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Wójt z absolutorium i wotum zaufania 
 
Na LVI sesji Rada Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi 
Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi wotum zaufania 
oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 
rok.  

Sesja absolutoryjna to obok budżetowej najważniejsza 
sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwier-
dzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania  
finansowego organu wykonawczego w danym roku  
budżetowym. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wotum zau-
fania zostało udzielone jednogłośnie, z kolei za przyję-
ciem uchwały o udzielenie absolutorium  opowiedziało 
się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Panu Wójtowi gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów oraz owocnej pracy na 

rzecz naszego samorządu! 

 
    Więcej, str. 2 
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28 czerwca odbyła się LVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas 
której Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi zostało 
udzielone wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2021 rok. 

Porządek sesji przedstawiał się następująco: otwarcie sesji, 
sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad, 
przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji, przyjęcie 
protokołu z obrad ostatniej sesji, informacja o pracy Wójta Gmi-
ny za okres między sesjami, informacja o pracach Komisji Rady 
Gminy za okres między sesjami,  przedstawienie raportu o stanie 
gminy Jeżowe za 2021r., debata nad raportem o stanie gminy, 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe 
wotum zaufania, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budże-
tu Gminy Jeżowe za 2021r., przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gmi-
ny za 2021r., odczytanie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Jeżowe, przedstawienie przez Komisję Rewizyjną 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Jeżowe, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Jeżowe za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za 2021r., podjęcie uchwały w sprawie dokona-
nia zmian w budżecie gminy na 2022r., wolne wnioski i zapyta-
nia, zamknięcie obrad. 

Najważniejsze spośród wszystkich były uchwały dotyczące przy-
jęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium 
które obok uchwały budżetowej są najważniejszymi podejmowa-
nymi przez radę aktami w skali całego roku. 

Wcześniej jednak przedstawiony został raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku po-
przednim, w szczególności realizację polityk, programów i stra-
tegii, uchwał rady gminy. Kolejnym etapem była debata nad ra-
portem, po której przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem 
wójtowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 15 rad-
nych, którzy jednogłośnie  udzielili wotum zaufania. 

Rada zatwierdziła również sprawozdanie z wykonania budżetu 
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Rzeszowie. Następnie Radni  przystąpili do głosowania nad 
udzieleniem wójtowi absolutorium. Absolutorium to jeden z naji-
stotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad 
działalnością wójta. Uchwałę tę rada gminy podejmuje bez-
względną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 
W wyniku głosowania Wójtowi Gminy Jeżowe zostało udzielone 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  Za przy-
jęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu 

Po ogłoszeniu wyników Wysoka Rada wraz z Sekretarzem Gmi-
ny złożyli Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi gratula-
cje oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju gminy i jej 
mieszkańców. W swoim wystąpieniu wójt podziękował za udzie-
lone absolutorium oraz całokształt współpracy. 

 
Panu Wójtowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 

oraz owocnej pracy na rzecz naszego samorządu! 

 
      P.O. 
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Wójt z absolutorium i wotum zaufania 

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ! 

            Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las. 
           I niebo i słońce i wolny wspaniały czas!... 
 
Nareszcie nadeszły długo wyczekiwane wakacje, czas zasłużone-
go odpoczynku.  
Za nami kolejny rok szkolny, czas wytężonej pracy całej społecz-
ności szkolnej. Gratuluję wszystkim uczniom wyników i promocji 
do następnych klas, a ósmoklasistom ukończenia szkoły, życząc 
jednocześnie powodzenia i sukcesów na wyższym szczeblu edu-
kacji. 
Pragnę podziękować dyrektorom, nauczycielom, pracownikom 
szkół oraz przedszkoli za współpracę w realizacji zadań. Dziękuję 
za wszystkie starania wkładane w wychowanie i edukację młode-
go pokolenia, za efektywną pracę,  cierpliwość i wyrozumiałość. 
Swoje słowa uznania kieruję również do rodziców i opiekunów. 
Niezwykle cenna w procesie edukacji jest Wasza praca i zaanga-
żowanie. Jesteście blisko swoich dzieci, motywując ich i wspiera-
jąc w rozwoju. 
 
Drodzy Uczniowie!  
Na te nadchodzące miesiące życzę udanego i spokojnego wypo-
czynku. Niech to będzie czas niezapomnianych przygód. W okre-
sie wakacji bądźcie ostrożni i pamiętajcie o swoim bezpieczeń-
stwie. 
 

Wójt Gminy Jeżowe 
Marek Stępak 

Zakończenie sezonu artystycznego          str.14 

Doposażenie bibliotek szkolnych               str.15 
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Rozpoczynamy ważną inwestycję.  
Umowa w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład podpisana. 

W dniu 27 maja br. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy 
kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha oraz Piotra Wałka 
i Wiesława Bełzaka reprezentujących firmę Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa PRIMBUD 
Sp. z o. o. zawarli umowę na realizację zadania pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz  
z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno 
kanalizacyjnej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wartość inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 
10 947 000,00 zł.  
 

Prace mają zostać zakończone do 02.10.2023 r. 
 

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Nar-
cie, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cholewianej Gó-
rze, a także modernizację i dostosowanie istniejących przepom-
powni ścieków do wymaganej przepustowości wraz  
z monitoringiem i automatyką, montaż wodomierzy z radio-
wym monitoringiem zużycia wody, budowę studni monitorują-
cych przepływ wody na sieci wodociągowej oraz monitoring 
ujęć wody. 
 

Projekt jest możliwy dzięki pozyskanemu przez Gminę Jeżowe 
wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 405 000,00 zł. 

D.L. 

Gazeta Jeżowska 

Kolejne potężne środki  
dla Gminy Jeżowe 

Jest nam miło poinformować, że Gmina Jeżowe po raz kolejny 
uzyskała wysokie dofinansowanie ze środków Programu Inwe-
stycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Tym ra-
zem jest to kwota  w wysokości 8 900 000 zł. Jest to wspaniała 
wiadomość dla naszych mieszkańców. Otrzymane środki zostaną 
przeznaczone na dwa zadania. 

Pierwsze zadanie będzie obejmować przebudowę i rozbudowę 
dróg gminnych publicznych nr 102312R, 102315R, 102317R 
położonych w msc. Jeżowe. W ramach realizacji zadania zapla-
nowano wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej na-
wierzchni, przebudowę zjazdów, przebudowę i budowę chodni-
ka, budowę zatok postojowych, przebudowę odwodnienia w po-
staci rowów lub kanalizacji deszczowej do odbiorników, budowę 
lub przebudowę przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci 
uzbrojenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacunkowa wartość zadania to 4 300 000,00 zł 

Termin realizacji: sierpień 2022 – czerwiec 2024 

Przedmiotem kolejnej inwestycji jest rozbudowa/przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki polegająca na 
budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m z której będą 
mogli korzystać piesi. Inwestycja planowana jest   
w trzech msc. na terenie gminy Jeżowe tj. Jeżowe Kameralne, 
Jata oraz Sójkowa. W ramach realizacji zadania przewidziano 
również budowę zatok autobusowych, przejść dla pieszych, bu-
dowę kanalizacji deszczowej, a także przebudowę/budowę nie-
zbędnej infrastruktury. 
 
Szacunkowa wartość to zadania 4 800 000,00 zł 
Termin realizacji: sierpień 2022 – czerwiec 2024 

Pragniemy serdecznie podziękować Wiceministrowi Infrastruk-
tury Rafałowi Weberowi oraz Senator Janinie Sagatowskiej za 
nieocenioną życzliwość i wsparcie.  Dzięki Państwa pomocy 
zrealizujemy kolejne bardzo ważne inwestycje, które w znaczny 
sposób poprawią standard życia mieszkańców. Dziękujemy za 
dostrzeganie potrzeb naszej Małej Ojczyzny! 

M.W. 
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Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez 
Gminę Jeżowe dofinansowania ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów kwalifikowal-
nych, tj. 2 388 414,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt realizacji całej inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
wyniósł 3 068 896,04 zł. 
 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp.  
z o.o.  
 

Realizacja inwestycji miała na celu powstanie nowych terenów 
pod budownictwo mieszkalne oraz poprawę warunków komu-
nikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach pierwszego zadania w miejscowości Jeżowe Cen-
trum wykonano 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”. Powstał także plac do za-
wracania 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 drugie obejmowało budowę drogi w miejscowości 
Cholewiana Góra o łącznej długości 560 m i szerokości 5 m, 
chodnika, zatok postojowych wraz z urządzeniami odwadniają-
cymi 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 zjazda-
mi. 
 

Trzecia inwestycja drogowa obejmowała budowę drogi w miej-
scowości Groble o łącznej długości 340 m i szerokości 5 m, 
rowów, placu do zawracania oraz zjazdów indywidualnych,  
a także skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1081R.                
           U.B. 
 

Budowa dróg gminnych w ramach  
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

zakończona! 

Dnia 26 maja br. dokonano odbioru końcowego robót budowla-
nych dla zadań 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 miej-
scowości Jeżowe, gmina Jeżowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Budowa drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 0+560  
w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 do km 
0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe”. 
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Pracownicy Urzędu Gminy Jeżowe wraz z pracownikami Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Jeżowem włączyli się w akcję 
„Czysty Powiat Niżański”. 
 

W dniu 12 maja pracownicy UG udali się w teren posprzątać od-
cinek rzeki Jeżówka i drogi gminne. Zbierali śmieci znajdujące 
się bezpośrednio na powierzchni wody lub na nawisach przy-
brzeżnych, poboczach dróg, rowach, w parku oraz na placu zabaw 
i w okolicach zalewu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze swojej strony pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich, jednostkom OSP, 
szkołom, Gminnemu Centrum Kultury, Sołtysom i Radom Sołec-
kim za łączenie się w akcję sprzątania wybranych miejsc publicz-
nych w naszej gminie. 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na dużą ilość zebranych odpadów zwracamy się do 
mieszkańców z prośbą: 

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o estetyczny wygląd naszej gmi-
ny i zdrowie mieszkańców apelujemy, aby nie wyrzucać śmieci 
do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. Rozkładają-
ce się odpady na dzikich wysypiskach nie tylko szpecą, ale są też 
powodem zatruwania gleby lub mogą być przyczyną pożarów. 

Nie wylewajmy również ścieków na pole i nie spalajmy odpadów 
w domowych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam sa-
mym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku  
w którym żyjemy. 

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz 
samorządowych, ale także mieszkańców. To od Nas zależy czy 
otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. Nie za-
śmiecajmy i nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy ra-
zem o ład i porządek w gminie! 

 

D.H. 

W niedzielę 5 czerwca, na terenie zbiornika wodnego "Kowale" 
odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci Rywalizację zorganizo-
wało Stowarzyszenie Wędkarskie "Karp" w Jeżowem. W zawo-
dach wzięło udział 61dzieci, towarzyszyli im rodzice i opiekuno-
wie. Były nagrody i pamiątkowe dyplomy. Najlepsi otrzymali też 
puchary. Zawody odbywają się cyklicznie od kilku lat. Z roku na 
rok cieszą się coraz większą popularnością. Już dzisiaj zaprasza-
my na kolejną rywalizację.  

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:  

I miejsce Robert Kowal z Jeżowego 

II miejsce Dawid Karaban z Jeżowego 

III miejsce Jakub Kopeć z Cholewianej Góry.                      S.Sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody wędkarskie Sprzątamy naszą gminę 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
dofinansuje bieżnię w Cholewianej Górze 

Sejmik Województwa Podkarpackiego zatwierdził pozytywnie  
i udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania pn.   Akty-
wizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury 
lekkoatletycznej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021 – 2025.  
 
Celem projektu jest utworzenie bieżni lekkoatletycznej wraz ze 
skocznią do skoków w dal przy istniejącym boisku wielofunkcyj-
nym. W bliskiej odległości znajduje się Szkoła Podstawowa  
w Cholewianej Górze. W ramach projektu wykonana zostanie 
bieżnia sportowa do biegu na dystansie 60 m z trzema torami o 
nawierzchni z mączki ceglanej oraz skocznia do skoków w dal z 
wykorzystaniem jednego toru bieżni jako rozbieżni. 
Najmłodsi mieszkańcy zyskają miejsce aktywnej zabawy na 
świeżym powietrzu, poprawi się jakość spędzania wolnego czasu 
szczególnie w dobie dzisiejszej technologii, gdzie zanikają więzi 
pomiędzy rówieśnikami. 
 
Szacunkowa wartość zadania to 41 706,23 zł, z czego 12 000,00 
zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego  
w ramach PPOW na lata 2021-2025.  

D.L. 
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Dnia 10 czerwca br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 

102311R w miejscowości  Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w miejscowości Cholewiana Góra wraz z 

wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” . 

W ramach zadania na drodze gminnej Nr 102311R w miejscowości Jeżowe oraz na drodze gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze)  

w miejscowości Cholewiana Góra powstały wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej wraz  

z oświetleniem zarówno przejścia, jak i strefy oczekiwania, chodnik o długości 200 m, odwodnienie, zjazdy oraz zamontowane zostały 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  

Jest to inwestycja, która istotnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców poprzez uspokojenie 

znacznego ruchu. 

Realizowane przez gminę zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 80% kosz-

tów kwalifikowalnych, tj. 253 525,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 316 906,92 zł.  

Wykonawcą inwestycji był Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Pana Krzysztofa Pieli.  

                      U.B. 

Bezpieczne przejścia 
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W dniu 15 maja 2022 r podczas Gminnych obchodów Dnia Stra-
żaka, swój jubileusz – 110 lat działalności obchodziła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Jeżowem. 
 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji druhów, któ-
rą odprawił ks. proboszcz kapelan strażaków Krzysztof Pałac. Po 
niej strażacy i zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy, prowa-
dzeni przez Orkiestrę Strażacką Dętą Gminy Jeżowe, oraz poczty 
sztandarowe jednostek OSP przeszli na plac przy remizie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To właśnie tu miały miejsce główne uroczystości jubileuszowe.  
Z życzeniami dla druhów – strażaków do Jeżowego przyjechali: 
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Poseł na 
Sejm RP P. Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Jerzy 
Paul, V-ce prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie P. Bogu-
sław Kida starosta niżański P. Robert Bednarz, Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jan Pac, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Gabriel Waliłko, komen-
dant powiatowy PSP w Nisku st. bryg. Krzysztof Skrzypek, a 
także Wójt Gminy P. Marek Stępak wraz z radnymi Rady Gminy 
Jeżowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileuszowe obchody 110-lecia OSP Jeżowe były doskonałą 
okazją, aby przypomnieć historię jednostki, ludzi którzy zapisali 
się na kartach tworzenia tej formacji.  
 
Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania 
dla naszych strażaków ochotników za ich społeczną służbę oraz 
działalność ratowniczą. 
 
Wręczono złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Otrzymali 
je dh Łukasz Kalinowski i dh Kazimierz Miazga. 

Jubileusz 110 -lecia OSP Jeżowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas uroczystości wręczono złote medale „Za zasługi dla 
pożarnictwa”. Otrzymali je dh Łukasz Kalinowski i dh Kazimierz 
Miazga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” odebrał dh Adam 
Rurak,  zaś brązowe „Za zasługi dla pożarnictwa” dh Bartłomiej 
Kołodziej, dh Dariusz Olko i dh Dominik Mul. 
 

Ponadto Wójt Gminy P. Marek Stępak i Przewodniczący Rady 
Gminy Jeżowe P. Marian Koc przygotowali dla zasłużonych 
druhów jednostki OSP Jeżowe pamiątkowe statuetki: dh Marek 
Bładek, dh Henryk Ożóg, dh Andrzej Kołodziej, dh Michał  
Piędel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu oficjalnych uroczystościach zaproszeni goście, 
druhny i druhowie udali na wspólny poczęstunek który został 
przygotowany przez stowarzyszenie „Kobiety z pasją”. 
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Rys historyczny OSP Jeżowe 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem powstała w 1912 roku ini-
cjatywy księdza Franciszka Skarby i księdza Józefa Tokarskiego. 
Jednostka liczyła 24 członków a skład pierwszego zarządu przed-
stawiał się następująco: 
1. Bajek Michał – Naczelnik 
2. Ożakiewicz Feliks – Komendant Oddziału Wodnego 
3. Werc Kazimierz – Komendant Oddziału Ratunkowego 
Dla zorganizowanej Straży zakupiona zostaje pierwsza ręczna 
sikawka przenośna. W tym roku OSP Jeżowe brała już udział  
w gaszeniu dużego pożaru zabudowań wiejskich, których powstał  
na terenie wsi Jeżowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 1913 roku wybudowana została pierwsza remiza na działce 
obok kościoła. 
 

Dwa lata później z funduszu gminnego i składek mieszkańców 
wsi Jeżowe zostaje zakupiona większa sikawka przewoźna 4-
kołowa. 
 

Po zakończeniu I wojny światowej do rozwoju OSP Jeżowe  
w dużym stopniu przyczynił się Kierownik Szkoły Powszechnej 
Rudolf Baumberger, który prowadził m.in. dla strażaków szkole-
nia bojowe. 
 

W 1922 roku na działce plebańskiej została wybudowany nowy 
budynek drewniany kryty dachówką, który służył za remizę dla 
OSP Jeżowe do roku 1960. 
W latach 1939-44 pomimo okupacji niemieckiej OSP Jeżowe 
prowadziło nadal swoją działalność i liczyło 20 członków. 

W 1958 r. Jednostka otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożar-
nych w Nisku wóz konny i motopompę M-800. W 1959 roku stara-
niem ówczesnego zarządu rozpoczęto starania o budowę nowej remi-
zy. 
 

Jeszcze w tym samym roku członkowie OSP Jeżowe wykonali w 
czynie społecznym fundamenty pod budowę nowej remizy strażac-
kiej. Dalsza budowa była prowadzona dzięki poparciu Gromadzkiej 
Rady Narodowej i Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Nisku 
oraz społeczeństwa wsi Jeżowe, które przyznało z lasu serwitutowego 
drzewo na dach remizy. Budowę remizy zakończono w 1961 r. 
 

W 1963 r. OSP Jeżowe otrzymuje od Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnych w Nisku samochód do przewożenia sprzętu pożarniczego. 
 

Lata sześćdziesiąte to okres dalszego rozwoju jednostki. Powstaje 
drużyna żeńska, zabudowana zostaje świetlica, w której działa stra-
żackie kino. 
 

W 1969 r. Jednostka otrzymuje samochód pożarniczy Star 25.  
28 maja 1972 r. odbyła się uroczystość 60-lecia powstania jednostki 
OSP Jeżowe i wręczenia sztandaru jednostce. 
 

W 1982 r. dzięki staraniom Zarządu OSP Jeżowe Jednostka otrzyma-
ła samochód pożarniczy marki Żuk wraz z wyposażeniem i staje się 
jednostką Typu S-2. 
 

W 1985 r. zostaje zarejestrowana Strażacka Orkiestra Dęta, która 
działa przy kościele parafialnym pod dyrekcją organisty Pana Stani-
sława Wrony. 
 

W 1987 r. zostaje rozpoczęta rozbudowa remizy strażackiej. Rok 
później jednostka otrzymuje od Komendy Rejonowej Straży Pożar-
nych w Stalowej Woli samochód pożarniczy Jelcz 315. 
Otwarcie rozbudowanej remizy dokonano w dniu 29 września 1991 r. 
w obecności wielu znakomitych gości. 
 

Jednostka bierze udział w zawodach szczebla gminnego, rejonowego 
i wojewódzkiego zajmując wysokie lokaty. Aktywnie działa również 
orkiestra, biorąc udział w wielu uroczystościach, a także w przeglą-
dach strażackich orkiestr dętych. 
 

W dniu 17 maja 1992 r. OSP Jeżowe obchodziła 80-lecie swojego 
istnienia. Uroczystości te były połączone z Wojewódzkim Festiwa-
lem Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 

Z okazji 80-lecia OSP Jeżowe zostało odznaczone „Złotym Medalem 
dla Pożarnictwa”. 
 

W 1998 r. Urząd Gminy Jeżowe zakupił dla Jednostki samochód 
Marki Lublin III.W kolejnych latach Jednostka jest doposażona w 
sprzęt i umundurowanie zakupywane ze środków funduszu KSRG. 
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Rok 2006 przyniósł spore zmiany w naszej jednostce. Powołany 
został nowy zarząd OSP który podjął uchwałę o poprawę stanu 
obiektów OSP, zakupu nowego samochodu pożarniczego oraz 
zagospodarowania terenu należącego do jednostki.  
 

W 2010 r. dwukrotnie druhowie OPS Jeżowe ofiarnie nieśli po-
moc poszkodowanym mieszkańcom w wyniku lokalnej powodzi. 
Jest to także rok, w którym jednostka otrzymuje upragniony no-
wy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. Sa-
mochód, który zostaje zakupiony ze środków regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
i Urzędu Gminy Jeżowe. W tym roku wyremontowany został 
również garaż oraz wykonana została termoizolacja budynku 
wraz z elewacją zewnętrzną całego obiektu. 
 

W dniu 3 maja 2011 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie  
i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
 

3 maja 2012 r. odbyła się uroczystość 100-lecia OSP Jeżowe  
i Powiatowego Dnia Strażaka, w trakcie której jednostka otrzy-
mała nowy sztandar i odznaczona została Złotym Znakiem 
Związku. 
 

W kolejnych latach w budynku remizy wykonano wiele prac 
remontowych, a jednostka zakupiła i pozyskała wiele nowego 
sprzętu. W 2017 r. po adaptacji poddasza oddano do użytku po-
mieszczenie socjalno-biurowe. W tym samych roku Samorząd 
Gminy Jeżowe zakupił i przekazał jednostce nowy samochód 
GLM Fiat Ducato, a rok później jednostka otrzymała  

z Komendy Powiatowej PSP w Nisku samochód operacyjny Sko-
da Oktavia.  

W 2020 roku z Komendy Powiatowej PSP w Nisku zostaje prze-
kazany samochód pożarniczy Ratownictwa Technicznego Marki 
Iveco, który zwiększył potencjał ratowniczy naszej jednostki. W 

tym samym roku zostaje oddany do użytku nowy dwustanowi-
skowy garaż . 

W ostatnich  latach dzięki staraniom druhów pozyskano środki  

finansowe z różnych źródeł na doposażenie jednostki. Otrzymali-
śmy wsparcie między innymi  z  Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Funda-
cji Polskiej Grupy Energetycznej,  Fundacji Orlen, Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  

22 maja 2021 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. 

Aktualny skład zarządu przedstawia się następująco: 

 Leszek Rogala - Prezes 

 Adam Rurak - Wiceprezes-Naczelnik 

 Łukasz Kalinowski - Wiceprezes 

 Dominik Mul - Zastępca naczelnika 

 Tadeusz Bizior - Skarbnik 

 Sławomir Pikor - Członek 

 Andrzej Kołodziej - Sekretarz 

 Kazimierz Miazga- Gospodarz 

 Henryk Ożóg - Członek zarządu 

 

Komisja Rewizyjna 

 Łukasz Piela – Przewodniczący 

 Mateusz Bielecki - Członek 

L.R. 
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25 maja br. Wójt Gminy Jeżowe ogłosił drugi nabór wniosków  
o przyznaniu dotacji na rozwój sportu na terenie  
Gminy Jeżowe  na rok 2022.  
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła 1 oferta: GKS 
Groble. Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonego wnio-
sku, w oparciu o posiadaną dokumentację przyznano GKS Gro-
ble dotacje w wysokości 25 000,00 złotych.  

K.B. 
 

Drugi nabór wniosków o przyznaniu dotacji 
na rozwój sportu na terenie  
Gminy Jeżowe  na rok 2022 Dzienny Dom Pomocy w Nowym Narcie to miejsce, w którym 

takie pojęcia jak nuda i samotność nie istnieją. Każda starsza 
osoba może spędzić  tu miło czas. 
Proponujemy różnorodne atrakcyjne zajęcia: 
* poranna gimnastyka lub spacer… 
* wspólne gry,śpiew i słuchanie muzyki… 
* zajęcia plastyczne i rękodzielnicze … 
* wspólne świętowanie….. 
Serdecznie zapraszamy kobiety, które ukończyły 60 lat 
oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat 
Nie trzeba martwić się o dojazd, bus podjeżdża do miejsca za-
mieszkania lub w inne umówione wcześniej miejsce. 
W ramach zajęć oferujemy śniadanie oraz dwudaniowy 
obiad,kawę, herbatę… 
Odpłatność za pobyt w DDP jest kalkulowana na podstawie po-
siadanych dochodów (0d 0zł do 200zł miesięcznie) 
 

- Wszelkie formalności można załatwić w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Jeżowem tel.158794900 lub Dziennym Domu Po-

mocy tel. 153066122. 
H.Z. 

Zapraszamy!!! 

Dzienny Dom Pomocy w Nowym Narcie 
ZAPRASZA! 

Ogłoszono dwa konkursy  
na dyrektorów szkół 

01 czerwca br. Wójt Gminy Jeżowe ogłosił konkurs na stanowi-
sko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem. Termin składania ofert 
upłynął 20.06.2022 r.  O dalszym przebiegu konkursu poinfor-
mujemy w kolejnym numerze. 
 
Z kolei 12 kwietnia ogłoszony został konkurs na stanowisko dy-
rektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem. 
Zainteresowani mogli składać dokumenty do 06 maja.  W drodze 
konkursu wyłoniono nowego dyrektora Pana Marka Sękiela, któ-
ry powyższe stanowisko obejmie z dniem 1 września. Do końca 
roku szkolnego funkcję tę pełnić będzie Pani Wiesława Drabik.  
 
Panu Markowi Sękielowi gratulujemy i życzymy  samych uda-
nych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy  
z pracownikami wychowankami, rodzicami . Życzymy wszelkiej 
pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji 
zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów. 
          P.O. 

Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa podczas sezonowej 
zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych mieszkańcy 

mogą oddawać wyłącznie szkło okienne pochodzące z demonta-
żu okien (bez ram okiennych) zapakowane w plastikowe wiadra 

bądź kartonowe pudła pozwalające na bezpieczne przeniesienie 
odpadów.  

Ramy okienne natomiast należy oddać podczas sezonowej 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wynika to z faktu, że 

szkło i ramy okienne to dwa inne rodzaje odpadów posiadające 
zupełnie inne kody odpadów i instalacja od której odpady są póź-

niej przekazywane nie jest w stanie ich przetworzyć jeżeli, są one 
w całości. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: 

1. JEŻOWE-PODGÓRZE, JEŻOWE-PIKUŁY, JEŻOWE-
ZABORCZYNY, KRZYWDY 14.09.2022 r. 

2. CHOLEWIANA GÓRA, GĘSIÓWKA, POGORZAŁKA, 
NOWY NART, STARY NART, JEŻOWE- ZAGOŚCINIEC 
22.09.2022 r. 

3. JEŻOWE-KAMERLANE, JEŻOWE-ZAGRODY, JATA, 
SÓJKOWA, ZALESIE 15.09.2022 r. 

4. JEŻOWE CENTRUM, GROBLE, SIBIGI 01.09.2022 r. 

A.K. 

Informacja odnośnie 
odbioru zdemontowanych okien 
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3 Maja w Gminie Jeżowe II Wojewódzkim Konkursie Wokalnym 
„ŚPIEWAJKA 2022” 

Martyna Kołodziej i Martyna Łukasiewicz reprezentowały GCK 
Jeżowe w II Wojewódzkim Konkursie Wokalnym 
„ŚPIEWAJKA 2022”. 
Dziewczynki zostały zakwalifikowane do przesłuchań finało-
wych z pośród 160 osób zgłoszonych do konkursu. Znalazły się 
wśród 36 finalistów. Wokalistów oceniało wysoce profesjonalne 
Jury. 
Martyna Kołodziej wykonująca piosenkę pt. „Lis ekolog” wy-
śpiewała sobie II miejsce w I kat. wiekowej. 

Serdecznie gratulujemy!!! 
Dziewczynki szlifują wokal pod opieką Pani Instruktor Katarzy-
ny Rokoszyńskiej. 
Składamy również podziękowania Organizatorom konkursu za 
profesjonalizm, nagrody, poczęstunek i miłą atmosferę. 
      GCK 

Kolejne sukcesy mażoretek “Fortis” 

1 maja 2022 r. mażoretki „Fortis” z Jeżowego brały udział  
w X Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Południowo-
Wschodniej w miejscowości Pustków-Osiedle. 
Nasze mażoretki zajęły: 
II miejsce w kat. mażoretki klasyczne, seniorki, defilada 
II miejsce w kat. mażoretki klasyczne, seniorki, scena 
II miejsce w kat. minoformacja, flaga, seniorki 
II miejsce w kat. show seniorki 
Mażoretki przygotowała instruktorka Pani Iwona Zaguła. Gratu-
lujemy.  
 

ZŁOTO DLA MAŻORETEK 
 

24 kwietnia br. w Kamieniu odbyły się Mistrzostwa Mażoretek 
Okręgu Południowo-Wschodniego organizowane przez Związek 
Sportowy Mażoretek oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Kamieniu. 
 
Mażoretki „Fortis” z Jeżowego zajęły: 
 
I miejsce w kat. Show układ sceniczny seniorki 
II miejsce w kat. flaga miniformacje seniorki 
IV miejsce w kat. baton classic defilada seniorki 
IV miejsce w kat. baton classic układ sceniczny seniorki.  

GCK 
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych  
sukcesów! 

We wtorek, trzeciego maja, obchodziliśmy jak co roku kolejną 
rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji, jak rów-
nież święto Matki Bożej Królowej Polski, ściśle związane z hi-
storią Polski. Dzień ten jest okazją do manifestowania uczuć 
patriotycznych wzorem naszych przodków, którzy w artykułach 
Konstytucji 3 Maja upatrywali spełnienia części zobowiązań, 
jakie ślubował Jan Kazimierz przed wizerunkiem Matki Bożej, 
oddając Jej w opiekę polski naród. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystości trzeciomajowe w Jeżowem rozpoczęły się zbiórką 
przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury, skąd prowadzony 
przez Orkiestrę Dętą Gminy Jeżowe, poczty sztandarowe i harce-
rzy korowód wyruszył do kościoła pw. Narodzenia NMP. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Pa-
łac. Po Mszy Świętej zgromadzeni wierni udali się z procesją 
pod Pomnik Poległych na lokalnym cmentarzu.  
 

Zwieńczeniem gminnych obchodów tej radosnej rocznicy był 
zaprezentowany w sali widowiskowej remizy OSP w Jeżowem 
program okolicznościowy, przygotowany przez wykonawców 
związanych z GCK: orkiestrę dętą, zespół śpiewaczy 
„Jeżowianie", grupę artystyczną pod kierownictwem pani Marii 
Kopacz oraz dziecięcy zespół wokalny kierowany przez panią 
Katarzynę Rokoszyńską. Miejscowa publiczność nagrodziła wy-
stępujących gorącymi brawami. Wydarzenie uświetnili swą 
obecnością przedstawiciele Samorządu, m.in. Wójt Gminy Jeżo-
we Marek Stępak i Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc,  
a także dyrektorzy szkół – pani Katarzyna Sudoł z ZS w Jeżo-
wem - Centrum i pani Anna Piędel z PSP w Groblach. 
Podtrzymując nastrój radosnego celebrowania 231. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pamiętajmy o naszej Ojczyźnie  
i bądźmy dumni z bycia Polakami nie tylko od święta, ale i na co 
dzień. 

GCK 
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Biblioteki Publiczne Gminy Jeżowe oraz świetlice 
wiejskie wzięły udział w akcji „Czysty Powiat Niżań-
ski”.  
 

Dzieci pod opieką bibliotekarzy oraz pracowników 
świetlic posprzątały ulice i otoczenie wokół świetlic  
i bibliotek. Dzieci miały dużo frajdy wykonując te po-
żyteczne prace. Sama akcja o charakterze proekologicz-
nym i edukacyjnym z pewnością wpłynie na wzrost 
świadomości,  jak ważne jest dbanie o czystość otocze-
nia w którym żyjemy. 

GCK 
 Jak co roku 1 czerwca dzieci obchodziły swoje święto. Pracownicy Bi-

bliotek i Świetlic wiejskich przygotowali bogaty program rozrywkowy 
dla dzieciaków.  

GCK 

ŚWIETLICE 
 

Uruchomione zostały zajęcia w świetlicy w Starym 

Narcie. Opiekunem świetlicy jest Pani Bibliotekarz 
Barbara Marut. Świetlica jest miejscem, w którym 

dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić 
czas .Organizowane są ciekawe i inspirujące zabawy  

i zajęcia. Serdecznie zapraszamy nie tylko do tej, ale  
również do pozostałych świetlic. 

GCK 

Spotkanie autorskie „Czysty Powiat Niżański” 

20 kwietnia najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej w Cholewianej 
Górze oraz Starym Narcie przy współpracy Gminnego Centrum Kultury 
w Jeżowem mieli okazję spotkać się z Wiesławem Drabikiem, autorem 
ponad 200 książek dla dzieci. Przywiezione w kuferku pełne humoru 
wierszowane bajeczki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników. Pan Wiesław przygotował także kilka niespodzianek i do 
najbardziej aktywnych dzieci powędrowały nagrody książkowe wraz  
z autografami pisarza.  

GCK 

Dzień dziecka 
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MAŻORETKI FORTIS MISTRZEM POLSKI 

W dniach 17-19.06.2022 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Ma-
żoretek IAM w Tarnobrzegu na których zaprezentował się ze-
spół Fortis.  Ogromne zaangażowanie tancerek przyczyniło się 
do uzyskania następujących tytułów : 
 
I miejsce tytuł mistrza Polski w kategoriach: 
- baton klasyczny seniorki defilada; 
- baton klasyczny seniorki scena; 
W klasyfikacji generalnej, gdzie sumują się wyniki z defilady 
oraz sceny również uzyskałyśmy najwyższą punktację zajmu-
jąc I miejsce; 
- pom pom klasyczny solo seniorki Martyna Rędzio; 
 
II miejsce tyt. I-vice mistrza Polski w kategoriach: 
- baton klasyczny seniorki miniformacja w składzie: Jessica 
Krawiec, Magdalena Kwaśnik, Oliwia Lepianka, Adrianna 
Lesiczka, Martyna Rębisz, Martyna Rędzio, Karolina Zaguła; 
- baton klasyczny seniorki duo/trio: Oliwia Lepianka; Adrianna 
Lesiczka; Kamila Nowak; 
- pom pom klasyczny solo seniorki Oliwia Lepianka; 
- baton klasyczny kadetki solo debiuty Amelia Żak; 
- pom pom klasyczny solo kadetki Amelia Lepianka; 
 
III miejsce tytuł II-vice mistrza Polski w kategoriach: 
- pom pom klasyczny solo seniorki Magdalena Kwaśnik; 
- 2x flaga solo seniorki Martyna Rędzio; 
 
IV miejsce w kategoriach: 
- baton klasyczny seniorki duo/trio Magdalena Kwaśnik i Mar-
tyna Rędzio; 
-2x flaga solo seniorki Oliwia Lepianka; 
 
VI miejsce w kategoriach: 
-flaga seniorki miniformacja w składzie: Jessica Krawiec, Mag-
dalena Kwaśnik, Oliwia Lepianka, Martyna Rębisz, Martyna 
Rędzio, Iwona Zaguła; 

- flaga seniorki duo/trio Martyna Rędzio i Iwona Zaguła; 
- baton klasyczny seniorki duo/trio Jessica Krawiec i Karolina Zagu-
ła; 
- baton klasyczny solo kadetki Amelia Lepianka; 
VII miejsce w kategorii baton klasyczny solo juniorki Zuzanna Le-
pianka; 
IX miejsce w kategoriach: 
- flaga solo seniorki Martyna Rędzio; 
- baton klasyczny solo seniorki Martyna Rędzio; 
X miejsce w kategorii baton klasyczny solo seniorki Magdalena 
Kwaśnik; 
XI  miejsce w kategorii baton klasyczny solo seniorki Oliwia Le-
pianka; 
XII miejsce w kategorii baton freestyle solo seniorki Oliwia Lepian-
ka; 
XVII miejsce w kategorii baton solo seniorki Oliwia Lepianka; 
XVIII miejsce w kategorii pom pom solo seniorki Oliwia Lepianka; 
XIX miejsce w kategorii pom pom solo seniorki Magdalena Kwa-
śnik; 
 
Zawody były na bardzo wysokim poziomie, wszystkie uczestniczki 
poddano surowej ocenie sędziów między innymi z Czech,  którzy 
przyznawali ujemne punkty za najmniejsze błędy. Udział w mistrzo-
stwach Polski jest bardzo ważnym wydarzeniem dla każdej mażoret-
ki, ponieważ pozwala on na zestawienie swoich tanecznych umiejęt-
ności z najlepszymi tancerkami z kraju. Ale jest również sprawdzia-
nem kreatywności i pomysłowości dla choreografów. Członkinie 
zespołu Fortis udowodniły, że determinacją, ciężką pracą i wytrwa-
łością, zespół z naszej gminy może konkurować z innymi na skale 
krajową a nawet światową, dowodzi o tym uzyskany AWANS na 
Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Opolu. 
 
Podziękowanie należy się wszystkim dziewczynom, a szczególnie 
tym, które pomimo kontuzji dały z siebie wszystko.  
Instruktorem grupy jest Iwona Zaguła. 

Iwona Zaguła 
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Zakończenie sezonu artystycznego 2021/22 

W piątek 24 czerwca w hali sportowej dawnego gimnazjum  
w Jeżowem odbyła się impreza na zakończenie sezonu artystycz-
nego 2021/22, podczas której podsumowaliśmy kolejny rok dzia-
łalności Gminnego Centrum Kultury oraz mieliśmy okazję zapo-
znać się z programem przygotowanym na tę okazję przez grupy 
dziecięce i młodzieżowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atmosfera tego popołudnia była naprawdę gorąca – nie tylko ze 
względu na panujące wysokie temperatury. W wakacyjny czas 
wprowadziły nas letnie piosenki zaśpiewane przez dzieci z grupy 
wokalnej. W siedmiu przepięknych układach z wykorzystaniem 
barwnych kostiumów i misternie wykonanych dekoracji wystąpiły 
poszczególne grupy wiekowe z zespołu tanecznego Sardian 
(oddziały z Jeżowego, Cholewianej Góry i Starego Nartu). Rekwi-
zyty były ważnym elementem także fenomenalnego, ośmioczę-
ściowego programu przygotowanego przez zespół mażoretek For-
tis, który zaprezentował się m.in. w układach: defiladowym, che-
erleaderskim czy flagowym. Imprezie towarzyszyła wystawa naj-
lepszych dzieł, przygotowanych przez uczestników zajęć prowa-
dzonych w naszej pracowni ceramiczno-plastycznej. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności, która zresztą 
mimo upałów licznie pojawiła się w hali dawnego gimnazjum  
i nie szczędziła oklasków występującym.  

Satysfakcjonujący program grup artystycznych, działających 
pod patronatem GCK oklaskiwali również zaproszeni goście. 
Jako pierwszy gratulacje młodym artystom oraz ich opiekunom 
złożył Wójt Gminy Jeżowe Pan Marek Stępak, zachęcając do 
dalszych wysiłków twórczych. Podziękowania za dotychczaso-
wą pracę na rzecz rozwoju kultury w naszej Małej Ojczyźnie 
przekazali także Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Koc  
i radny Pan Józef Szewc, którzy wręczyli pamiątkowe statuetki 
instruktorkom śpiewu, tańca, i plastyki: paniom Katarzynie Ro-
koszyńskiej, Dominice Piróg, Ewelinie Chamot, Iwonie Zaguła  
i Małgorzacie Żoczek. 

GCK 
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Kolejna szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dota-
cji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 
3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025”.  

Tym razem dofinansowaniem objęto oddział przedszkolny 
PSP  im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze. Przyzna-
na kwota to 1 500,00 zł. Kwota ta stanowi 80% kosztów reali-
zacji zadania. Pozostałe 20% (375,00 zł) to wkład własny 
Gminy Jeżowe. 

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 prze-
znaczyć na zakup książek będących nowościami wydawni-
czymi i niebędących podręcznikami, a także zakup nowych 
elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, czy też reali-
zację działań promujących czytelnictwo. 

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

M.K. 

Doposażenie bibliotek szkolnych 

Podopieczni DDP mogą  
korzystać z nowego autobusu 

Celem projektu jest likwidacja barier w  komunikacyjnej po-
dopiecznych DDP. 
 

Naszym Seniorom z DDP życzymy samych szczęśliwych 

podróży. Niech pojazd służy bezawaryjnie przez długie 

lata. 

H.Z. 

W nowy, bezpieczny i wygodny autobus wzbogaciła się Gmina 
Jeżowe.  Autobus został zakupiony dzięki środkom z budżetu gmi-
ny i dotacji z PFRON. 
 

29 czerwca miał miejsce odbiór autobusu na potrzeby Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się w Nowym Narcie. 
Zakupiony autobus marki IVECO Daily 65C18H, rok produkcji 
2022, jest przystosowany do przewozu dwóch osób o utrudnionej 
zdolności ruchowej, a także przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód pomieści 
maksymalnie 24 osoby. 

WYDAWCA 
 Gminne Centrum Kultury w Jeżowem 

Jeżowe 236/2, 37-430 Jeżowe  
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Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przyzna-
na kwota dofinansowania to 251 412,00 zł.  Całkowity koszt zaku-
pu autobusu wyniósł 369 160,00 zł. 

mailto:jezowe@pro.onet.pl


Gazeta Jeżowska Ogłoszenia 

 Str. 16               Nr 2/2022                 


