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Jedlickie organy  
w nowej odsłonie

Bajkowy ogród  
w Podniebylu Budżet Gminy Jedlicze



Uroczysta sesja Rady Miejskiej  
w Jedliczu 27 października 2017 r. 
miała doniosłe znaczenie. Tego dnia 
my mieszkańcy ziemi jedlickiej od-
daliśmy hołd Wielkiemu Polakowi  
Św. Janowi Pawłowi II. 
„Po dziś dzień brzmi w naszych uszach 
głos królewskiego dzwonu Zygmunta, 
który w tak ważnej chwili obwieszczał 
swoim donośnym i dostojnym głosem 
zarówno miastu jak i całej naszej Oj-
czyźnie, w dniu 16 października 1978 
r., tę wielką wieść o spełnieniu się 
proroctwa, które zapowiadało, że Pa-
pieżem zostanie Słowianin: i te słowa  
z balkonu w Watykanie Habemus Pa-
pam – „Mamy Papieża”, Kardynała 
krakowskiego Karola Wojtyłę! To od 
tamtych chwil, od tamtego ważnego 
momentu w narodzie Polskim powiało 
świeżością ducha, który odnowił obli-
cze ziemi, zjednoczył wielu ludzi przy 
naszym Wielkim Rybaku świata. Jan 
Paweł II odtąd był siłą dla całego naro-
du oraz niósł natchnienie do czynienia 
dobra i pokoju w nas i w świecie. Jego 
nauczaniem żyliśmy i dziś w dalszym 
ciągu żyjemy oraz chcemy żyć po naj-
dalsze lata.”. Tymi słowami ks. dr Bro-
nisław Wyczawski proboszcz Parafii 
pw. Św Maksymiliana Marii Kolbe  
i Matki Bożej Różańcowej w Kopyto-
wej rozpoczął uroczystość odsłonięcia  
w sali narad Urzędu Gminy w Jedli-
czu tablicy pamiątkowej poświęconej  
Janowi Pawłowi II. Uroczystego  
poświęcenia dokonał ks. proboszcz 
Stanisław Turoń.
Pamiątkowa tablica ku czci Ojca Świę-
tego jest wyrazem pamięci i szacunku 
dla Jana Pawła II. Zawsze wskazywał 
nam drogę, by nawet w trudnych cza-
sach nie zatracić najcenniejszej war-
tości - miłości do drugiego człowieka  
i Ojczyzny. 
Przykładem tej miłości gotowej 
poświęcić nawet własne życie jest  
ś.p. Julia Twardzik z Moderówki, któ-
ra wraz z rodzicami w czasie II woj-
ny światowej udzielała schronienia 
rodzinom żydowskim.W 1989 roku 
Maria i Franciszek Lubasiowie oraz 
Julia Twardzik otrzymali medale  

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

W pierwszym rzędzie od lewej: Jan Twardzik, Zenon Twardzik, Julian Szmyd, w imieniu 
Wojewody Piotr Pilch, Senator Alicja Zając, ks. proboszcz dr Bronisław Wyczawski.

i tytuły „Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata”. 
Podczas uroczystej sesji Rady Miej-
skiej w Jedliczu przekazany został 
pośmiertnie Julii Twardzik, na ręce 
jej małżonka Jana Twardzika, Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski nadany przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. 
Jan Paweł II, który był świadkiem ok-
rucieństw wojny, cierpienia narodów 
i jednostek podkreślał: „…dobrze jest 

Odsłonięcie tablicy poświęconej 
Janowi Pawłowi II 

rozpocząć XXI wiek nie od rozłamów, 
ale od wspólnej wizji, w której wyraża 
się marzenie o jedności ludzkiej rodzi-
ny”. Właśnie tą wizją kierował się, gdy 
w październiku 1986 roku zaprosił do 
Asyżu chrześcijan i zwierzchników in-
nych religii świata, aby wspólnie mod-
lić się o pokój, który przecież rodzi się 
w sercu człowieka.
I nie ma zapewne piękniejszego gestu 
płynącego z serca jak dar krwi. A wie  
o tym doskonale Pan Julian Szmyd, 
któremu nadano Uchwałą Rady 
Miejskiej w Jedliczu zaszczytny tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Jedlicze” za 
działalność na niwie społecznej. Pan 
Julian Szmyd współzałożyciel jedli-
ckiego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi jest prawdziwym ambasadorem 
idei niesienia pomocy innym poprzez 

oddanie cząstki same-
go siebie. 
„Dziękujemy Panu 
i Kolegom Dawcom 
Krwi za to bezintere-
sowne niesienie na-
dziei wszystkim, którzy 
oczekują powrotu do 
zdrowia. Żyjemy dzię-
ki temu, co dostajemy, 

ale dopiero dzięki temu, co dajemy  

Jolanta Urbanik
Burmistrz Gminy Jedlicze

innym, nasze życie ma sens.” - podkre-
śliła przedstawiając działalność Julia-
na Szmyda Wenencja Żychowska.
Niech szlachetne wartości wzmac-
niają naszą wspólnotę, by pamiętając  
o przeszłości z odwagą i otwartością 
patrzeć w przyszłość.

Piotr Woźniak Przewodniczący 
Rady Miejskiej wręcza nadanie  

tytułu Julianowi Szmydowi
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CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ,

Życzymy zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy
oraz wielu łask Bożych od zmartwychwstałego Jezusa.

Niech ten czas, spędzony w rodzinnym gronie,
umocni wiarę, a budząca się do życia wiosna

– wypełni serca nadzieją i pogodą ducha

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję

i radość.
                                              – Jan Paweł II

Piotr Woźniak Przewodniczący  
Rady Miejskiej wraz z Radnymi

Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy 
wraz z pracownikami Urzędu

A . D . M M X V I I I

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ
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Nad czym obradowała Rada Miejska?

W okresie od października 2017 roku Rada Miejska w Jedliczu na wniosek Burmistrza obradowała  
na 10 sesjach. W toku prac podjęto 77 uchwał w tym m.in.:

• nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Jedlicze”
• w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn:  
”Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  
– Słowacja 2014 – 2020
• w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania 
publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Jedliczew sprawie stwier-
dzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Dobieszynie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Dobieszynie
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długiem w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową w Długiem
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  
w Moderówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Publicznych w Jedliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bro-
niewskiego w Piotrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Jaszczwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
im. Armii Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno  
– Przedszkolnego w Jaszczwi
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopni-
ckiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Żarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
im. Marii Konopnickiej wchodzącą w skład Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Żarnowcu
• w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
• w sprawie uchwalenia rocznego programu współpra-
cy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2018 rok
• w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiąza-
nia w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo 
- wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wądoły”

• w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie 
inwestycji początkowej na terenie Gminy Jedlicze
• w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udziela-
nia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charak-
ter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej 
jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczal-
ności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu 
uprawnionego do udzielenia tych ulg
• w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup od-
biorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
• w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowa-
dzonych na terenie Gminy Jedlicze, przez osoby prawne 
niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby 
fizyczne
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii dla Gminy Jedlicze – na 2018 r.
• uchwała budżetowa Gminy Jedlicze na rok 2018
• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
• w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego 
przekształcenia odpadów innych niż komunalne wraz  
z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi 
odpadami” planowanego przez spółkę Raf – Ekologia  
w Jedliczu
• w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2023
• w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania  
na środowisko
• w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze
• w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
Samorządowy Żłobek w Jedliczu dla którego organem  
prowadzącym jest Gmina Jedlicze
• w sprawie podziału Gminy Jedlicze na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wyborczym
• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających 
schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsca zameldowania 
posiadały na terenie Gminy Jedlicze
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W X Edycji Rankingu Aktywności Gospodarczej organizo-
wanym przez Gazetę Codzienną „Nowiny”, Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne oddział w Rzeszowie oraz Małopol-
ski Instytut Gospodarczy - Gmina Jedlicze zajęła wysokie 
4 miejsce spośród 34 gmin miejsko-wiejskich z całego 

Gmina Jedlicze wśród najlepszych 
województwa podkarpackiego. Pod uwagę brano m.in. do-
chody gmin, inwestycje, wydatki na jednego mieszkańca, 
liczbę podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, a nawet 
liczbę przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.
Uroczysta gala z udziałem Wojewody Podkarpackiego 
Ewy Leniart oraz przedstawicieli Zarządu Województwa 
Podkarpackiego odbyła się 14 grudnia w Sali Kolumnowej 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Gmina Jedlicze poprawiła swoje wysokie 6 miejsce z ubie-
głego roku i uzyskała najlepszy wynik w kilkunastoletniej 
historii klasyfikacji organizowanej przez redakcję Nowin.
Gratulacje dla Pani Burmistrz, wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, bowiem 
przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów dzięki ich pra-
cy udało się osiągnąć tak nobilitującą i wysoką ocenę dla 
Gminy Jedlicze.

Od 15 marca na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl 
dostępna jest aplikacja internetowa  
eWniosekPlus, dzięki której rolnicy 
mają możliwość złożenia wniosku  
online, aby ubiegać się o płatności ob-
szarowe. 
eWniosekPlus – to nowa aplikacja 
ARiMR służąca  składaniu wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie przez 
Internet. Od 2018 roku niemal każdy 
rolnik takie dokumenty musi złożyć 
przez internet.
Aby przekazać dokument niezbęd-
ne jest zalogowanie się do systemu 
za pomocą loginu i kodu dostępu.  
W sytuacji braku dostępu do internetu, 
czy komputera, będzie można wniosek  
wypełnić w biurach powiatowych  
ARiMR korzystając z pomocy pra-
cowników. 
Mieszkańcy naszej Gminy mogą sko-
rzystać z usługi wypełniania e-wnio-
sku przez pracownika Podkarpackie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w biurze znajdującym się w budynku 
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jedliczu 
ul. Rynek 4.

Wnioski agencji 
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Dochody:  60 816 892,80 zł
W tej kwocie ujęto: 
dochody bieżące - 54 157 216, 28 zł 
dochody majątkowe - 6 659 676, 52 zł 
dochody pochodzące z Unii Europejskiej  
zaplanowano w kwocie - 6 353 015, 87 zł

Oświata i wychowanie                 12 216 453, 83 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu pań-
stwa - 10 944 573zł, dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - 353 460,00 
zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego do realizacji zadania „Przebudowa  
i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderów-
ce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-
-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie kla-
sopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół  
w Jedliczu”- 340 215, 63 zł, wpływy z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie 
z wyżywienia w przedszkolach i stołówce szkolnej 505 677, 
30 zł. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich, 
zadanie pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”  
- 8 958, 98 zł. Kontynuowanie Projektu ERASMUS SP Dłu-
gie - 77 515, 21 zł.

Pomoc społeczna       842 380, 00 zł 
W tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację za-
dań z zakresu pomocy społecznej 785 960, 00 zł.

Rodzina                  16 752 517, 73 zł
W tym dotacje celowe z budżetu państwa na wy-
płaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+, 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego, dotacja celowa w ramach programów fi-
nansowanych z udziałem środków europejskich - bu-
dowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu.
924 213, 36 zł rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze, 
funkcjonowanie żlobka 443 604, 37 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   
       2 627 678, 31 zł
Na kwotę ogólną składają się dochody związane  
z gospodarką odpadami, czynszu dzierżawnego  
sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Jedliczu.

Rolnictwo i łowiectwo     529 570, 75 zł
W tym czynsz dzierżawy sieci kanalizacyjnych, 
a także wpływy ze sprzedaży nieruchomości.  

Leśnictwo                    430 200, 00 zł
Wpływy ze sprzedaży drewna. 

Handel                     999 274, 00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. 
„Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek  
w Jedliczu”.

Transport i łączność      278 262, 50 zł
Dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 
dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 
G114690R zlokalizowanej na działce o nr ew. 1264  
w Jedliczu przy ul. Kolejowej. 

Gospodarka mieszkaniowa     197 612, 00 zł
Dochody w tym dziale pochodzą m.in. z różnego ro-
dzaju opłat za korzystanie z gminnych nieruchomości, 
np. najmu, dzierżawy itp., przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności, a także sprze-
daży nieruchomości gminnych. 

Działalność usługowa          45 000, 00 zł
W tym wpływy z opłat cmentarnych  związanych  
z usługami pogrzebowymi.

Administracja publiczna     100 856, 00 zł 
Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie.

Podatki i opłaty lokalne oraz udział gmin w podat-
kach stanowiących dochód budżetu Państwa
                21 269 214, 00 zł

BUDŻET 2018 r.
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Wydatki: 65 258 420, 94 zł

Rolnictwo i łowiectwo         476 392, 00 zł
W szczególności przygotowanie projektów nowych od-
cinków kanalizacji sanitarnych m.in. Długie, Piotrówka, 
Chlebna-Wądoły. Budowa nowych odcinków kanalizacji 
sanitarnej: Dobieszyn, Chlebna, Jaszczew - Moderówka; 
jak również budowa odcinków sieci wodociągowej na te-
renie Gminy Jedlicze.
 
Leśnictwo         192 600, 00 zł
Wydatki związane z wycinką drzew w lasach gmin-
nych oraz pilnowaniem majątku Gminy Jedlicze. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę          140 000, 00 zł
Dopłata do wody oraz zakup wody na cele przeciwpoża-
rowe.

Handel       2 291 471, 75 zł
Wydatki związane z realizacją inwestycji „Budowa 
ogólnodostępnego targowiska Mój Rynek w Jedliczu  
2 250 771, 75 zł.

Transport i łączność     4 081 109, 85 zł
Remonty cząstkowe dróg bitumicznych i żwirowych, wy-
miana wiat przystankowych, zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych, przebudowa dróg gminnych w tym m.in.:  
przebudowa ul. Rejtana w Jedliczu, przebudowa drogi 
wewnętrznej w Jaszczwi (przysiółek Osiny), przebudowa 
skrzyżowania drogi w obrębie DL w Podniebylu, przebu-
dowa zjazdu z drogi wewnętrznej na dzialce 761 na drogę 
krajową 28 w Potoku, przebudowa drogi w Jedliczu przy 
ul. Kolejowej, przebudowa drogi wewnętrznej w Długiem 
na dz. 249, przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 403  
w Moderówce, przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 137 
w Żarnowcu, budowa chodnika przy ulicy Kurkowskiego,  
poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 439 
Chlebna Wądoły, przebudowa drogi na działce 594/1 w Po-
toku, przebudowa drogi na działce 1281/2 w Dobieszybie, 
umocnienie drogi G114659R Jedlicze - boczna ul. Betleja, 
połączenie ciągów pieszych - budowa kładki nad potokiem 
Ropa w Potoku, montaż bariery ochronnej przy drodze 
G114709R w Podniebylu, budowa parkingu w Jedliczu przy  
ul. Stawiarskich, dokumentacja projektowa „Budowa mo-
stu Jedlicze-Męcinka - Brzezówka”.

Gospodarka Mieszkaniowa      255 572, 00 zł
W tym m.in.: utrzymanie i modernizacja gminnego zaso-
bu mieszkaniowego (komunalnego oraz socjalnego); pro-
jekt przebudowy- rewitalizacji Rynku w Jedliczu.

Działalność usługowa         321 795, 20zł
Administrowanie cmentarzami komunalnymi i domem 
pogrzebowym, opracowania geodezyjne i kartograficzne. 
Nawierzchnia asfaltowa na alejce cmentarza w Potoku.Wy-
konanie alejki na cmentarzu komunalnym w Jedliczu

W tej kwocie ujęto: 
wydatki bieżące - 49 969 590, 82 zł 
wydatki majątkowe - 15 288 830, 12 zł 
Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę  - 4 441 528, 14zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
      2 542 573, 46 zł
Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Domach 
Ludowych. Dotacja celowa w ramach programów finanso-
wanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. 
„Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludo-
wego w Jaszczwi” - 2 489 573, 46 złBUDŻET 2018 r.

Kultura fizyczna       188 000, 00 zł
W tym m.in dochody GOSiR w Jedliczu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla  
gmin       1 405 499,00 zł

Pozostałe dochody         329 646, 41zł
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Edukacyjna opieka wychowawcza    212 108, 23 zł 
M.in. świetlice szkolne, stypendia i zasiłki dla uczniów.

Rodzina                  18 245 958, 48 zł
W tym środki przeznaczone na  świadczenia wy-
chowawcze „Rodzina 500+”, świadczenia rodzin-
ne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne,  
a także pokrycie części kosztów pobytu dzieci w do-
mach dziecka i rodzinach zastępczych, zatrudnienie 
asystenta rodziny; w dziale tym zabezpieczone zosta-
ły środki finansowe na budowę budynku Samorządo-
wego Żłobka w Jedliczu oraz funkcjonowanie żłobka.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
     4 287 386, 22 zł 
M.in.: dopłaty dla mieszkańców do ścieków, na obsługę 
systemu gospodarki odpadami, zimowe i letnie utrzyma-
nie dróg, utrzymanie zieleni, wydatki na zakup energii, 
utrzymanie i konserwację istniejących oraz budowę no-
wych odcinków oświetlenia drogowego na łączną kwotę  
638 606, 71 zł w miejscowościach: Poręby, Podnieby-
le, Chlebna, Długie, Jedlicze - ul. Wierzbowa, bocz-
na ul. A. Krajowej, boczna ul. Głowackiego, Pio-
trówka, Dobieszyn, Moderówka, Żarnowiec, Potok. 
Wsparcie energetykirozproszonej wśród mieszkańców 
Gminy Jedlicze - 50 000 zł. Budowa instalacji OZE na 
obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych  
w Gminie Jedlicze - 50 000 zł. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
      5 846 448, 28 zł
M.in. dotacja dla GOK-u i Gminnej Biblioteki Pub-
licznej,  utrzymanie i doposażenie Domów Ludowych, 
a także wydatki inwestycyjne: przebudowa Domu Ludo-
wego Jedlicze - Borek , przebudowa Domu Ludowego Jed-
licze - Męcinka i zagospodarowanie terenu wokół Domu 
Ludowego w Żarnowcu, modernizacja Domu Ludowego  
w Moderówce. Wykonanie wentylacji w Domu Ludo-
wym w Podniebylu. Budowa studni głębinowej wraz  
z przyłączem przy Domu Ludowym w Chlebnej. Prze-
budowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego  
w Jaszczwi.

Kultura fizyczna     1 090 240, 00 zł 
M.in.: Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Jedliczu. Dotacje celowe dla klubów i stowarzy-
szeń na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rozchody     1 927 062, 59 zł
W tym:
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. o/
Krosno 1 312 053, 96 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w BS w Bieczu  
206 666, 67 zł,
- spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie 279 740, 72 
zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki 
S.A Centrum Korporacyjne w Krośnie 128 601, 24 zł.

Administracja publiczna   5 648 335, 81 zł
Realizacja zadań własnych i zleconych w tym funkcjono-
wanie Urzędu Gminy oraz obsługa Rady Miejskiej, wy-
datki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, 
składki członkowskie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, 
LGD”Kraina Nafty”, Stowarzyszenia na rzecz Euroregionu 
Karpackiego Euro - Karpaty.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż
        574 868, 39 zł 
W tym Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gmi-
ny Jedlicze (środki na wydatki bieżące i inwestycyjne  
w tym min.: budowa garażu dla OSP Poręby II etap, bu-
dowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu);  
remont garażu OSP Piotrówka

Obsługa długu publicznego     500 000, 00 zł 
M.in. spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia        249 000, 00 zł
Rezerwy ogólne i celowe w tym na zarządzanie kryzysowe.
 
Oświata i wychowanie                 17 007 450, 49 zł
W tym m.in. szkoły podstawowe, gimnazja, oddzia-
ły przedszkolne w szkołach, przedszkola, dowo-
żenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przed-
szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
koszty dowożenia uczniów do szkół, dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, 
a także zwroty kosztów wychowania przedszkolne-
go mieszkańców Gminy Jedlicze uczęszczających do 
przedszkoli na terenach innych gmin. Przebudowa  
i rozbudowa budynku ZS w Moderówce o salę gimnastycz-
ną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebu-
dowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych 
w ZS w Jedliczu. Wykonie projektu rozbudowy SP w Dłu-
giem. Wykonanie podłogi z wykładzin PCV oraz montaż 
piłkochwytów na boisku sportowym w SP Długie. Przebu-
dowa schodów zewnętrznych przy SP w Jedliczu. Budowa 
wiat przy boisku sportowym w SP Jedlicze. Opracowanie 
dokumentacji „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Do-
bieszynie”. Przebudowa tarasu budynku Samorządowego 
Przedszkola w Jedliczu. 

Ochrona zdrowia        282 324 , 08 zł
Środki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi, 
m.in. organizacja w ramach dotacji celowych przedsię-
wzięć profilaktycznych – wyjazdów, kolonii, obozów dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlic dziecięcych.

Pomoc społeczna   3 546 171, 16 zł
Środki przeznaczone na zasiłki stałe, celowe, okresowe i 
pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuń-
cze, koszty pobytu w domach pomocy społecznej, utrzy-
manie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Nasze Fundusze Sołeckie
Na rok 2018 przeznaczono w budżecie gminy na fundusze sołeckie kwotę 273 889, 50 zł. O wykorzy-
staniu tych środków i zadaniach do realizacji w poszczególnych miejsowościach zadecydowali  
mieszkańcy na zebraniach wiejskich.
Chlebna - budowa studni głębinowej wraz z przyłączem 
przy Domu Ludowym w Chlebnej - 20 000 zł (całość zada-
nia 25 000 zł).
Wykonanie projektu poprawy nawierzchni drogi  
wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 439 (Chlebna-
-Wądoły) - 10 540,95 zł.
Długie - Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Długiem wg. złożonych w załączniku potrzeb 
(zakresu rozbudowy) - 23 077,46 zł - (całość zadania  
25 077, 95 zł).
Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze do szkoły na 
działce nr 103/4 - 5 000 zł.
Dobieszyn - Oświetlenie drogowe (Dobieszyn-Górki) - 
31 583,20 zł - (całość zadania 106 583, 20 zł).

Jaszczew - przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowa-
nej na działkach o nr ew. 2014/1 i 2014/2 w m. Jaszczew 
przys. Osiny - 31 583,20 zł - (całość zadania 281 583,20 zł).

Moderówka  - przebudowa drogi wewnętrznej zloka-
lizowanej na dz. o nr ew. 403 w m. Moderówka-etap I  
- 31 583,20 zł - (całość zadania - 301 583, 20 zł).

Piotrówka Remont garażu remizy OSP Piotróka  
- 20 244,83 zł.
Podniebyle - Zakup 9 par obuwia ochronnego WZ 428 
dla OSP w Podniebylu - 3 600 zł.
Zakup basenu 120x60x30 oraz stołu ze stali nierdzewnej 
150x70x80 dla Domu Ludowego w Podniebylu 2 600 zł.
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej G114709R  
w Podniebylu od Państwa Zajdel do granicy Poręb- etap II 
12 023,51 zł - (całość zadania 72 023, 51 zł).
Poręby Budowa ogrodzenia na działce nr 164/9 wraz z za-
gospodarowaniem terenu - 15 886, 75 zł - (całość zadania 
18 402, 75zł).
Zakup sprzętu kuchennego do Domu Ludowego w Porę-
bach - 3 000 zł.
Potok Położenie nawierzchni asfaltowej na głównej alej-
ce cmentarza w Potoku - 31 583, 20 zł - (całość zadania  
81 583, 20 zł).
Żarnowiec Wymiana drzwi wejściowych na Salę Domu 
Ludowego w Żarnowcu - 9 000 zł. Zakup kosy żyłkowej  
- 2 583, 20 zł. Wykonanie klimatyzacji w Sali Domu Ludo-
wego w Żarnowcu- 20 000 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Jedlicze zawar-
ło porozumienie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej w Krośnie, realizującym Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Na mocy porozumienia żywność, wyda-
wana jest nieodpłatnie - dla mieszkańców posiadających 
skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej - pomoc w postaci artykułów spożywczych. 
Dotychczas w Domu Ludowym w Męcince odbyły się dwie 
akcje – w listopadzie 2017 r. i luty 2018 r. 
Z pomocy skorzystało 381 rodzin liczących 1028 osób, zaś 
w lutym tego roku wydano żywność dla blisko 500 rodzin, 
liczących 1300 osób. Łącznie dla mieszkańców wydano  
34 tony wartościowej żywności z długimi terminami przy-
datności do spożycia.
Akcja pomocy nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowa-
nie wielu osób, którzy bezinteresownie się w nią włączyli 
poświęcając swoje siły i prywatny czas. Głównym orga-
nizatorem całej akcji był Piotr Woźniak, pełniący funkcję 
sekretarza zarządu Stowarzyszenia ROTA. Z kolei przy 
wydawaniu żywności pracowało społecznie w obu termi-
nach 31 osób: Wenencja Żychowska, Krystyna Marć, Jolan-

ta Woźniak, Teresa Patla, Zofia Zagórska, Renata Więch,  
Ewa Żychowska, Wanda Wolanin, Maria Winiarz, Małgo-
rzata Wesołowska, Barbara Radoń, Anna Domańska, Mał-
gorzata Dubiel, Marlena Dubiel, Barbara Dziura, Wioletta 
Jerzyk, Marta Riedel, Danuta Waśko, Adrian Bożek, Sła-
womir Gęsiak, Stanisław Twaróg, Wiesław Gajda, Roman 
Kopeć, Piotr Kasperek, Ryszard Dziura, Paweł Zagórski, 
Wojciech Stasiczak, Bogusław Stasiczak, Bolesław Winiarz, 
Jan Krajewski, Piotr Woźniak.
Wszyscy oni spotykali się z okazywanym zadowoleniem  
i wdzięcznością ze strony wielu obdarowywanych.
Podziękowania należą się także firmom WiP Meble z Kros-
na, TOM Transit z Jedlicza - które udostępniły bezpłatnie 
transport do przewiezienia towarów z Krosna.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” 
w służbie mieszkańcom
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Władysław Inglot, mieszkaniec Podniebyla, który od wie-
lu lat pielęgnuje swój ogród i ciągle go upiększa. Możemy 
spotkać tam miniaturowe domki, kolejkę, a jedną z naj-
większych atrakcji przygotowanych z myślą o najmłod-
szych jest Wioska Smerfów. 

Proszę opowiedzieć o początkach swojej pasji, jak to 
wszystko się zaczęło?
Pierwsze moje prace powstały blisko 20 lat temu. 
Wtedy na potrzeby miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich stworzyłem młyn wodny, który wraz  
z wieńcem dożynkowym był dumnie prezentowany miesz-
kańcom Gminy Jedlicze. Takie właśnie były początki, gdyż 
od budynku młyna wszystko się zaczęło. Później powstały 
następne miniatury. Kolejnymi były wazony z elementami 
szklanymi. O umieszczone w nich kwiaty dba moja żona.
Jak wygląda proces tworzenia miniatur?
Eksponaty powstawały metodą prób i błędów.  
Do ich wykonania nie używam praktycznie przyrządów 
mierniczych. Pracując nad jakąś miniaturą mam zarys  
|i plan jak ma to wszystko wyglądać. Jednak zdarzało się,  
że efekt końcowy różnił się od pierwotnej koncepcji.
Z czego są wykonane?
Na przykład w dorożce tylne szprychy zostały wykonane 
z trzonków od młotków, koła z podłogi oraz części resorów 
od małego fiata. U mnie nic się nie marnuje. Jedyną rzeczą 
wymagającą kupna były figury postaci.
Prawdziwą dumą Bajkowego Ogrodu jest 400 kilogra-
mowy łabędź. Proszę opowiedzieć o tym, jak powstał.
Prace nad nim wymagały sporo czasu i trwały przez dwie 
zimy. Gdy już zrobiłem konstrukcję z drutów, rozpoczą-
łem poszukiwania odpowiedniego szkła.  Po przywiezieniu 
ponad tony szklanych elementów, trzeba było to wszystko 
przebrać i wybrać odpowiednie. Każdy kawałek musiałem 
mieć w ręce. Podobnie powstała wielka ropucha stojąca 
nieopodal łabędzia.
Czy taka twórczość sprawia artyście satysfakcję?
Największą nagrodą dla mnie jest radość dzieci, któ-
re odwiedzają ogród. To z myślą o nich powstała bajko-
wa wioska smerfów z umieszczonym wewnątrz zamkiem 
Gargamela. Ciekawostką jest to, że figurki do wioski zo-
stały sprowadzone z Chin i Nowej Zelandii. Sam Gargamel  

Bajkowy ogród w Podniebylu 

i jego kot został wykonany ze steropianu, przy pomocy 
córki kolegi, która ma zdolności w tym kierunku. Mogę 
zdradzić, że po zimie ta kolekcja się powiększy. 
Kiedy można zwiedzać wystawę?
Zimą prace są chowane przed mrozem oraz konserwowa-
ne, a wracają do ogrodu, kiedy robi się ciepło. Zapraszam 
wszystkich chętnych w odwiedziny do Bajkowego Ogrodu. 

U mnie nic się nie marnuje - wywiad z Władysławem Inglotem

R O Z M AW I A Ł   Radosław Jermak

Łabędź jest prawdziwą dumą ogrodu 

Wioska smerfów zaprasza dzieciaki

Władysław Inglot wśród miniaturowych perełek
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Podczas V edycji Konkursu Wiedzy 
Techniczno - Motoryzacyjnej, organi-
zowanego przez Zespół Szkół nr 3 „Me-
chanik” w Krośnie zaszczytne III miej-
sce wywalczył Jakub Korzeniowski, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Jedliczu.  
W gronie 40 startujacych uczestni-
ków znaleźli się także: Jakub Wajda 
z klasy IIc oraz Piotr Łopatkiewicz  
i Norbert Gierlicki z klasy IIIa gim-
nazjum. 
Uczniowie przygotowywali sie pod 
okiem Pana Adama Jasłowskiego. 
Konkurs podzielony był na 3 etapy:  
I etap- test wyboru składający się z 30 

pytań z różnych dziedzin techniki, II 
etap- wykonanie zadań z zakresu bu-
dowy motoroweru i samochodu, III 
etap- test na torze symulatora samo-
chodu wyścigowego.

III miejsce w konkursie Wiedzy Techniczno - 
Motoryzacyjnej

Sukces uczennicy z Piotrówki

15 lutego br. zakończyły się kilkumie-
sięczne zmagania uczniów z naszego 
województwa w ramach Przedmio-

towego Konkursu z Języka Polskiego 
dla Uczniów Szkół Podstawowych 
organizowanego przez Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
- ogłoszone zostały wyniki trzecie-
go, finałowego etapu tegoż konkursu. 
Naszą gminę reprezentowała uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Piotrów-
ce Ewelina Słota, która znalazła się  
w gronie laureatów. 
Tytuł ten to nie tylko efekt inteligencji, 
wiedzy, ale i sporego wysiłku oraz chęci 
poświęcenia wielu godzin na przygoto-
wanie się do udziału w poszczególnych  

Ewelina Słota laureatką finału Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego 

fazach konkursu. Jednak bilans zy-
sków prezentuje się zupełnie pokaź-
nie. 
Jest powód do radości, satysfakcja, 
ale także korzyści bardziej wymier-
ne. Choć przed Eweliną jeszcze pół-
tora roku nauki w szkole podstawo-
wej, już dziś wie, że będzie zwolniona  
z obowiązku uczestniczenia w części 
polonistycznej egzaminu po klasie 
ósmej. Dzięki osiągniętym sukcesom  
Ewelina uzyskała także pierwszeństwo 
podczas rekrutacji do wybranej szkoły 
średniej. Gratulacje!

Ewelina Słota  
wojewódzka laureatka

Nasi reprezentanci: Jakub Korzeniowski, Jakub Wajda, 
Piotr Łopatkiewicz, Norbert Gierlicki

To pierwsze w historii istnienia klas 
gimnazjalnych zdarzenie, kiedy 

Samanta Wójcik podwójną laureatką
uczennica klasy drugiej zdobywa ty-
tuł laureata  z dwóch różnych przed-
miotów. 
Mowa o niezwykłym osiągnięciu 
utalentowanej uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Jedliczu – Samanty 
Wójcik. Gimnazjalistka przystąpiła 
do Przedmiotowego Konkursu Języ-
ka Niemieckiego i Konkursu Poloni-
stycznego, pokonując kolejne etapy  
i uzyskując awans do ostatniego- wo-
jewódzkiego, a w nim upragnione  
i zaszczytne tytuły laureata. 
Osiągnięcie jest tym bardziej nie-

Gratulujemy Jakubowi miejsca na po-
dium i życzymy wszystkim naszym 
reprezentantom powodzenia w kolej-
nych edycjach konkursu!

w Przedmiotowym Konkursie z Języka Niemieckiego i Konkursie Polonistycznym
zwykłe, że Samanta jest dopiero  
w drugiej klasie gimnazjum, a wyma-
gania konkursowe obejmują materiał 
z klasy trzeciej oraz treści dalece wy-
kraczające poza podstawę programo-
wą. 
Uczennica została jednocześnie zwol-
niona z egzaminu gimnazjalnego  
z języka polskiego oraz języka niemie-
ckiego zapewniając sobie wstęp do 
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Brawa dla wyjątkowo uzdolnionej  
humanistki Samanty!

Samanta Wójcik
podwójna laureatka

11Biuletyn Gminne Wieści



Nasze Koła Gospodyń to energicz-
ne, kreatywne, pełne pomysłów ko-
biety, swoją działalnością podtrzy-
mujące tradycję lokalną, integrujące 
środowiska, promujące regionalizm 
i dorobek kulturowy. Warto przy-
bliżyć działalność Kół naszej gmi-
ny oraz podkreślić ich nieocenio-
ną wartość, dlatego rozpoczynamy 
cykl poświęconych im artykułów. 
W pierwszym przedstawiamy dzia-
łalność Koła Gospodyń Wiejskich  
w Moderówce, zwyciężczynie ubie-
głorocznych Potyczek Kulinarnych. 

Koło Gospodyń w Moderówce 
świętowało w 2016 roku jubileusz  
80-lecia istnienia. Kto był inicjato-
rem założenia Koła?
Początek działalności przypada na 
rok 1936 i wiąże się z bardzo ważną 
postacią – Stanisławem Witkosiem. 
Był to działacz kulturowy, samouk, 
etnograf, regionalista i kolekcjoner. 
Człowiek bardzo skromny, praco-
wity i bezinteresowny. Przebywając  
w różnych środowiskach dostrze-
gał duże różnice kulturowe. Aby 
temu zapobiec założył Koło Go-
spodyń Wiejskich w Białkówce,  
Budziszu i Moderówce, które z bie-
giem lat połączyły się w jedno Koło  
w Moderówce. 
Pomysł chyba się świetnie spraw-
dził?
Tak, kobiety chętnie wyszły z domów, 

Praca może być przyjemnością 

spotykały się często, 
uczyły gotować, szyć, 
haftować. Organi-
zowane były festyny, 
wycieczki, mikołajki, 
wystawiano sztuki 
teatralne, w których 
członkinie Koła były 
aktorkami, ale także 
zajmowano się opie-
ką nad dziećmi w 
czasie żniw. 
Jak liczne jest Wasze 

1 kg dyni, 1 marchew, 1 cebula, 2 ząbki 
czosnku, 3 szklanki bulionu drobiowe-
go, sól, pieprz, 2 łyżki oliwy z oliwek,  
4 łyżki śmietany 18%

Dynię obieramy, usuwamy pestki, 
kroimy na kawałki. Marchew, cebulę i 
czosnek obieramy i kroimy na mniej-
sze części. Wszystkie składniki prze-
kładamy do garnka z grubym dnem, 
dodajemy oliwę z oliwek i podsmaża-
my, stale mieszając przez mniej wię-
cej 3 minuty.Warzywa zalewamy bu-
lionem i gotujemy pod przykryciem 
około 30 minut. Po tym czasie wa-
rzywa powinny być miękkie. Całość 
rozdrabniamy blenderem, aż zupa 
nabierze konsystencji kremu. Przy-
prawiamy solą i pieprzem do smaku. 
Zupę przelewamy na talerze,  dodając 
łyżkę śmietany. Smacznego :)
R O Z M AW I A Ł A   Ilona Miszczak-
-Krawczyk

Ekspozycja „Potyczki Kulinarne 2017”

Rozmowa z Renatą Urban przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 
w Moderówce.

Koło? 
Obecnie to piętnaście aktyw-
nych kobiet. Każda jedyna  
i niepowtarzalna więc warto je wy-
mienić: Justyna Bożek, Anna Bre-
kiesz, Magdalena Bożek, Alicja Du-
biel, Grażyna Dziadosz, Alicja Góra, 
Marta Lasota, Beata Lichoń, Kinga 
Młynarska, Marzena Potyrała, Mo-
nika Stefanik, Elżbieta Wolanin, 
Ewa Wójtowicz, Jolanta Wróblew-
ska i oczywiście moja skromna osoba.  
Panie pracują bezinteresownie i są  
w pełni oddane naszej społeczności.
Funkcję przewodniczącej Koła pełnię 
już dwanaście lat, ale wszystko co uda-
ło nam się osiągnąć to wspólna praca, 
dająca satysfakcję. To wielka przyjem-
ność. 

Jak wygląda dziś działalność Koła? 
Co roku organizujemy wigilię dla 
dzieci i pracowników naszej szko-
ły, spotkania w Dniu Kobiet oraz 
uczestniczymy w corocznej im-
prezie Nocy Świętojańskiej.  
Bierzemy udział w kiermaszach  

Zupa krem z dyni
według przepisu  

KGW w Moderówce
I miejsce w konkursie  

„Potyczki Kulinarne 2017”

i biesiadach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Jedli-
czu. Przygotowujemy również poka-
zy kulinarne, zapraszając ekspertów  
w temacie zdrowego, tradycyjnego  
i regionalnego żywienia. Spotykamy 
się często zwłaszcza przy pomocy 
innym organizacjom bądź osobom, 
które tej pomocy potrzebują. Współ-
pracujemy z Ochotniczą Strażą Pożar-
ną, LKS, Radą Sołecką i Radą Rodzi-
ców organizując wspólnie Andrzejki, 
Sylwestra czy zabawy choinkowe dla 
dzieci. Poprzez swoją działalność po-
magamy sportowcom, strażakom  
i dzieciom ze Szkoły Podstawowej  
w Moderówce. 
Bardzo dziękuję za rozmo-
wę oraz poświęcony czas  
i życzę sukcesów w dalszych działa-
niach Koła. 
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Inwestycje w targowiska przeznaczone 
na cele promocji lokalnych produktów 
to zadanie własne gminy. Usytuowanie 
obecnego placu targowego oraz jego 
standard wymagają poprawy. Nowe 
targowisko powstanie w Jedliczu przy 
ulicy Sienkiewicza (w pobliżu obec-
nego placu), na działce gminnej obok 
budynku straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego. W lutym br. został roz-

Budujemy nowoczesne targowisko

na oferta na kwotę 2 262 520 28 
zł. Ponieważ proponowana cena 
przekraczała wartość szacunko-
wą zabezpieczoną w budżecie, tj.  
1 673 305 75 zł, a nie było innych 
ofert porównawczych - postępowanie 
przetargowe zostało unieważnione. 
Ogłoszono drugi przetarg, który rów-
nież został unieważniony, gdyż tym 
razem nie zgłosiła się żadna firma.  
W trzecim postępowaniu wystarto-
wało trzech oferentów. Propozycje ce-
nowe były zbliżone: 2 224 994, 87 zł,  
2 239 717, 20 zł i 2 436 036, 06 zł, 
co pokazuje ogólną tendencję wzro-
stu cen na rynku usług budowlanych 
i uzasadnia decyzję o zwiększeniu 
środków własnych, by móc wykorzy-
stać pozyskaną przez gminę szansę 

wsparcia finansowego z funduszy ze-
wnętrznych. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyło konsorcjum JPGKiM Sp. z o.o. 
i ZRB W. Markuszka. 
Dokumentacja Projektu opracowana 
została już w 2016 roku, aby Gmina 
mogła starać się o dofinansowanie 
tego przedsięwzięcia ze środków UE 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji, odzwierciedlo-
na w kosztorysach, opartych na ak-
tualnych w roku 2016 cenach bran-
żowych wynosiła 1 671 434, 92 zł. 
Wniosek został złożony na początku 
roku 2017, a już 3 listopada 2017 r. 
Burmistrz Jolanta Urbanik podpisała 
umowę o dofinansowanie pozysku-
jąc niemal maksymalną pulę środ-
ków możliwych do zdobycia, tj. 999 
274 zł (zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Inwesty-
cje w targowiska lub obiekty budow-
lane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów” wysokość dofi-

nansowania wynosi 63,63 % kosztów 
kwalifikowanych, lecz nie więcej niż  
1 mln. zł).
Ponieważ dofinansowanie następuje 
po realizacji inwestycji, w budżecie 
należy zabezpieczyć pełną kwotę. W 
związku z powyższym na sesji Rady 
Miejskiej w Jedliczu 16 marca br. za-
bezpieczono dodatkowo 560 000 zł, 
czyli do kwoty najniższej oferty prze-

targowej, tj. 2 224 
994, 87 zł. Planowa-
ny termin zakończe-
nia całego przedsię-
wzięcia to sierpień 
br. Dzięki realizacji 
inwestycji powsta-
nie nowoczesny plac 
targowy, w 50 % za-
daszony, oświetlony, 
utwardzony kostką 
brukową, ogrodzony, 
z zapleczem sanitar-
nym. 
Projekt przewidu-
je likwidację barier 
architektonicznych  
i przez to dogod-
ny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. 
Targowisko będzie 

wyposażone w instalację odnawial-
nego źródła energii, które zapewni 
pokrycie co najmniej 30% zapotrze-
bowania na energię elektryczną lub 
cieplną. 
Ponadto dla komfortu i bezpieczeń-
stwa użytkowników powstanie par-
king oraz zostanie przebudowana 
droga dojazdowa, która zarazem pro-
wadzi do oczyszczalni ścieków, remizy 
OSP i pogotowia ratunkowego. Droga 
zostanie poszerzona, ponadto zosta-
nie wybudowany chodnik i dodatko-
we miejsca postojowe dla samocho-
dów i rowerów.
Łączne planowane nakłady to  
2 224 994, 87 zł, przy czym pozyskane 
środki unijne wynoszą 999 274 zł, zaś 
środki własne gminy 1 225 720, 87 zł.

strzygnięty przetarg nie-
ograniczony wyłaniający 
wykonawcę „Budowy 
ogólnodostępnego tar-
gowiska „Mój Rynek”  
w Jedliczu”. Zostało nim 
konsorcjum: Jedlickie 
Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
w Jedliczu, oraz Zakład 
Remontowo Budowlany 
Wiesław Markuszka z Ja-
sła. Oferta konsorcjum, 
jako najniższa spośród 3 
złożonych ofert wyniosła  
2 224 994, 87 zł. Było 
to trzecie postępowanie 
przetargowe. 
W pierwszym wpły-
nęła tylko jed-
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Rodzina jest szkołą miłości
„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecz-
nej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozosta-
wać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna 
Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją two-
rzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszyst-
kich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.”

św. Jan Paweł II

Rodzina jest największym skarbem każdego człowieka. 
Stając na ślubnym kobiercu małżonkowie składają so-
bie przysięgę, że uczynią wszystko, by ich małżeństwo 
było „zgodne, szczęśliwe i trwałe”, żeby ich rodzina była 
szczęśliwa, dzieci wychowywały się w poczuciu miłości  
i wzajemnego zaufania. Szczerość, odpowiedzialność, 
wzajemna troska, szacunek, to zdaniem Jubilatów recepta 
na długoletni związek. Najważniejsza jest jednak miłość.  
W gminie Jedlicze co roku uroczyście świętuje się jubileusz 
pięćdziesięciolecia małżeństwa czyli złotych godów, doce-
niając ludzi, którzy w przysiędze małżeńskiej wytrwali całe 
życie. Małżeństwa, obchodzące rocznicę zawarcia związku 
otrzymują medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Takich 

par w ubiegłym roku, w gminie Jedlicze, było czternaście,  
a ponadto dwie pary obchodziły diamentowe gody – jubi-
leusz sześćdziesięciolecia małżeństwa. Wychowując 
w tym czasie dzieci, wnuki i prawnuki, stali się wzorem do 
naśladowania, przykładem wartości, jaką jest rodzina, to 
skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Tak, jak oni wpatrują się 
w siebie z okazji kolejnej rocznicy małżeństwa, tak z miłoś-
cią i czułością w swoje nowonarodzone dzieci wpatrują się 
ich szczęśliwi rodzice.

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym
i niezastąpionym.” Do grona młodych obywateli jako 
pierwsi dołączyli urodzeni w pierwszych dniach stycznia 
Mikołaj Radoń z Chlebnej i Izabela Znój z Dobieszyna. Ich 
narodziny sprawiły radość rodzicom, dziadkom i rodzinie. 
A my cieszymy się, bo każdy nowy mieszkaniec gminy jest 
jej wyjątkowym obywatelem. A tych z roku na rok przyby-
wa. Możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość, bowiem 
w roku 2017 przyszło na świat prawie 30 % więcej dzieci 

Małe szczęścia

Dostojni Jubilaci  60 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Helena i Tadeusz Olszyk, Państwo Anna i Leon Karamus. 
Jubileusz Złotych Godów, czyli 50 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: Państwo Izabela i Jan Krzysztyniak, Państwo Kazimiera i Jan Bugiel,  

Państwo Zofia i Kazimierz Łopatkiewicz, Państwo Janina i Stefan Pasterczyk, Państwo Irena i Stanisław Cesarz, Państwo Zofia i Marian Suszek, Państwo Maria i Edward Stasik, 
Państwo Zofia i Jerzy Sitek, Państwo Maria i Józef Gunia, Państwo Teresa i Józef Michalscy, Państwo Stanisława i Kazimierz Pytko, Państwo Barbara i Roman Subik, Państwo Maria i Zenon Wiśniowscy, 

Państwo Anna i Tadeusz Wieczorek.
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Izabela z mamą Aleksandrą, tatą Marcinem,  
wujkiem Wiktorem oraz babcią Małgorzatą  

i dziadkiem Dariuszem 
Mikołaj 

Mikołaj z mamą Magdaleną i tatą Marcinem

niż w roku 2016. Zerkając do statystyk warto 
wskazać, iż w roku ubiegłym odnotowaliśmy 
łącznie 174 narodzin – 81 dziewczynek i 93 
chłopców. I tak powinno być... Bo rodzina to 
najlepsza lokata na życie, szkoła życia i bycia 
dobrym człowiekiem. 
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powsta-
je w gminie żłobek, funkcjonują przedszkola 
i oddziały przedszkolne. Staramy się wspierać 
rodziny, bowiem rodzina to najlepsza inwesty-
cja na przyszłość.

Dostojni Jubilaci  60 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Helena i Tadeusz Olszyk, Państwo Anna i Leon Karamus. 
Jubileusz Złotych Godów, czyli 50 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: Państwo Izabela i Jan Krzysztyniak, Państwo Kazimiera i Jan Bugiel,  

Państwo Zofia i Kazimierz Łopatkiewicz, Państwo Janina i Stefan Pasterczyk, Państwo Irena i Stanisław Cesarz, Państwo Zofia i Marian Suszek, Państwo Maria i Edward Stasik, 
Państwo Zofia i Jerzy Sitek, Państwo Maria i Józef Gunia, Państwo Teresa i Józef Michalscy, Państwo Stanisława i Kazimierz Pytko, Państwo Barbara i Roman Subik, Państwo Maria i Zenon Wiśniowscy, 

Państwo Anna i Tadeusz Wieczorek.
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Jedlickie organy - to one tworzą 
klimat świątyni, a obsługiwane mi-
strzowską ręką potrafią dostarczyć 
niezapomnianych wrażeń. 
Organy w jedlickim kościele poświę-
cone zostały w 1976 roku w Jubile-
usz 600-lecia Diecezji Przemyskiej. 
I choć jest to stosunkowo młody in-
strument, okazało się, że przywróce-
nie mu świetności wymaga sporych  
nakładów. Organy  zbudowane zosta-
ły w latach 70-tych XX wieku przez 
firmę Włodzimierza Truszczyńskie-
go z Warszawy. Posiadają 25 głosów, 
1750 piszczałek zbudowanych z drew-
na, cynku i stopu cyny z ołowiem,  
rozmieszczonych na trzech sek-
cjach brzmieniowych. Główna 
część, tzw. Manuał I znajduje się  
z prawej strony i zawiera 9 gło-
sów. Manuał II usytuowany jest  
centralnie i również zawiera 9 gło-
sów, zaś sekcja basowa z siedmioma  
głosami umiejscowiona zosta-
ła po lewej stronie. To wszystko  
zasilane jest powietrzem. Dmucha-
wa napełnia dwa miechy, z których 
sprężone powietrze poprzez kanały  
i wiatrownice, po włączeniu registrów 
i wciśnięciu klawiszy, dostaje się do 
piszczałek i zaczyna drgać wywołując 
dźwięk. 
W ostatnich latach pojawiło się nie-
bezpieczeństwo, że organy zamilkną. 
Zostały one bowiem zaatakowane 
przez drewnojady, niebezpieczne 
szkodniki, których obecność mogła 
zupełnie zniszczyć instrument. Trze-
ba mieć świadomość, że z zewnątrz 

widzimy tylko 
szafę drewnianą, 
a na niej meta-
lowy prospekt.  
W środku jed-
nak, począwszy 
od konstrukcji 
nośnej, chodni-
ków serwisowych, 
miechów, kana-
łów powietrz-
nych, wiatrownic, 
kloców piszczał-

Jedlickie organy w nowej odsłonie

kowych, piszczałek (ok. 300 sztuk, 
w tym największe o długości 5,5 me-
tra), organy w sporej mierze składa-
ją się z elementów 
drewnianych. Na du-
żej części z nich wid-
niały ślady żywych 
drewnojadów. Pozo-
stawienie takiego sta-
nu jeszcze przez kilka 
lat mogło spowodo-
wać nieodwracalne 
zniszczenie instru-
mentu. Szacuje się,  
że koszt nowych, po-
dobnej wielkości organów to kwota 
ponad miliona złotych. 
W tej sytuacji gospodarz para-
fii, ks. proboszcz Stanisław Tu-
roń, pomimo bardzo wyso-
kich kosztów, podjął decyzję  

o poddaniu organów gruntownemu re-
montowi i zabiegom konserwatorskim. 
Prace podzielone zostały na dwa etapy.  
W pierwszym etapie po uszczel-
nieniu chóru i odizolowaniu go od 
reszty kościoła, został wpuszczony 
specjalistyczny  gaz o wysokim stęże-
niu ,mający na celu zabić żerujące na 
drewnianych elementach szkodniki. 
Wymagało to również czasowego za-
mknięcia świątyni dla wiernych. Po 
właściwym czasie wpuszczono neu-
tralizator i przystąpiono do wietrzenia 
kościoła. Na czas gazowania wszystkie 
szczelne elementy organów zostały 

zdemontowane, aby zastosowane za-
biegi stuprocentowo osiągnęły swój 
cel. Jest to droga, ale najskuteczniej-
sza metoda zwalczania tych szkodni-
ków. W drugim etapie przypadła do 
wykonania niezwykle żmudna praca. 

Paweł Wróbel przed koncertem 12.11.2017

Zachwyceni słuchacze nagrodzili oklaskami na stojąco artystę

Widok na organy w jedlickim kościele
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Nowy film Telewizji Obiektyw to  
niezwykły obraz z okresu internowa-
nia Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Komańczy. Prezen-
tuje okoliczności powstania Jasno-
górskich Ślubów Narodu Polskiego, 
przeplatane wydarzeniami z dziejów 
Polski i losami Papieża Jana Pawła II. 
Film przypomina ostatni rok odosob-
nienia, schorowanego i wycieńczone-
go komunistycznymi represjami Pry-
masa, w Klasztorze Sióstr Nazaretanek  
w Komańczy. Ten właśnie okres za-
inspirował Bogdana Miszczaka do 
zrealizowania, w hołdzie wielkiemu 
Polakowi, filmu „Jako w niebie, tak  
i w Komańczy”, który mieszkańcy na-
szej gminy mogli obejrzeć 26 stycznia 
w wypełnionej po brzegi sali Orlen 
Południe w Jedliczu. 
Gospodarzami tego wyjątkowego  

Jako w niebie, tak i w Komańczy 

Dziękujemy Markowi Gąsiorowi 
oraz Janowi Radoniowi za podziele-
nie się specjalistycznął wiedzą doty-
czących naszych organów  oraz praz 
związanych z ich odrestaurowaniem.

Z.J.

Polega ona na całkowitym demonta-
żu elementów organów, jednak jest 
on prowadzony fragmentami, tak, by 

instrument, choć nie w pełnym zakre-
sie, mógł być użytkowany. Konieczne 
jest też zdjęcie wszystkich piszczałek, 
demontaż kloców, otwarcie wnętrza 
kancel wiatrownic, oczyszczenie i im-
pregnacja elementów drewnianych  
w celu zabezpieczenia przed po-
nownym atakiem szkodników, które  
w lecie osiągając postać dojrzałą i la-
tają jak inne owady. Najbardziej znisz-
czone elementy zostają wykonane na 
nowo, jak choćby rozsypujące się nogi 
piszczałek czy komplet mieszków na 
wiatrownicy pedałowej. 
Po zakończeniu tej bardzo praco-
chłonnej części remontu pozostanie 
jeszcze regulacja mechanizmów trak-

tury gry, część prac intonacyjnych,  
by głosom nadać ładne brzmienie oraz 
końcowe nastrojenie całych organów.  
W okresie Świąt Wielkanocnych orga-
ny w kościele w Jedliczu zabrzmią już 
w swej pełnej, wspaniałej krasie. 
Mamy także nadzieję, że niebawem 
będziemy mogli usłyszeć po raz ko-
lejny wspaniały koncert w wykonaniu 
jedliczanina Pawła Wróbla.

wydarzenia byli: producent filmu  
Bogdan Miszczak, Prezes Orlen Połu-
dnie Jerzy Brniak oraz Burmistrz Jo-
lanta Urbanik. 
Dla wielu osób, niespodzianką może 
być fakt, że w tak profesjonalnej pro-
dukcji obok znamienitych aktorów 
jak Jerzy Trela - w roli ojca Stefa-
na Wyszyńskiego, Marek Kalita -  
w roli Prymasa, czy Aleksandra  
Popławska, na ekranie wystąpili 
mieszkańcy naszej Gminy: Pani Sta-
nisława Raus z Dobieszyna, Mar-
celina Munia i Mateusz Krawczyk  
z Jedlicza. Realizatorem dźwięku jest 
Paweł Ginalski z Dobieszyna, zaś 
Monika Stefan z Jedlicza przygoto-
wała filmowy make-up. Asystentami 
planu były Dorota Szarek oraz Ilona 
Miszczak-Krawczyk, logistyką zaś 
zajmował się Robert Munia również  
z Jedlicza. Podczas projekcji wyczu-
walna była atmosfera skupienia, zadu-

– jedlicka premiera

my i wzruszenia. Wiele osób zapewne 
już wcześniej było w Komańczy, a jeśli 
ktoś nie był, to po obejrzeniu filmu na 
pewno zechce tam pojechać. 
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Dom Ludowy w Jaszczwi, niegdyś dwór rodziny Stojow-
skich został prawdopodobnie wybudowany w latach 40-
tych XIX w. Równolegle z dworem postawiono oficynę, 
będącą częścią dawnej kuchni dworskiej. Murowane za-
budowania folwarku dworskiego; stajnie, obory i spichrze 
pochodziły z lat 60-tych XIX w.
Historia dworu nierozerwalnie związana jest z historią 
rodziny Stojowskich. O życiu panującym w tym dworze, 
dowiadujemy się z fragmentów wspomnień pośmiertnych 
poświęconych Józefie z Świeykowskich, Jordan Stojow-
skiej, zamieszczonych w krakowskim „Czas” w 1924 r., któ-
re z pewnością warto tu przytoczyć:
„Drobniutką postacią panna Józefa Świeykowska była, 
córką małopolskich właścicieli ziemskich, a matka jej była  
z domu Dąmbska (Agata Świeykowska 1796-1878), i przez 
nią była krewną Dąmbskich pod Rzeszowem, Skrzyńskich, 
Koźminów, Bobrownickich. Wychowana na wsi, ziem-
skiemu też właścicielowi o pięknym, zamaszystym staro-
polskim typie, wcześnie rękę oddała. Był nim Eugeniusz 
Jordan Stojowski, ze starego rodu herbu Trąby, pod Tar-
nowem osiadłego. Młode małżeństwo zamieszkało około 
1844 roku w pięknym, niewielkim majątku Jaszczew, mię-
dzy Jasłem a Krosnem położonym. 

Życie dworów szlacheckich w tej okolicy przed laty, było 
niezmiernie barwne i żywe. Wioski to i dworki niewiel-
kie, a wszystko najbliżsi sąsiedzi: Wojkówka, Wojaszów-
ka, Przybówka, Bratkówka, Moderówka, gdzie siedzieli 
Jabłonowscy, a później Starowieyscy, krewni właściciela 
Gorayscy, Wiktorowie, Przyłęccy, a nieco dalej Targowiska 
Gołaszewskich. Miejsce Trzecieskich, Iwonicz i Jasienica 
Załuskich, wreszcie wspaniała Dukla, młodego wówczas 
polskiego pana Cezarego Męcińskiego. W całem tem śro-
dowisku, piękną, szlachetną rolę odgrywał od razu dwór  
w Jaszczwi, w którym zakwitło poczciwe, rodzinne życie. 
Eugeniusz Stojowski był typem dzielnego hreczkosieja, 
który przede wszystkim chował prześliczne konie, a stajnia 
jego i stadnina, klacze i źrebięta głośne były przez lat 50 na 
całą ówczesną Małopolskę. (…) [Po urodzeniu syna – Au-

gusta w 1846 r.] rozpoczęło się półwiekowe prawie pożycie 
przykładnej, ziemiańskiej pary w jaszczewskim dworze, 
ulubionym przez wszystkie sąsiedztwa i jedno z centr to-
warzyskich okolicy towarzyszącym.
Osią całego domowego życia była pani Eugeniuszowa. 
Znakomita gospodyni wiejska stała na czele zasobne-
go dworu, w którym nigdy niczego nie zabrakło, a który  
w lecie tonął cały w kwiatach i w kwitnących krzewach. 
Spokojna, rozumna, rozsądna i dzielna w ciężkich nie-
kiedy chwilach życia, prowadziła właściwie cały dom,  
a zawsze usuwała się w cień, wszędzie znać ją było, choć 
często wśród domowych zajęć odnaleźć jej trudno było. 
Rozsądek miała wyjątkowy, a zawsze słuszny i sprawied-
liwy, choć pełen dobroci sąd o ludziach, i taką została aż 
do końca, naprzód przy boku męża, w swem szczęściu do-
mowem, oddana przede wszystkim wychowaniu jedynego 
syna, następnie przez długie lata jako wdowa, aż do ostat-
nich lat, gdy nawała wojsk rosyjskich zmusiła ją wraz z sy-
nem do opuszczenia ukochanej Jaszczwi.
Ale najszczęśliwsze dni panowały w jaszczewskim dwo-
rze, gdy młody August Stojowski, w roku 1875 poślubił we 
Lwowie, bardzo niezwykłego umysłu i serca pannę Jadwigę 
Niezabitowską. Była ona córką Włodzimierza Niezabitow-
skiego z Uherc i Kazimiery z hr. Badenich. (…)Wniosła do 
dworu w Jaszczwi na długie lata prawdziwy promień słoń-
ca, bardzo wysoką kulturę (…). Niezmiernie szlachetna  
i delikatnego, wytwornego umysłu, posiadała ona nie-
zwykły talent do poezji, wiele pięknych po sobie zostawiła 
wierszy. Młoda para mieszkała przy rodzicach w Jaszczwi, 
a w dworku było dość miejsca także dla licznych niekiedy 
gości. Wesołe tam odbywały się fety, piękny bal naprzykład 
w roku 1877, na który zjechali krewni ze stron dalszych: 
hr. Marya Borkowska z piękną córką i rozumnym synem 
Kazimierzem, młodzi wtedy p. Stanisławowie Skrzyńscy 
z Bachórza, Augustowie Gorayscy z Moderówki, a wraz 
z Mycielskimi z Wiśniowej przybyli bawiący tam wtedy 
Stanisławowie Tarnowscy z Krakowa. Był lipiec, lipy i róże 
kwitły, bal trwał do 7-ej rano, a mazura prowadził August 
Stojowski z młodą, piękną jak wiosna p. Różą z Branickich 
Tarnowską. A bal cały urządzała i kierowała wszystkiem 
pani domu już do starości chyląca się, rozpromieniona 
szczęściem dzieci – pani Eugeniuszowa.
Augustowie nie mieli potomstwa, a po śmierci teścia zmar-
ła wkrótce przedwcześnie szlachetna pani Jadwiga. Odtąd 
matka i syn pozostali sami. Gdy we wrześniu 1914 r. nawa-
ła rosyjska zbliżała się w Jasielskie i Krośnieńskie, gdy do-
wództwo austryackie zmusiło wszystkich właścicieli dwo-
rów do opuszczenia swych siedzib, August Stojowski wraz 
z matką opuścił Jaszczew i na rok blisko osiadł naprzód  
w Zakopanem. Gdy na wiosnę 1915 r. Moskale się cofnę-
li, podobnie jak wszystkie nieledwie dwory, tak i Jaszczew 

Dwór w Jaszczwi - słów kilka o historii, tradycji 
i architekturze
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zniszczona i zrujnowana była doszczętnie. Osiedli wtedy 
ostatecznie w starym „mateczniku”, jak go zowią, w Kra-
kowie, i tam ostatnie lata życia, w najczulszem, rodzinnem 
pożyciu spędzili (…).”
Z tych śladów minionych czasów odkrywamy tajemnicę 
życia niezwykłych ludzi, którzy kultywując stare obyczaje, 
swoją stateczną prostotą i patriotyzmem potrafili przyciąg-
nąć do siebie wielu ludzi. August Jordan Stojowski zmarł 
nagle 25 kwietnia 1921 r., mając 75 lat. Jego matka, Józefa, 
Eugeniuszowa ze Świeykowskich Jordan- Stojowska, zmar-
ła 19 sierpnia 1924 r., przeżywszy 100 lat. Pochowani zo-
stali w wybudowanej przez siebie w 1894 r. kaplicy rodowej 
na cmentarzu w Szebniach, o czym świadczą nekrologii 
umieszczone w krakowskich czasopismach.
Przybliżając pokrótce piękną historię rodziny Stojowskich 
z Jaszczwi, warto poznać i historię ich dworu. Opowieści 
jeszcze dalej sięgające w przeszłość opisał Adam Bogusz 
w książce „Wieś Moderówka”, Kraków 1905. Znajduje się 
w niej dokładny spis inwentarza starego dworu i folwar-
ku jaszczewskiego z 1759 r., gdy właścicielem Jaszczwi  
i Bajdów był Michał Roch Jabłonowski. Trudno dziś dociec 
gdzie znajdował się ten stary dwór z alkierzem, pośrodku 
z sienią przelotową: „budynek drewniany gontami pobi-
ty, do którego z przychodu mostek z poręczami i ławka-
mi..”. Niewykluczone, że przebudowę dworu można wiązać  

z czasem, gdy właścicielką była Agata Świeykowska (1796-
1878). Architekt dworu nie jest znany. Budowli dworska 
osadzona została na krawędzi skarpy po zachodniej stronie 
drogi prowadzącej do Jedlicza, na planie mocno wydłużo-
nego prostokąta z częściowym podpiwniczeniem od strony 
południowo-wschodniej. 
Z przekazów najstarszych mieszkańców oraz z zachowa-
nych zdjęć dowiadujemy się, że od strony zachodniej dwór 
posiadał rozległy zadaszony taras, wsparty na kilku kolum-
nach, pomiędzy którymi zamontowano ozdobne balustra-
dy. Okap wykończony był drewnianą, ażurową snycerką. 
Jak mówią najstarsi mieszkańcy: „weranda ta, oplecio-
na była dziką winoroślą. Na tarasie tym, panowie często 
przesiadywali”. W Kronice Szkoły Podstawowej w Jaszczwi 
istnieje zapis, że zabudowano ją w 1946 r., podobnie jak 
okna w obu alkierzach i na tarasie widokowym od strony 
północnej.

 W pierwotnym założeniu główna droga z gościńca do 
dworu  prowadziła od strony zachodniej. Przez dużą bramą 
wjeżdżało się na dworski dziedziniec. Po kilku kamiennych 
schodach wchodziło się przez pseudoportyk do przedsion-
ka i hallu, w którym uwagę zwracała ściana drewniana  
z przeszkleniem. Stąd do dużych i obszernych wnętrz za-
praszały wysokie, dwuskrzydłowe drzwi, po lewej i prawej 
stronie. Skrzydło północne miało charakter reprezenta-
cyjny. Tam znajdowały się dwa przeszklone alkierze oraz 
duża sala balowa z wyjściem na taras od strony zachodniej 
i podcień od strony północnej, podparty na kolumnach, 
wykończony ozdobną balustradą i ażurowym wykończe-
niem okapu, z którego po szerokich kamiennych schodach 
schodziło się na gazon lub w stronę stawów. Przy schodach 
znajdowały się duże kamienne kwietniki. 
Środkowa część była mieszkalna, w układzie amfiladowym, 
czyli pomieszczenia połączone były wejściami umieszczo-
nymi na jednej osi. W bocznym pokoju, po wschodniej 
części znajdował się kredens - pokój do przechowywania 
zastawy i bielizny stołowej. Tam również służba przygo-
towywała potrawy przynoszone z kuchni do podania na 
stół. Obok drewniane, zabudowane schody prowadzi-
ły na strych, gdzie przetrzymywano zapasy chleba, mąki  
i kasz. Wejście do tych pomieszczeń możliwe było również 
od strony wschodniej przez niewielki ganek. Południo-

wa część była gospodarcza. Stąd, przez oszkloną weran-
dę można było dostać się do oficyny dworskiej, w której  
za Stojowskich mieściła się kuchnia, i gdzie mieszkała 
służba, do pobliskiej lodowni, w której przetrzymywano 
mięso, lub po kilkunastu kamiennych schodkach zejść do 
piwnicy, gdzie trzymano jarzyny, a przede wszystkim wina,  
w starych dębowych beczkach. 
Dwór ogrzewano kominkami i piecami kaflowymi, ozdo-
bionymi pięknymi gzymsami. W długie zimowe wieczory 
dawały nie tylko ciepło ale i trochę przyjemnego światła, 
przy którym można było wykonać drobne czynności dnia. 
   Otoczenie dworu z biegiem lat bardzo się zmieniło. Na 
mapie katastralnej Wieś Jaszczew 1848 r. widnieją w pobli-
żu dworu trzy duże stawy. Otoczone były groblą. Wspo-
mina o nich J. Rogoyski w „Pamiętniki moje”, jakoby pan-
ny pływały łódką po stawie, która się wywróciła i panny 
wpadły, szczęściem do płytkiej wody. 

19Biuletyn Gminne Wieści



Obecnie dwór całkowicie pozbawiony jest pierwotnego, 
parkowego otoczenia. Pierwotnie był to gazon z pięknymi 
akacjami i grabami od strony północno wschodniej. Na 
dolnym tarasie w pobliżu szkoły rośnie jeszcze okazały tu-
lipanowiec amerykański i skupisko lipowe, a od południo-
wej strony dworu blisko siebie rosną dąb i kasztan, mające 
kiedyś zabezpieczać lodownie przed słońcem.
Ks. W. Sarna w opracowaniu z 1898 r. określił dwór i park 
w Jaszczwi jako piękny.
Nawiązując do „Wspomnień…” warto jeszcze dodać,  
że August Jordan Stojowski był właścicielem pół naftowych 
oraz cenionym znawcą koni, właścicielem dużej stadniny 
szlachetnych koni zarodowych. W 1900 r., podczas odby-
wających się w Jaśle manewrów cesarskich - cesarz Fran-
ciszek Józef, trzymał tu swoje konie, o czym wspomina 
H. Steinhaus w „Wspomnienia i zapiski”: „Konie cesar-

skie, sławne siwe araby z Lipicy, nadjechały dwa tygodnie 
wcześniej; umieszczono je w stajniach w Jaszczwi – przez 
ten czas ciągnęły codziennie karety do Jasła, ucząc się dro-
gi, aby się potem nie spłoszyły”.
Obszar dworski Augusta J. Stojowskiego w 1905 r. wy-
nosił 260 ha. Należały do niego pobliskie pola, las, łąki, 
pastwiska, stawy rybne tuż przy dworze, oraz cegielnia  
i młyn wodny na rozwidleniu dróg prowadzących do Bajd 
i Ustrobnej.
W 1918 r. majątek dworski nabył Adam Paszkowski, na-
stępnie sprzedał go 1937 r. Franciszkowi Lubasiowi, który  
z kolei w tym samym roku dwór wraz z parkiem odsprzedał 
gminie. Po adaptacji, w budynku dworu urządzono szko-
łę i przedszkole. Drzewa parkowe z ciekawymi okazami 
wycięto i sprzedano na potrzebę wybudowania sklepów.  
W 1965 r. na obszarze dawnego parku wybudowano szkołę 
i urządzono boisko sportowe. Pomieszczenia w budynku 
dworskim przeznaczono na Dom Ludowy, biuro sołtysa  
i bibliotekę.

 Opr. Janina Twaróg

Rewitalizacja Dworu Stojowskich
Trwają prace w ramach projeku „Przebudowa i moder-
nizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska na-
turalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 – Kul-
tura. 
Całkowita wartość projektu wynosi 3.588.475,11 zł.
Pozyskane przez Gminę dfinansowanie w wysokości 
2.905.263,76 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu  
i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez wyko-
nanie prac polegających na przebudowie i robotach restau-
ratorskich w zabytkowym Domu Ludowym w Jaszczwi i na 
terenie parku. 
Prace budowlane obejmują: podział funkcjonalny po-
mieszczeń usługowych, wymianę instalacji wod-kan, bu-
dowę instalacji CO, wymianę instalacji elektrycznej, bu-
dowę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, budowę nowych pomieszczeń sanitarnych, 
wymianę fragmentów więźby dachowej, ułożenie nowych 

podłóg i posadzek, montaż spękań przy ścianie zewnętrz-
nej od strony ogrodu, naprawę spękań i rozwarstwień na 
elewacjach, wymianę pokrycia dachowego, montaż izolacji 
pionowej ścian piwnicznych i fundamentowych, prace re-
stauratorskie.
Podział funkcjonalny obejmuje włączenie alkierza od stro-
ny północno-zachodniej do części sali. Wstawienie dużych 
okien w alkierzach zdecydowanie poprawi wizualnie elewa-
cje budynku (okna zostały w latach 80 XX w. zamurowane). 
Planujemy wprowadzenie ścieżek parkowych o nawierzch-
ni utwardzonej komunikujących cały teren. Dodatkowo 
zostanie wykonana alejka parkowa oraz derewniana alta-
na, która będzie stanowiła miejsce spotkań mieszkańców,  
a także odpoczynku turystów i rowerzystów. Alejki par-
kowe zostaną wzbogacone o elementy małej architektury, 
tj. ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, grill zewnętrz-
ny oraz dodatkowo o tabliczki informacyjne o tematy-
ce historycznej i edukacyjno-przyrodniczej. Dodatkowo 
przewiduje się oświetlenie terenu lampami parkowymi w 
technologii LED. 
Wszystkie prace są prowadzone po uzgodnieniu i pod nad-
zorem Konserwatora Zabytków.
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„Pamięci tych, którzy znali tamten czas – 
zapisani w ziemi jedlickiej”

Wotum dziękczynne od mieszkańców Borku

W październiku ubiegłego roku 
mieszkańcy Osiedla Jedlicze- Borek, 
na wspólnej modlitwie różańcowej,  
u stóp  figury Matki Bożej, uczcili 
dwa jubileusze. Ten szczególny czas, 
to 100 rocznica ostatnich objawień 
fatimskich oraz 110 rocznica wybu-
dowania naszej kapliczki. Z tej okazji,  
w podzięce za opiekę, błogosławieństwa  

Zapraszamy do wzięcia udziału  
w konkursie realizowanym w ramach 
projektu koordynowanego przez 
Stowarzyszenie „Rota” dotyczące-
go opracowania i publikacji albumu 
„Pamięci tych, którzy znali tamten 
czas – zapisani w ziemi jedlickiej”. 
Celem konkursu jest pozyskanie no-
wych ciekawych materiałów doty-
czących znanych postaci związanych  
z Gminą Jedlicze, a spoczywających 
na jedlickiej nekropoli. 
Materiały w postaci dokumentów  
i fotografii (lub ich kopii) oraz wspo-
mnień i inne, można składać do dnia 
6 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Jedliczu, ul. Tokarskich 
22.
Dla osób, które udostępnią najcie-
kawsze materiały i wyrażą zgodę 
na ich wykorzystanie w publikacji 
przewidziane są 3 nagrody pieniężne  
w wysokości 300 zł każda. 
Zwycięzcy konkursu zostaną wy-
łonieni przez komisję w składzie: 
Zdzisław Łopatkiewicz – histo-
ryk, Elżbieta Kochańska - Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Jedliczu, Adrian Bożek 
- prezes Stowarzyszenia „ROTA” oraz  
Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy 
Jedlicze.

„Królowo Korony Polskiej módl się za 
nami i ratuj nas”- epitafium uwiecz-
nione na postumencie figury Matki 
Bożej dodaje otuchy każdemu kto 
przechodząs skieruje swoje spojrzenie 
w jej stronę.

i otrzymywane łaski, Zarząd Osied-
la i Radni Rady Miejskiej z Borku, 
ufundowali kute w metalu zadaszenie 
ochronne dla figury Matki Bożej, jako 
wotum dziękczynne. 

- To kolejna inicjatywa społeczna na-
szych mieszkańców. W roku 2015 sfi-
nansowaliśmy dzięki wspólnym sta-
raniom odnowienie naszej pięknej 
kapliczki. Wszystkim, którzy okazali 
pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję - 
Wenencja Żychowska Przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Jedlicze - Borek.
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W Domu Ludowym w Długiem (1 marca br.) odbyły się 
XXXV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
W turnieju wystąpili najlepsi uczniowie reprezentujących 
szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimna-
zjalne z terenu Gminy Jedlicze. Zmagania podzielone zo-
stały na dwie części.Pierwsza to test pisemny składający 
się z 25 pytań, w drugiej finaliści wyznaczeni z poszczegól-
nych grup udzielali odpowiedzi ustnych. Komisja pracują-
ca w składzie: st. kpt. Piotr Szydło – przewodniczący, dh 
Józef Tucki – sekretarz, mł. kpt. Marcin Lorenc -  członek 
komisji wyłoniła zwycięzców turnieju.
Wyniki turnieju: Szkoły podstawowe: Klaudiusz Orze-
chowski – SP Dobieszyn, Julia Maciejowska- SP Dłu-
gie, Kinga Korzec- SP Moderówka. Szkoły gimnazjal-
ne: Kacper Soliński- SP Potok Jakub Korzeniowski- SP 
Jedlicze Bartosz Korzeniowski- SP Piotrówka, Szko-

ły ponadgimnazjalne: Przemysław Sysoł- LO Jedlicze,  
Zuzanna Belczyk – LO Jedlicze, Jakub Krówka- LO Jedlicze.  
Dyplom dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał 
Rafał Kuczek ze Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. 
Serdecznie gratulujemy!

XXXV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”

Lekcje samorządowe stanowią nową 
formę upowszechniania wiedzy i świa-
domości młodych ludzi na temat dzia-
łalności samorządu lokalnego. W Urzę-
dzie Gminy w Jedliczu po raz pierwszy 
zorganizowano zajęcia dla gimna-
zjalistów z Potoka. Wizyta odbyła się  
z inicjatywy dyrektora szkoły Andrze-
ja Dziugana, w celu przybliżenia mło-
dzieży zadań organów władzy samo-
rządowej. 
Burmistrz Jolanta Urbanik przedsta-
wiła uczniom specyfikę zadań publicz-
nych i inwestycji oraz pozyskiwania 
funduszy. Przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Woźniak zaprosił uczniów 
do wspólnych obrad nad projektem 

Młodzież w samorządzie

uchwały. Następnie Sekretarz Gminy 
Barbara Korzeniowska oprowadziła 
młodzież po urzędzie, przedstawiając 
poszczególne referaty, pracowników  
i zakres spraw oraz czynności ad-

ministracyjnych, które wykonują. 
Uczestnicy otrzymali certyfikaty  
z odbytej lekcji samorządowej. Forma 
zajęć bardzo się uczniom spodobała :)
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Świetlice uatrakcyjniają ofertę

Świetlice opiekuńczo – wychowawcze, które działają przy 
Gminie Jedlicze poszerzają swoją ofertę, skierowaną dla 
najmłodszych mieszkańców. Działa już grupa teatral-
na Jodła Banda zorganizowana przy świetlicy dziecięcej  
w Jedliczu. Zajęcia w niej są bezpłatne i odbywają się  
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w każdy piątek  

i środę. Grupa teatralna skupia blisko 20 młodych artystów 
i na swoim koncie ma już pierwsze sukcesy w postaci trze-
ciego miejsca podczas XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu 
Teatrów Jasełkowych w Wysokiej Głogowskiej. W ramach 
świetlicy działającej  w Szkole Podstawowej w Jedliczu 
odbywają się zajęcia z robotyki. Uczniowie pracują w 8 
osobowych grupach i korzystają z zestawów Lego WeDo 
oraz Lego Mindstorms. Do każdego zestawu mają do dys-
pozycji dedykowane oprogramowanie. Ich praca polega na 
skonstruowaniu wybranego modelu robota z klocków lego,  
a następnie zestawieniu odpowiedniego ciągu poleceń do 
wykonywania określonych zadań. Konstrukcje zawierają 
silniki oraz różnego typu czujniki, co pozwala na tworze-
nie ciekawych konstrukcji.  Ponadto możliwe jest zapro-
gramowanie emisji określonych dźwięków lub prezentacja 
wybranych grafik. Wszystko to sprawia, że uczestnicy zajęć 
dysponują odpowiednim narzędziem do kształcenia swojej 
wyobraźni technicznej oraz nauki podstaw programowa-
nia.

Akcja Szybki PIT

Po raz kolejny pracownicy kroś-
nieńskiego fiskusa pomagali  
w przygotowaniu rozliczeń po-
datkowych. Także u nas, 7 marca, 
mieszkańcy mogli w siedzibie Urzę-
dy Gminy za darmo wypełnić swo-
je zeznanie za rok 2017 korzystając  
z pomocy specjalistów Urzędu Skar-
bowego w Krośnie. Można było uzy-
skać informację o przysługujących 
nam ulgach oraz rozwiać wątpliwo-
ści związane z wypełnieniem PIT-u. 

Słodka pasja - Szkolenie „Ekologiczne prowadzenie pasiek”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jed-
liczu po raz drugi, odbyło się szkole-
nie dla pszczelarzy i sympatyków pod 
nazwą „Ekologiczne prowadzenie 
pasiek”. 
Organizatorami tego spotkania byli: 
Koło Pszczelarzy Bartnik Jedlicki, 
Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Ur-
banik oraz Wójt Gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański. Zajęcia prowadził  
dr hab. Krzysztof Olszewski  

- wykładowca Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, który w bar-
dzo interesujący sposób opowiadał  
o pszczelarstwie ekologicznym. 
Uczestnicy z dużym zainteresowaniem  
i prawdziwym skupieniem słuchali 
wykładu na temat nowoczesnych roz-
wiązań stosowanych przy prowadze-
niu pasiek. Na zakończenie zaintere-
sowani mogli osobiście porozmawiać 
z wykładowcą na temat doświadczeń 
związanych z prowadzeniem pasiek 
oraz wyrazić swoje spostrzeżenia.

Wśród pytań, które najczęściej za-
dawali mieszkańcy, były te związane  
z odliczeniem ulgi rehabilitacyjnej, 
rozliczeniem sprzedaży nierucho-
mości, czy akcji giełdowych oraz 
dochodów zagranicznych. Akcja 
Szybki PIT koordynowana przez 
Zastępcę Naczelnika US w Krośnie  
Roberta Jarego cieszyła się u nas du-
żym zainteresowaniem i ułatwiła zło-
żenie zeznania podatkowego za po-
mocą systemu e-deklaracje. 

- pracownicy Urzędu Skarbowego w Krośnie pomagają mieszkańcom

Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela 
słodki miód zbiera.
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W drodze na Mundial…
Sportowe życie w Gminie Jedlicze 
trwa przez okrągły rok. Gmina ma 
bardzo bogate tradycje zarówno  
w sportach letnich, jak i w sportach 
zimowych, gdzie aktywność sportowa 
uzależniona jest od pory roku. Przez 
cały rok uprawiane są natomiast spor-
ty halowe, gdzie aura i temperatura 
nie odgrywają większej roli. W tym 
numerze „Gminnych wieści” zajmie-
my się najpopularniejszą w Polsce 
dyscypliną sportową, czyli piłką noż-
ną. W naszej gminie funkcjonuje pięć 
klubów piłkarskich. W klubach tych 
sport uprawia kilkaset osób, zaś w roz-
grywkach różnych lig bierze udział 13 
drużyn. 

na swoim koncie 10 punktów. Trene-
rem seniorów jest Jan Eustachiewicz. 
Ważne role w drużynie odgrywa-
ją bracia Paweł i Andrzej Karamon. 
Pierwszy jest kapitanem, drugi naj-
lepszym strzelcem zespołu. W klubie 
jest jeszcze drużyna juniorów, która  
w Klasie B Juniorów Młodszych zaj-

muje 6 miejsce z dorobkiem 4 punk-
tów. Młodzież prowadzona jest przez 
pp. Piotra Cyrulika i Grzegorza Ja-
neczka. Ten sam duet trenerski zaj-
muje się w klubie piłkarskim „naryb-
kiem”, czyli prowadzi grupę dziecięcą. 
W LKS „Nurt” Potok również nastą-
piła zmiana prezesa klubu, funkcję tę  
w styczniu objęła Agata Wieczorek.
Trzecią i zarazem najwyżej sklasyfi-
kowaną po rundzie jesiennej drużyną 
z gminy w Klasie B jest Victoria Do-
bieszyn. Zespół seniorów z dorob-
kiem 15 punktów zajmuje obecnie 
6 miejsce. Nie do przecenienia jest 
obecnie w klubie rola Grzegorza Cy-
narskiego. Jest on trenerem, zawodni-
kiem i jednocześnie królem strzelców  
w drużynie, a niedawno został jeszcze 
prezesem LKS Victoria Dobieszyn. 
Drużyna juniorów Victorii w run-
dzie jesiennej zgromadziła 3 punkty, 
co pozwoliło jej w Klasie B juniorów 
młodszych zająć 7 miejsce. Drużynę 
juniorów prowadzi w klubie Damian 
Pelczar.
Jedynym przedstawicielem gminy  

LKS Chlebianka to najmłodsza sta-
żem drużyna w gminie. Zespół po-
wstał bowiem dopiero w 2005 roku. 
Klub prowadzi tylko drużynę senio-
rów. Zespół występuje w klasie B,  
a po rundzie jesiennej z 6 punktami 
zajmuje dziesiąte miejsce. Ambicje 
zawodników, a pewnie też i możliwo-
ści sięgają jednak wyższej lokaty, toteż  
z rundą wiosenną wiążą duże nadzieje 
licząc, że procentować zacznie zdoby-
te jesienią doświadczenie w tej klasie 
rozgrywkowej. Najlepszym strzelcem 
drużyny jest Radosław Kurowski, któ-
ry zdobył 9 bramek. Kapitanem dru-
żyny jest nieprzerwanie występujący 
w klubie od momentu jego założenia 
Piotr Szopa, zaś trenerem jest do-
świadczony szkoleniowiec Stanisław 
Wojnar. W przerwie zimowej doszło 
tez do zmiany prezesa klubu, obecnie 
na czele LKS Chlebianka stoi Dariusz 
Lidwin.
W klasie B występują jeszcze dwie 
drużyny seniorów z naszej gminy. 
LKS „Nurt” Potok po rundzie jesien-
nej zajmuje 7 miejsce, a zgromadził 

w piłkarskiej Kla-
sie A jest zespół 
LKS Moderówka. 
Zespół seniorów 
w grupie piątej tej 
klasy rozgrywko-
wej z dorobkiem 
11 punktów zaj-

również niedawno nastąpiła zmiana 
prezesa - został nim Marcin Macul-
ski, od lat będący też trenerem druży-
ny seniorów. Ambitne wyzwanie stoi 
przed drużyną juniorów, która w Kla-
sie Juniorów Młodszych zajmuje ósme 
miejsce, zdobywając w rundzie jesien-
nej jeden punkt. Trenerem juniorów 

jest Grzegorz Twaróg, który 
opiekuje się również najmłod-
szą grupą, czyli orlikami.
Najstarszym i największym 
klubem sportowym w gminie 
jest klub ZKS Nafta, obecnie 
Nafta-Splast, gdyż w nazwie 
pojawił się również strategicz-

ny sponsor klubu. Aktualnie klub 
prowadzi szkolenie aż w pięciu kate-
goriach wiekowych. Drużyna senio-
rów trenowana obecnie przez Ma-
riusza Stawarza w Klasie Okręgowej 
zajmuje po rundzie jesiennej 7 miej-
sce gromadząc 24 punkty. W klasy-
fikacji strzelców prowadzi zawodnik 
Nafty Krystian Frączek z dorobkiem 
15 trafień. Drużyna zwycięsko prze-
szła przez pierwsze trzy rundy pił-
karskiego Pucharu Polski i wiosną  
w regionalnym półfinale zmierzy się 
z Malbudem Targowiska. Znakomicie 
w rozgrywkach radzi sobie drużyna 
juniorów starszych prowadzona przez 
Wojciecha Florczaka, która z dorob-
kiem 29 punktów jest liderem Ligi 
Okręgowej i faworytem do awansu do 
I Ligi Podkarpackiej. Zespół juniorów 
młodszych prowadzi w Nafcie-Splast 
Bartłomiej Szela. W lidze okręgowej 
tej kategorii wiekowej drużyna z 19 
punktami zajmuje 6 miejsce. Również 
drużyna młodzików prowadzona jest 
przez Bartłomieja Szelę. W rundzie 

jesiennej młodzicy 
zgromadzili 6 punk-
tów, co pozwoliło 
im zająć w tabeli 6 
miejsce. W grupie 
tej klub ma repre-
zentanta Wojewódz-

muje jedenastą lokatę. Liderem strzel-
ców w Moderówce jest zdobywca 8 
bramek Jarosław Gałuszka. W klubie 

twa Podkarpackiego, a jest nim… Ju-
lia Kozicka. Najmłodszymi piłkarzami  
w Nafcie-Splast są orliki. Jesienią wy-
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Zajęcia na lodowisku

Mieszkańcy Gminy Jedlicze chętnie korzystali ze sztuczne-
go lodowiska działającego przy Gminnym Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji. Ilość wejść na obiekt w roku 2018 wyniosła 
12 149 osób. Dodatkowo realizowany  został tutaj projekt 
pn. „Upowszechnianie łyżwiarstwa i hokeja na lodzie w  
Gminie Jedlicze”, na  który otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu  i Turystyki. Skierowany był on do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej 

gminy. Na potrzeby realizacji zadania został zakupiony  
sprzęt sportowy: łyżwy, przyrządy do nauki jazdy na łyż-
wach, płozy do butów oraz  chodzik. Całkowita wartość za-
dania wyniosła 16.930 zł z czego dofinansowanie wyniosło 
8.000 zł, co stanowi blisko 50 % wartości całkowitej.
Czas tutaj chętnie spędzały dzieci ze świetlic opiekuńczo 
– wychowawczych działających przy Gminie Jedlicze, któ-
re dzięki finansowemu wsparciu urzędu mogły doskonalić 
swoją umiejętność jazdy.

Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich
Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich pod Hono-
rowym Patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze, odbyły się 
27 lutego br. Zawodnicy ścigali się na trasach narciarskich 
o długości blisko 1 km umiejscowionych przy Szkole Pod-
stawowej w Jedliczu. Organizatorem zawodów był MUKS 
Podkarpacie Jedlicze, a współorganizatorami Szkoła Pod-
stawowa w Jedliczu, Gmina Jedlicze oraz GOSiR Jedlicze. 
Udział w zawodach wzięły następujące kluby: MKS Halicz 
Ustrzyki Dolne, Speed Jasło, Karpaty Klimkówka, Krosski 
Remsport, LZS Zarszyn, MUKS Podkarpacie Jedlicze.

startowały rozgrywki ligi orlika, jest to 
cykl turniejów, z których każdy roz-
grywany jest w innej miejscowości. Po 
rozegranych czterech turniejach orliki 
Nafty zajmują 3 miejsce. Drużynę or-
lików prowadzą bracia Karol i Konrad 
Rymarczyk. Prezesem klubu Nafta-
-Splast jest Artur Czaja.
Podstawą funkcjonowania większo-
ści klubów sportowych są dotacje 
finansowe z budżetu gminy, roz-
dzielane w procedurze konkursowej.  
W latach 2014-2018 nakłady na sport 
gminny, w tym na kluby piłkarskie 
systematycznie rosły. W tym roku na 
samych futbolistów przypadła kwota 
86.800 złotych. Inną formą wsparcia 
jest organizacja turniejów dofinanso-
wanych za pośrednictwem GOSiR-u, 
czy nieodpłatne udostępnianie hali 

sportowej na treningi. Idolem niemal 
wszystkich młodych piłkarzy z naszej 
gminy jest Sławomir Peszko. To, jak 
dotąd, zdecydowanie najwybitniej-
szy przedstawiciel gminnego futbo-
lu. Ten wychowanek Nafty Jedlicze 
jest już 43 krotnym reprezentantem 
Polski i ma szanse znaleźć się w ka-
drze narodowej na zbliżające się Pił-
karskie Mistrzostwa Świata w Rosji.  
Z entuzjazmem przyjął też propozycję 
burmistrz Jolanty Urbanik organiza-
cji w Jedliczu halowego Turnieju Sła-

womira Peszki. W międzynarodowej 
obsadzie odbyły się już dwie edycje 
turnieju, na grudzień zapowiedzia-
na jest trzecia. Warto wspomnieć też  
o zaangażowaniu popularnego Sławka 
w działalność charytatywną na terenie 
gminy. 

Kończąc życzymy Sławomirowi Pesz-
ce udanego występu na Mundialu  
w Rosji,a wszystkim młodym piłka-
rzom z Gminy Jedlicze uczestnictwa 
w wielu przyszłych Mundialach.
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Narciarze z Jedlicza startowali w Tomaszowie Lubelskim
Niemal 30 narciarzy z Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Podkarpacie Jedlicze wystartowało w 
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w biegach nar-
ciarskich. Łącznie 102 zawodników rywalizowało ze sobą 
w kilkunastu kategoriach na dobrze przygotowanej trasie 
w Siwej Dolinie. Sportowcy ścigali się na dystansach od 
400 metrów, do 10 km. Obowiązywał styl klasyczny i start 
interwałowy. Narciarze z Jedlicza spisali się znakomicie, 
uzyskując wysokie loakty w swoich kategoriach. 

V Memoriał Zenona Jaracza w Łucznictwie

W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (10.02) od-
był się Jubileuszowy V Memoriał Zenona Jaracza w Łucz-
nictwie. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Zastępca 
Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski oraz Dyrek-
tor GOSiR w Jedliczu Wojciech Florczak. Gościem hono-
rowym Memoriału była córka Zenona Jaracza – Pani Kry-
styna Jaracz.
W zawodach wzięło udział 84 zawodników reprezentują-
cych następujące kluby : ŁKS Sagit Humniska, UKS Tramp 
Jarosław, MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska, CWKS 
„Resovia” Rzeszów, SKS Piast 25 Rzeszów, LKS Makovia 
Makowisko, LKS Jar Kielnarowa, UKS Górnik Humni-
ska, UKS Sajdak Głogów Małopolski i MUKS Podkarpacie 

GOSiR Jedlicze. Z Gminy Jedlicze wystartowało 15 zawod-
ników  – spośród nich najlepiej spisali się: Szafran Anna ( 
I m. kat. dzieci mł. dziewczęta ), Jadach Karol ( V m. kat. 
dzieci mł. chłopcy), Kozioł Paweł ( III m. kat. dzieci chłop-
cy ), Kozioł Katarzyna ( III m. kat. młodzik dziewczęta), 
Szafran Wojciech ( III m. kat. młodzik chłopcy) oraz Mi-
chał Stach ( I m. w kat. młodzik chłopcy). W klasyfika-
cji drużynowej MUKS Podkarpacie GOSiR Jedlicze zajął 
pierwsze miejsce w kategorii Młodzik, Dziecko i Dziecko 
młodsze oraz miejsce 4 w kategorii Open. Najmłodszym 
uczestnikiem turnieju okazał się urodzony w 2010 roku 
Karol Jadach z MUKS-u Podkarpacie GOSiR Jedlicze.
Zapraszamy za rok!

Jakub Biskup Wicemistrzem Polski w Biegach Narciarskich
Jakub Biskup został Wicemistrzem Polski w biegach nar-
ciarskich w kategorii junior D, które w dniach 9-11 lutego 
br. odbyły się w Tomaszowie Lubelskim. Na Trasach Siwej 
Doliny ścigało się ponad 300 narciarzy reprezentujacych 
najlepsze kluby w Polsce. Wśrod tego grona nie zabrakło 
zawodników z MUKS Podkarpacie Jedlicze, którzy dziel-
nie walczyli w zawodach.
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Jedliczanin Wojciech Pelczar wystąpił (04.02) na ko-
ronnym dystansie najdłuższego maratonu narciarskiego  
w Niemczech - König Ludwig Lauf. Zawody rozgrywane  
w południowej Bawarii o dystansie 50 km stylem klasycz-
nym zaliczane są do klasyfikacji FIS Worldloppet Cup.
W prestiżowych zmaganiach wystąpiła liczna grupa czo-
łowych maratończyków świata, reprezentujących swoje 
kraje. W klasyfikacji generalnej jedliczanin ukończył bieg 
na wysokim 42 miejscu. Jako bardzo dobry prognostyk na 
przyszłość dla naszego zawodnika może świadczyć to, że 
na odcinku pomiędzy 8.5 km do 17 km Pan Wojtek od-
notował najlepszy czas biegu i do połowy dystansu utrzy-
mywał się w czołówce światowej klasy biegaczy. Życzymy 
udanych startów w kolejnych maratonach!

Udany start Wojciecha Pelczara

Srebro uczennic z Potoka
Podczas Powiatowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt, które rozgrywane były 6 marca br. w 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu uczen-
nice Szkoły Podstawowej w Potoku wywalczyły srebrny 
medal. Do rywalizacji stanęło 6 drużyn z całego powiatu 
krośnieńskiego. Mecze rozgrywane były systemem „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. Młode siatkarki ry-
walizowały z drużynami z Korczyny, Lubatowej, Świerzo-
wej oraz Miejsca Piastowego. Turniej wygrała drużyna z 
Przybówki. Szkołę Podstawową w Potoku godnie reprezen-
towały: Maja Stareńczak, Julia Barsznica, Paula Jasińska, 
Julia Rak, Zuzanna Hac, Karolina Hac, Agata Woźniak i 
Natalia Moskal. Opiekunką i trenerką drużyny była Pani 
Agata Kazalska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów sportowych!

Sukcesy Iskierek
Zespoły cheerleaderek reprezentujące Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Jedliczu wzięły udział w II edycji Prze-
glądu dziecięcych i młodzieżowych zespołów, par i solistów 
tanecznych „Taneczne Talenty” w Świerzowej Polskiej.
Dziewczynki występowały w trzech różnych kategoriach 
wiekowych, w każdej z nich zajmując miejsce na podium. 
Zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom umiejętno-
ści tanecznych. Występy wszystkich dziewczynek pozytyw-
nie rokują na przyszłość, zwłaszcza że pod koniec kwietnia 
(28.04) zorganizowany zostanie w  Jedliczu IX Przegląd 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych.
Klasyfikacja końcowa:
Kategoria do lat 7 – I miejsce Mini Mini Iskierki
Kategoria 8 -11 lat – II miejsce Mini Iskierki
Kategoria powyżej 12 lat – II miejsce Iskierki
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W Sali Rafinerii Orlen Południe od-
był się wyjątkowy koncert muzyki 
operetkowej. Przybyłe na uroczystość 
Panie powitał Zastępca Burmistrza 
Gminy Jedlicze – Ryszard Zagórski, 
kierując serdeczne życzenia z okazji 
Dnia Kobiet, a obecni na Sali Radni 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Piotrem Woźniakiem wręczyli słod-
kie upominki. 
Niezapomnianych wrażeń do-
starczyli artyści Opery Śląskiej  
w Bytomiu: Sabina Olbrich -Sza-
franiec (sopran), Włodzimierz 
Skalski (tenor),  Zbigniew Wunsch 
(bas-baryton) oraz Maciej Janas 
(akompaniament). Publiczność 
miała okazję wysłuchać utworów 
znanych z operetek „Skrzypek na 
dachu”, „Księżniczka Czardasza”, 
„Porgy and Bess”, ale też znane  
i lubiane standardy muzyki rozrywko-
wej. 
Podczas koncertu wystąpili również 
młodzi artyści ze Szkoły Wokal-
no- Aktorskiej w Krośnie: Gabriela 
Czekańska, Maria Uram, Weroni-
ka Agaś, Daria Samorowska, Anna 
Józefowicz, Izabela Kaciuba, Woj-
ciech Kozdrój i Krzysztof Sebastiań-
ski. Młodych artystów zapowiedzieli  
Weronika Czekańska i Mateusz 
Wiatr. 

Dzień Kobiet w Jedliczu


