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Budowa dróg gminnych w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg

Delegacja gminy Jeżowe na Jasnogórskich
Dożynkach

Obecnie na terenie gminy Jeżowe dzięki wsparciu
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane
są kolejne, trzy inwestycje drogowe.

5 września odbyły się Dożynki Jasnogórskie, w których uczestniczyli rolnicy z całej Polski, w tym 55osobowa delegacja rolników i mieszkańców gminy
Jeżowe.
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czyńcom, którzy wzięli udział w piknikach, otworzyli swoje
serca i wsparli finansowo Renatę. Każdy Państwa gest dobroci wnosi nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość. Życzę aby dobroć, którą okazaliście wróciła ze zdwojoną siłą.
Droga Renato!
Życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia, wytrwałości i
cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Wójt Gminy Jeżowe
Marek Stępak
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Budowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Obecnie na terenie gminy Jeżowe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane są trzy inwestycje drogowe.
W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa dróg gminnych
publicznych „Jeżowe Centrum I i II” od km 0+000 do km
1+239 oraz od km 0+000 do km 0+168 miejscowości Jeżowe,
gmina Jeżowe” wykonany zostanie jeden ciąg komunikacyjny
o łącznej długości 1407 m i szerokości 5 m. Przedmiotowa
droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
861, której zakres obejmuje również rowy, przepusty, zjazdy
indywidualne, zjazd publiczny, przebudowę skrzyżowania
drogi gminnej publicznej „Centrum II” z drogą wojewódzką
DW 861 Bojanów – Kopki, budowę skrzyżowania drogi gm.
publicznej „Centrum II” z drogą gm. publiczną „Centrum I”.
Powstanie także plac do zawracania na końcu drogi „Centrum
I”, chodniki wzdłuż drogi „Centrum II”, zatoka postojowa
równoległa do jezdni dla 5 pojazdów oraz zatoka postojowa
prostopadła do jezdni dla 14 pojazdów, w tym 2 szt. dla osób
niepełnosprawnych.

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej od km
0+000 do km 0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe” obejmuje budowę drogi o łącznej długości 560 m
i szerokości 5 m, chodnika, zatok postojowych wraz z urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wodę oraz
zjazdami indywidualnymi, budowę skrzyżowania z drogą publiczną powiatową nr 1086 Sójkowa – Pogorzałka – Dudziki
oraz skrzyżowania z drogą gminną, a także wykonanie przepustów pod drogą i pod zjazdami.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo „MOLTER”
Sp. z o.o. Koszt realizacji wszystkich trzech zadań, zgodnie z
ofertą Wykonawcy wynosi 3 068 896,04 zł. Inwestycja dofinansowana jest z budżetu państwa w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 388 414,00 zł.
Prace mają zostać zakończone w maju 2022 r.
U.B.

Zakończono usuwanie
azbestu w 2021 roku
Gmina Jeżowe informuje o zakończeniu realizacji zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jeżowe” w roku 2021, zrealizowanego przy udziale
środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Mając na uwadze dobro mieszkańców Wójt Gminy Jeżowe
Marek Stępak podjął decyzję o pomocy właścicielom nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest w ich utylizacji.
W tym roku dofinansowaniem objęte zostało 43 budynki
w zakresie odbioru oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt
ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 94,270
Mg azbestu.

Trzecia inwestycja drogowa pn.: „Budowa drogi gminnej
publicznej „Groble” od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe”, obejmuje budowę drogi
o łącznej długości 340 m i szerokości 5 m, rowów, placu do
zawracania oraz zjazdów indywidualnych, a także skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1081R.
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Wartość całkowita zadania – 40 419,21 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie –1 764,71 zł
Dotacja z NFOŚiGW- 4 235,29 zł
Środki z budżetu gminy Jeżowe – 34 419,21 zł.
D.L.
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Budowa placu zabaw w sołectwie
Pogorzałka

Nowe instrumenty muzyczne
w SSM I st. w Jeżowem

Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze zakończyła Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem wzbogacirealizację projektu pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Po- ła się o nowy sprzęt muzyczny. Posłuży nauce gry i pomoże
w realizacji szeroko pojętych działań edukacyjnych, artygorzałka”.
stycznych i kulturalnych.

W ramach realizacji zadania OSP w Cholewianej Górze zagospodarowała część działki leżącej w sołectwie Pogorzałka
z przeznaczeniem na miejsce integracji i aktywizacji społeczności, w skład którego wchodzą: elementy zabawowe tj. zestaw
zabawowy zamek M, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wagowa, bujak – konik oraz
elementy małej architektury tj. 2 ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery i tablica regulaminowa. Obiekt posiada
ogrodzenie oraz częściowo nawierzchnię z kostki brukowej.
Koszt wykonania przedsięwzięcia to 50 836,20 zł.

Celem projektu była aktywizacja oraz integracja społeczna
mieszkańców poprzez stworzenie miejsca aktywności lokalnej.
Dzięki realizacji zadania powstała nowoczesna przestrzeń do
rekreacji, wypoczynku, a także organizacji różnego rodzaju
form aktywności społeczno – kulturalnej dla mieszkańców
sołectwa Pogorzałka oraz powiatu niżańskiego. Ponadto realizacja tego przedsięwzięcia miała wpływ na podniesienie jakości infrastruktury publicznej, rozszerzając ofertę spędzania
wolnego czasu na obszarze LGD oraz pozytywnego wizerunku
tego obszaru, zwłaszcza dla inwestorów i mieszkańców, co
będzie impulsem do rozwoju dalszych inicjatyw społecznych.

W ramach zadania pn. Podniesienie jakości kształcenia w SSM
I st. w Jeżowem zakupiono fortepian Yamaha, pianino Yamaha
- 3 szt. oraz monitor interaktywny Newline Trutouch.
Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości nauczania młodych adeptów sztuki.
Posłuży nauce gry i pomoże w realizacji szeroko pojętych działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych.

Sprzęt muzyczny został zakupiony z programu Infrastruktura
szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość całkowita zadania wyniosła 93 000,00 zł, z czego
73 000,00 zł to dofinansowanie.
D.L.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla
Ziemi Niżańskiej”.
U.B.
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W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - Bieg
Tropem Wilczym 2021
Za nami kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym, biegu w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, którzy podjęli walkę o niepodległą
Polskę. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie wiedzy
o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Dlatego też Bieg ma charakter wielopokoleniowy. Od 2015 jest to bieg ogólnopolski i na stałe wpisuje się
w kalendarz wydarzeń. To ciekawa, nowoczesna forma edukacji historyczno- patriotycznej.

Narodowe Czytanie 2021

3 września 2021 r. w jeżowskim parku odbyło się
Narodowe Czytanie.
Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej była lekturą
jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.,
które ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na bogactwo polskiej literatury. Jeżowe kolejny raz
z chęcią włączyło się w akcję pod patronatem honorowym
Pary Prezydenckiej.

Tegoroczna edycja Biegu Tropem Wilczym, podobnie, jak
w latach ubiegłych, cieszyła się zainteresowaniem – wzięli
w nim udział nie tylko mieszkańcy gminy Jeżowe.
W tym roku uległa zmiana lokalizacji biegu, impreza odbyła się
w miejscowości Cholewiana Góra. Biegacze wystartowali
o godzinie 14:00, spod budynku Remizy OSP. Dystans biegu
wyniósł 1963 metry- symbolizuje rok, w którym zmarł ostatni
Żołnierz Wyklęty Józef Franczak pseud. „Lalek”. W biegu wystartowało ok. 100 uczestników.
Na podium stanęli:
1 miejsce Piotr Stasiowski – Brzóza Królewska
2 miejsce Piotr Błądek – Kamień
3 miejsce Piotr Bałut – Markowizna

W tym roku scena Narodowego Czytania została przygotowana w Parku Gminnym w Jeżowem. W role bohaterów
lektury wcielili się dyrektor SP w Jeżowem-Podgórzu Krystyna Jabłońska (Pani Dulska), wójt gminy Jeżowe Marek
Stępak (Zbyszek), dyrektor SP w Jeżowem-Centrum Katarzyna Sudoł (Hesia), nauczyciel Maria Kopacz (Mela),
sekretarz gminy Stanisław Szot (Felicjan Dulski), radna
Grażyna Szostecka (Hanka), emerytowana bibliotekarka
Stanisława Woś (pani Juliasiewiczowa), uczennica SP
w Jeżowem-Centrum Gabrysia Tabor (Lokatorka) oraz nauczyciel Ryszard Mścisz (narrator).
Zanim jednak zaprezentowany został I akt „Moralności pani
Dulskiej” nastąpiła inauguracja tegorocznej edycji, której
dokonał dyrektor GCK w Jeżowem Zbigniew Bednarz.
Z kolei Karolina Worach odczytała list prezydenta Andrzeja
Dudy, który był wprowadzeniem do utworu. Samą autorkę
i jej dzieło przedstawił obszerniej w swoim wystąpieniu
polonista Ryszard Mścisz.
Udział w wydarzeniu wzięli również radni, uczniowie ZS
im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem oraz SP w Jeżowem
-Centrum, dyrektorzy szkół, nauczyciele i grono zainteresowanych tą akcją widzów.
P.O.

Na mecie dla każdego czekał pamiątkowy medal.
Głównym Organizatorem imprezy była Fundacja Wolność
i Demokracja, na poziomie lokalnym Gminne Centrum Kultury
w Jeżowem.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i już dziś
zapraszamy na kolejną edycję biegu.
P.O.
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Promocja produktu lokalnego LGD
na terenie Gminy Jeżowe
Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS w Jeżowem w sierpniu
2021 roku zrealizowało projekt pt. Promocja produktu lokalnego LGD na terenie gminy Jeżowe. Realizację projektu wspierało Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania:
trzy pikniki rodzinne - imprezy promujące produkty lokalne
z obszaru LGD, warsztaty flisacko-wikliniarsko-kulinarne dla
50 dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeżowe oraz konkurs na
tradycyjny produkt kulinarny pn. „SMAKI TRADYCJI” dla 10
podmiotów, kół gospodyń. Zadanie zostało zrealizowane
w Gminie Jeżowe. Pikniki odbyły się w miejscowościach Jeżowe Centrum, Jata i Cholewiana Góra, konkurs kulinarny
w miejscowości Jeżowe Centrum. Warsztaty wyjazdowe dla
dzieci z gminy Jeżowe odbyły się w Ulanowie, Kolbuszowej
i Rudniku nad Sanem.

Dodatkowymi atrakcjami podczas wszystkich pikników były
występy taneczne zespołu Sardian, zespołu tanecznego mażoretki Fortis i koncert grupy wokalnej z GCK Jeżowe. Zostały
przygotowane stoiska wystawiennicze z rękodziełem artystycznym. Stowarzyszenia z poszczególnych miejscowości przygotowały stoiska z tradycyjnym jadłem, gdzie uczestnicy imprezy
mogli bezpłatnie pokosztować tradycyjnych potraw regionalnych. Na każdym z Pikników dla 20 dzieci został przygotowany i przeprowadzony konkurs wiedzy na temat znajomości produktów lokalnych LGD. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, tj. zabawy z profesjonalnymi animatorkami, dmuchańce,
przejażdżki brydżką. Wszystkie pikniki cieszyły się sporym
zainteresowanie mieszkańców.

Podczas pikników prowadzona była zbiórka charytatywna
na leczenie Renaty Sączawy. Udało nam się w sumie zebrać
imponująca kwotę ponad 43 tys zł. Mamy nadzieję że Renia,
która kiedyś tańczyła w zespole Sardian w GCK Jeżowe
wygra walkę z chorobą i wróci do zdrowia. Z całego serca
jej tego życzymy.
Przy organizacji pikników zaangażowała się społeczność lokalna, sołtysi, koła gospodyń za pomoc którym dziękujemy. Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się Wójtowi Gminy
Jeżowe Markowi Stępakowi za pomoc przy organizacji tych
imprez oraz dyrektorowi Markowi Kamińskiemu za wsparcie
techniczne udzielone przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jeżowem.

Piknik Rodzinny w Jeżowem odbył się 1.08.2021 r . wystąpiła Kapela Grodziszczoki z Grodziska Dolnego oraz Kapela Ludowa Jeżowanie, a także z recitalem Sylwia Piotrowska, zespół
śpiewaczy Jeżowanie oraz zespół biesiadny z Kameralnego.
Drugi Piknik Rodzinny odbył się w Jacie w dniu 8.08.2021
r. W ramach pikniku wystąpiła Kapela Ludowa z Harasiuk,
zespół Śpiewaczy Jeżowanie oraz Kapela Ludowa z Kameralnego.
Trzeci Piknik Rodzinny został zor ganizowany w miejscowości Cholewiana Góra w dniu 15.08.2021r. W ramach pikniku
wystąpiły: Kapela Sarzynioki z Sarzyny i Kapela Ludowa
z Kamienia. Dodatkowy wystąpiły Finaliści programu Voice of
Kids - Oliwier Szot i Maksymilian Bielniak, zespół poezji śpiewanej Grupy pod Skrzydłami, oraz rockowy zespół młodzieżowy Main Stage.

Str. 6

Konkurs kulinarny został zorganizowany w dniu 1 sierpnia
2021 r. w Jeżowem Centrum. W konkursie wzięło udział 10
kół, podmiotów i stowarzyszeń: KGW Przędzelanki, KGW
Kopki, KGW Bieliniec, KGW w Podolszynce Plebańskiej,
KGW ze Starego Nartu, Maria i Mieczysław Łabędzcy, Pasieka
w Ogrodzie, Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Wsi Sójkowa „Sójkowianie”, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej „Koziarnianki”.
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Wszyscy uczestnicy konkursu przygotowali potrawy tradycyjne
poddane ocenie jury oraz potrawy do bezpłatnej degustacji.
Komisja wybrała trzech laureatów: 1 miejsce - Stowarzyszenie
Przyjaciół Wsi Sójkowa „Sójkowianie” za kotlet gryczany
w sosie grzybowym, 2 miejsce - KGW Przędzelanki za kapuśniak z kiszoną gąską, 3 miejsce - KGW Bieliniec za zupę owocową z porzeczek i wiśni.

Kolejnym działaniem w ramach zadania była organizacja
warsztatów flisacko-kulinarno-wikliniarskich. W r amach
naboru chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu zgłosiło 50 dzieci
z terenu gminy Jeżowe. Pierwszy wyjazd odbył się 25 sierpnia
2021 r. do Ulanowa gdzie odbyły się warsztaty flisackie.

Dzieci oprowadzane były przez Retmana Mieczysława Labędzkiego, zwiedzały Muzeum Flisactwa, zabytki Ulanowa, drewniane kościoły, poznały tajniki budowy tratw i galarów. Następnie odbyły się warsztaty przygotowywania tradycyjnych potraw
flisackich, jak proziaki i kluski. Dzieci własnoręcznie pod kierunkiem prowadzącej warsztaty przygotowywały te potrawy,
kosztowały też przygotowanych dla nich tradycyjnych potraw
flisackich. Na zakończenie wszyscy odbyli rejs po rzece San
tradycyjnym Galarem flisackim.
Warsztaty kulinarne w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej odbyły się 26 sier pnia 2021 r . Udział w nich wzięło 50 dzieci.
W ramach tego działania zwiedzaliśmy zabytki Skansenu
w Kolbuszowej, druga cześć warsztatów to warsztaty typowo
kulinarne. Przeprowadziło je KGW Zalesianki , na których
dzieci uczyły się wykonywania tradycyjnej potrawy jaką są
pierogi. Dzieci z zaangażowaniem przyglądały się produkcji
potrawy, a następie same próbowały ją przygotować.
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Trzecie warsztaty to warsztaty wikliniarskie zorganizowane
w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Dzieci zwiedzały eksponaty z wikliny zgromadzone w Centrum Wikliniarstwa. Zostały przeprowadzone warsztaty z nauki wyplatania
koszyków, gdzie pod okiem zawodowej wikliniarki dzieci mogły popróbować swoich sił w wyplataniu koszyków, oraz poznały historię tradycji wikliniarskich w naszym regionie. Następnie dzieci zwiedzały Młyn-Kaszarnie, gdzie poznały zawód
młynarza, tajniki młynarskie, sam obiekt i jego wyposażenie.
Po młynie oprowadzał ich właściciel obiektu. Dzieci zwiedziły
także Rudnik, pomnik Hrabiego Hompescha oraz wiklinowe
rzeźby zgromadzone w miejskim Parku.

Największą korzyścią wynikającą z realizacji projektu było
zapewnienie uczestnikom możliwości pożytecznego spędzenia
wolnego czasu, czy to w ramach organizowanych pikników,
czy też warsztatów. Wszystkie wydarzenia odbywały się w
okresie wakacyjnym, gdy dzieci i dorośli mają więcej czasu.
Najważniejszym i głównym celem do zrealizowania była promocja produktu lokalnego LGD na terenie gminy Jeżowe. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez umożliwienie odbiorcom
projektu, uczestnikom imprez poznanie i skosztowanie tradycyjnych potraw, poznanie wyrobów rękodzielniczych, czy kontakt folklorem ludowym, np. kapelami i zespołami ludowymi.
Bardzo ciekawym działaniem w ramach projektu z pewnością
była organizacja warsztatów flisacko-wiklinarsko-kulinarnych.
Uczestnicy warsztatów mogli namacalnie poznać tradycyjne
produkty lokalne jakim są: wikliniarstwo, flisactwo, czy tradycje kulinarne. Wiedza zdobyta podczas tych warsztatów z pewnością w przyszłości będzie wpływać na postrzeganie tradycji
jako istotnego aspektu życia codziennego.
Wniosek grantowy został zrealizowany w ramach operacji
„Promocja produktu lokalnego LGD na terenie Gminy Jeżowe”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu Grantowego pt. Promocja obszaru
LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla ziemi niżańskiej” z wykorzystaniem produktów lokalnych realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej”.
Z.B.
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Dożynki Powiatu Niżańskiego - 2021
22 sierpnia br. w Rudniku nad Sanem odbyły się Dożynki Powiatu Niżańskiego.
Tradycyjnie, świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji rolników, której przewodniczył ks. kan. dr Kazimierz Hara.
Po niej ulicami Rudnika nad Sanem, w kierunku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przeszedł korowód dożynkowy
prowadzony przez Orkiestrę Dętą Gminy Jeżowe i Marżonetki
„FORTIS”. Tam odbyła się główna część imprezy, której
otwarcia dokonali: Gospodarz Dożynek Powiatowych – Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem – Waldemar Grochowski.

Podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego odbył się konkurs
na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego
oraz Konkurs Wieńca Dożynkowego. Gminę Jeżowe reprezentowały: Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki”,
Stowarzyszenie Ziemi Jeżowskiej „Jeżowianie” i Koło
Gospodyń Wiejskich w Jeżowem.

Wręczone zostały także inne nagrody i wyróżnienia. Nagrodę w kategorii dla „Najlepszego Rolnika z Gminy Jeżowe” otrzymał Aleksander Sasiela ze Starego Nartu. Z kolei
nagrodę dla „Najlepszego Ucznia z Gminy Jeżowe” otrzymał Kacper Wielgosz.
W trakcie imprezy nie zabrakło licznych atrakcji zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych m.in.. lot balonem, dmuchańce,
czy teatr ognia.

Można było także skosztować swojskich potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich,
a także podziwiać stoiska z rękodziełem, pokaz wikliniarstwa, czy też wziąć udział w targach wikliniarskich, na
których swoje wyroby prezentowali lokalni przedsiębiorcy.
Na scenie zaprezentowały się grupy artystyczne z poszczególnych gmin, naszą reprezentowała Kapela Ludowa Jeżowianie.
Oprócz występów muzycznych lokalnych grup na scenie
wystąpili „BRAThANKI”, „EFFECT” oraz „KORDIAN”.

Wszystkim delegacjom z terenu gminy Jeżowe
dziękujemy za wzięcie udziału Dożynkach
Powiatu Niżańskiego
P.O
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Delegacja gminy Jeżowe na Jasnogórskich

Dożynkach
W niedzielę 5 września odbyły się Dożynki Jasnogórskie, ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. W uroczystościach
uczestniczyli rolnicy z całej Polski, w tym 55- osobowa delegacja rolników i mieszkańców gminy Jeżowe na czele z Wójtem
Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem, a także przedstawicielami
NSZZ RI Solidarność.

Dożynki Województwa Podkarpackiego
Po raz pierwszy w Powiecie Niżańskim, w Ulanowie, odbyły się
Dożynki Województwa Podkarpackiego.
29 sierpnia br. rolnicy wspólnie podczas mszy świętej odprawionej przez biskupa seniora diecezji sandomierskiej ks.
Edwarda Frankowskiego dziękowali za tegoroczne zbiory.
W uroczystościach brali udział podkarpaccy parlamentarzyści,
przedstawiciele samorządu województwa podkarpackiego, starosta Niżański Robert Bednarz, wicestarosta Adam Mach, samorządowcy z ziemi ulanowskiej, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji związanych z rolnictwem,
a także licznie zgromadzeni goście.
Na uroczystość przybyły delegacje z różnych gmin i powiatów
województwa podkarpackiego wraz z barwnymi wieńcami dożynkowymi, w tym również z gminy Jeżowe. Na uczestników
czekało wiele ciekawych atrakcji artystycznych, ale także regionalne przysmaki przygotowane przez stowarzyszenia i KGW.
P.O.

Tegoroczne dożynki przebiegały pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
W Eucharystii udział wziął również prezydent RP Andrzej Duda. Podczas Mszy św. pobłogosławione zostały płody rolne
i specjalnie przygotowane wieńce dożynkowe. Nie zabrakło
wieńców dożynkowych z naszej gminy, piękny symbol
wdzięczności za zbiory na Jasną Górę zawiozła delegacja z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem oraz parafii p.w. Niepokalanego Serca Pana Jezusa w Cholewianej Górze.
P.O.

ZAWODY WĘDKARSKIE
22 sierpnia br. nad zalewem w Kowalach
odbyły się Zawody Wędkarskie dla dzieci
i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Jeżowe. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Karp” w Jeżowem.
W zawodach wystartowało 43 dzieci
z terenu gminy i innych miejscowości.
Celem zawodów był połów sumika, który
został uznany przez Polski Związek Wędkarski za szkodnika. Przez kilka godzin
można było obserwować zmagania najmłodszych, którzy, choć bywają niecierpliwi, mają ogromny zapał do wędkowania. Wraz z nimi przybyli również ich
rodzice i członkowie rodzin.
Dla ustalenia zwycięzców przyjęto, że
wygra wędkarz z największą ilością ryb.
I miejsce zajął Wiktor Kusik z Cholewianej Góry- 41 sztuk,
II miejsce Jakub Chudzik- 37 sztuk
i III miejsce Szymon Kowal- 35 sztuk.
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Na uczestników i laureatów czekało wiele
atrakcji. Po zakończeniu części wędkarskiej, podliczeniu wyników rozdano
uczestnikom pamiątkowe puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe,
ciastka, napoje chłodzące i lody.

Wręczenia nagród dokonał Prezes Stowarzyszenia „Karp” w Jeżowem Stanisław
Szot.
Zawody wędkarskie to świetna okazja dla
całej rodziny, by w otoczeniu przyrody
spędzić aktywnie wolny czas z dala od
nudy i komputera.

Poza popularyzacją wędkarstwa, najmłodsi uczą się bezpiecznego zachowania nad wodą, szacunku do przyrody.
S.SZ.
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UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA I NADANIA SZTANDARU
DLA STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY „WÓJCZYC”

12.
13.
14.
15.

Marian Koc – Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe
Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień
Michał Wasyliszyn – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe
Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Rzeszowie
16. Zbigniew Bednarz – Dyrektor GCK w Jeżowem.
Akt nadania sztandaru odczytał Prezes Zarządu Stowarzysze-

W dniu 12 września 2021r. ziściło się marzenie pszczelarzy ze
Stowarzyszenia Pszczelarzy „Wójczyc” w Jeżowem, bowiem
w tym dniu poświęcono sztandar, ufundowany przez członków
Stowarzyszenia.
Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Piotr Kuźniar, proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Krzywej Wsi, który również jest członkiem
Stowarzyszenia.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:
1. Pani Janina Sagatowska - Senator RP
2. Marek Stępak Wójt Gminy Jeżowe, pszczelarz
3. Robert Bednarz - Starosta Powiatu Niżańskiego
4. Adam Mach - Wicestarosta Powiatu Niżańskiego
5. Władysław Tabasz - prof. dr. hab. pracownik naukowy
w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, konsultant naukowy na Uniwersytecie w Preszowie
6. Marek Błądek - Kierownik USC w Jeżowem
7. Leszek Micek - doradca rolny w Gminie Jeżowe
8. Mariusz Ciak - przedsiębiorca, sponsor imprezy
9. Wacław Piędel – Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Bielińcu
10. Jan Rurak - Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Kamieniu,
11. Jan Ożóg - artysta rzeźbiarz
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nia Pszczelarzy „Wójczyc” Henryk Kobylarz.
Sztandar z rąk Prezesa odebrał poczet sztandarowy w składzie:
1. Eugeniusz Drabik,
2. Marek Rogala
3. Wojciech Piróg.
W tym dniu, w specjalnie wykonaną płaskorzeźbę przedstawiającą św. Ambrożego – patrona pszczelarzy, wbitych zostało przez zaproszonych gości i pszczelarzy ze Stowarzyszenia 87 pamiątkowych gwoździ.
Z wielkim zainteresowaniem obecnych na uroczystości spotkał się wykład prof. dr. hab. Władysława Tabasza nt.
„Pszczelarze rycerzami przyrody”.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy
podczas obiadu mieli okazję do mniej formalnych rozmów.
Do tych przyjacielskich pogawędek i smacznego posiłku
przygrywała kapela i chór „Jeżowianie”.
H.K.
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Pani Zofia Szwed, mieszkanka naszej gminy, skończyła 100 lat!
W dniu 30 września 2021 r. piękny jubileusz 100-lecia swo- Pani Zofia Szwed, z domu Piskor, przyszła na świat 29.09.1921 r.,
ich urodzin obchodziła Pani Zofia Szwed.
jednak w dokumentach została wpisana data urodzenia 30.09.1921
r. Pochodzi z Nagnajowa, który teraz stanowi jedną z dzielnic
Tarnobrzega. Była córką Stelmacha, który pracował we dworze u
barona. Ów baron był właścicielem dworu w Zaleszanach, Grębowie oraz Nowym Narcie. Początkowo rodzina Piskorów ze względu na pracę ojca osiedliła się w Zaleszanach, tam jednak mogli
mieszkać jedynie 10 lat. Po upływie tego czasu zostali przeniesieni do pracy we dworze w Nowym Narcie. Tam właśnie Pani Zofia
poznała swojego męża Pana Jana Szweda, za którego wyszła za
mąż w 1938 r. mając 17 lat. Małżeństwo doczekało się 10 dzieci
(6 zmarło).
Podczas II wojny światowej Pani Zofia wraz z rodziną była zmuszona do opuszczenia miejscowości Nowy Nart z powodu wysiedlenia jej przez Niemców. Wówczas udali się do Dąbrowicy, aktualnie jest to powiat leżajski, gdzie mieszkali przez kilka lat. Czasy
Uroczystość miała kameralny charakter i odbyła się w domu Jubi- były ciężkie, trwała wojna. Rodzina starała się ujść z niej w całolatki. W tym wyjątkowym dniu Panią Zofię odwiedzili: Marek ści. Nie było to łatwe, ponieważ na tamtych terenach bardzo prężStępak- Wójt Gminy Jeżowe, Marian Koc- Przewodniczący Rady nia działała tzw. „partyzantka”. Pani Zofia zajmowała się wychoGminy Jeżowe, Małgorzata Bolka- Kierownik OPS w Jeżowem, waniem dzieci, a mąż pracował. Gdy wojna miała się już ku końMarek Błądek- Kierownik USC w Jeżowem, Bajek Mirosław- cowi, pewien znajomy zaproponował rodzinie przeniesienie się do
Radny Gminy Jeżowe, ks. Adam Stachowicz- Proboszcz Parafii Kamienia, z czego skorzystali. Niedługo potem dowiedzieli się, że
pw. M.B.N.P. w Nowym Narcie, Kopeć Szczepan- sołtys wsi No- w Nowym Narcie dworem zarządza Niemiec, do którego udał się
wy Nart, Jan Dziewic- lekarz. Przybyli goście złożyli Jubilatce Mąż Pani Zofii i otrzymał prace oraz możliwość powrotu do ojgratulacje, dyplomy i kwiaty, a także najserdeczniejsze życzenia czystej wsi. Sytuacja ta jednak nie trwała długo, ponieważ z ponastępnych wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
wodu przegranej wojny Niemcy opuścili Nowy Nart. Państwo
Szwedowie pozostali w rodzimej miejscowości. Panu Janowi udało się otrzymać pracę w młynie. Odtąd rodzina nie tułała się już po
świecie.
W roku 1985 Pani Zofia Szwed została wdową. Jubilatka doczekała 23 wnucząt, 30 prawnucząt oraz 10 praprawnucząt.
Pani Zofia Szwed jest szesnastą osobą obchodzącą 100-lecie urodzin w naszej gminie.
Jubilatce jeszcze raz życzymy dalszych lat
w zdrowiu i szczęściu.
M.B.

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem

W dniu 23 września 2021 r w remizie OSP Jeżowe odbył się Zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Jeżowem.
Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Jeżowe i Oddziału Zarządu
ZOSP RP w Jeżowem, a także wybór nowych władz i wyznaczenie głównych kierunków pracy na najbliższą kadencję.
W zjeździe uczestniczyło 26 delegatów oraz 19 przedstawicieli
do zarządu ze wszystkich jednostek OSP, a także Starosta Niżański Robert Bednarz, Starszy Kapitan Ireneusz Stafiej Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Prezes
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku Gabriel Waliłko, Wójt
Gminy Jeżowe Marek Stępak, Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, Radny Gminy Jeżowe Bogdan Bednarz.
Zjazd otworzył Prezes Marek Stępak, który powitał uczestników
zjazdu, a następnie odczytał listę 38 zmarłych Druhów
w minionej kadencji, których uczczono minutą ciszy.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem Marek
Stępak złożył informację z wydatków finansowych jakie poniosła
gmina w minionych latach na działalność OSP. W latach 20162020 gmina wydatkowała na cele ochrony przeciwpożarowej łącznie kwotę 3 472 997 złotych. W kwocie tej pozyskano 8 samochodów pożarniczych, doposażono jednostki
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OSP w sprzęt i umundurowanie, a także zainwestowano duże
środki finansowe w remonty remiz. Prezes podziękował Strażakom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Sprawozdanie uzupełnił Komendant Gminny Leszek Rogala, informując, że w latach 2016-2020 strażacy uczestniczyli ogółem w 525 akcjach ratowniczo- gaśniczych, z kolei przeszkolonych zostało 130 strażaków.
Zjazd zaakceptował sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem za minioną kadencje,
a także sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w
Jeżowem, jednocześnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.
Zjazd wybrał na następną kadencję 2021-2025 nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem w następującym
składzie: Prezes –Marek Stępak, Wiceprezes- Andrzej Kołodziej,
Wiceprezes- Kazimierz Kołodziej, Komendant gminny- Leszek
Rogala, Sekretarz –Marek Błądek, Skarbnik –Jan Sudoł, Członek
Prezydium- Łukasz Kalinowski
Członkowie Zarządu- ks. Krzysztof Pałac, Mirosław Bajek, Piotr
Furtak, Ożóg Henryk, Czesław Pasiak, Jacek Puzio, Mateusz
Surdyka, Józef Piróg, Bogdan Świątek, Michał Wasyliszyn, Mariusz Wojtanowicz, Marcin Zastawny, Mariusz Zybura, Szymon
Żak.
Do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Jeżowem wybrano:
1.Przewodniczący- Andrzej Bajek
2.Wiceprzewodniczący –Stanisław Rębisz
3.Sekretarz- Szczepan Kopeć
4.Członkowie- Grzegorz Bieleń i Piotr Bajek.
Na przedstawicieli do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku
wybrano druhów: Marka Stępaka, Leszka Rogalę, Michała Wasyliszyna.
M.B.
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Nie przeprowadzono konkursu na stanowisko
dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I st.
w Jeżowem oraz Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jeżowem –Kameralnem
W tym roku ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie udało się wyłonić kandydatów na stanowisko dyrektora w/w szkół.
Wobec powyższego Pani Maria Łyko Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jeżowem –Kameralnem otrzymała
przedłużenie stanowiska na następny rok szkolny, natomiast
powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej
Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem otrzymała Pani Wiesława
Drabik, nauczyciel tej szkoły.
M.K.

Szkoła Podstawowa w Groblach
realizuje innowacyjny projekt
„SP! SERCE i POMOC”

Doposażenie sali gimnastycznej w Publicznej
Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła PSP w Jeżowem– Kameralnem doczekała się nowego obiektu na który czekała wiele lat.
Wymieniony budynek użyteczności publicznej wzbogacił się
o salę gimnastyczną, salę ćwiczeń oraz gabinet logopedyczny.
Dzięki uzyskanemu dofinasowaniu z 0,4 % rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. w kwocie 65 tyś. zł
sala gimnastyczna i sala ćwiczeń zyska bogate i kompleksowe
zaplecze wyposażone w sprzęty sportowe, natomiast gabinet
logopedyczny będzie dawał lepsze możliwości efektywniejszej
pracy z dziećmi dzięki nowym pomocom dydaktycznym.
Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura sportowa w tej placówce, pozwoli uczniom rozwijać swoje pasje sportowe w różnych
dziedzinach, nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego,
ale także na zajęciach pozalekcyjnych.
M.K.

W dniu 30 września 2021r. Pani Anna Piędel Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Groblach wzięła udział w uroczystym rozdaniu akredytacji dla szkół, które przystąpiły do autorskiego projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty pt. "SP! Serce i Pomoc". Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane
z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie
i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
Wręczenia akredytacji dokonała osobiście w Tarnobrzegu Pani
Kurator. Okazało się, że SP w Groblach jest jedynym reprezentantem Gminy Jeżowe w tym projekcie.
GRATULUJEMY!!!

M.K.

Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022
Po wakacyjnym wypoczynku, 1202 uczniów, w tym 363 przedszkolaków rozpoczęło nowy rok szkolny 2021/2022. Do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem uczęszcza
136 uczniów. Gmina Jeżowe w bieżącym roku szkolnym jest
organem prowadzącym dla 8 placówek oraz organem rejestrującym dla 1 placówki przedszkolnej. Poniżej liczba uczniów
z wyszczególnieniem dla każdej szkoły i przedszkola:

Na wycieczki z Ministerstwa Edukacji i Nauki
pod hasłem „Poznaj Polskę” pojadą
uczniowie z naszych szkół
Ministerstwo Edukacji i Nauki ustanowiło nowe przedsięwzięcie edukacyjne „Poznaj Polskę”, w ramach którego dofinansuje
wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży. Ma to na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
O środki na dofinansowanie wycieczek mogły ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe. Do Urzędu Gminy w Jeżowem wpłynęły
wnioski od wszystkich dyrektorów szkół, celem udzielenia
wsparcia finansowego na realizację powyższego zadania.
W ramach podpisanego porozumienia dofinasowanie otrzymało 5 szkół tj.
PSP im. Stanisława Staszica w Jeżowem Centrum - 15 000,00zł
PSP w Jeżowem – Podgórzu 15 000,00 zł.
PSP im. Św. Jana Pawła II w Groblach - 8 936,00zł.
PSP im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie - 5 000,00zł.
PSP im św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem5 000,00zł.
Pozostałe szkoły oczekują na akceptację złożonych wniosków.
Mamy nadzieję, że zostaną rozpatrzone pozytywnie.

M.K.
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