka Blachnickiego 
podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
przy SP nr 1. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu 
Państwowego Dorota Krzyżak, zastępca Wójta 
Gminy Jodłowa, w swej wypowiedzi wspomniała, 
że uroczystość, którą przeżywamy przypominać nam 
będzie o ważnej dacie w historii naszego narodu, 
jaką jest 11 listopada 1918 roku, a sam udział  
w obchodach jest potwierdzeniem wielkiego szacunku 
i wdzięczności dla Polaków walczących o wolną  
i niepodległą ojczyznę. Odsłonięcia tablicy dokonali: 
ks. dr Julian Kapłon, z-ca Wójta Gminy Jodłowa 
Dorota Krzyżak oraz przedstawiciel Jodłowskich 
Zuchów Jakub Nawracaj. Następnie została ona 
poświęcona przez Proboszcza Parafii Jodłowa  
ks. dr Zenona Tomasiaka. W trakcie tej podniosłej chwili 
nie zapomniano o uczczeniu minutą ciszy tych, którzy 
oddali życie za Ojczyznę i odeszli na wieczną wartę. 

 

 Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na uroczysty koncert patriotyczny  
w wykonaniu pana Tomasza Furmana oraz 
chóru SP nr 1 pod dyr. pani Leny Goleń. Część 
artystyczną, zatańczonym polonezem, otworzyli 
„Mali Jodłowianie” przygotowani przez Panią 
Barbarę Kapłon. Odśpiewano szereg pieśni  
i piosenek wojskowych min.: „My, pierwsza brygada”, 
„Walecznych tysiąc”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”,  
„W krwawym polu”, „Biały krzyż”, „Przybyli ułani 
pod okienko” oraz popularną piosenkę wojskową 
„Zosieńko”, o którą zachwycony tłum poprosił na bis.

 W trakcie koncertu, jak i po jego zakończeniu 
można było zajrzeć do szkolnej sali muzealnej, gdzie 
znajduje się wiele ciekawych eksponatów z czasów 
międzywojennych, a także obejrzeć pokonkursową 

wystawę „Gmina Jodłowa na starej fotografii” 
zorganizowaną przez GCKiCz w Jodłowej. Wystawa 
składała się ze zdjęć nadesłanych na konkurs 
fotograficzny. Po koncercie zostały także rozdane 
dyplomy oraz nagrody dla autorów najlepszych 
prac. Pierwsze miejsce zajął Kazimierz Słota, 
drugie Andrzej Gil, trzecie zdobyła Zofia Mucha 
– Maczuga. Wyróżnienie trafiło do Gabrielii Wal. 
Pozostali uczestnicy konkursu, którzy wzbogacili 
swoimi zdjęciami wystawę to: Karolina Buras, 
Alina Kaczka, Karolina łącka, Elżbieta łępa, 
Martyna Michalik, Gabriela Nawracaj, Karol 
Nawracaj, Kamila Płazińska oraz Dominika Podraza.

 Organizatorami uroczystości było Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz SP 
nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej.

„JA I MOJA MAŁA OJCZyZNA” 

... CZylI JODŁOWA 

NA fOTOGRAfIACh

 Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w SP nr 1 w Jodłowej  odbył się gminny konkurs 
fotograficzny pod nazwą „Ja i moja mała ojczyzna”  adresowany do 
dzieci  w wieku przedszkolnym i ich rodziców. 

 Celem konkursu było zachęcenie do rodzinnych spacerów, 
popularyzowanie naszej małej ojczyzny i uwrażliwianie na piękno 
jesiennego krajobrazu.

I miejsce - Nikola Pruchnik z SP nr 2 w Jodłowej

II miejsce - Michał Łaguz z SP nr 1 w Jodłowej

III miejsce - Milena Warzecha z SP nr 1 w Jodłowej
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„GMINA JODŁOWA 
NA STAREJ fOTOGRAfI”

 
Pokonkursowa Wystawa pt: „Gmina Jodłowa na starej fotografi”

 W konkursie zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Jodłowej mógł wziąć udział każdy, kto zgłosił stare 
zdjęcia, przedstawiające Jodłową i jej okolice.  Celem konkursu było przed-
stawienie znanej i nieznanej historii gminy oraz jej mieszkańców. Zdjęcia, 
które powstały przed 1990 rokiem można było zgłaszać do 31.03.2018r. 
Jury miało do ocenienia ponad 180 fotografii. Pokonkursowa wystawa to 
okazja do wspomnienia historii gminy Jodłowa, zwyczajów i ówczesnych 
obrzędów. Fotografie pokazują także codzienne życie mieszkańców. 

 Fotografie zostały podzielone na 5 kategorii: PORTRETy, 
uROCZySTOśCI SZKOLNE I KOśCIELNE, żyCIE NA WSI, AR-
ChITEKTuRA  i INNE.

 Zdjęcia dostarczyli: Ewelina Buras,  Andrzej Gil,  Alina Kaczka, 
Karolina łącka, Elżbieta łępa, Zofia Mucha – Maczuga, Martyna Micha-
lik, Gabriela Nawracaj, Karol Nawracaj, Kamila Płazińska, Dominika 
Podraza, Kazimierz Słota, Gabriela Wal i Magdalena Marszałek.

BUDyNEK GS ROK 1974AGRONOMóWKA ROK 1974

BUDOWA URZęDU GMINy I BANKU SPóŁDZIElCZEGO ROK 1974

DAWNA JODŁOWA ROK 1959

CZŁONKOWIE ZBIOROWEGO 
CEChU RZEMIEślNICZEGO W JODŁOWEJ ROK 1938

BIERZMOWANIE ROK 1968

NAJSTARSZy MUROWANy BUDyNEK W JODŁOWSKIM RyNKU
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ZESPóŁ SZKóŁ W JODŁOWEJ 
ZAPRASZA MŁODZIEŻ!

Rok 2018 dla społeczności Zespołu 
Szkół w Jodłowej przebiegał pod 
znakiem zmian i rozwoju. Nasza 
placówka nie ustaje w realizowaniu 
przypisanych jej zadań, które 
od roku szkolnego 2018/2019 
podejmuje pod opieką nowego 
organu prowadzącego – Starostwa 
Powiatowego w Dębicy. W dalszym 
ciągu w skład Zespołu Szkół 
wchodzi Liceum Ogólnokształcące 
im. Bartosza Głowackiego oraz 
Branżowa Szkoła I Stopnia. Młodzież 
licealna ma szansę wybrać profile 
zgodne z zainteresowaniami oraz 
planowanymi kierunkami studiów. 
uczniowie szkoły branżowej mogą 
kształcić się w wybranych przez 
siebie zawodach. Szkoła zapewnia 
pomoc w zorganizowaniu zajęć 
praktycznych u pracodawców, kieruje 
również na turnusy zawodowe, 
które w bieżącym roku szkolnym 
prowadzi ośrodek szkoleń Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie. 

Młodzież uczęszczająca do naszej 
szkoły może liczyć na wysoki poziom 
kształcenia w dobrej, przyjaznej 
atmosferze i przy indywidualnym  
podejściu do potrzeb i możliwości 
każdego ucznia. Nauka odbywa się  
z wykorzystaniem nowoczesnych  

 
 
 

metod i środków dydaktycznych. 
Do dyspozycji jest nowa pracownia 
multimedialna oraz audiowizualna 
sala do nauki języków obcych,  
w której zajęcia odbywają się już 
kolejny rok. To procentuje. Matura 
w 2018 r. zakończyła się sukcesem 
tegorocznych absolwentów  
i nauczycieli naszej szkoły. Młodzież 
uzyskała wysokie wyniki, które 
pozwoliły wielu na podjęcie studiów 
na wybranych uczelniach. Nasi 
uczniowie odnoszą również sukcesy 
w konkursach międzyszkolnych, 
naukowych i sportowych. Warto 
wspomnieć, że w roku obchodów 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę uczniowie III klasy LO 
– Mariusz Kapłon i Adam Dzierwa 
wzięli udział w Powiatowym 
Konkursie Retorycznym pod 
hasłem „Niepodległość jest  
z nas”, w którym Mariusz Kapłon 
został wyróżniony za wygłoszoną 
mowę. uczestnicy konkursu oraz 
zeszłoroczna stypendystka prezesa 
rady ministrów, Joanna Kociołek, 
w nagrodę wyjadą na wycieczkę do 
Warszawy, gdzie będą mieli okazję 
zwiedzić gmach Sejmu. uczniowie 
III klasy LO przygotowują się  
do udziału w ogólnopolskiej 
olimpiadzie języka polskiego. 

Szkoła została zgłoszona do Debaty 
Oksfordzkiej. Młodzież ma również 
okazję zdobywać laury w szkolnych 
konkursach przedmiotowych, które 
są przepustką do następnych etapów 
zmagań. Wszystkie te działania 
z pewnością przyczynią się do 
osiągania sukcesów w dorosłym 
życiu. Z pewnością zaowocuje 
również aktywność młodzieży  
w działaniach na rzecz środowiska 
lokalnego. uczniowie biorą udział 
w konkursach organizowanych 
przez miejscowe ośrodki kultury 
i organizacje życia społecznego. 
Aktywnie angażują się  
w uświetnianie uroczystości 
lokalnych, czego przykładem może 
być montaż słowno-muzyczny 
przygotowany z okazji obchodów 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, a zaprezentowany 
podczas uroczystości parafialnych 
w Jodłowej. Młodzież chętnie 
włącza się w akcje społeczne czy 
charytatywne, zarówno lokalne, jak  
i te o szerszej skali. 

Nagrodą za postawę uczniowską, 
pracowitość i zaangażowanie, 
są różne wyjazdy i imprezy 
o charakterze edukacyjnym  
i rozrywkowym. Systematycznie 

wyjeżdżamy do teatru, kina, gościmy 
w murach naszej szkoły różne 
grupy teatralne z przedstawieniami. 
Wyjeżdżamy na wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze, gdzie jest 
czas i miejsce na edukację, zabawę  
i integrację. 

Szkoła realizuje swoją misję, jaką 
jest wychowanie młodego człowieka 

i wprowadzenie go w dorosłe 
życie. Dzieje się to dzięki pracy 
dyrekcji, nauczycieli, pracowników, 
zaangażowaniu środowiska 
lokalnego, a także rodziców, którzy 
powierzyli swoje dzieci właśnie 
tej placówce. Zapraszamy w nasze 
mury tych, którzy w nowym roku 
szkolnym będą rozpoczynać naukę 
na kolejnym etapie kształcenia. 

Wszystkim sympatykom naszej 
szkoły życzymy zdrowych, 
spokojnych i błogosławionych 
świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku! 

Dyrektor Zespołu Szkół 
w Jodłowej 

Teresa Połoska
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- SPRAWOZDANIE  
URZęDU GMINy -

Zgodnie z projektem 
budżetu Gminy Jodłowa na 
2019 rok największą część 
wydatków będzie stanowić 
budowa kanalizacji oraz 
wszystkich urządzeń jej 
towarzyszących. Realizacja 
tego zadania wyniesie 11 
mln zł. Biorąc pod uwagę 
fakt, że dochód gminy na 
2019 rok przewidziany 
jest w kwocie ok. 33 mln 
zł, stanowi to 1/3 całego 
budżetu. Dotacja z funduszy 
unijnych uzyskana na 
ten cel to ponad 7 mln. 
Dodatkowo przy pięciu 
obiektach użyteczności 
publicznej (szkoły, 
ośrodki kultury) na terenie 
całej gminy planowane 
jest wybudowanie 
p r z y o b i e k t o w y c h 
oczyszczalni ścieków.  Na 
ten cel przeznaczono 570 tys. 
zł. środki z uE to 314 tys. zł.

Gmina uzyskała też 
pieniądze z funduszy 
unijnych na remont sali 
widowiskowej w Domu 
Kultury w Jodłowej  
w wysokości 149 tys. zł. 

Generalny remont sali jest 
zaplanowany na 2019 rok.

Dużym priorytetem jest 
oświata. W 2019 roku 
łączny koszt przewidziany 
na ten cel to ok. 6,5 mln 
zł. Z budżetu państwa 
otrzymamy 4,9 mln zł. 
Brakującą kwotę gmina 
będzie musiała uzupełnić 
własnymi środkami.

Gmina Jodłowa planuje 
też wydatki na inne 
inwestycje, np.: wykonanie 
wiat autobusowych, 
studni głębinowych dla 
budynków użyteczności 
publicznej, dokończenie 
dokumentacji na budowę 
wodociągów i kanalizacji 
na terenie gminy Jodłowa.

Na utrzymanie  
i konserwację dróg 
zabezpieczone jest 
ok. 400 tys. zł.

Obecnie stan zadłużenia 
na dzień 31.12.2018r., 
p r a w d o p o d o b n i e 
wyniesie 8.655.000 zł,

w tym:      
- 4.675.000 zł – kredyty na 

inwestycje z lat ubiegłych 
- 19,21 % spłacane  
z dochodów gminy;

- 2.850.000 zł – 
kredyt na inwestycje 
“ Te r m o m o d e r n i z a c j a 
3 budynków: Szkoły 
Podstawowej Nr 1, Sali 
gimnastycznej oraz Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o ” , 
który spłacony będzie ze 
środków już przyznanych 
i zagwarantowanych  
z dotacji unii Europejskiej. 
Jest podpisana umowa na 
otrzymanie tych środków, 
jednakże pieniądze 
wpłyną  końcem  2018 lub 
początkiem 2019 roku;

- 1.130.000 zł – kredyt 
na inwestycje “Instalacje 
systemów odnawialnych 
źródeł energii na terenie 
gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki “Parasolówka” 
w ramach PRO WP na 
lata 2014-2020”, który 
spłacony będzie ze 
środków już przyznanych 
i zagwarantowanych  
z dotacji unii Europejskiej. 
Jest podpisana umowa na 
otrzymanie tych środków.  
Część pieniędzy może 
wpłynąć jeszcze w 2018 
lub całość 2019 roku.

Jak wygląda budżet na przyszły rok? Na co pójdzie kasa?

„INfORMATOR GOPS”
SPRAWDź, CZy NAlEŻĄ CI SIę śWIADCZENIA

 w 2018 roku Gminny ośrodek pomocy społecznej  
w jodłowej dysponuje budżetem w kwocie 8 268 549,00 zł.

 Na pomoc społeczną została zaplanowana kwota 1 134 973,00 zł. W tym 
zawierają się wydatki takie jak: opłata za pobyt osób w domu pomocy społecznej, 
wypłata zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, realizacja 
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług opiekuńczych, projektu „Szansa na lepsze jutro” a także 
opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia 
opiekuńcze i obsługa zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Koszty wsparcia rodziny to kwota 7 133 166,00 zł. W tym zawierają się 
wydatki na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
realizacja świadczenia rodzicielskiego, zasiłków dla opiekuna, świadczenia „Za 
życiem”, świadczeń wychowawczych (500+), programu „Dobry Start” (300+).  
A także na następujące zadania: opłacanie składek społecznych za osoby pobierające 
świadczenia opiekuńcze, obsługa karty dużej rodziny, wydatki na asystenta rodziny 
oraz opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

 Prognozowane środki na ochronę zdrowia to 410,00 zł. To koszty wydawania 
przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
spełniających kryterium dochodowe.

 W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej po raz 
pierwszy realizował rządowy program „Dobry Start”. W ramach programu 300 zł 
przysługiwało na rozpoczynający rok szkolny dla dzieci do ukończenia 18 roku 
życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 
18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się  
w szkole świadczenie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie 
wypłacane było niezależnie od dochodów rodziny. 
 
 

 Wnioski mogli składać rodzice, opiekunowie lub rodziny zastępcze przez 
okres 5 miesięcy, począwszy od lipca 2018 roku przez Internet, a od sierpnia również  
w formie papierowej. Na dzień 30 listopada 2018 r. złożonych zostało 434 wniosków, 
a ze świadczeń skorzystało 679 uczniów, zamieszkałych na terenie naszej gminy. 
Środki finansowe przeznaczone w budżecie na ten cel stanowią kwotę 203 700 zł.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że prawo do świadczeń  
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub  dochód na   osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie. Jednocześnie wzrosła 
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego, która wynosi obecnie 
308,00 zł. GOPS Jodłowa udziela pomocy (finansowej, rzeczowej, usługowej) osobom  
i rodzinom, które znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej i nie są  
w stanie pokonać jej wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Rodzaj, forma i rozmiar przyznanego świadczenia powinny być odpowiednie 
do okoliczności uzasadniających udzielenie tej pomocy. Podstawą do udzielenia 
wsparcia jest w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka 
choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych lub inne zdarzenie losowe. 

 Od 1 stycznia 2019r. wchodzi w życie nowy wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten przewiduje udzielanie 
wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe  
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa powyżej pod warunkiem przyjęcia 
przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryteria dochodowe do tego 
poziomu. 7 grudnia 2018 roku Rada Gminy Jodłowa podjęła w tej sprawie uchwałę, 
która umożliwi mieszkańcom skorzystanie ze wsparcia w formie posiłku, pobierania 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym 
w/w kryterium. Szczegółowe informacje o wsparciu w ramach nowego programu 
dożywiania można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej.

SEGREGACJA się opłaca!

 W ostatnich miesiącach zauważono drastyczny spadek 
ilości odpadów segregowanych i bardzo duży wzrost worków  
z odpadami zmieszanymi. Równocześnie jakość segregacji niejedno 
-krotnie pozostawia wiele do życzenia, co powoduje wzrost kosztów 
odbioru odpadów. Ilość odpadów posegregowanych odebranych od 
właścicieli nieruchomości w okresie od sierpnia do listopada 2018 
r. wyniosła 36,1 ton natomiast odpadów zmieszanych 194,44 tony, 
czyli ponad 5 razy więcej. Taka sytuacja spowodowała, że koszt 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wzrósł. To spowodowało, że w listopadzie br.  
Gmina Jodłowa była zmuszona zawrzeć z firmą odbierającą od-
pady komunalne w 2018 r. aneks do umowy na dodatkową kwotę 
64 944,40 zł. Nasza gmina jak każda w kraju jest zobowiązania do 
osiągnięcia określonego poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
który z każdym rokiem wzrasta. W ubiegłym roku poziom recyklin-
gu wyniósł 24,90%, natomiast w 2020 r. gmina musi osiągnąć pozi-

om minimum 50%, w przeciwnym wypadku otrzyma karę.  

 Szacuje się, że w 2018 r. koszt całego systemu gospodarow-
ania odpadami komunalnymi w naszej gminie zbliży się do kwoty 
550 tys. zł, natomiast przewidywany wpływ z opłat za gospodarow-
anie odpadami komunalnymi wyniesie ok. 280 tys. zł - czyli prawie 
2 razy mniej. Reasumując obecna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest zbyt niska, aby móc zbilansować w/w 

system.

 W związku z powyższym Rada Gminy Jodłowa rozważa 
zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w taki sposób aby spowodowała zbliżenie się do samofinansow-
ania systemu a jednocześnie jak najmniej obciążyła mieszkańców.  

W obecnej sytuacji podwyżka jest więc nieunikniona.
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Rozmowa z Janem Janigą, wójtem Gminy Jodłowa

1. Powyborczy kurz opadł  
i przyszedł czas na działanie. Jaki 
będzie nowy wójt Gminy Jodłowa?

Emocje wyborcze już dawno zeszły 
na drugi plan. Minęło już również 
kilka tygodni od objęcia stanowiska. 
Od pierwszych dni trzeba było 
przystąpić do działania. Mój gabinet 
ciągle zapełniał się ludźmi. Przed 
Radą Gminy i komisjami pojawiły 
się nowe wyzwania oraz problemy.

Wiem, na co stawiałem decydując 
się na kandydowanie na stanowisko 
wójta Gminy Jodłowa. Chcę, aby 
Jodłowa dalej się rozwijała, by była 
gminą dostatnią i nowoczesną. Będę 
działał na rzecz rozwoju wszystkich 
miejscowości wchodzących w jej 
skład. Moim celem jest budowanie 
lepszej przyszłości przy współpracy 
Rady Gminy i mieszkańców. Będę 
słuchał głosu mieszkańców i dbał 
o ich dobro. Dlatego też zapraszam 
do wspólnego dialogu i współpracy. 
Bardzo ważne jest indywidualne 
podejście do każdego problemu 
oraz przejrzyste działanie. Jestem 
otwarty na współpracę oraz wszelkie 
pomysły i propozycje służące 
dobru i rozwojowi gminy. Każda 
dobra inicjatywa i pomysł posłużą 
naszej społeczności. uważam, że 
przy wspólnym dialogu uda się 
rozwiązać nawet najtrudniejsze 
sprawy i osiągnąć sukces. Dołożę 
wszelkich starań, aby pozyskać jak 
najwięcej środków zewnętrznych, 
które umożliwią realizację zadań 
niezbędnych do poprawy warunków 
życia w najmniejszej gminie Powiatu 
Dębickiego.

2. Drogi, infrastruktura a może 
oświata? Na co postawi Pan w 
obecnej kadencji?

Przede wszystkim na poprawę 
sytuacji w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków oraz stanu 
zaopatrzenia w wodę poprzez 
budowę sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej. Ponadto chcę 
poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców poprzez  dalszą 
przebudowę i remonty dróg, 
budowę oświetlenia drogowego  
i budowę chodników przy drogach 
powiatowych, w miejscach 
najbardziej natężonego ruchu. 
Oczywiście budowa chodników 
będzie  możliwa tylko przy dobrej 
woli  Powiatu Dębickiego. Gmina 
Jodłowa ze swej strony deklaruje 
pomoc finansową na wykonanie 
tych zadań. Będę starał się, aby  
znalazły się one wśród inwestycji 
zrealizowanych przez Powiat  
w obecnej kadencji. Bardzo ważne 
jest także dla mnie utrzymanie 
istniejącej sieci szkół na terenie 
gminy.

3. A teraz konkrety. Jakie będą 
pierwsze efekty, które zobaczą 
mieszkańcy Jodłowej? 

Gmina ma do zrealizowania 
projekty przygotowane w poprzedniej 
kadencji, na które otrzymała 
dofinansowanie, a w szczególności: 
wykonanie 7 przyobiektowych 
oczyszczalni ścieków, przebudowa 
sali widowiskowej Wiejskiego 
Domu Kultury w Jodłowej, budowa 
sieci kanalizacyjnej – I etap, który 
obejmuje wykonanie 15,6 km 
sieci  oraz oczyszczalni ścieków 
w sołectwie Jodłowa Dolna. Jest 
to bardzo kosztowna inwestycja 
dla budżetu gminy Jodłowa.
Będą też wykonywane remonty  
i modernizacje dróg oraz budowane 
nowe punkty oświetlenia ulicznego.

4. Mieszkańców z pewnością 
ciekawi, jak duże zmiany 
planowane są w gminnym portfelu. 
Co wspólnie z radą zamierza Pan 
zmienić w budżecie?

Nie planujemy wprowadzać 
w budżecie gminy znaczących 
zmian. W opracowanym na 2019 
rok projekcie budżetu gminy 
zostały zabezpieczone środki na 
zapewnienie stałej i nieprzerwanej 
realizacji zadań gminy oraz na 
zadania społeczno- gospodarcze, 
zgodnie z założeniami i kierunkami 
działalności gminy oraz jej 
możliwościami finansowymi, które 
przyczynią się do jej rozwoju 
i poprawy warunków życia 
mieszkańców, a w szczególności 
na budowy: sieci kanalizacyjnej  
i oczyszczalni ścieków, 
wodociągów, przyobiektowych 
oczyszczalni ścieków, punktów 
oświetlenia ulicznego, przebudowę 
sali widowiskowej Wiejskiego 
Domu Kultury w Jodłowej, remont, 
modernizację i konserwację 
dróg, dotacje klubów sportowych  
i stowarzyszeń, demontaż, zbieranie, 
transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest 
Myślę, że projekt budżetu gminy na 
2019 r. jest racjonalny. 

5. Spora część mieszkańców 
gminy żyje na co dzień z uprawy 
ziemi i hodowli zwierząt. Czy 
Urząd Gminy Jodłowa wspiera 
rolników i rozwój rolnictwa?

W naszej gminie jest wielu 
rolników, którzy utrzymują się  
z produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Sam pochodzę z takiej rodziny i znam 
codzienną ciężką pracę i wyzwania 
jakie stoją przed gospodarstwami. 
Moja dotychczasowa praca 
zawodowa w ARiMR również 
dotyczyła tej dziedziny, z tym 
że od strony administracyjnej. 
Wraz z wejściem Polski do 
unii Europejskiej pojawiły się 
oczywiście perspektywy pozyskania 
funduszy na działalność rolniczą. 
Dało to możliwość rozwoju. 
Jednocześnie jednak pociągnęło za 
sobą konieczność dostosowania się 
do pewnych wymogów i wymusiło 
zmiany. 

Idąc naprzeciw mieszkańcom 
zajmującym się uprawą roli  
i hodowlą zwierząt należy 
podkreślić, iż w naszej gminie nie 
są planowane podwyżki podatku 
rolnego. W przyszłym roku 
zamierzam stworzyć stanowisko 
w urzędzie Gminy do pomocy 
rolnikom w zakresie niektórych 
działań administracyjnych 
prowadzonych przez ARiMR bez 
konieczności wyjazdu do Dębicy. 
Będzie można na miejscu złożyć 
zgłoszenie urodzenia, sprzedaży, 
czy innego przemieszczenia 
zwierząt. umożliwione będzie 
również złożenie corocznego 
obowiązkowego spisu liczby 
trzody chlewnej przebywającej 
w siedzibie stada. Ja również słu 
żę pomocą mieszkańcom. Posiadam 
doświadczenie zawodowe, 
którym chętnie podzielę się  
w rozwiązywaniu problemów. Drzwi 
mojego gabinetu są otwarte. 

Planowane działania ułatwią 
w znacznej mierze prowadzenie 
gospodarstw, pozwolą uporać się 
z formalnościami. Nasza gmina 
jest bowiem wiejska, a uprawa 
ziemi wpisuje się w jej krajobraz. 
Rolnictwo jest naszą chlubą i jako 
włodarze powinniśmy dbać o jego 
rozwój.

6. Czy Pana doświadczenie 
nabyte w Radzie Powiatu będzie 
miało wpływ na relacje Gmina 
Jodłowa-Starostwo Powiatowe?

W poprzedniej kadencji byłem 
radnym Powiatu Dębickiego. 
Zdobyłem tam duże doświadczenie 
samorządowe. Brałem udział 
w pracach Komisji Rewizyjnej 
oraz Infrastruktury i Gospodarki 
Komunalnej. Znam wiele 
mechanizmów rozwiązywania 
problemów i strategie finansowania, 
więc myślę, że łatwiej będzie mi 
negocjować na korzyść naszego 
lokalnego środowiska. Wierzę, że uda 
mi się  nawiązać szeroką współpracę 
z obecnymi władzami Powiatu. 
Potwierdzają to słowa obecnego 
Starosty Pana Piotra Chęćka, który 
zadeklarował się odwiedzić naszą 
gminę już w najbliższym czasie.
Oczywistym jest, że o wiele więcej 
uda się zrobić dzięki pozyskiwaniu 
środków z zewnątrz. Ze Starostwem 
mamy wspólne cele. Ważna jest 
bowiem poprawa bezpieczeństwa  
i infrastruktury drogowo-mostowej. 
Wśród tych działań na pierwszy 
plan wysuwa się konieczność 

budowania chodników wzdłuż dróg 
i ich oświetlenie.

Teraz czuję się odpowiedzialny 
za naszą gminę jak o swoją rodzinę. 
Przez to jestem zdeterminowany  
w działaniu i pozyskiwaniu środków 
dla naszego lokalnego środowiska.

7. Skoro mowa o rodzinie. 
Jakie świąteczne tradycje są 
pielęgnowane w Pana domu? Jakie 
zwyczaje najmilej pan wspomina  
z dawnych lat?

Polska kultura jest bogata  
w tradycje. Jak w wielu rodzinach, 
tak i w mojej są zwyczaje, 
które przetrwały przez lata. Nie 
wyobrażam sobie świąt bez zapachu 
żywej choinki. ubieranie drzewka 
bombkami i cukierkami w poranek 
wigilijny nadaje podniosłości 
rozpoczynającym się świętom 
Bożego Narodzenia. Blask światełek, 
które jeszcze były zakładane jak 
byłem małym dzieckiem, nadaje 
magii kolacji wigilijnej. 

Tak jak mój tata przed laty, tak 
teraz i ja przynoszę wieczorem siano, 
słomę i zboże. Są one chowane pod 
obrus stołu, a wieczorem już leżą 
pod choinką, aż do lutego. Kolacja 
z dwunastu dań rozpoczyna się 
wspólną modlitwą i odczytaniem 
fragmentu Ewangelii o narodzeniu 
Bożej Dzieciny. łamaniu opłatkiem 
towarzyszą życzenia. Zgodnie 
ze starodawnym postem naszych 
dziadków, w moim domu pozostała 
tradycja wigilijnej kolacji bez mięsa 
oraz nabiału. 

Te wszystkie obyczaje, to 
wspomnienie dziecięcych lat. 
Pamiętam poranne ubieranie  
w Wigilię choinki w kolorowe 
łańcuchy i bombki, pomaganie 
mamie w kuchni. Niecierpliwe 
czekanie, kiedy tato wejdzie 
wieczorem z sianem, słomą  
i zbożem. To bowiem oznaczało, 
że można połamać się opłatkiem  
i zacząć ucztę. Pamiętam też smak 
pieczonej kaczki po powrocie  
z Pasterki. Do tej pory powraca do 
mnie zapach tamtych lat…

Szanowni Państwo! 

Niech Narodzone Dziecię błogosławi miłością, zdrowiem i radością. 

Niech ten wyjątkowy czas napełni każdego ufnością, ucichnie 

powszedni zgiełk, a w sercach zagości pokój. W tym świątecznym 

nastroju życzę niezapomnianych chwil w cieple rodzinnej atmosfery.

Nowy Rok niech obdarzy Państwa spokojem ducha, nadzieją i siłą  

do pokonywania trudności oraz szczęściem i spełnieniem marzeń.

www.jodlowa.eu
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GMINA JODŁOWA 
SIę ZMIENIA!

- INWESTyCJE DROGOWE -
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ŁĄCZNIE WyREMONTOWANO 
V27 ODCINKóW DRóG ZA KWOTę: 

3 170 901,10 ZŁ

W TyM UZySKANE DOfINANSOWANIA 
ZEWNęTRZNE WyNIOSŁy: 1 788 922,00 ZŁ
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UCZNIOWIE W AKCJI 
- „SPRZĄTANIE śWIATA 2018”

Wrześniowe sprzątanie świata 
zakończone sukcesem. uczniowie 
ze szkół podstawowych z gminy 
Jodłowa zmierzyli się ze śmieciami 
w ramach akcji „Sprzątanie 
świata”. Inicjatywa jest częścią 
międzynarodowego ruchu na rzecz 
ochrony środowiska Clean up the 
World wywodzącego się z Australii, 
zapoczątkowanego w 1989 roku 
przez Ina Kiernana, australijskiego 
biznesmena i żeglarza. W ruchu 
tym uczestniczy blisko 40 mln. 
wolontariuszy z ponad czterdziestu 
krajów na całym świecie. W Polsce 
akcję w 1994 roku zainicjowała 
Mira Stanisławska-Meysztowicz, 
założycielka Fundacji Nasza 
Ziemia. 

To wspólna lekcja poszanowania 
środowiska. Jej celem jest 
promowanie nieśmiecenia, edukacja 
odpadowa oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniejszy się nasz 
negatywny wpływ na środowisko. 
Od 1994 roku, w trzeci weekend 
września wraz z setkami tysięcy 
wolontariuszy: młodzieżą, 

dorosłymi – wszystkimi, którym 
zależy na ochronie środowiska, 
prowadzimy działania propagujące 
ograniczanie powstawania 
odpadów, selektywną zbiórkę  
i recykling, a także wyszukujemy 
i w miarę możliwości usuwamy 
dzikie wysypiska. Działaniom 
towarzyszy zakładanie zieleńców, 
sadzenie drzew, krzewów  
i kwiatów, organizowane są 
konkursy (plastyczne, piosenki), 
wystawy, festyny, koncerty, zabawy, 
ogniska, i rajdy.  „Sprzątanie świata 
- Polska” angażuje i integruje 
społeczności lokalne. Zgodnie  
z opinią uczestników akcji, jest 
ona dla samorządów dobrym 
narzędziem w prowadzeniu 
ich działalności w zakresie 
gospodarki odpadami, dla placówek 
oświatowych, a także  interesującą 
metodą pracy wychowawczej 
oraz wartościowym sposobem na 
realizację wolontariatu. Po raz 
kolejny uczniowie oczyścili las w 
Wisowej. Głównym punktem zbiórki 
śmieci był las biegnący wzdłuż 

drogi powiatowej. Zebrano ok. 60 
worków śmieci. Na zakończenie 
pracowitego dnia zapalili ognisko, 
przy którym omówiono korzyści 
takich imprez. 

uczestnicy akcji „Sprzątania 
świata” wyrazili nadzieję,  
iż ich praca nie pójdzie na marne, 
a kolejna będzie mniej obfita  
w porozrzucane śmieci. Czynny 

udział w akcji dał im do zrozumienia, 
że należy dbać o swoje środowisko, 
o czystość otoczenia i jakie mogą 
być negatywne skutki zaniechania 
tych działań w przyszłości. 

Organizatorem przedsięwzięcia 
było Centrum Edukacji 
Ekologicznej działające przy 
Gminnym Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Jodłowej.

Tegoroczne Wielkie 
Grzybobranie rozegrało 
się w sołectwie Jodłowa – 
Wisowa. Była to VIII edycja  
imprezy. W konkursowe 
szranki stanęła w tym roku 
rekordowa liczba drużyn. 
Po 2 godzinach zmagań, 
19 dwuosobowych 
drużyn dotarło do SP 
nr 3 w Jodłowej, gdzie 
odbyła się klasyfikacja 
oraz ważenie grzybów. 
Nad wszystkim czuwała 
Joanna Wingert - Szurek – 
grzyboznawca. Pod uwagę 
były brane wszystkie 
rodzaje borowików. 

Zwyciężyła drużyna 
Jana Placka oraz Kacpra 
Wolskiego z wynikiem 
7,15 kg. Drugie miejsce 
zajęła drużyna Andrzeja 
Placka i Emilii Marcisz 
mająca w koszyku 7,07 kg 
ocenianych grzybów. Ta 
drużyna również otrzymała 
nagrodę za znalezienie 
największego okazu. 
Trzecie miejsce przypadło 
zespołowi Kazimiery 
Papciak oraz Jana 
Potockiego z wynikiem 
6,00 kg. Wszyscy laureaci 
to mieszkańcy sołectwa 
Jodłowa – Wisowa. 
Wyróżnienie trafiło 

do Wiktorii Bułat za 
najładniej przystrojony 
koszyk. Podczas imprezy 
zebrano łącznie ok. 36,50 
kg borowików. Oprócz 
konkursowych grzybów w 
jodłowskich lasach znalazły 
się również inne. Mimo, że 
aura nie sprzyjała humory 
dopisywały, a całość 
rozgrywek przebiegła 
w miłej atmosferze. 
Wszyscy uczestnicy VIII 
Wielkiego Grzybobrania 
otrzymali nagrody 
ufundowane przez GCKiCz 
w Jodłowej. Nagrodę w 
kategorii „Największy 
Grzyb” w postaci albumu 
„Podkarpacie” ufundował 
fotograf Darek Tyrpin. 

Imprezą towarzyszącą 
był Festiwal Potraw na 
którym swoje smakołyki 
zaprezentowało 7 grup: 
Sołectwo Jodłowa - 
Wisowa; Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dzwonowej 
i Jodłowej Górnej; 
Stowarzyszenia „Nasz 
Dęborzyn” z Dęborzyna 
„Dębowa Razem” , 
„Nasza Zawadka” - 
Zawadka Brzostecka 
oraz „Czermianie” 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Czermna. 

Wszystkie potrawy 
nie tylko pięknie się 
prezentowały, ale także 
smakowały. Na stołach 
znalazły się m.in.: pierogi 
z grzybami oraz grzybami 
i kapustą, pierożki 
drożdżowe z grzybami, 
sałatka grzybowa, bigos 
z suszonymi borowikami, 
drożdżówki z grzybami, 
paszteciki, krokiety, 
zupa z dyni i wiele 
innych smakołyków. 
Wszyscy uczestnicy VII 
Regionalnego Festiwalu 
Potraw z Grzybów 
otrzymali nagrody 
ufundowane przez 
GCKiCz w Jodłowej  
i pamiątkowe dyplomy.

VIII WIElKIE GRZyBOBRANIE „WISOWA 2018” ORAZ VII REGIONAlNy 
fESTIWAl POTRAW Z GRZyBóW
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Wyposażenie dla SP Nr 2

Prawie 38 tys. zł na zakup pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do 
realizacji podstawy programowej  
z przedmiotów przyrodniczych. 

Dofinansowanie otrzymała Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Jodłowej. środki pochodzą z rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej.  

W maju Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
w Jodłowej zakupił 
minikoparkę model V36, rok 
produkcji 2018 z silnikiem 
honda GX390 wraz  
z dodatkowym osprzętem. 

To nie jedyna inwestycja. 
Od września na wyposażeniu 
zakładu jest również ciągnik 
rolniczy MTZ BELARuS 
952.2, rok produkcji 
2018 wraz z dodatkowym 

  
wyposażeniem (pług do 
śniegu). Jego wartość to 129 
tys. zł brutto. Ciągnik rolniczy 
będzie wykorzystywany do 
realizacji zadań z zakresu 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych od 
mieszkańców Gminy Jodłowa 
oraz do zadań zleconych. 

Zakup obu sprzętów  
w całości sfinansował 
urząd Gminy Jodłowa. 

sala widowiskowa za 350 tys. zł
Gmina Jodłowa pozyskała środki 

na zadanie pn. „Przebudowa Sali 
widowiskowej Wiejskiego Domu 
Kultury w Jodłowej”.

Zakres prac dotyczący przebudowy 
obejmie:

-wyburzenie wcześniej istniejących 
pomieszczeń przynależnych do sceny 
a następnie adaptacja powierzchni 
pod nowe pomieszczenia higieniczno 
– sanitarne.

-przebudowę sceny polegającej 
na jej powiększeniu kosztem sali  
wielofunkcyjnej

-adaptację części pomieszczenia 
technicznego pod antresole

-przebudowę istniejących instalacji: 
elektrycznej,  wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, co. 

Całkowita wartość zadania to blisko 
350 tys. zł. Dofinansowanie stanowi 
63,63% wydatków kwalifikowalnych. 

Zadanie realizowane jest w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji  
w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Nowe sprzęty już pracują

Będzie sieć kanalizacyjna
 W Gminie Jodłowa będzie sieć kanalizacyjna  

o długości ok. 15,6 km oraz nowa oczyszczalnia 
ścieków. Inwestycja pod nazwą „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami 
ścieków i ich zasilaniem energetycznym (instalacja 
podlicznikowa) wraz ze zjazdami i dojazdami do 
przepompowni w sołectwie Jodłowa Dolna – Etap I” 
została podzielona na kilka części. W pierwszej części 
zawarto nową oczyszczalnię ścieków oraz budowę 
kanalizacji na terenie aglomeracji.

 
Budowa została zgłoszona w Starostwie Powiatowym 

w Dębicy. W przetargu wygrała najkorzystniejsza 
oferta złożona przez Konsorcjum Firm z siedzibą  
w Gorlicach.

Inwestycja będzie współfinansowana  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity 
koszt tej części inwestycji wynosi ponad 22 mln 
zł. Dofinansowanie ze środków funduszu opiewa 
na prawie 15 mln zł. Rozpoczęcie prac w terenie 
planowane jest na rok 2019.

 
W ramach drugiej części pierwszego etapu zostanie 

wykonana sieć kanalizacyjna na 5 wydzielonych 
podobszarach sołectwa Jodłowa Dolna. Obecnie trwa 
wydawanie decyzji lokalizacyjnych, które utraciły 
ważność w związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne. 
Wykonane zostanie ok. 28,6  km sieci kanalizacyjnej.

36 km sieci wodociągowej
W planach jest budowa ok. 36 km sieci wodociągowej, 

kontenerowej pompowni wody oraz dwóch zbiorników, 
każdy o pojemności 250m3. Trwają prace zmierzające 
do wydania decyzji lokalizacyjnej, która utraciła 
ważność w związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne. 
Wykonane zostanie ok. 28,6  km sieci kanalizacyjnej.

Zakres inwestycji obejmuje miejscowości: 
Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa 
(sołectwo Jodłowa Dolna - część). Przyłączenie 
do już istniejącej sieci wodociągowej  
zostanie wykonane w Lubczy, Gminie Ryglice.

Solary za prawie 2 mln. Będą kolejne?

W listopadzie zakończono prace związane z montażem 159 instalacji solarnych na 
terenie Gminy Jodłowa. Projekt pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych 
źródeł energii na terenie gmin należących do ZGDW” otrzymał dofinansowanie  
w ramach osi priorytetowej III czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE „projekty 
parasolowe” RPO WP na lata 2014-2020. Koszt montażu instalacji solarnych 
wyniósł ponad 1,8mln. 

Jest też dobra wiadomość dla tych, którym nie udało się skorzystać z projektu. 
Wójt Gminy Jodłowa zapewnia, że gmina będzie ubiegać się o dodatkowe 
środki na montaż instalacji solarnych dla mieszkańców znajdujących się na 
liście rezerwowej. Dodatkowo, w ramach dostępnych programów będzie składać 
wnioski na realizację zadań związanych z montażem pozostałych typów OZE  
z przeznaczeniem dla mieszkańców. 

Gmina Jodłowa wykona 7 
przyobiektowych oczyszczalni 
ścieków przy następujących 
budynkach: Szkoła Podstawowa 
Nr 2, Szkoła Podstawowa 
Nr 3, Szkoła Podstawowa w 
Dębowej i Dęborzynie, Centrum 
Kultury i Sportu w Jodłowej 
Górnej, Centrum Kulturalno - 
Sportowe Dębowej i Dzwonowej.

Zadanie pn. „Budowa 
przyobiektowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Jodłowa 
w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”, poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii” otrzymało dofinasowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 .

Inwestycja zostanie wykonana  
w dwóch etapach. 
-----Dofinansowanie zdobyte na ten 
cel 314 tys. zł. Wykonawcą zadania 
jest firma IMPET z Krakowa.

Są środki na oczyszczalnie ścieków
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Dziecięcy Turniej Piłki 
Nożnej z okazji 100 Lat 
Odzyskania Niepodległości 
o Puchar Dyrektora Centrum 
Kultury w Jodłowej odbył 
się w niedzielę 23 września 
2018 roku  na stadionie 
w Jodłowej. W sportowej 
imprezie zorganizowanej 
przez Jodłowską Akademię 
Piłkarską DIAMENT, 
udział wzięło 10 drużyn 
podzielonych wiekowo 
na dwie grupy. Podczas 
rozgrywek padło 
łącznie 99 bramek.  

W grupie wiekowej 2010 
zagrały drużyny: „Diament”  

z Jodłowej, „Globall”  
z Jasła, „MuLKS”  
z Pustyni, „Rzemieślnik” 
z Pilzna oraz „Wisłoka” 
z Błażkowej. Rocznik 
2011 reprezentowały 
drużyny: „Diament”  
z Jodłowej, „Diament Girls”  
z Jodłowej, „Globall” z Jasła, 
„Rzemieślnik” z Pilzna oraz 
„Wisłoka” z Błażkowej. 
Były pamiątkowe dyplomy 
dla każdej z drużyn,  
a finaliści obu kategorii 
otrzymali puchary.  
Nie zabrakło również 
dyplomów i statuetek dla 
najlepszych zawodników, 
strzelców oraz bramkarzy. 

www.jodlowa.eu

Podziękowania za ogromne 
zaangażowanie w promocję 
sportowego stylu życia, puchary 
i dyplomy dla najlepszych – 
tak wyglądało Podsumowanie 
Osiągnięć Sportowych Dzieci  
i Młodzieży Powiatu Dębickiego 
za rok szkolny 2017/2018. Na 
wydarzeniu w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. J. Korczaka 
w Dębicy spotkali się dyrektorzy, 
nauczyciele a także uczniowie 
szkół z naszego powiatu, którzy 
otrzymali wyrazy uznania.  
Imprezę uświetniły występy 
wychowanków Mistrzowskiej 
Szkoły Tańca i Ruchu Soul Dance 
w Dębicy oraz Międzyszkolnego 
uczniowskiego Klubu Lekkiej 
Atletyki “Dębica” Korzeniowski.
pl w Dębicy. Gmina Jodłowa 
zajęła V miejsce w kategorii gmin. 

SP nr 1 w Jodłowej uplasowała 
się na VII miejscu w kategorii 
Igrzyska Dzieci. Wyrónienie 
trafiło do Natalii Mokrzyckiej-
uczennicy naszej „Jedynki”. 
Spotkanie było również okazją 
do docenienia Powiatowych 
i Gminnych Organizatorów 
Sportów. Nagroda w tej 
kategorii trafiła do Waldemara 
Sztogrina - dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Jodłowej, a wyróżnienie dla 
nauczyciela otrzymał Stanisław 
Górka - nauczyciel wychowania 
fizycznego ze SP nr 1 z Jodłowej. 
Wyniki Podsumowania Osiągnięć 
Sportowych Dzieci i Młodzieży 
Powiatu Dębickiego za rok 
szkolny 2017/2018 są dostępne 
na stronie powiatu dębickiego. 
Serdecznie gratulujemy!

OSIĄGNIęCIA SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻy POWIATU 

DęBICKIEGO W ROKU SZKOlNyM 2017/201

Sukcesem zakończył się 
udział uczniów z naszej gminy 
w powiatowych zawodach 
w lekkiej atletyce, które 
odbyły się 18. 09. 2018 roku  
w Pustkowie-Osiedlu.

Angelika Baran z czasem 
1,56,90 zajęła pierwsze 
miejsce w biegu na 600m. 

W zawodach uczestniczyły 
również Weronika 
Baran w biegu na 600m   
i Karolina Tarasek. Obie 
dzielne zawodniczki zdobyły 
zaszczytne 4 miejsca.

Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!

9 kilometrową piękną 
trasą żółtym szlakiem 
przeszli uczestnicy 
pierwszego pieszego 
rajdu Koła Turystyczno 
- Krajoznawczego przy 
GCKiCz w Jodłowej. 

Wspaniała wyprawa 
wiodła od granicy Dębowej  
z Czermną w kierunku 
góry Liwocz z zejściem do 
Brzysk. W premierowym 
wypadzie wzięło udział 

13 członków koła wraz  
z opiekunem. 

Pogoda i humory dopisały 
i wspólne wędrowanie 
było okazją do rozwijania 
zainteresowań turystyczno 
– krajoznawczych, 
a szybkie tempo  
z pewnością pozytywnie 
wpłynęło na sprawność 
fizyczną piechurów.

DZIECIęCy TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ 

Z OKAZJI 100 lAT 
ODZySKANIA NIEPODlEGŁOśCI

SUKCES ANGElIKI BARAN W 
POWIATOWyCh ZAWODACh 

lEKKOATlETyCZNyCh

PIERWSZA WyPRAWA 
KOŁA TURySTyCZNO - 

KRAJOZNAWCZEGO





Mikołaj przyłapany w Jodłowej!

 6 grudnia w Jodłowej pojawił się miły gość 
w  czerwonym stroju. Kto to taki? święty Mikołaj! 
 Wędrówkę w poszukiwaniu grzecznych mieszkańców 
rozpoczął od Jodłowskiego Rynku. Później udał się między 
innymi do Ośrodka Zdrowia, urzędu Gminy i szkoły. 
 Wszystkim napotkanym osłodził dzień pysznymi 
cukierkami. 


