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Jeżowe znalazło się w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych 
wiejskich miejscowości w naszym województwie!  

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” odbywa się cyklicznie. 
Organizowany jest raz w roku a jego głównym celem jest po-
kazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu jak również 
dbałości mieszkańców o swoje najbliższe otoczenie. Równo-
cześnie konkurs ma promować ideę wspólnego działania spo-
łeczności wiejskiej oraz identyfikację i rozpowszechnianie 
najlepszych wzorców współpracy lokalnych społeczności,  
w celu uzyskania wspólnej korzyści w postaci przyjaznej dla 
mieszkańca, zadbanej wsi, stanowiącej wizytówkę regionu. 
Podstawowym osiągnięciem wielu edycji konkursu jest zwięk-
szenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich  
w poprawę jakości ich życia. Dzięki wspólnym wysiłkom ich 
mieszkańców podkarpackie miejscowości zyskują na estetyce  
i stają się prawdziwymi wizytówkami Małych Ojczyzn.  
 
Do tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Podkarpac-
ka 2021 r.” zgłosiło się 18 miejscowości z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego. Komisja konkursowa zgodnie z kry-
teriami ocen określonymi w regulaminie konkursu wybrała 10 
finalistów, którzy przeszli do drugiego etapu, w  którego odby-
wały się wizje lokalne w wybranych miejscowościach oraz 
głosowanie internetowe.  
 
Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników zaplano-
wane zostało na grudzień br.  O tym, które miejsce osta-
tecznie zajęło Jeżowe, poinformujemy w kolejnym nume-
rze Gazety.    
      P.O. 

Piękna Wieś Podkarpacka 

mailto:jezowe@pro.onet.pl
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Dobiegły końca ostatnie prace inwestycji obejmującej swym 
zakresem przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody  
w Jeżowem. 

Zużycie maszyn technologicznych, wynikające z długotrwałej 
ich eksploatacji  wymagały pilnej potrzeby naprawy. W związ-

ku z czym inwestycja znaj-
dowała się na liście priory-
tetowych działań. Pozyska-
ne w ramach naboru fundu-
sze umożliwiły jej realiza-
cję.    

Głównym celem projektu 
była przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Jeżo-
wem w zakresie przebudo-
wy technologii uzdatniania 

wody dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody dostarczanej 
mieszkańcom gminy Jeżowe, a także przebudowa ujęcia wody, 
zamontowanie nowych pomp głębinowych odpowiadających 
realizowanej inwestycji. 

Ponadto prace dotyczyły także przebudowy kotłowni, instalacji 
elektrycznych oraz budowy zbiorników ze stalli nierdzewnej 
2x250 m3 z orurowaniem w celu ograniczenia deficytu wody  
w okresach wzmożonego zapotrzebowania.  
 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 916 237,54, z czego  
1 999 608,00 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju. 

Zakończono odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Jeżowem" 

Realizacja tej inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla 
naszej społeczności. Przede wszystkim przyczyni się do pod-
niesienia jakości dostarczanej wody, ale także ograniczy ryzy-
ko awarii, wyłączeń pracy sieci ze względu na podwyższone 
wskaźniki bakteriologiczne. 
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV 
„Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020. 
      D.L. 

Długo wyczekiwany plac zabaw  

dla mieszkańców Gęsiówki 

Najmłodsi mieszkańcy Gęsiówki zyskali miejsce aktywnej za-
bawy na świeżym powietrzu, dzięki któremu poprawi się ja-
kość spędzania wolnego czasu szczególnie w dobie dzisiejszej 
technologii, gdzie zanikają więzi pomiędzy rówieśnikami. Do-
tychczas nieużytkowaną przestrzeń zamieniono na miejsce ra-
dości i odpoczynku. 

Działania przy budowie nowego placu zabaw rozpoczęto od 
oczyszczenia i wyrównania terenu. W prace te włączyli się 
partnerzy projektu: pracownicy ZGK, strażacy OSP Cholewia-
na Góra oraz firma Sekmar Marek Miazgowicz.  
Dzieci mogą korzystać z zestawu zabawowego, huśtawki wa-
hadłowej podwójnej, huśtawki bocianie gniazdo, karuzeli. Za-
montowane zostały również trzy ławki oraz kosz na śmieci. 

tarczowej, bujaka pojedynczego oraz ławek parkowych z 
oparciem.  

Całkowita wartość zadania to 26 014,50 zł, z czego 10 608,00 
zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackie-
go w ramach PPOW na lata 2021-2025. 
 
Plac zabaw powstał dzięki realizacji zadania pn. „Integracja  
i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu 
zabaw w Cholewianej Górze” w ramach Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025.  

 
 
 
 
 
 
 

      D.L. 
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Dnia 27 października br. nastąpił odbiór techniczny ścieżki 
pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 w ramach 
realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie ścieżki rowero-
wej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 
11+410,95 w m. Jata”. 

 

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Podkarpacki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W ramach zadania 
wykonano 249 m ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni 
asfaltowej oraz z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.  
 
Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm: Lider: Firma Handlo-
wo-Usługowo-Produkcyjną BRUK-MAR Łukasz Marut z Ciso-
wego Lasu oraz Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inży-
nieryjno Drogowego M-Via ze Stalowej Woli.  
Wartość ww. robót wyniosła 374 541,53 zł. 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XL/267/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 
25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Sa-
morządowi Województwa Podkarpackiego, Gmina Jeżowe do-
finansowała realizację ww. zadania z budżetu Gminy Jeżowe  
w wysokości 210 000,00 zł, pozostała kwota tj. 164 541,53 zł to 
środki Samorządu Województwa Podkarpackiego.  
 
Łącznie w chwili obecnej zostało wykonane 668 m ścieżki.  
Dotychczasowa wartość robót wyniosła 1 016 541,53 zł, z cze-
go kwota 434 541, 53 zł pochodzi z Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, a 582 000,00 zł to środki z budżetu Gminy 
Jeżowe. 
 
To kolejny krok w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
poruszających się drogą wojewódzką nr 861, w tym młodzieży 
szkolnej, która często pokonuje pieszo drogę do szkoły.  
 
      U.B. 

Kolejny etap budowy ścieżki pieszo – ro-
werowej w Jacie oddany do użytkowania 

Dnia 3 grudnia br. Komisja dokonała odbioru inwestycji pn.: 
„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z przezna-
czeniem na garaż OSP” w miejscowości Nowy Nart.  

W ramach realizacji zadania dobudowano do istniejącego bu-
dynku OSP dwa pomieszczenia garażowe oraz rozbudowo 
instalację elektryczną. Zakres prac obejmował dobudowę bu-
dynku o 1 kondygnacji nadziemnej o wysokości 7,96 m, pow. 
zabudowy: 113,06 m2, pow. użytkowej: 97,50 m2, kubaturze: 
676,00 m3. Budynek został wykonany w technologii tradycyj-
nej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty bla-
chodachówką. Dodatkowo wykonano zagospodarowaniem 
terenu w postaci nawierzchni z kostki brukowej.  
 
Wykonawcą zadania była firma ZPHU RE-MAT Jan Kopacz. 
Całkowita wartość realizacji inwestycji to 307 500,00 zł.  

Rozbudowa budynku OSP  
w Nowym Narcie  

Na początku listopada br. dokonano odbioru inwestycji pn.: 
„Termomodernizacja budynku świetlicy w Zalesiu”.  
Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo Budowlane 
Andrzej Łacko z Janowa Lubelskiego.  
 

Wartość wykonanych prac wyniosła 108 2018,11 zł.  
 

W ramach zadania budynek świetlicy wiejskiej zyskał docieple-
nie poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych. Wykonane zo-
stały także inne roboty dodatkowe.  

Termomodernizacja budynku świetlicy była niezbędna w celu 
utrzymania odpowiedniego stanu budynku. Inwestycja pozy-
tywnie wpłynie przede wszystkim na poprawę efektywności 
energetycznej budynku, ale także podniesie jej walory estetycz-
ne. 

U.B. 

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej  
w Zalesiu 
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Wiceminister infrastruktury Rafał Weber z 
wizytą w Jeżowem 

22 listopada, na zaproszenie wójta Marka Stępaka, przybył z 
wizytą do naszej gminy wiceminister infrastruktury Rafał 
Weber.  

Podczas spotkania rozmawiano o podejmowanych przedsię-
wzięciach, najważniejszych zamierzeniach inwestycyjnych, a 
także podsumowano dotychczasowe działania gminy. 

W spotkaniu udział wzięli również zastępca wójta Michał 
Wasyliszyn, radni oraz sołtysi. Po rozmowach mających 
miejsce w urzędzie gminy wszyscy uczestnicy udali się w 
teren. Wiceministrowi zaprezentowano jedne z wielu inwe-
stycji drogowych zrealizowanych w ostatnim czasie  

Gazeta Jeżowska 

w naszej gminie przy współudziale środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych.  

Mowa tu m.in. o drogach  w Jeżowem- Podgórzu, Jeżowem- 
Centrum, Jeżowem- Zagościńcu.   

Dzięki  dotychczas otrzymanym środkom znacznie poprawił 
się  stan dróg w naszej gminie, budowane są nowe, które ma-
ją na celu zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, 
zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia 
mieszkańców. Do takich inwestycji należy także budowa 
ciągu pieszo - rowerowego w Jacie. 

 

W kolejnej części wizyty udano się do niedawno wybudowa-
nej sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnemu 
oraz boisk wielofunkcyjnych w Cholewianej Górze i Starym 
Narcie, których koszty budowy częściowo pokryło Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Wiceminister Rafał Weber spotkał 
się z uczniami szkół, z którymi zamienił kilka słów i wręczył 
piłki. Miał również okazję zasiąść za kierownicą zakupione-
go w 2019 r. wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Cholewiana 
Góra. 

 
Poniedziałkowe spotkanie było także doskonała okazja, by 
podziękować Panu Wiceministrowi Rafałowi Weberowi za 
nieocenioną pomoc, wsparcie w pozyskiwaniu środków kra-
jowych, życzliwość... za dostrzeganie potrzeb naszej Małej 
Ojczyzny! 

      P.O. 

Pod koniec października br. Premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji 
Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. 

Gmina Jeżowe uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 405 000 
zł. Jest to sukces Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i pra-
cowników Urzędu Gminy, a także wspaniała wiadomość dla 
naszych mieszkańców.  

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z moderni-
zacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno- kana-
lizacyjnej. 

 
W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sani-
tarnej w Starym Narcie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Cholewianej Górze, a także modernizacja i dostosowa-
nie istniejących przepompowni ścieków do wymaganej prze-
pustowości wraz z monitoringiem i automatyką, montaż wo-
domierzy z radiowym monitoringiem zużycia wody, budowa 
studni monitorujących przepływ wody na sieci wodociągowej 
oraz monitoring ujęć wody. 

 
Pragniemy serdecznie podziękować Premierowi Mateu-
szowi Morawieckiemu, Wiceministrowi Infrastruktury 
Rafałowi Weberowi oraz Senator Janinie Sagatowskiej za 
nieocenioną życzliwość i wsparcie.  Dzięki Państwa pomocy 
zrealizujemy kolejne bardzo ważne inwestycje, które w 
znaczny sposób rozwiążą problemy gospodarki wodno- ście-
kowej na terenie gminy i co najważniejsze poprawią standard 
życia mieszkańców.  

 

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinanso-
wania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, 
powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, 
który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego 
Ładu. Obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym na-
borze priorytetami były m.in. inwestycje w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemi-
syjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje 
społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. 
      P.O. 

Gmina Jeżowe otrzymała ponad 9 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład 
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Gmina Jeżowe uczestniczyła w akcji sadzenia drzew i krze-
wów miododajnych w ramach zadania pn. „Sadzenie drzew  
i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorod-
ności w województwie podkarpackim” realizowanego przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.  

W ramach przedmiotowego zadania otrzymano 50 sadzonek 
drzew i krzewów miododajnych. Dodatkowo Gmina Jeżowe  
w ramach nasadzeń zastępczych zakupiła 110 szt. lip. W miej-
scowości Jeżowe posadzono 30 sztuk drzew gatunku lipa Molt-
kego, 110 sztuk lipy drobnolistnej oraz 20 sztuk krzewów (gat. 
świdośliwa i tamaryszek). W sadzeniu drzew brali udział pra-
cownicy Urzędu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy 
Markiem Stępakiem, pszczelarze, Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Jeżo-
wem. Wydarzenie to stało się okazją do wspólnej pracy na 
rzecz ochrony przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn: 
„Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w 
rolnictwie”,  zrodziła się w 2015 roku, we współpracy Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związ-
kiem Pszczelarzy w Rzeszowie. W tym roku Samorząd Woje-
wództwa Podkarpackiego  zakupił  6 tys. sztuk drzew i krze-
wów miododajnych, takich jak: lipa, klon, robinia akacjowa, 
pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek, irga błysz-
cząca, tawuła szara. 

Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miodo-
dajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. 
W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 
45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią 
cenny pożytek dla owadów zapylających. 

D.H. 

W czwartek, 28 października br. w hotelu Blue Diamond  
w Nowej Wsi k. Rzeszowa odbyła się konferencja podsumo-
wująca działania promujące Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań, prowadzone w gminnych biurach spisowych, 
Wojewódzkim Biurze Spisowym i w mediach regionalnych. 
Podczas tego wydarzenia nagrodzono także najbardziej zaanga-
żowane w działania promujące NSP 2021 gminy na Podkarpa-
ciu.  

Gmina Jeżowe została doceniona i otrzymała wyróżnienie za 
najszybsza realizację spisu. W tej kategorii docenione zostały 
również gminy: Wielkie Oczy, Tyrawa Wołoska, Padew Naro-
dowa i Krempna. W uroczystości wręczenia nagród udział 
wzięli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor 
TVP Rzeszów Józef Matusz oraz przedstawiciele samorządów.  

Wyróżnienie odebrał Stanisław Szot-  sekretarz gminy. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, trwał 
od 1 kwietnia do 30 września. 

P.O. 

Gmina Jeżowe liderem w zakresie  
szybkości realizacji spisu! 

18 listopada br. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Gmi-
nie Jeżowe świętowali wraz z zaproszonymi gośćmi drugą 
rocznicę powstania placówki.  

Każdy jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem. Skłania do 
refleksji i przemyśleń. I choć to dopiero 2 lata działalności 
DDP, to było o czym wspominać. O ważności wydarzania 
świadczyło zaangażowani społeczności placówki w organizację 
imprezy.  
 
Świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy św. w kościele 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, którą 
odprawił proboszcz parafii ks. Adam Stachowicz. Po niej Przy-
szedł czas na program artystyczny gospodarzy Domu, którzy  
pięknie i uroczyście ubrani, zaprezentowali część słowno-
muzyczną. Oczywiście jak przystało na urodziny, nie zabrakło 
pysznego jubileuszowego tortu oraz poczęstunku. Serdeczne 
gratulacje, życzenia i kwiaty na ręce kierownik placówki złożył 
wójt gminy Marek Stępak. Wśród gości byli również obecni: 
sekretarz gminy Stanisław Szot, przewodniczący rady gminy 
Marian Koc, kierownik OPS Małgorzata Bolka oraz ks. Adam 
Stachowicz.  
      P.O. 

Świętowali drugie urodziny  Dziennego 
Domu Pomocy 

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych 
w Gminie Jeżowe 
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Za nami kolejne 
gminne obchody 
Narodowego Święta 
Niepodległości. Jak 
co roku mieszkańcy 
gminy Jeżowe złoży-
li hołd wszystkim, 
którzy dla Niepodle-
głej  oddali swe ży-
cie. 

 
Z tej okazji w kościele parafialnym w Jeżowem została odpra-
wiona msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. 
Krzysztof Pałac, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP.  
W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Jeżowe, w tym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stę-
pak, radni, zaproszeni goście, dyrektorzy i nauczyciele szkół, 
harcerze, dzieci i młodzież szkolna, strażacy, poczty sztandaro-
we oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. 

Po mszy św. nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na 
cmentarz parafialny pod Pomnik Poległych. Poprzez wspólną 

modlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oddano hołd 
Polakom walczącym o wolną  ojczyznę. 

Kolejnym punktem obchodów była akademia patriotyczna, a 
także występy artystyczne uczniów i nauczycieli  Samorządo-
wej Szkoły Muzycznej  I stopnia w Jeżowem, dzieci z grupy 
wokalnej GCK Jeżowe oraz  zespołów działających w gminie 
Jeżowe. 

Obchody zakończył pokaz fajerwerków, poprzedzony wspól-
nym śpiewaniem patriotycznych pieśni przy Ogniskach Nie-
podległości. 

P.O. 

6 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji w Raniżowie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki 

Patriotycznej, którego celem było popularyzowanie piosenek i 
pieśni zawierających treści patriotyczne, stanowiących ważny 

element narodowego dziedzictwa oraz upamiętnienie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.  

Do konkursu przystąpili soliści ze szkół podstawowych z terenu 

województwa podkarpackiego w czterech kategoriach wieko-
wych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy 

VII,VIII. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór patriotycz-
ny, który komisja oceniała pod względem: doboru repertuaru do 
wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną inter-

pretację utworu, muzykalność, jak również indywidualność 
artystyczną.  

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem reprezentowały cztery 
solistki zajęć wokalnych prowadzonych przez panią Izabelę 
Woś: Amelia Sztaba, Julia Kolano, Agata Żak oraz Aleksandra 

Kuryś. Decyzją jury Julia Kolano oraz Amelia Sztaba zajęły ex 
aequo 1 miejsce.  

Każdy uczestnik konkursu od Organizatora otrzymał pamiątko-
wy dyplom i czekoladę, a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc 

statuetki. 

Z.B. 

Święto Niepodległości w Jeżowem Konkurs Piosenki Patriotycznej w Raniżowie 

W dniu 26 listopada odbyła się kolejna edycja konkursu wokal-
nego dla dzieci i młodzieży MAM TALENT. Zgłosiło się 21 
uczestników którzy zaprezentowali na scenie centrum kultury 
swoje talenty wokalne. Uczestników w dwóch kategoriach 
wiekowych oceniała komisja w składzie: Małgorzata Świetlic-
ka, Aleksandra Sowa i Zbigniew Bednarz. Przyznane zostały 
nagrody i wyróżnienia. Klasyfikacja wyglądała następująco:  
Kategoria I do III klasy szkoły podstawowej: 
Wyróżnienie: Laura Trójniak, Wiktoria Kozak 
3 miejsce – Natalia Sarzyńska 
2 miejsce – Milena Bolka 
1 miejsce – Martyna Kołodziej 
Kategoria I od III do VIII klasy szkoły podstawowej: 
3 miejsce – Paulina Szwarc, Karolina Adamczyk 
2 miejsce – Agata Żak 
1 miejsce – Julia Kolano 
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i gratulujemy 
nagrodzonym. 

Z.B. 

Gminny Konkurs Wokalny MAM TALENT 

2021 w GCK Jeżowe 
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W dniu 1 grudnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Je-
żowem miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w Gminnym 
Konkursie Malarskim pt. “Malujemy jesień 2021”, którego 
wręczenia dokonali Zbigniew Bednarz – Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Jeżowem oraz Małgorzata Żoczek – in-
struktor plastyki GCK Jeżowe. Do konkursu zostało zgłoszo-
nych 252 prac,  których Komisja Konkursowa wybrała najlep-
sze. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny MALUJEMY JESIEŃ  

w GCK Jeżowe 

KATEGORIA GCK JE-
ŻOWE 

Kategoria I: dzieci w 
wieku do 6 lat: 

1-Amelia Młynarz 

2-Maciej Furtak 

3-Antoni Puzio 

 
Wyróżnienie: 
Jan Rychlak 

 

Kategoria II: klasy I-III 
szkoły podstawowej: 

1-Maksymilian Bajek 

1-Magdalena Bajek 

2-Milena Węglarz 

2-Natalia Golas 

3-Martyna Żak 

3-Wiktoria Lipka 

Wyróżnienie: 
Oliwia Głuszak 
Katarzyna Rychlak 
Błażej Węglarz 

Kategoria IV: klasy VII-
VIII szkoły podstawowej 
i szkoła ponadpodstawo-
wa: 

1-Anna Pikuła 

2-Paulina Stelmach 

3-Oliwia Ciak 

Gratulujemy  
nagrodzonym! 

Lista nagrodzonych osób: 
Kategoria I: dzieci w wie-
ku do 6lat: 
 
1- Aleksandra Sudoł – ZS w 
Jeżowem Centrum 
2-Natalia Chmura – ZS w 
Jeżowem Centrum 
3-Marcelina Bernat – Przed-
szkole w Zalesiu 

Wyróżnienie: 

 
Gabriela Kida – PSP w 
Groblach 
Filip Śpiewak – ZS w Jeżo-
wem Centrum 
Sebastian Lipka – ZS w 
Jeżowem Centrum 

Kategoria II: klasy I-III 
szkoły podstawowej: 

1-Paweł Kołodziej – PSP w 
Cholewianej Górze 

1-Wiktoria Piędel – PSP w 
Groblach 

2-Oliwia Barłóg – PSP w 
Groblach 

2-Milena Drelich – PSP w 
Jeżowem Kameralnem 

3-Emilia Grzywa – PSP w 
Jeżowem Kameralnem 

3-Ksawery Kołodziej – PSP 
w Jeżowem Kameralnem 

 
Wyróżnienie: 
Dominik Kata – PSP w Jeżo-
wem Kameralnem 
Natalia Sarzyńska – PSP w 
Groblach 
Lena Rurak – PSP w Chole-
wianej Górze 

Kategoria III: klasy IV-VI 
szkoły podstawowej: 

1-Paweł Furtak – ZS w Jacie 

2-Milena Sekulska – ZS w 
Jacie 

Jakub Chowaniec – PSP w 
Cholewianej Górze 
Wyróżnienie: 
Jakub Socha – PSP w Jeżo-
wem Kameralnem 

Kategoria IV: klasy VII-VIII 
szkoły podstawowej i szkoła 
ponadpodstawowa: 
Wyróżnienie: 
Jakub Rodzeń – PSP w Gro-
blach 
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W dniu 13 października w Zespole Szkół w Jacie odbyło się 

spotkanie autorskie z twórcą ponad 250 bajek i rymowanych 
utworów dla dzieci, jednym z najpopularniejszych w Polsce 

pisarzy literatury dziecięcej – Wiesławem Drabikiem. 

Było to pierwsze z trzech spotkań autorskich zorganizowanych 

przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem, biblioteki publicz-
ne i szkoły publiczne (w Jacie, Jeżowem i Groblach). Spotkanie 

rozpoczęło się od powitania wyjątkowego gościa  krótkiej pre-
zentacji Jego biografii i twórczości przez bibliotekarza Bibliote-
ki Publicznej w Jacie Edwarda Chabra. Następnie przekazano 

głos bohaterowi dnia Godzinne spotkanie Wiesława Drabika z 
50-osobową grupą uczniów z klas I-III , a więc głównych adre-

satów twórczości autora, przebiegło w bardzo dynamicznej, 
życzliwej i radosnej atmosferze.    

 

 

 

 

Autor prezentując kolejne bajki i rymowanki z serii wydawni-
czych, które ukazują się w Polsce już od ponad 25 lat, organizo-
wał konkursy na ich znajomość i nagradzał upominkami. Dzieci 
niezwykle aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, udzielając od-
powiedzi, kończąc frazy z bajek. Biorąc udział w tych konkur-
sach wykazały  się sporą wiedzą ze znajomości twórczości Au-
tora, a także miały możliwość samodzielnego ich czytania. 

Spotkanie przebiegło w znakomitej atmosferze, na jego koniec 
Pani dyrektor Stanisława Ligas podziękowała panu Wiesławo-
wi za przyjazd i spotkanie z dziećmi. 

W tym samym dniu odbyły się także spotkania w Zespole Szkół 
w Jeżowem Centrum i Szkole Podstawowej w Groblach organi-
zowane przez Panie bibliotekarki Karolinę Worach z  biblioteki 
w Jeżowem i Annę Jędrek z biblioteki w Groblach.  

W sumie we wszystkich spotkaniach udział wzięło ponad 170 
dzieci z klas młodszych. 

      Z.B. 

Spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem  

Już od 7 lat w drugiej połowie września, a w tym roku, w wy-
jątkowo deszczowej aurze, miał miejsce Koncert Jesienny, 

czyli  muzyczne występy  indywidualnych i zespołowych wy-
konawców piosenek z pięknym tekstem i mądrym przekazem. 

Scena z prowizorycznym zadaszeniem stawiana zwykle na 
Górach Kościelnych, tym razem nie wystarczyłaby do tego, by 

ta kulturalna impreza  mogła się spokojnie odbyć, dlatego Gru-
pa Stare Dobre Czasy przeniosła ją pod solidny dach w parku 
w Centrum Jeżowego. Pod tym właśnie dachem w towarzy-

stwie płonącego ogniska rozbrzmiewały pieśni, piosenki z krai-
ny łagodności - poezja śpiewana. Kilkunastu miejscowych Wy-

konawców i kilku Gości spoza Jeżowego, oklaskiwanych było 
przez wspaniałych i wiernych widzów, przybyłych z Pikuł, z 

sąsiedztwa, z Centrum i Podgórza, a nawet z Sokołowa.     Z.B. 

W deszczu śpiewanie... 

 
Dzieci z grupy wokalnej z GCK Jeżowe odniosły kolejny suk-
ces, tym razem  w konkursie pt. „Śpiewamy przeboje naszych 
rodziców lata 70’ 80’ 90’” w Raniżowie. 
 
16 października 2021 r. odbyła się VII edycja Gminnego Kon-
kursu Piosenki „Śpiewamy przeboje naszych rodziców lata 70’ 
80’ 90’. Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Raniżów 
oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżo-
wie. 
 
Uczestnicy konkursu oceniani byli w czterech kategoriach wie-
kowych GCK w Jeżowem reprezentowały wszystkie solistki 
zajęć wokalnych prowadzonych przez panią Izabelę Woś: Mar-
tyna Kołodziej, Julia Kolano, Karolina Adamczyk, Dominika 
Marut, Karolina Marut, Agata Żak, Aleksandra Kuryś i Amelia 
Sztaba, z sukcesem stając na podium. 
 
W kategorii II – klasy I-III szkoły podstawowej Martyna Koło-
dziej zdobyła I miejsce (ex aequo), a Dominika Marut – II 
miejsce (ex aequo).  
 
W kategorii III – klasy IV-VI szkoły podstawowej Julia Kola-
no zdobyła I miejsce (ex aequo), Amelia Sztaba – II miejsce, 
Karolina Marut, Karolina Adamczyk, Aleksandra Kuryś, Agata 
Żak – III miejsce.  
      Z.B. 

„Śpiewamy przeboje naszych rodziców lata 

70’ 80’ 90’” w Raniżowie 
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Od 7 listopada 2021 r.  wydawane są nowe dowody osobiste 
z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobi-
stego. Dzięki temu nowe dowody osobiste są bardziej bezpiecz-
ne. 
 
Złożenie wniosku o dowód (pobranie odcisków palców) oraz 
odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty 
w urzędzie. Jeżeli dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o do-
wód rodzic może złożyć elektronicznie. 
 
Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej 
dowodu osobistego, jest to druga cecha biometryczna.  Pierw-
sza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 
r., to wizerunek twarzy. Odciski nie są pobierane od: 
 

 dzieci poniżej 12 roku życia, 

 osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie 
niemożliwe. 

 
Jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożli-
we (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód 
osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy. 

Nowe dowody osobiste 

Zakończył się remont budynku przeznaczonego m.in. na biblio-
tekę. Odbioru robót budowlanych dokonano 3.12.2021 roku. 
Odpowiedzialnym za wykonanie prac był Pan Krzysztofa Fur-
tak z Jaty. 

 

Komisja dokonująca odbioru oceniła jakość prac oraz ich este-
tykę wykonania na wysokim poziomie.  
 
W ramach prac wykonano: instalację elektryczna i komputero-
wa, instalacje wod-kan-CO-gaz, stolarkę drzwiowa, szpachlo-
wanie, malowanie, remont łazienek, remont schodów. Wykona-
no także podjazd dla niepełnosprawnych i parking.  
 
Dotychczas biblioteka mieściła się w starej szkole, obecnie 
zostanie przeniesiona do nowo wyremontowanych pomieszczeń 
w nowej lokalizacji nowy Nart 46. W budynku tym przed laty 
funkcjonował ośrodek zdrowia, a od dłuższego czasu stał on 
pusty, mimo mającego w sobie potencjału, który poprzez wyko-
nanie remont wykorzystano.  

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów 
Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. 
 
Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu 
osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia. Pod-
pisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć 
podpisu. 
 
Nowe dowody osobiste są ważne przez: 
 

 10 lat – dla osób od 12. r. życia, 

 5 lat – dla osób do 12. roku życia, 

 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można 
pobrać odcisków palców. 

 
W związku z wprowadzeniem nowego wzoru dowodu osobi-
stego nie ma konieczności wymiany wydanych dotychczas 
dokumentów, gdyż zachowują one ważność do terminów w 
nich wskazanych. 
 

R.S. 

Pięknie wyremontowane pomieszczenia cieszą oko i z pew-
nością będą służyć długie lata mieszkańcom Nowego i Stare-
go Nartu oraz czytelnikom korzystającym z biblioteki.   
 
Modernizacja została przeprowadzona w ramach Programu 
Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie realizowane w 
ramach projektu  „Biblioteka w Nowym Narcie na nowo”.  
 
Projekt ten został napisany przez Gminne Centrum Kultury w 
Jeżowem. Składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi 
Markowi Stępakowi za wsparcie i pomoc przy realizacji 
wniosku oraz Radzie Gminy Jeżowe za przychylność i udzie-
lenie wsparcia finansowego na wkład własny.   
 
Całkowita wartość zadania wyniosła 208 272,20 zł. brutto z 
czego dofinasowanie z Ministerstwa Kultury wniosło 85 
000,00 zł.      Z.B. 

Zakończenie adaptacji i remontu  

w Bibliotece Publicznej w Nowym Narcie 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego fun-
duszu celowego”. 
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Gmina Jeżowe po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w 
formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji 
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025”. W tym roku wsparcie otrzymały nie 
tylko szkoły podstawowe, ale także placówki wychowania 
przedszkolnego.  

 

Poniżej wykaz szkół, których organem prowadzącym jest Gmi-
na Jeżowe wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finan-
sowego: 

Ponadto kolejne dwie placówki szkolne złożyły wnioski o 
wsparcie finansowe na 2022 rok w ramach Priorytetu 3.  

 

Otrzymane wsparcie finansowe mogły być wykorzystane w 
odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego m in. na 
zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci 
w wieku 3–6 lat, realizację działań promujących czytelnictwo. Z 
kolei szkoły  mogły otrzymane środki przeznaczyć na zakup 
książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących 
podręcznikami, a także zakup nowych elementów wyposażenia 
do bibliotek szkolnych, czy też realizację działań promujących 
czytelnictwo. 

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki 
Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, 
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Opera-
tora Priorytetu 3. 

       
      P.O. 

Siedem szkół podstawowych z gminy Jeżowe otrzyma dofinan-
sowanie wyposażenia pracowni, w ramach rządowego programu 
"Laboratoria przyszłości". Jest on częścią pakietu "Polski Ład". 
 
To pierwszy tego typu program. Wszystkie złożone wnioski o 
dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach "Laboratoriów Przy-
szłości" otrzymały dofinansowanie. Łącznie to 340 tys. złotych. 
Kwota dofinasowania uzależniona była od liczby uczniów w 
danej szkole. Placówki otrzymały  od 30 tys. do 70 tys. złotych: 

 Za te pieniądze mogą zostać kupione m.in. komputery, drukarki 
3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, sprzęt fotograficzny . Są 
wśród nich pozycje obowiązkowe, które muszą się znaleźć w 
każdej pracowni oraz takie, które szkoły wybiorą według wła-
snego uznania. 
 
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i 
technicznych wśród uczniów. Wzrost innowacyjności oraz roz-
wój technologiczny spowodował, że umiejętności matematycz-
ne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są 
dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.  
Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i 
uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i 
praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów - 
twierdzi Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
 
Część sprzętu ma być kupiona jeszcze w tym roku. Laboratoria 
Przyszłości mają ruszyć od 1 września 2022 r. 
      M.K. 

Doposażenie bibliotek szkolnych 
340 tysięcy złotych z programu 

"Laboratoria przyszłości" 

Nazwa szkoły Kwota dofina-
sowania 

PSP  JEŻOWE- PODGÓRZE 60 000 zł 
PSP IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W JEŻOWEM
-KAMERALNEM 

30 000 zł 

PSP IM. STANISŁAWA STASZICA W JEŻOWEM CEN-
TRUM 

70 000 zł 

PSP IM. JANA PAWŁA II W GROBLACH 60 000 zł. 
PSP W JACIE 60 000 zł 

PSP  IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM NARCIE 30 000 zł 

PSP IM.ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W CHOLEWIANEJ 
GÓRZE 

30 000 zł 

We wrześniu br. zastępca 
wójta Michał Wasyliszyn 
wręczył akt nadania stopnia 
awansu zawodowego nau-
czyciela mianowanego Pani 
Joannie Sudoł obecnie za-
trudnionej jako nauczyciel 
języka angielskiego w PSP 
w Jacie. 
 
Akt nadania stopnia awan-

su zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela 
i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nau-
czyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy 
o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy 
i umiejętności zawodowych.  
 

Pani Joannie składamy gratulacje i życzymy satysfakcji z osią-
gnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji 
podejmowanych wyzwań. 

P.O. 

Awans zawodowy 

Nazwa szkoły 
dofinanso-
wanie 

PSP  im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze 3000,00 zł 

PSP im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem  4000,00 zł 

PSP im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem 
(oddział przedszkolny) 

1500,00 zł 

PSP im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie 4000,00 zł 

PSP im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie (oddział przed-
szkolny) 

2500,00 zł 
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