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W skład Rady Miejskiej w Jedliczu 
wchodzi 15 radnych. W wyniku ostat-
nich wybrów samorządowych man-
daty otrzymali: Ryszard Dziura , Mał-
gorzata Ginalska, Tomasz Lisowski, 
Roman Kopeć, Jan Krajewski, Zofia 

Kusiak, Janusz Lipka, Krystyna Marć, 
Ewa Okulska, Teresa Patla, Stanisław 
Twaróg, Jan Skwara, Józefa Uram, 
Piotr Woźniak, Wenencja Żychowska
Radni spośród swojego grona wybra-
li przewodniczącego, którym został  

Komisje stałe Rady Miejskiej w Jedliczu

Komisja  Rewizyjna:

Radna –  Teresa  Pat la  –  Przewodnicząca
Radna –  Wenencja  Żychowska
Radny – Jan Skwara
Radny – Janusz  Lipka
Radny – Stanis ław Twaróg

Komisja  Budżetu i  F inansów:

Radna –  Krystyna Marć  –  Przewodnicząca
Radna –  Ewa Okulska
Radny – Ryszard Dziura
Radny – Jan Krajewski
Radny –  Roman Kopeć

Komisja  Gospodarki  Komunalnej , 
Mieszkaniowej ,  Rozwoju Wsi  i  Ochrony 
Środowiska:

Radny –  Stanis ław Twaróg –  Przewodniczący
Radna –  Małgorzata  Ginalska

Radna –  Józefa  Uram
Radny – Piotr  Woźniak
Radny – Jan Krajewski

Komisja  Oświaty ,  Kultury ,  Zdrowia , 
Sportu i  Rekreacj i :

Radny –  Roman Kopeć –  Przewodniczący
Radna –  Zof ia  Kusiak
Radna –  Małgorzata  Ginalska
Radna –  Krystyna Marć
Radny – Tomasz  Lisowski

Komisja  Skarg ,  Wniosków i  Petycj i :

Radna –  Wenencja  Żychowska –  Przewodni-
cząca
Radna –  Ewa Okulska
Radny – Janusz  Lipka
Radna –  Teresa  Pat la
Radny –  Tomasz  Lisowski

ponownie Piotr Woźniak oraz wice-
przewodniczącego Ryszarda Dziurę. 
Radni wybrali róznież składy poszcze-
gólnych komisji stałych Rady Miej-
skiej w Jedliczu.

KADENCJA 2018-2023

Rada Miejska w Jedliczu oraz Burmistrz Jolanta Urbanik

SAMORZĄD GMINY JEDLICZE
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W związku z upływem kadencji  
organów jednostek pomocniczych 
gminy, mieszkańcy wysłucha-
li sprawozdań Przewodnicząceych 
Zarządów Osiedli oraz Sołtysów  
z działalności za okres kadencji  oraz 
dokonali wyborów nowych Prze-
wodniczących, Sołtysów. Na zebra-
niach zostali także wybrani  przed-
stawiciele do Zarządów Osiedli  
i Rad Sołeckich. Wyniki wyborów  
w poszczególnych miejscowościach  
i osiedlach prezentowały się następu-
jąco:

JEDLICZE – BOREK

Przewodnicząca Zarządu Osiedla:  
Wenencja Żychowska.
Skład Zarządu Osiedla Jedlicze – Bo-
rek: Bogumiła Brzostek, Grażyna 
Kosicka, Maria Lisowska, Jacek Li-
sowski, Anna Walczak, Małgorzata 
Wesołowska, Ewa Żychowska, Jan 
Żychowski.

JEDLICZE – CENTRUM

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: 
Krystyna Marć.
Skład Zarządu Osiedla Jedlicze – Cen-
trum: Łukasz Orzechowicz, Piotr 
Bednarczyk, Wioletta Godlewska-
-Jerzyk, Radosław Jermak, Stanisław 
Stasik, Adam Rzońca, Tomasz Po-
ławski, Alicja Przeszłowska, Tomasz 
Słowik, Artur Pytko.

JEDLICZE – MĘCINKA

Przewodniczący Zarządu Osiedla: 
Piotr Woźniak.
Skład Zarządu Osiedla Jedlicze – 
Męcinka: Marek Zagórski, Arleta 
Wójcik, Sławomir Gęsiak, Wojciech 
Stasiczak, Maria Winiarz, Andrzej 
Gazda, Renata Półchłopek, Tomasz 
Koza. 

MODERÓWKA

Sołtys: Marcin Filip.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Mo-
derówka: Ryszard Majsiak, Krzysz-
tof Gałuszka, Zofia Kusiak, Łukasz 
Przybyła, Mateusz Wyderka, Elżbie-
ta Wolanin, Teresa Gałuszka, Piotr 
Świszcz, Grzegorz Lubaś, Renata 
Urban.

PIOTRÓWKA

Sołtys: Dorota Chuda.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Pio-
trówka: Ewa Gajda, Jan Szopa, An-

drzej Szopa, Wojciech Woźniak, 
Wanda Kiełtyka, Wiesław Gierlicki, 
Jan Krzysztyniak, Anna Grzesik,  
Sławomir Chochołek, Elżbieta Kajs.

PODNIEBYLE

Sołtys: Iwona Ryczek.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Pod-
niebyle: Mieczysław Wojtunik,  
Mariusz Sanocki, Michał Polak, 
Agata Kubacka, Elżbieta Król, Ja-
nusz Gierlicki, Barbara Gajda,  
Daniel Wojtunik.

PORĘBY

Sołtys: Kazimierz Pec.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Poręby: 
Stanisław Dubis, Małgorzata Dzik, 
Roman Gęsiak, Daniela Kazimier-
ska, Beata Sajdak, August Stanek.

POTOK

Sołtys: Sławomir Sitar.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Potok: 
Grzegorz Pawłowski, Jaromir Brań-
ski, Eliza Janeczek, Józef Czekański, 
Monika Karamon, Urszula Jaracz, 
Stanisław Janeczek.

ŻARNOWIEC

Sołtys: Jan Krajewski.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Żarno-
wiec: Krystyna Jaskółka, Adolf Kło-
sowicz, Marek Maciejowski, Wiesła-
wa Myśliwa, Jacek Stasik, Andrzej 
Szopa, Zdzisław Wiśniowski, Marze-
na Wojdyło, Agata Zych.

Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze na terenie 
Gminy Jedlicze w 2019 roku

Sołtys: Ewa Okulska.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Chleb-
na: Jarosław Klatka, Bożena Boch-
nia, Urszula Ruszel, Ewelina Anto-
nik, Wiesława Wierdak, Katarzyna 
Englot, Andrzej Polak.

DŁUGIE

Sołtys: Ewa Michniewska.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Długie: 
Agnieszka Bobrowska, Alina Pesz-
ko, Anna Warchoł, Halina Kozieł,  
Marta Ochałek, Marcin Krawczyk, 
Piotr Woźniak.

DOBIESZYN 

Sołtys: Robert Kozioł.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Do-
bieszyn: Jadwiga Borowy, Rafał  
Janocha, Daniel Kubacki, Grażyna 
Kubit, Martin Nitka, Gabriel Paczo-
sa, Marcin Rutka, Joanna Sołowska.

JASZCZEW 

Sołtys: Wiesław Gajda.
Skład Rady Sołeckiej Sołectwa Jasz-
czew: Józef Gruszkoś, Adrian Bożek, 
Edward Piękoś, Marek Zaremba, 
Kazimierz Burek, Piotr Twaróg, Ja-
nusz Bożek, Czesław Bachta, Grze-
gorz Maślanka, Stanisław Twaróg.

CHLEBNA

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nowowybranym i życzymy 
owocnej współpracy na rzecz 
mieszkańców Gminy Jedlicze!
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BURMISTRZ GMINY JEDLICZE
Jolanta Urbanik

Mieszkańcy zdecydowaną więk-
szością opowiedzieli się za kontynua-
cją dotychczasowej polityki i kierun-
ków rozwoju Gminy Jedlicze, dając 
zielone światło Burmistrz Jolancie 
Urbanik na kolejną kadencję. 

- Cieszę się niezmiernie, że mieszkań-
cy obiektywnie docenili dotychczaso-
wą pracę i swoim poparciem  dali isk-
rę do dalszej służby na rzecz rozwoju 
gminy, która jest przecież naszym 
wspólnym domem. Zgodnie z zasa-
dami, którymi kieruję się w życiu, tj. 
uczciwość i otwartość oraz szacunek 
dla drugiego człowieka rozpoczę-
łam kolejną kadencję pełną wyzwań. 
Od początku pracy samorządowej 
wsłuchuję się w głos mieszkańców  
i konsekwentnie realizuję ambitny 
program rozwoju Gminy Jedlicze, 
z akceptacją większości Rady Miej-
skiej. Choć efekty pracy widać gołym 
okiem to przed nami wiele trudnych, 
ale oczekiwanych zadań. Ufam, że 
przy odpowiedzialnym podejściu 
Radnych i zrozumieniu wszystkich 
potrzeb, zrealizujemy pomyślny dla 
mieszkańców wspólny program.
Na pewno kadencja 2018-2023 bę-
dzie czasem wytężonej pracy nie tylko 

„Od początku pracy sa-
morządowej wsłuchuję się 
w głos mieszkańców”

burmistrza, ale i pracowników Urzędu 
Gminy, dla dobra naszych mieszkań-
ców. W tym miejscu jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do naszego wspólnego zwycięstwa 
oraz obdażyli mnie zaufaniem, bez 
którego nie byłby możliwy osiągnięty 
już w pierwszej turze tak imponujący 
wynik wyborów.

Wszystkie zadania muszą być od-
zwierciedlone w budżecie. Wiemy, 
że nie było łatwo. Jakie priorytety 
przyjęła Pani Burmistrz na najbliż-
szy czas?

Największe projekty, które wdraża-
my w tym roku są ukierunkowane 
zarówno na poprawę jakości życia 
mieszkańców jak i ochronę środo-
wiska naturalnego, w szczególności 
czystego powietrza. Uruchomiliśmy 
już przetarg na realizację zadania 
„Budowa instalacji OZE na obiektach 
użyteczności publicznej zlokalizowa-
nych w Gminie Jedlicze”, na który 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego, osi priorytetowej Czysta 
energia pozyskaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 85% kosztów kwa-
lifikowanych, tj. ponad 795 tys. zł.  
W ramach Projektu planujemy montaż 
instalacji fotowoltaicznych na Oczysz-
czalni Ścieków w Jedliczu, Szkołach  
w Jedliczu, Piotrówce i Żarnowcu,  
Zespołach Szkolno – Przedszkolnych 
w Jaszczwi i Żarnowcu, Przedszkolu  
w Jedliczu i Potoku oraz Urzędzie 
Gminy. Całkowita moc zainstalowa-
na na tych obiektach to 199,22 kW. 
Roczna produkcja energii elektrycz-
nej około 189,92 MWh. Całkowita 
wartość projektu to ponad 1 mln 150 
tys. zł. Zakres rzeczowy zostanie zrea-
lizowany do końca 2019 roku.

Największy jednak projekt doty-
czący OZE jest dedykowany bezpo-
średnio mieszkańcom.
Oczywiście, rozpoczęliśmy już proce-
durę przetargu unijnego dla projektu 

parasolowego realizowanego w part-
nerstwie z Gminą Dukla pod nazwą 
„Wsparcie energetyki rozproszonej 
wśród mieszkańców Gminy Jedlicze 
i Gminy Dukla”. Całkowita wartość 
projektu wynosi ponad 13 mln 600 
tys. zł. Wartość projektu naszej gminy 
to kwota ponad 8,5 mln zł. Otrzyma-
ne dla mieszkańców dofinansowanie 
stanowi 70 % kosztów kwalifikowa-
nych i wynosi ponad 5 mln zł. 

Jakimi instalacjami byli zaintere-
sowani mieszkańcy w ramach tego 
programu?

W ramach Projektu na terenie naszej 
gminy zostanie zamontowanych łącz-
nie 448 instalacji, w tym 36 instala-
cji solarnych, 336 fotowoltaicznych, 
12 gruntowych pomp ciepła oraz 64 
piece na biomasę. W pierwszym eta-
pie, który planujemy rozpocząć w lip-
cu skoncentrujemy się na wymianie 
pieców, tak by w najbliższym sezonie 
grzewczym wszyscy zainteresowani 
dysponowali już nowoczesnymi eko-
logicznymi źródłami ciepła. Realiza-
cja całego projektu powinna zakoń-
czyć się w lipcu 2020 roku.
W przysżłym roku będziemy realizo-
wać projekt poprawy jakości powie-
trza poprzez wymianę dotychczaso-
wych pieców na paliwa stałe na kotły 
gazowe oraz kotły węglowe bardziej 
ekologiczne i energooszczędne. Pro-
jekt ten zakłada dofinansowanie dla 
mieszkańców do 85% kosztów kwali-
fikowanych wymiany starego pieca na 
nowy.
To tylko kilka z wielu zaplanowanych  
inwestycji. Istotny dla mnie jest zrów-
noważony rozwój Gminy w wielu kie-
runkach  zgodnie  z oczekiwaniami 
mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę i trzymam 
kciuki za realizację planów.

Druga kadencja-  kontynua-
cja  s trategi i  inwestycyjnej 
i  nowe wyzwania.
Jednym z  pr iorytetów są  Pro-
gramy OZE -  ochrona środo-
wiska i  czystego  powietrza.
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BURMISTRZ GMINY JEDLICZE
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W JEDLICZU

STAWIAMY NA MŁODZIEŻ
Powstanie Młodzieżowej Rady Miej-
skiej to kolejny krok budowania świa-
domego społeczeństwa obywatelskie-
go oraz skutecznej polityki oświatowej 
w myśl Jana Zamoyskiego „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”. Pierwsze wybory do Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej odbyły się 
we wrześniu ubiegłego roku w ośmiu 
naszych szkołach podstawowych oraz 
wśród klas gimnazjalnych. 

Strefa Fun w Jedliczu
Młodzieżowa Rada za projektem społecznym „Strefa Fun”

Podczas zeszłorocznych wakacji Szko-
ła Podstawowa w Jedliczu realizowała 
pilotażowy projekt dla nastolatków 
„Mądrzy Cyfrowi”. Celem przedsię-
wzięcia było przygotować młodych 
ludzi do mądrego kreowania rzeczy-
wistości na rzecz wspólnego dobra 
metodą myślenia projektowego oraz 
przy użyciu nowoczesnych narzędzi 
cyfrowych. W efekcie uczestnicy opra-
cowali swój autorski projekt społecz-

ny, który nazwali StrefąFun. Miałby to 
być kompleks - „miejscówka” dla mło-
dzieży z terenu gminy w wieku 12-18 
lat, który zawierałby elementy skate-
parku, pumptracku. Uczniowie szcze-
gółowo analizowali potrzeby odbior-
ców oraz sposoby realizacji inwestycji. 
Rezultaty swojej pracy przedstawili 
podczas listopadowej sesji Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. Burmistrz Gminy 
Jedlicze Pani Jolanta Urbanik, pełna 

uznania dla inicjatywności młodzie-
ży i wiary w jej potencjał, postanowi-
ła podjąć działania przygotowawcze  
do realizacji pomysłu - w budżecie 
Gminy zabezpieczono 35 tys. zł na do-
kumentację technicznął. Autorzy wraz  
z opiekunami Panią Edytą Styś  
i Bożeną Łańczak zostali zaproszeni  
13 marca na plenerową sesję MRM. 
Wraz z Panią Burmistrz, Sekreta-
rzem Barbarą Korzeniowską oraz 
Dyrektorem Markiem Świdrakiem 
w poszukiwaniu inspiracji wybrali 
się do najbliższego skateparku po-
łożonego w Jaśle, gdzie wnikliwie  
i doświadczalnie analizowali wypo-
sażenie obiektu. Następnie obejrzeli 
dwie działki w Jedliczu uwzględnia-
ne w planach budowy. Wspólnie ob-
serwowali, dyskutowali, wnioskowali  
i planowali… 

Kadencja Młodzieżowej Rady Miej-
skiej trwa 2 lata. – Przez ten okres 
zapewniamy wszelką pomoc młodym 
radnym- mówi Marek Świdrak Dy-
rektor ZEASiP. 

Okręg nr 1 Jedlicze: Jakub Wajda, 
Katarzyna Haniebnik, Konrad Filar, 
Katarzyna Dubis, Jakub Biskup, Iza-
bela Bolanowska. Okręg nr 2 Jasz-

czew: Katarzyna Pasieka, Adriana 
Waszeciak. Okręg nr 3 Moderówka: 
Jakub Piękoś, Szymon Berdechowski. 
Okręg nr 4 Potok: Kacper Piotrowski,  
Kacper Rodzaj. Okręg nr 5 Długie: 
Emilia Munia, Julia Maciejowska. 
Okręg nr 6 Dobieszyn: Dawid Stasi-
czak, Maciej Krzysztyniak. Okręg nr 
7 Piotrówka: Damian Mróz, Adam 
Wójcik. Okręg nr 8 Żarnowiec:  
Michał Ziobro, Michał Wąś.

Obecny skład demokratycznie wy-
branej Młodzieżowej Rady Miejskiej:
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Budżet 2019 r.

Rolnictwo i łowiectwo - 418 046, 75 zł

Leśnictwo - 210 000, 00 zł

Gospodarka mieszkaniowa  
- 175 402, 00 zł

Działalność usługowa - 50 000, 00 zł

Administracja publiczna - 98 152, 00 zł

Urzędy naczelne organów wła-
dzy państwowej i ochro-
na prawa oraz sądownictwa  
- 3 193, 00 zł

Obrona narodowa - 1 500, 00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
ppoż. - 7 700, 00 zł

Dochód od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem - 22 996 523, 00 zł

Różne rozliczenia - 13 472 020, 00 zł

Oświata i wychowanie  
- 921 154, 64 zł
Pomoc społeczna - 839 313, 00 zł

Wydatki Gminy Jedlicze - 66 492 380, 56 zł

Gosp. mieszkaniowa - 203 060, 00 zł
Działalność usługowa - 202 500, 00 zł
Administracja pub. - 6 164 179, 46 zł

Urzędy naczelne organów władzy pań-
stwowej kontroli i ochr. prawa oraz  
sądownictwa - 3 193, 00 zł

Obrona narodowa - 1 500, 00 zł

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona ppoż - 649 428,53 zł

Obsługa długu publicznego - 
500 000, 00 zł
Różne rozliczenia - 450 525, 00 zł

Oświata i wychowanie  
- 17 879 391, 30 zł

Ochrona zdrowia - 228 500, 00 zł
Pomoc społeczna - 4 234 558, 08 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza  
- 244 601, 70 zł

Rodzina - 15 700 984, 78 zł

Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska - 12 058 362, 25 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego - 3 212 728, 76 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody - 4 000, 00 zł

Kultura fizyczna - 1 147 121, 01 zł

Rolnictwo i łowiectwo 
- 1 020 500,00zł

Leśnictwo - 100 700, 00 zł

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energ. 
elekt., gaz i wodę - 130 000, 00 zł

Handel - 61 200, 00 zł
Transport i łączność - 2 291 846, 69 zł

Turystyka - 3 500, 00 zł

Rodzina

Różne rozliczenia 

Pomoc 
społeczna

Oświata  
i wychowanie

Administracja 
publiczna

Dochód od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej...

Rodzina

Gospodarka komunalna 
i ochrona  środowiska

Gospodarka komunalna 
i ochrona  środowiska

W zestawieniu ujęto: dochody bieżące - 56 719 451, 64 zł, dochody majątkowe - 7 146 467, 32 zł, dochody pochodzące  
z budżetu Unii Europejskiej - 5 232 532, 85 zł (na dzień 30 stycznia 2019 r.).

W zestawieniu ujęto: wydatki bieżące 51 810 934,58 zł, wydatki majątkowe 14 681 445,98 zł, deficyt budżetu zaplanowa-
no na kwotę 2 626 461,60 zł (na dzień 30 stycznia 2019 r.).

Rodzina - 15 395 667, 25 zł
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska - 8 365 537, 32 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego - 716 930, 00 zł

Kultura fizyczna - 194 780, 00 zł

Dochody Gminy Jedlicze - 63 865 918, 96 zł
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Wpływy z podatków w 2018 roku
Wpływy dochodowe jakie uzyskała Gmina Jedlicze w roku 2018 z tytułu pobie-
ranych podatków i opłat.

Podatek rolny od osób fizycznych
Poza terenem gminy 141 958, 30 zł 
Chlebna  32 079, 10 zł 
Długie   32 026, 60 zł 
Dobieszyn  51 999, 51 zł 
Jaszczew  65 901, 77 zł 
Jedlicze-Centrum 69 573, 37zł 
Jedlicze-Borek  27 227, 10 zł 
Jedlicze-Męcinka 18 521, 61 zł 
Moderówka  61 214, 77 zł 
Piotrówka  22 132, 80 zł 
Podniebyle  22 228, 33 zł 
Poręby   19 471, 81 zł 
Potok   41 326, 20 zł 
Żarnowiec  47 050, 88 zł 
Razem    652 712, 15 zł 

Podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych
Poza terenem gminy 215 403, 16 zł 
Chlebna  33 380, 42 zł 
Długie   22 720, 20 zł 
Dobieszyn  89 935, 24 zł 
Jaszczew  69 901, 50 zł 
Jedlicze-Centrum 377 115, 17 zł 
Jedlicze-Borek  114 864, 19 zł 
Jedlicze-Męcinka 28 485, 67 zł 
Moderówka  86 656, 86 zł 
Piotrówka  12 451, 00 zł 
Podniebyle  10 382, 81 zł 
Poręby   10 002, 80 zł 
Potok   91 366, 64 zł 
Żarnowiec  64 092, 35 zł 
Razem               1 226 758,01 zł

Podatek leśny od osób fizycznych
Poza terenem gminy     527, 80 zł 
Chlebna     172, 66 zł 
Długie      133, 00 zł 
Dobieszyn     16, 00 zł 
Jaszczew     203, 00 zł 
Jedlicze-Centrum    330, 70 zł 
Jedlicze-Borek       91, 00 zł 
Jedlicze-Męcinka       76, 00 zł 
Moderówka        31, 00 zł 
Piotrówka        64, 00 zł 
Podniebyle        939, 00 zł 
Poręby        133, 00 zł 
Potok         57, 00 zł 
Żarnowiec        30, 00 zł 
Razem    2 804, 16 zł 

Podatek od środków transportowych 
od osób fizycznych
Chlebna         250, 00 zł 
Długie          804, 00 zł 
Dobieszyn        4 104, 00zł 
Jaszczew           948, 00 zł 
Jedlicze-Centrum       49 160,00zł 
Jedlicze-Borek             6 113,00 zł 
Piotrówka          5 616,90 zł 
Potok        1 752,00 zł 
Żarnowiec           2 165,00 zł 
Razem      70 912,90 zł

Opłata z tytułu posiadania psa
Chlebna         750,00 zł 
Długie          820,00 zł 
Dobieszyn        1 420, 00 zł 
Jaszczew           1 500, 00  zł 
Jedlicze-Centrum       4 780, 00 zł 
Jedlicze-Borek            1 420, 00 zł 
Jedlicze- Męcinka               590, 00 zł 
Moderówka               1 071, 60 zł 
Piotrówka          220, 00 zł 
Podniebyle         140, 00 zł 
Poręby              480, 00 zł 
Potok        2 180, 00 zł 
Żarnowiec           830, 00 zł 
Razem      16 201, 60 zł

Opłata z tytułu gospodarowania  
odpadami komunalnymi
Poza terenem gminy    17 942, 72 zł 
Chlebna     55 093, 60 zł 
Długie      50 186, 06 zł 
Dobieszyn    112 731, 07 zł 
Jaszczew      95 140, 43 zł 
Jedlicze-Centrum   308 860, 57zł 
Jedlicze-Borek        68 540, 52 zł 
Jedlicze-Męcinka   34 293, 14 zł 
Moderówka    82 555, 64 zł 
Piotrówka     27 221, 00 zł 
Podniebyle      28 790, 58 zł 
Poręby     30 928, 60 zł 
Potok    112 964, 23 zł 
Żarnowiec      76 734, 79 zł 
Razem                  1 101 982, 95zł

Podatki od osób praw. i jedn. orga-
niz. nieposiadających osobowości 
prawnej
Podatek rolny 6 451, 60 zł. Podatek od 
nieruchomości 8 724 966, 80 zł. 
Podatek leśny 11 171, 00 zł. Podatek od 
środków transportowych 13 387, 00 zł 
Razem  8 755 976, 40 zł

Fundusze Sołeckie 2019
Środki wyznaczone z budżetu gminy na Fundusze Sołeckie w roku 2019 wyniosą 305 367, 48 zł. 
Chlebna - Przebudowa drogi wewn. na działce o nr 
591 (w pobliżu Domu Ludowego) - 32 067,01 zł.  
Doposażenie jednostki OSP - 2 000,00 zł.

Długie - Doposażenie jednostki OSP - 3 000,00 zł.  
Zakup zmywarko-wyparzarki do Domu Ludowego - 6 
500,00 zł oraz modernizacja pomieszczeń - 22 025,22 zł.

Dobieszyn - zakup oraz zagospodarowanie działki nr 
350/2 w miejscowości Dobieszyn - 35 302, 60 zł.

Jaszczew - modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na 
działce o nr ew. 572 - etap II - 35 302, 60 zł.

Moderówka - modernizacja drogi wewnętrznej zlokalizo-
wanej na dz. o nr ewid. 624 - etap I - 35 302, 60 zł.
Piotrówka - projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego - 

etap 1- 22 593, 66 zł. 

Podniebyle - klimatyzacja w Domu Ludowym  
- 19 840, 06 zł.

Poręby - wykonanie projektu kanalizacji sanit.- 10 000, 00 
zł, zakup wyposażenia  remizy OSP w Porębach - 8 828, 53 
zł, zakup regału do  Domu Ludowego - 2 000, 00 zł.

Potok - zakup motopompy dla OSP w Potoku  
- 5 400, 00 zł, wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym  
- 26 000, 00 zł, remont bieżący w budynku LKS Nurt Potok 
- 3 902, 60 zł. 

Żarnowiec - wykonanie projektu oświetlenia drogi 
gminnej 10 000, 00 zł, wyposażenie Domu Ludowego  
- 25 302, 60 zł.

2019-04-25
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Silne wichury, które początkiem marca 
nawiedziły niemal cały obszar naszego 
kraju nie ominęły także województwa 
podkarpackiego. Najtrudniejsza była 
noc 10 marca, kiedy to w poszczegól-
nych regionach ogłoszono ostrzeżenie 
drugiego stopnia, przewidując wystą-
pienie silnego wiatru o średniej pręd-
kości od 35 km/h do 60 km/h, w po-
rywach miejscami od 90 km/h do 100 
km/h z zachodu.
Skutki spowodowane silnymi wia-
trami na terenie Gminy Jedlicze 
również były dość poważne. Został 
uszkodzony m.in. budynek laguny 
na Oczyszczalni Ścieków w Jedliczu 
(wichura zerwała ok. 100 m2 po-
krycia dachowego), dach w Zespole 
Szkół  im. Armii Krajowej w Jedliczu. 
Uszkodzone zostały także budyn-
ki jednorodzinne oraz gospodarcze  
w miejscowościach: Potok,  Moderów-
ka, Podniebyle oraz Jaszczew. Całko-
wicie uszkodzona została konstrukcja 
metalowego garażu należącego do 
OSP Poręby. Jak zapewnił, podczas 
zwołanej przez Burmistrz Jolantę Ur-
banik narady kryzysowej, inspektor  

Dawid Kmiecik z Gminnego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowe-
go strażacy z gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z dużym powięceniem pomagali  
w zabezpieczaniu uszkodzonych bu-
dynków i podjęli wszelkie działa-
nia w pomocy mieszkańcom, którzy 
ucierpieli w wyniku wiatrów. W dzia-
łaniach ratowniczych i zabezpiecza-
niu budynków udział brali strażacy  
z OSP Chlebna, OSP Dobieszyn, 
OSP Jaszczew, OSP Jedlicze, OSP 
Moderówka, OSP Podniebyle, OSP 

Silne wichury nad Polską

Potok, OSP Żarnowiec. Dodatko-
wo strażacy z jednostek OSP usuwali 
powalone drzewa oraz powalony słup 
kolejowy na ulicy 1000-lecia.  

Bardzo dziękuję wszystkim strażakom 
i osobom zaangażowanym w pomoc 
naszym mieszkańcom i zabezpieczenie 
mienia. Według informacji Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej siła 
wiatru na naszym terenie dochodzi-
ła w porywach do 100 km/godz. Tam 
gdzie zostały uszkodzone dachy zapew-
niliśmy zabezpieczenie specjalną folią. 
Na szczęście szkody dotyczą jedynie 
mienia. Nie odnotowaliśmy przypadku,  
w którym ucierpiały bezpośrednio oso-
by. – mówi Burmistrz Jolanta Urba-
nik - Dziękuję również Prezesowi oraz 
pracownikom Jedlickiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, za bezzwłoczne pod-
jęcie działań w sobotę 9 marca w celu 
usunięcia poważnej awarii na głów-
nym wodociągu w Zręcinie – dodaje 
Burmistrz.

Oczyszczalnia Ścieków w Jedliczu

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu Podniebyle

Centrum Zarządzania Kryzysowego i strażacy stanęli na wysokości zadania
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Kolejni strażacy ochotnicy mogą wyjeżdzać do  
akcji. Kurs podstawowy zakończony

Od 12 stycznia do 7 kwietnia 2019 
roku na obiektach strażnicy OSP Żar-
nowiec odbywało się szkolenie podsta-
wowe ratowników OSP organizowane 
przez Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie. Szkolenie 
realizowane było w dwóch etapach:
Pierwszy etap polegał na zapoznaniu 
się z wiedzą teoretyczną i pozytywnym 
zaliczeniu platformy e-learningowej  
oraz zaliczeniu egzaminu teoretycz-
nego. Egzamin teoretyczny pisemny 
odbył się w dniu 23 luty 2019 roku.
Drugi etap to szkolenie BHP i mie-
sięczne szkolenie praktyczne, które 
przebiegało weekendowo. Druhowie 
mieli okazję zapoznania się ze sprzę-

tem pożarniczym, rozwijaniem 
linii gaśniczych, zajmowaniem 
stanowisk gaśniczych. Druhny 
i druhowie musieli również za-
liczyć pozytywnie test w komo-
rze dymowej. Egzamin trwał 126 
godz. Do egzaminu praktycz-
nego przystąpiło 35 kursantów. 
Wszyscy strażacy egzamin prak-
tyczny zaliczyli pozytywnie uzy-
skując tym samym prawo do czyn-
nego uczestnictwa w działaniach 
ratowniczych w swoich jednostkach.
W szkoleniu uczestniczyło 25 
strażaków z terenu gminy Jedlicze 
oraz 10 z terenu miasta Krosna.

M. Maciejowski Prezes Miejsko  
Gminnego Zarządu OSP w Jedliczu
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Rozbudowa SPG ZOZ w Jedliczu

Opieka zdrowotna to jedna z najważ-
niejszych dziedzin funkcjonowania 
gminy. Chęć poszerzania oferty mo-
bilizuje do podjęcia 
kolejnych inwesty-
cji. Po utworzeniu 
Dziennego Domu 
Opieki Medycznej  
w Żarnowcu przy-
szedł czas na roz-
budowę główne-
go obiektu SPG 
ZOZ, czyli Przy-
chodni Rejonowej  
w Jedliczu. O 
szczegóły tej in-

rehabilitacja ruchowa, laser czy masa-
że chcemy, aby mieszkańcy mogli sko-
rzystać z nowości. Mam tu na myśli za-
biegi hydroterapii, czyli tzw. wirówek.  
Dotychczas w obrębie gminy nie były 
one dostępne w żadnym w zakładów 
rehabilitacji. Absolutną nowością  
w naszej gminie będą również zabie-
gi fali uderzeniowej. Jeśli pojawi się 
zapotrzebowanie na innego rodza-
ju zabiegi rehabilitacyjne, będziemy  
w miarę możliwości aktualizować 
ofertę.
- Kiedy z nowych usług będą mogli 
korzystać mieszkańcy?
Pozwolenia na użytkowanie planu-
jemy uzyskać do końca listopada 

Rozmowa z Arturem Stachowiczem z-cą dyrektora ds. opieki zdrowotnej

westycji spytaliśmy z-cę dy-
rektora ds. opieki zdrowotnej  
SPG ZOZ w Jedliczu - Artura Stacho-
wicza.
Skąd pomysł na rozbudowę i co jest 
istotą tego przedsięwzięcia?
- Nie od dziś słyszymy o tym,  
że mieszkańcy Jedlicza potrzebują 
większej dostępności do profesjo-
nalnych zabiegów rehabilitacyjnych. 
Dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie 
na Radzie Społecznej SPG ZOZ, gdzie 
o taką inwestycję zabiegała Pani Bur-
mistrz. Przeanalizowaliśmy zagadnie-
nie i oto są pierwsze efekty. Rozbudo-
wujemy budynek przychodni na ul. 
Traugutta i lokalizujemy tam centrum 
rehabilitacji.
- Na co zatem będą mogli liczyć  
pacjenci w nowym zakładzie?
Planujemy, że jednocześnie z zabiegów 
będzie mogło korzystać 10 pacjentów. 
Poza formami zabiegów, które na-
zwałbym standardowymi, takimi jak 

przyszłego roku i ruszamy pełną parą  
z początkiem 2020 roku, po wyposa-
żeniu obiektu.
- Co zatem z istniejącą rehabilitacją 
w Jaszczwi?
Uruchomienie nowego centrum nie 
oznacza absolutnie, że planujemy re-
zygnację z jaszczewskiej placówki. 
Potrzeby mieszkańców są tak duże,  
że dla wszystkich podmiotów świad-
czących obecnie rehabilitację będzie 
pracy pod dostatkiem. Korzyść widzi-
my tu dla mieszkańców, bowiem skró-
ci się czas oczekiwania na zabiegi. 
- Jakie będą koszty budowy?
O kosztach budowy zdecydował 
przetarg. Wybrana najkorzystniej-
sza oferta to 897 667 zł, a wykonaw-
ca udzielił aż 60 miesięcy gwarancji  
i rękojmi na wykonane prace. Obecnie 
jesteśmy na zaawansowanym etapie 
budowlanym. Wszystko idzie zgodnie 
z założonym harmonogramem.
- Czy są szanse na pozyskanie fundu-

szy zewnętrznych?
Niestety niecodziennie pojawia się 
możliwość pozyskania dofinansowa-
nia. Oczywiście dokonaliśmy grun-
townej analizy możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych. 
Specjaliści wypowiedzieli się jed-
nak, że w najbliższych latach nie bę-
dzie projektu unijnego, z którego 

moglibyśmy pozyskać dofi-
nansowanie na budowę cen-
trum. Mogliśmy zatem czekać  
i nic nie robić. Uznaliśmy, że 
dla dobra naszych pacjen-
tów, zwlekać nie możemy.  
Na samodzielne podjęcie in-
westycji, bez konieczności jej 
kredytowania, pozwala do-
bra sytuacja finansowa SPG 
ZOZ i wypracowane przez nas 
środki. Inną sprawą jest nato-
miast zakup wyposażenia, czy-

W związku z rozbudową SPG ZOZ 
podjęliśmy działania dla utwo-
rzenia nowego dojazdu poprzez 
budowę odcinka drogi łączące-
go GOK z obecnym parkingiem  
i ulicą Traugutta. Będzie to znacz-
ne udogodnienie komunikacyjne  
- Burmistrz Jolanta Urbanik 

Red.

li sprzętu rehabilitacyjnego. W tym 
przypadku istnieje realna możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych  
i oczywiście o te środki będziemy za-
biegać.
- Jak będzie wyglądało nowe cen-
trum rehabilitacji?
Budynek został zaprojektowany 
jako jednokondygnacyjny, bez ba-
rier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych. Estetyką do-
pasowany do istniejącej zabudowy. 
Będzie przy tym stanowił niezależ-
ną całość funkcjonalną, co oznacza,  
że pacjenci będą w tej części kom-
pleksowo obsłużeni. Znajdą się tutaj 
recepcja, szatnie, sale zabiegowe, sala 
gimnastyczna, pomieszczenia socjalne  
i sanitariaty. Powierzchnia użytkowa 
nowej części to 172, 06 m2. Choć ży-
czymy zdrowia naszym mieszkańcom, 
wiemy że taka inwestycja jest bardzo 
potrzebna.
- Dziękujemy za rozmowę. 

dr  Artur  Stachowicz
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Mija już dziesięć miesięcy odkąd-
spełniło się marzenie rodziców, któ-
rzy oczekiwali na utworzenie miejsc 
opieki dla najmłodszych - powstał 
pierwszy Samorządowy Żłobek  
w Jedliczu. Maluszki zawitały w żłob-
ku już z początkiem wakacji ubiegłe-
go roku, na uroczystość inaugura-
cyjną z udziałem rodziców i licznie 
przybyłych gości. Listy gratulacyjne 
na ręce Burmistrza Jolanty Urbanik 
przesłała Minister Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej Elżbie-
ta Rafalska oraz Wojewo-
da Podkarpacki Ewa Leniart.  

Marzenia się spełniają

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat” 

Janusz Korczak

żej Zawierzenia w Tarnowcu.
W funkcjonalnym, nowocześnie 
wyposażonym obiekcie zapew-
nione są miejsca dla czterdziestu 
dzieci w wieku od 20 tygodnia do  
3 roku życia. Wartość inwestycji to  
2 389 980 zł. Koszty w zdecydowanej 
mierze zostały pokryte ze środków 
unijnych dzięki pozyskanemu przez 
Gminę dofinansowaniu oraz z rządo-
wego programu „Maluch+”.
Łącznie na budowę żłobka otrzyma-

liśmy 1 799 124 zł. Sukcesem zostały 
zwieńczone także starania o dofinan-
sowanie funkcjonowania żłobka- po-
zyskaliśmy ponad 600 000 zł. Pozwoli-
ło to na realne obniżenie ponoszonych 
przez rodziców opłat, które za pobyt  
i wyżywienie dziecka nie przekraczają 
300 zł miesięcznie. Łącznie pozyskane 

Utworzone miejsca opieki to wsparcie 
dla rodziców, którzy chcą powrócić do 
aktywności zawodowej po przerwie 
związanej z urlopem macierzyńskim 
lub wychowawczym. Dzięki wysokim 
kwalifikacjom pracowników i ich ser-
deczności dzieci mają doskonałe wa-
runki do bezpiecznego i wszechstron-
nego rozwoju. 
Żłobek zachęca swoją nowoczesnoś-
cią, pięknie umeblowanymi salami 
i bogatym wyposażeniem w zabaw-
ki dydaktyczne, bajkowym placem 
zabaw, wyłożonym specjalnym pod-
łożem. Z myślą o osobach niepełno-
sprawnych zastosowano dogodne roz-
wiązania architektoniczne. 
Dzień maluszka jest urozmaicony 
zabawą, zajęciami manualnymi, lek-
cjami rytmiki, śpiewu, zajęciami pla-
stycznymi oraz zajęciami z logopedą.
Dzieci w tym wieku mają ogrom-
ny potencjał rozwojowy. Pierwsze 
trzy lata są najważniejsze. To cze-
go teraz ich nauczymy zaowocuje  
w przyszłości. Ważna jest również 
współpraca z rodzicami, z którymi 
utrzymujemy stały kontakt. Pracujemy 
nie tylko z dziećmi, ale i dla dzieci - po-
wiedziała dyrektor Katarzyna Jucha.

Rozmowa z dyrektor Katarzyną Juchą

Katarzyna Jucha

- W naszym 
żłobku two-
rzymy przyja-
zną i rodzin-
ną atmosferę. 
Chcemy pomóc 
rodzicom wy-
chować ich po-

ciechy na ludzi, którzy będą kre-
atywni, ciekawi świata, zaradni,  
a poprzez gry i zabawy rozbudzą  
w sobie ciekawość i przygotują się do 
następnego w ich życiu etapu przed-
szkola – mówi Katarzyna Jucha 
Dyrektor Samorządowego Żłobka  
w Jedliczu. 
Pierwszy w gminie żłobek nosi imię 
św. Gianny Beretta Mola - patronki 
małżeństw, rodzin, dzieci poczętych, 
matek w stanie błogosławionym, ak-
cji katolickiej, a także organizacji 
zrzeszających lekarzy w służbie życiu. 
Warto wspomnieć, iż relikwie kanoni-
zowanej w 2004 roku przez Jana Pawła 
II Gianny Beretta Mola znajdują się  
w pobliskim Sanktuarium Matki Bo-

Uroczystość  inauguracyjna

dofinansowanie to kwota ponad  
2 400 000 zł.
Żłobek nie powstałby gdyby 
nie inicjatywa i zaangażowa-
nie Burmistrz Jolanty Urba-
nik, która mimo nie zawsze 
sprzyjających okoliczności 
wytrwale dążyła i popierała 
wszelkie działania  zmierzające 
do jego powstania – podkre-
śla dyrektor Katarzyna Jucha. 
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Gminne konkursy „Mistrz Ortografii, „Rach-
mistrz Gminy Jedlicze”, „Mistrz Języka An-
gielskiego” oraz X Wiosenny Turniej Wiedzy 

rozstrzygnięte
Marzec  już  od ki lku lat  jes t  d la  szóstoklas is tów 
z  Gminy Jedl icze  czasem konkursowych wy-
zwań,  które  przygotowują  dla  nich nauczycie le 
Szkoły  Podstawowej  im.  Wincentego Manier-
skiego w Jedl iczu.  W tym roku konkursy  prze-
prowadzi l i :  Pan Michał  Stój ,  Pani  Dagmara 

I  miejsce  -  Marcel  Werner  –  ZSP Żarnowiec
II  miejsce  -  Daria  Biedroń  –  ZSP Żarnowiec
III  miejsce  -  Mateusz  Fałat  –  SP Jedl icze
Wyróżnienie  -  Jul ia  Skóra  –  ZSP Żarnowiec

I  miejsce  -  Mateusz  Fałat  –  SP Jedl icze
II  miejsce  -  Klaudiusz  Orzechowski  –  SP 
Dobieszyn
III  miejsce  -  Kamil  Świątek  –  SP Moderów-
ka
Wyróżnienie  -  Maria  Wojtowicz  –  SP Do-
bieszyn

VI edycja  Gminnego Konkursu „Mistrz  Orto-
grafi i” :

XV edycja  Gminnego Konkursu „Rachmistrz 
Gminy Jedlicze”:

Słabniak  oraz  Pani  Iwona Dobosz .  Uczestni-
cy  zmagań ortograf icznych,  matematycznych,  a 
także  z  języka angie lskiego wykazal i  s ię  dużą 
c ierpl iwością ,  oczekując  na  ogłoszenie  wyni-
ków,  które  zgodnie  z  wie loletnią  tradycją  od-
było  s ię  podczas  Wiosennego Turnie ju  Wiedzy.
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I  miejsce  -  Oliwia  Garbacik  –  SP Długie
II  miejsce  -  Marcel  Werner  –  ZSP Żarno-
wiec
III  miejsce  -  Bartosz  Cesarz  –  SP Dobie-
szyn
Wyróżnienie  -  Jul ia  Wiśniowska  –  SP Jed-
l icze

W Szkole  Podstawowej  im.  Wincentego Manier-
skiego w Jedl iczu odbył  s ię  X Wiosenny Turnie j 
Wiedzy.  Do rywal izacj i  przystąpi ły  czterooso-
bowe drużyny z  ośmiu szkół  podstawowych: 
z  Długiego,  Dobieszyna,  Jaszczwi ,  Jedl icza , 
Moderówki ,  Piotrówki ,  Potoka oraz  Żarnow-
ca.  Nad prawidłowym przebiegiem rywal izacj i 
czuwal i  nauczycie l ie :  Pani  Dagmara Słabniak , 
Pani  Monika Paradysz ,  Pani  Matylda Drzy-
mała ,  Pan Adam Jasłowski  oraz  Pan Michał 
Stój .  Po zakończonych zmaganiach i  podl icze-
niu punktów w zaszczytnym gronie  zwycięzców 
znalazły  s ię  drużyny reprezentujące  szkoły :

Wszyscy  uczestnicy  turnie ju  miło  i  e fektywnie 
spędzi l i  czas  i  wykazal i  s ię  dużą wiedzą.  Mimo 
że  turnie j  obf i tował  w szereg  trudnych za-
dań,  uczniowie  udowodni l i ,  że  niestraszna im 
żadna dziedzina nauki  oraz  praca  zespołowa.

Dodatkową nagrodą dla  wszystkich uczest-
ników ufundowaną przez  Burmistrza  był 
udział  w warsztatach edukacyjnych pro-
wadzonych przez  pracowników naukowych 
Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej 
w Krośnie .  Wspólne za jęcia  prowadzone  
w profes jonalnych pracowniach,  z  użyciem 
specja l i s tycznego sprzętu,  były  c iekawą in-
spiracją  do własnych twórczych poszukiwań. 
Wszystkim zwycięzcom i  uczestnikom składamy 
podziękowania  i  serdeczne gratulac je .  Mamy 
nadzie ję ,  że  w przyszłym roku szkolnym ucz-
niowie  k las  szóstych z  równie  dużym zaangażo-
waniem przystąpią  do kole jnych edycj i  konkur-
sów,  bowiem udział  w nich to  skuteczny sposób 
na sprawdzenie  swoje j  wiedzy i  umiejętności 
oraz  przełamywanie  bariery  s tresu.  Patronat  nad 
imprezami obję ła  Burmistrz  Jolanta  Urbanik.

Składamy serdeczne podziękowania  Pani  Jo lan-
cie  Urbanik Burmistrzowi  Gminy Jedl icze ,  Pani 
Irenie  Konopce Prezesowi  GS w Jedl iczu,  Pani 
Barbarze  Lul i ,  wydawnictwu GWO a także  Ra-
dzie  Rodziców przy  Szkole  Podstawowej  w Jed-
l iczu za  pomoc w zorganizowaniu konkursów.

SP Jedl icze

V edycja  Gminnego Konkursu „Mistrz  Języka 
Angielskiego”: I  miejsce :  SP Jedl icze

II  miejsce :  SP Dobieszyn
III  miejsce :  SP Moderówka
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Warsztaty w PWSZ w Krośnie dla najlepszych 
szóstoklasistów w Gminie Jedlicze

4 kwietnia  2019r .  szóstoklas i-
śc i  z  Gminy Jedl icze  –  uczest-
nicy  „X Wiosennego Turnie ju 
Wiedzy”  wspólnie  z  Panią  Jo-
lantą  Urbanik –  Burmistrzem 
Gminy Jedl icze  oraz  opieku-
nami udal i  s ię  na  warsztaty 
edukacyjne  do Kampusu Tech-
nicznego Państwowej  Wyższej 
Szkoły  Zawodowej  w Krośnie .
Integracyjny wyjazd już  po 
raz  kole jny był  dodatko-
wą nagrodą dla  wszystkich 
uczniów aktywnie  uczestni-
czących w konkursach i  tur-
nie jach gminnych organizowa-
nych przez  Szkołę  Podstawową 
im.  Wincentego Manierskie-
go w Jedl iczu w marcu br .

Po przybyciu na miejsce  mło-
dzi  goście  udal i  s ię  do aul i , 
gdzie  zosta l i  uroczyście  powi-
tani  przez  Panią  dr Agnieszkę 
Woźniak  –  Dyrektora  Insty-
tutu Pol i technicznego,  a  na-
stępnie  przesz l i  do specja l i -
s tycznych laboratoriów.  Tutaj 
pod okiem ekspertów Instytu-
tu Pol i technicznego oraz  In-
stytutu Zdrowia  i  Gospodar-
ki  samodzie lnie  wykonywal i  
doświadczenia .  W pracowni 
chemicznej  tworzyl i  różnego 
rodzaju roztwory,  za jmowal i 
s ię  wykrywaniem metal i  w roz-
tworach wodnych,  jak  również  
obejrze l i  „chemiczny gejzer” . 
W trakcie  warsztatów „Fizyka 

pełna energi i”  obserwowal i  l i -
nie  spektra lne  dla  różnych ga-
zów,  a  także  różnorodne spo-
soby wykorzystania  ogniwa 
Pel t iera ,  ogniwa wodorowego 
i  fotowolta icznego oraz  tur-
biny wiatrowej .  Przy  pomocy  
mikroskopów odkrywal i  ta jni-
ki  mikrobiologi i ,  obserwowal i 
bakter ie  występujące  w żyw-
ności  oraz  zdobywal i  wiedzę 
o  ich szkodl iwości .  Na zakoń-
czenie ,  s tosując  zapropono-
wane przez  eksperta  metody, 
sprawdzal i  swoją  wrażl iwość 
sensoryczną podczas  oceny 
barwy,  zapachu i  s truktury .
Program przygotowany przez 
pracowników PWSZ w Kroś-
nie  był  niezwykle  c iekawy  
i  dynamiczny.  Uczestnicy 
warsztatów z  dużym zaanga-
żowaniem wzbogacal i  swo-
ją  wiedzę  i  umiejętności ,  co  
z  całą  pewnością  przynies ie 
im wymierne korzyści  w przy-
szłości .  Być  może nawet  dla 
niektórych wyjazd okazał  s ię 
źródłem inspiracj i  do wybo-
ru  swoje j  śc ieżki  zawodowej .
Składamy serdeczne podzięko-
wania  Pani  Jo lancie  Urbanik – 
Burmistrzowi  Gminy Jedl icze , 
która  była  pomysłodawczynią 
organizacj i  przedsięwzięcia 
oraz  umożl iwi ła  jego real izację . 

Koordynator
Dagmara Słabniak
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Ferie z Biblioteką
Nasi najmłodsi mieszkańcy mogli 
uczestniczyć w ciekawych zajęciach 
bibliotecznych, które odbywały się 
podczas zimowych ferii w jedlickiej 
Bibliotece. „Kodowanie w Bibliote-
ce” rozpoczęły proste ćwiczenia  of-
fline-owe z kolorowymi kubeczkami,  
by z każdym spotkaniem zwiększać 
stopień trudności w kodowaniu.  
Dzieci mogły samodzielnie układać 
schematy kodowania w grze „Scot-
tie Go!” i  sprawdzać na tablecie czy 
je dobrze ułożyły. Ostatnim krokiem  
w kodowaniu było programowanie ro-
bota PHOTON i to chyba najbardziej 
się podobało uczestnikom. Tematem 
zajęć plastycznych były także różne 
wersje domowych robotów, aby każdy 

na ko-
niec fe-
rii miał 
projekt 
w ł a s -
n e g o 
małego 
robota. 
Na za-
jęciach 
bib l i o -
t e c z -
nych nie 
m o g ł o 
zabraknąć też literatury. Wesoła grupa 
wspólnie czytała opowiadania o przy-
słowiach, dzięki którym dzieci pozna-
ły znaczenie takich powiedzeń jak np. 

wpaść jak śliwka w kompot, czy wpaść 
jak po ogień. Miłym przerywnikiem  
w grach ruchowych były też seanse 
bajkowe. 

Z książką za pan brat
Zajęcia organizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Jedliczu z cy-
klu „Z książką za pan brat”, odbyły się 
w dniach 8 stycznia oraz 14 marca br. 
Dotyczyły one legend związanych z 
Zamkiem w Pieskowej Skale (Legendy 
„O Dorotce” , „Maczuga Herkulesa”) 
oraz historii Zamku i okolic Narodo-
wego Parku Ojcowskiego. Dorotka  
i jej historia stały się inspiracją do 
powstania multimedialnych przygód  
„W świecie Dorotki” wykonanych przy 
pomocy aplikacji „Windows Movie 
Maker”. Dzieci uczestniczące w cie-

kawym spotkaniu, po zapoznaniu się  
z historią Dorotki, stworzyły karty 
z wesołymi powiedzonkami. Każda 
z nich zawierała wizerunek Dorot-
ki będącej dobrym duchem Zamku  
w Pieskowej Skale. Karty te zosta-
ły podzielone tematycznie na kilka 
grup. Uczniowie nadali wspólne ty-
tuły każdej z grup. W późniejszej 
części wszystkie karty zostały sfo-
tografowane i z powstałych zdjęć  
zrobiono animację. Efekt pracy 
można podziwiać pod linkiem:  
https://youtu.be/qs8dFZAN5jA

Duży sukces odniósł uczeń Szko-
ły Podstawowej w Jedliczu pod-
czas odbywającego się 27 marca br.  
w Jarosławiu XVIII Konkursu Wie-

dzy Technicznej.  
W zmaganiach 
pod hasłem „Sa-
pere aude - odważ 
się być mądrym” 
wzięło udział po-
nad tysiąc uczniów 
z województwa 
podkarpackiego. 
Zawodnicy rywa-
lizowali zmagając 
się z teoretyczny-
mi i praktyczny-
mi problemami 

z matematyki, fizyki, chemii, infor-
matyki oraz techniki. W finałowej 
czterdziestce znalazło się aż trzy-
nastu uczniów Szkoły Podstawowej 

Sukces podczas Konkursu Wiedzy Technicznej
w Jedliczu. Byli to uczniowie klasy 
IIIA gimnazjum: Jakub Cichy, Ma-
ciej Chodorowski, Michał Dziura,  
Izabela Chochołek, Kamil Mrozek, 
Dominik Jaśkiewicz, Przemysław 
Skiba oraz uczniowie klasy IIIC gim-
nazjum: Jakub Korzeniowski, Alek-
sandra Wewiórska, Emilia Smoleń, 
Miłosz Wasilewski, Michał Janocha 
oraz Roksana Wojnar. Zwycięzcą,  
a tym samym laureatem tego trud-
nego i prestiżowego konkursu okazał 
się Jakub Cichy reprezentujący Szko-
łę Podstawową w Jedliczu. Pozostali 
nasi uczniowie zajęli również wyso-
kie miejsca w konkursie. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia w kolejnych 
edycjach!
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Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie na realizację 
projektu pn. „E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy Jedlicze”. Celem projektu jest popra-
wa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększe-
nie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszko-
lenie osób powyżej 25 roku życia z terenu Gminy Jedlicze.

E-MISJA 
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących 
modułów szkoleniowych:

„Rodzic w Internecie”
„Mój biznes w sieci”
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”

Dla każdej grupy szkolenie zaplanowane jest w ramach  
4 weekendowych spotkań po 4 godziny dydaktyczne. Dla 
uczestników projektu planowany jest zakup 24 kompu-
terów przenośnych. Sprzęt zakupiony w trakcie projektu 
zostanie przekazany do szkół prowadzonych przez Gminę 
Jedlicze po zakończeniu realizacji projektu.
Projekt  realizowany będzie w okresie od 02.01.2019 r. do 
31.03.2020 r. Wartość dofinansowania projektu wynosi 
141.120,00 zł.

Rewitalizacja - sukces projektu
Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrze-
ni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorków-
ka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”, 
którego liderem jest Gmina Jedlicze został wybrany do do-
finansowania.
W gronie projektów z całego Województwa Podkarpackie-
go nasze przedsięwzięcie znalazło się na wysokiej 6 pozycji 
uzyskując 82,75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 10.214.068,90 zł, z cze-
go dofinansowanie stanowiące 85 % kosztów kwalifikowa-
nych wynosi 7.555.165,97 zł.

Dzięki staraniom Burmistrza Jolanty Urbanik w ramach 
Projektu na terenie Jedlicza powstanie Dom Pomocy 
Społecznej dla 30 podopiecznych. Wartość zakresu Gmi-
ny Jedlicze wynosi 4.536.084,35 zł i w całości jest kosz-
tem kwalifikowanym, więc dofinansowanie wynosi pełne  
85 % co daje kwotę 3.855.671,68 zł.

Jest to największe przedsięwzięcie w ramach całego Projek-
tu i jedno z największych, realizowanych na terenie naszej 
gminy.

Nowy plac rekreacyjny w Porębach
Działające od 2016r. Stowarzyszenie 
Porębianie pozyskało dotację z Unii 
Europejskiej, dzięki której możliwe 
było utworzenie placu sportowo-
-rekreacyjnego w Porębach. Zainsta-
lowanych zostało łącznie 5 przyrzą-
dów do ćwiczeń, które będą służyć 
mieszkańcom w dbaniu o utrzymanie 
świetnej kondycji fizycznej. Zamon-
towane zostały następujące urządze-
nia rekreacyjne: Biegacz + stepper, 
Orbitrek, Rower, Wioślarz, Wahadło. 
„Duży wkład i wielkie podziękowania 
kierujemy dla Burmistrza Gminy Jedli-
cze Jolanty Urbanik oraz pracowników 

Urzędu za pomoc przy przygotowaniu 
dokumentacji. Dziękujemy!” – mó-
wią przedstawiciele stowarzyszenia, 
którego celem jest dbałość o kulturę  
i tradycję wsi Poręby oraz aktywizacja 
społeczności.
Zadanie zostało zrealizowane w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 dla operacji realizowanych 
w ramach  Projektu Grantowego z Lo-
kalną Grupą Działania „Kraina Naf-

ty”. Całkowita wartość inwestycji to  
24 946, 61 zł, z czego kwota dofinan-
sowania wyniosła 24 946, 00 zł.
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Program Powszechnej Nauki Pływania

Gmina Jedlicze otrzymała dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na realizację Programu Po-

wszechnej Nauki Pływania „Umiem 
pływać”. Wniosek o dofinansowanie 
został złożony 17 października br. 
Dzięki programowi przeprowa-
dzone zostaną zajęcia nauki pły-
wania dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z terenu Gminy 
Jedlicze. Całkowity koszt realiza-
cji zadania to 36 000 zł, z czego 
połowa kosztów zadania stanowi 

Potrzebujący mieszkańcy gminy Jedli-
cze otrzymali wsparcia w postaci arty-
kułów spożywczych. To kolejna akcja 
humanitarna koordynowana przez 
Gminny Ośrodek Pomocy połecznej  
w Jedliczu oraz Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych Rota w porozumieniu  
z Zarządem Okręgowym Polskiego  
Komitetu Pomocy Społecznej  
w Krośnie. Produkty wydawane były 
bezpłatnie w dniach 2 i 4 lutego br.  
w Domu Ludowym Jedlicze-Męcinka. 
Pomoc była możliwa dzięki zaanga-
żowaniu także wielu wolontariuszy. 
Żywność dla najbardziej potrzebu-

jących wydawana była nieodpłatnie, 
a z pomocy skorzystać mogły rodzi-
ny i osoby o najniższych dochodach.  
Ze wsparcia skorzystały 524 rodzi-
ny, tj. 1319 osób. Łącznie dla na-
szych mieszkańców wydano ponad 
19 ton żywności. Produkty posiada-
ły długie terminy przydatności do 
spożycia. Przypomnijmy, że upraw-
nionymi do skorzystania z pomocy 
żywnościowej były osoby, których 
kryterium dochodowe wynosiło  
1 402 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej, 1 056 zł dla osoby w rodzinie. 

Pomoc żywnościowa

wkład własny. Zgodnie z założeniami 
przyjętymi do realizacji zadania, za-
jęcia nauki pływania będą trwać do  

fot. Archiwum UG

30 maja 2019 r., w Zespole Krytych  
Pływalni w Krośnie na obiektach 
przy ul. Sportowej oraz ul. Wojska  
Polskiego. W zajęciach uczestniczyć 
będą uczniowie klas I-III wszystkich 
szkół podstawowych w naszej Gminie, 
to jest w Jedliczu, Jaszczwi, Potoku, 
Moderówce, Długiem, Dobieszynie, 
Piotrówce wraz z Podniebylem oraz 
Żarnowcu. Program obejmie łącznie 
180 uczniów klas I-III, podzielonych 
na 12 grup ćwiczebnych, z których każ-
da liczyć będzie maksymalnie 15 osób.

Akcja e-PIT w Urzędzie Gminy w Jedliczu

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się akcja e-PIT zorganizowana  
w dniu 27 marca br. przez Urząd Skar-
bowy w Krośnie oraz Urząd Gminy  
w Jedliczu. 

To już kolejny rok, w którym nasi 
mieszkańcy mogli skorzystać  
z darmowej pomocy specjalistów:  
Pani Anny Bożek oraz Pani  
Eweliny Barud - pracowników 
Urzędu Skarbowego w Krośnie. 
Osoby zainteresowane skorzystały 

uzyskał w 2018 r. innych dochodów, 
które powinien wykazać w zezna-
niu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, 
może wskazać nr KRS organizacji 
pożytku publicznego, której chce 
przekazać 1% podatku należnego.

Pamiętajmy rozliczenie podatkowe po-
winniśmy złożyć do 30 kwietnia. War-
to również podzielić się 1% podatku  
z potrzebującymi, których jest  
tak wiele.

Składam serdeczne podziękowania  dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy po 
raz kolejny zaangażowali się w szla-
chetną pomoc naszych mieszkańców. 
- Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy.

z bezpłatnego wypełnienia zezna-
nia podatkowego za ubiegły rok. 

Wśród pytań zadawanych pracow-
nikom krośnieńskiego fiskusa prze-
ważały te o dochodach z zagranicy, 
dochodach ze sprzedaży nierucho-
mości, przysługujących ulgach na 
dzieci oraz wydatkach rehabilita-
cyjnych. Z pomocy przy wysłaniu  
e-PITa skorzystało ponad 80 osób. 

W 2019 r. z usługi Twój e-PIT skorzy-
stać mogą podatnicy rozliczający się za 
2018 r. na formularzu PIT-37 lub PIT-
38 (z umów o pracę, zlecenie, dzie-
ło lub z przychodów kapitałowych).
W usłudze udostępniony jest także 
PIT-OP, tj. oświadczenie, na którym 
emeryt lub rencista, który otrzymał 
od organu rentowego (np. z ZUS) 
roczne obliczenie podatku na for-
mularzu PIT-40A za 2018 r. i nie 
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Smutne pożegnania
“Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.” - Wisława Szymborska
W 2018 roku Gmina Jedlicza straci-
ła wybitne postacie, które na trwałe 
zapisały się w dziejach oraz pamięci 
mieszkańców. Odeszli od nas duszpa-
sterze, którzy poświęcili swoje życie 
na służbę Bogu i ludziom. Byłych pro-
boszczy parafii w Jedliczu, Jaszczwi 
oraz Dobieszynie podczas uroczysto-
ści pogrzebowych pożegnały tłumy 
wiernych.

Ksiądz prałat Stanisław Guzik zmarł 
w poniedziałek 19 listopada 2018r. 
Mszy św. pogrzebowej przewodni-
czył Biskup Pomocniczy Archidiece-
zji Przemyskiej Stanisław Jamrozek.  
Z parafią p.w. św. Antoniego w Jed-
liczu związany był przez 25 lat. 
Przez 23 lata był jej proboszczem.  
W 2010 roku otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Jedlicze.  
W ostatniej drodze prałatowi to-
warzyszyło kilkudziesięciu ka-
płanów oraz tłumy mieszkańców.  
Ks. Stanisław Guzik urodził się  
1 września 1936 r. w Głowience.  
Po ukończeniu studiów w przemyskim 

seminarium, przyjął święcenia ka-
płańskie 12 czerwca 1960 r. Pracował 
jako wikariusz w Nowym Żmigrodzie, 
Dynowie, Łańcucie, Sanoku i Strzy-
żowie. Był proboszczem w Jabłonce 
(1975-1985), a później przez długie 
lata proboszczem w parafii rzymsko-
katolickiej pw. św Antoniego w Jedli-
czu (1985-2007). W roku 2000 został 
mianowany Gremialnym Kanonikiem 
Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej. 
Od 2008 r. pozostawał na emeryturze.

W poniedziałek 31 grudnia 2018 r. 
w Dukli odbyły się uroczystości po-
grzebowe byłego proboszcza parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Jaszczwi ks. kan. Władysława 
Rogały. Zmarł po długiej i ciężkiej 
chorobie w wieku 76 lat w dniu 28 
grudnia. Żegnały go tłumy wiernych.  
Ks. kan. Władysław Rogała w latach 
1982 - 2012 pełnił funkcję probosz-
cza parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Jaszczwi. Był pierwszym 
proboszczem parafii.

W czwartek, 8 listopada 2018 r.,  
w Dobieszynie odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe, zmarłego 6 listopa-
da ks. Tadeusza Ziaja, wieloletniego 
proboszcza parafii w Dobieszynie. 
Pogrzeb zmarłego kapłana odbył się 
9 listopada. Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się eksportą, której prze-
wodniczył bp Stanisław Jamrozek. 
Dzień później, 9 listopada w kościele 
parafialnym w Dobieszynie odbyła się 
Msza Święta pogrzebowa, której prze-
wodniczył Metropolita Przemyski, 
abp Adam Szal, a homilię wygłosił  
ks. Jerzy Rojek, proboszcz parafii  
w Krzemienicy. Ks. Tadeusz Ziaja uro-
dził się 5 maja 1949 r. w Chmielniku. 
Po ukończeniu studiów w przemy-
skim seminarium, przyjął święcenia 
kapłańskie 29 czerwca 1983 r. Praco-
wał jako wikariusz w Rogach, Jaro-
sławiu, Besku i Markowej. W latach 
1991-1997 był proboszczem w Lipie, 
zaś w latach 1997-2018 proboszczem 
w Dobieszynie.

„Tym, którzy znali tamten czas...”
Na lokalnym rynku wydawniczym 
ukazała się wyjątkowa publikacja za-
tytułowana: „Tym, którzy znali tam-
ten czas - zapisani w jedlickiej ziemi”  
Album został wydany przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych Rota w ramach Projek-
tu Grantowego realizowanego przez Lokalną  
Grupę Działania „Kraina Nafty”. Jest boga-
to ilustrowanym zbiorem biogramów osób 
wybitnych, spoczywających na jedlickim 
cmentarzu. Znaleźć w nim można sylwetki 
żołnierzy, nauczycieli, księży, lekarzy, przed-

stawicieli rodzin hrabiowskich, ale 
także prostych ludzi. Wszyscy oni  
w różny - ale zawsze chwalebny spo-
sób - zapisali się na kartach naszej jed-
lickiej historii. Powstanie książki było 
możliwe dzięki potomkom, krew-
nym i znajomym, którzy pieczołowi-
cie przechowywali swe wspomnienia  
i pamiątki o zmarłych, a teraz zechcie-
li się nimi podzielić i to dzięki nim 
„wraca dziś pamięć o tych, których  
nie ma”.

fot. archiwum OSP w Jaszczwi
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Pamięć o ofiarach holokaustu na Podkarpaciu

Uroczystości związane z XI Obchoda-
mi Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpa-
ciu odbyły się w Szkole Podstawowej 
Wincentego Manierskiego w Jedliczu. 

Dla zaproszonych gości oraz uczniów 
była to niezwykle cenna lekcja hi-
storii. Siostra Katarzyna Kowalska  
ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej  
z Syjonu, wygłosiła prelekcję dotyczą-

cą „Roli Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej z Syjonu w dialogu chrześci-
jańsko – żydowskim”. Autorka książki 
„Hitlerowski obóz pracy w Szebniach” 
Zofia Macek, na podstawie relacji 
świadków, opowiedziała o okrutnych 
czasach II Wojny Światowej i gehennie 
więźniów obozu, który istniał w tym 
czasie w Szebniach. 
Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta 
Urbanik podziękowała dyrektorowi 
szkoły Jolancie Smarzowskiej oraz 
wszystkim nauczycielom zaanga-
żowanym w organizację spotkania.  
„Nie próbujmy zmieniać historii, ona 
istniała. Dołóżmy wszelkich starań, 
aby ją poznać i trzymać się prawdy. 
Przyszłość budujmy  na solidnych fun-
damentach -  dialogu i poczuciu włas-
nej tożsamości” – mówiła Burmistrz.

Ławka Niepodległości w Jedliczu 
Ławka Niepodległości, która upa-
miętnienia 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
znalazła swoje miejsce w Jedliczu 
na skwerze przy ul. Łukasiewicza. 
Pomnik pamięci powstał dzię-
ki dofinansowaniu jakie Gmina 
uzyskała z Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 34 950,00 zł. 
Dofinansowanie stanowiło kwotę  
26 212,50 zł, to jest 75%.
Wkład własny Gminy Jedlicze to 
kwota 8 737,50 złotych. Projekt na 
wygląd ławki został wyłoniony przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej  

w konkursie artystyczno-architekto-
nicznym. Multimedialne rozwiązania 
o walorach edukacyjnych dają moż-
liwość odsłuchania Marszu Pierwszej 
Brygady, fragmentu depeszy Józefa 

Piłsudskiego z dnia 16 listopada 1918r. 
notyfikującej powstanie niepodległe-
go Państwa Polskiego, tekstu „Szlak 
Legionowy”, oraz treści edukacyjnej 
odnoszącej się do lokalnych tradycji 
oręża polskiego związanych z odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości.

upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Poczet sztandarowy 19. Drużyny 
Harcerskiej „Invictus” im. Józefa Pił-
sudskiego z Jaszczwi, uczestniczył  
w uroczystościach odbywających się  
w ramach obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
które odbyły się 3 marca w Bazylice 
Kolegiackiej Fara w Krośnie. Harce-
rze oraz władze Gminy Jedlicze wzięli 
udział we mszy świętej w intencji Oj-
czyzny i Żołnierzy Wyklętych. Na-
stępnie delegacje złożyły kwiaty pod 
tablicą „W hołdzie ofiarom terroru 
komunistycznego” upamiętniającą 

żołnierzy antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia. W ob-
chodach wzięli udział przedstawiciele 
samorządów, parlamentarzyści oraz 
ich przedstawiciele, służby munduro-
we, harcerze, przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność”, rodziny ofiar komuni-
stycznego reżimu, mieszkańcy Krosna 
i powiatu krośnieńskiego. Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
to polskie święto państwowe obcho-
dzone 1 marca, poświęcone upamięt-
nieniu żołnierzy antykomunistyczne-
go i niepodległościowego podziemia
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Kiermasz Wielkanocny
Wielkanocne zajączki ,  deko-
rowane ja jka ,  zapachy trady-
cyjnych c iast  i  regionalnych 
rarytasów po raz  kole jny śc iąg-
nęły  mieszkańców gminy Jed-
l icze  do Sal i  Urzędu Gminy 
gdzie  odbywał  s ię  Kiermasz 
Wielkanocny.  Odwiedzają-
cy  w sobotnie  przedpołudnie 
kiermasz  nie  ty lko miel i  moż-
l iwość  zakupić  wie lkanocne 
produkty ,  a le  przede wszyst-
kim poczuć tę  wyjątkową at-
mosferę  nadchodzących świąt .

Serdecznie  dziękujemy wszyst-
kim,  którzy  przyczyni l i  s ię  do 
ubogacenia  tegorocznego kier-
maszu w szczególności :  na-
uczycie lom i  uczniom ze  szkół 
w Dobieszynie ,  Jaszczwi ,  Jed-
l iczu,  Moderówce,  Potoku, 
Piotrówce,  Żarnowcu,  Samo-
rządowemu Żłobkowi  w Jedl i -
czu,  Miejskiemu Kołu Kobiet 
w Jedl iczu,  Zarządowi  Osied-
la  Jedl icze-Centrum,  Paniom 
z  kół  Gospodyń Wiejskich w 
Długiem,  Jaszczwi  i  Męcince 
oraz  lokalnym rękodzie lnikom.

Podczas  k iermaszu został  roz-

strzygnięty  konkurs  na  Gigan-
tyczną Pa lmę Wielkanocną. 
Misternie  wykonane,  niepo-
wtarza lne,  or ygina lne  zachwy-
ci ły  nie  ty lko Jur y,  a le  tak-
że  wszystkich og lądając ych.

Przyznano następują-
ce  nagrody i  wyróżnienia :

W k ategorii  prz e dszkoli :
I  miejsce  -  Niepubl iczne Przed-
szkole  Sióstr  Michal itek  w Jed-
l iczu
II  miejsce  -  Samorządowe 
Przedszkole  w Jedl iczu
III  miejsce  --  Oddział  Przed-
szkolny w Szkole  Podstawowej 
w Dobieszynie
Wyróżnienie  -  Oddział  Przed-
szkolny Szkoły  Podstawowej  w 
Piotrówce
Wyróżnienie  -  Samorządowe 
Przedszkole  w Potoku
Wyróżnienie  -  Niepubl iczne 
Przedszkole  „Kraina Szczęścia” 
w Jaszczwi

W k ategorii  k las  I  –  III  SP: 
I  miejsce  –  Z espół  Szkolno-
-Przedszkolny w Jaszczwi 

W k ategorii  k las  IV –  VI  SP: 
I  miejsce  –  Szkoła  Podstawowa 
w Długiem
II  miejsce  –  Szkoła  Podstawo-
wa w Potoku 

W k ategorii  Gimnazjum:
I  miejsce  -  Szkoła  Podstawowa 
w Jedl iczu –  Gimnazjum
II  miejsce  -  Szkoła  Podstawo-
wa w Moderówce –  Gimnazjum

W k ategorii  Św iet l ice  Opie-
kuńcz o –  Wychowawcz e: 
I  miejsce  –  Podnieby le
II  miejsce  –  Potok
III  miejsce  -  Chlebna
Wyróżnienie  -  Dobieszyn
Wyróżnienie  -  Poręby
Wyróżnienie  -  Długie

Kole jny raz  st rażac y z  OSP w 
Jaszczwi  przygotowal i  impo-
nując ych rozmiarów palmę, 
która  ustawiona została  przed 
wejśc iem do budynku Urzędu 
Gminy.  Wszystkim serdecz-
nie  gratu lujemy i  dziękujemy 
za  t rud włożony w przygoto-
wanie  pa lm wielkanocnych, 
które  co roku stanowią  wyjąt-
kowe t ło  podczas  k iermaszu.
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Pani Lucynko, czy może Pani przy-
bliżyć Czytelnikom początki Koła.
Pomysł powstania Koła Gospodyń 
Wiejskich Jedlicze - Borek zrodził 
się w roku 1962. Co ciekawe, na-
sze koło założone zostało przez…  
Panów, Wojciecha Wojtonia oraz Jó-
zefa Kostkowicza – prężnie działa-
jących przy istniejącym wtedy Kół-

Czym zajmowała się organizacja  
w pierwszych latach swojej działal-
ności? 
Początkowo nasza działalność wią-
zała się głównie z rolnictwem. Z ta-
kich ciekawostek, to wspomnę może 
o tym, że zajmowałyśmy się pro-
wadzeniem rejestrów przedpłat na 
odchowane 6-tygodniowe kurczęta. 
Pomagałyśmy także w odchowie kur-
cząt w prywatnych gospodarstwach. 
W tych czasach działalność znacz-
nie się różniła od tego, co oglądamy 
dzisiaj. Pamiętam, że w latach 80. 

Kontynuujemy cykl o Kołach Gospodyń 

i 90. organizowałyśmy wiele kur-
sów m.in. kroju i szycia, pieczenia 
i gotowania, wykłady medyczne, 
pokazy zdrowego odżywiania itp. 
Radziły sobie Panie znakomicie  
w każdej dziedzinie życia. Co dziś?
Obecnie zajmujemy się wypoży-
czalnią naczyń na takie impre-
zy jak osiemnastki i komunie.  
W swoim asortymencie mamy naczy-
nia, z których korzystać może 100 
osób. Co roku z Zarządem Osiedla 
organizujemy Dzień Kobiet dla na-
szych Pań. Zapraszamy wtedy też Pa-
nią Burmistrz i Panią Sekretarz. Bie-
rzemy udział w dożynkach gminnych  
i z tej okazji przygotowujemy wspól-
nie wieniec dożynkowy. Po dożyn-
kach organizujemy u nas uroczysty 
obiad dla Koła. Chętnie bierzemy 
udział w potyczkach kulinarnych or-
ganizowanych przez Urząd Gmi-
ny oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Jedliczu.

przewodniczcą Koła Gospodyń Wiejskich Jedlicze-Borek

 „Potyczki kulinarne” 2016

ku Rolniczym w Jedliczu. 
Formalnie zostało zareje-
strowane w Związku Kółek  
i Organizacji Rolniczych 
w Jaśle. W tych czasach 
współpraca z organiza-
cjami rolniczymi była 
czymś naturalnym, a na-
sze wspólne działania  
z jedlickim Kołem Rol-
niczym owocowały na-
wet wspólnymi wycieczkami.
Funkcję przewodniczącej pełni 
Pani ponad 10 lat, jak wygląda pra-
ca w takim kole?
Pomagam w organizacji naszych  
wspólnych spotkań. Jednak wszelkie 
decyzje o naszych działaniach oraz 
nowych pomysłach  podejmujemy 
solidarnie. Staramy się ze sobą dużo 
rozmawiać i czasem mimo różni-
cy zdań, co jest czymś normalnym 
w takiej grupie, zawsze dążymy do 
porozumienia. Chcę zaznaczyć, że 
pomimo tego, że jestem przewod-
niczącą nie czuję się z tego powodu 
jakaś ważniejsza. U nas wszyscy trak-
towani są na równych zasadach. Jeśli 
jesteśmy już przy organizacji pracy, 
to nie można zapomnieć tutaj o wiel-
kim wkładzie, jaki wniosła w działa-
nie koła pierwsza przewodnicząca,  
a była nią Pani Irena Gancarz. Stano-
wisko przewodniczącej piastowała do 
roku 2008 i wiele jej zawdzięczamy.

Panowie od dawna są związani  
z Kołem?
Nasi Panowie są z nami od bardzo 
dawna. Zawsze o nas pamiętają, jak 
jest święto kobiet to przynoszą nam 
upominki. Angażują się w działalność, 
ale samo gotowanie zostawiają nam :).
Koła działające w czasach obec-
nych kojarzą się głównie z prze-
pysznymi wypiekami oraz wy-
jątkowymi potrawami. Na 
pewno i Panie mają swój tajem-
niczy przepis na jakieś specjały? 
Dwa lata temu, kiedy pierwszy raz 

u c z e s t n i c z y ł y ś m y  
w potyczkach kulinar-
nych organizowanych  
w gminie Jedlicze, 
wszystkim gościom 
smakował nasz domowy 
chleb. Także jest to na 
pewno coś, czym może-
my się pochwalić. Dużą 
popularnością cieszą się 
także ziemniaki w waflu. 

Mogłaby Pani powiedzieć coś 
więcej na temat tej potrawy? 
Dla niektórych jest to zupełna no-
wość. Podczas spotkań z mieszkań-
cami ziemniaki w waflu wzbudzają 
spore zainteresowanie. Danie przy-
pomina kształtem roladę. Gotuje-
my ziemniaczki z masłem i cebulką, 
przyprawiamy, rozkładamy wafel  
i ciepłe ziemniaki grubo smarujemy 
masłem. Wafel pod wpływem ciepła 
robi się miękki. Następnie zwijamy 
całość i kroimy na kwadraty. Następ-
nie obtaczamy całość w jajku i bułce 
i dajemy na patelnie. Danie gotowe. 
Musi smakować wyśmienicie. 
Kto był inicjatorem pomysłu? 
Pani Stanisława Sanocka, kilka lat 
temu wymyśliła ten przepis i okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Można to jeść 
bez mięsa, ale także ziemniaki w waflu 
można podawać z mięsem i surówką. 
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Panią Lucyną Woźniak

I.M.K.

Tym razem udaliśmy się do  
Jedlicza-Borek, gdzie o działal-
ność swojego Koła opowiedzia-
ła nam Pani Lucyna Woźniak. 
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Kontynuujemy cykl o Kołach Gospodyń 

Pani Tereso zacznijmy od początku...
Nasze Koło Kobiet zostało założone  
7 czerwca 2006 roku. Na począt-
ku działalności byłyśmy zapraszane 
na piknik w Potoku organizowany  
z myślą o osobach niepełnospraw-
nych. Wspólnie pomagałyśmy w orga-
nizacji grillowania podczas dnia dzie-
cka, na który Osiedlowe Koło Kobiet 
kupowało kiełbaski, napoje i różne 
upominki. Także z naszej inicjatywy 
były organizowane zabawy andrzej-
kowe, Mikołajki, a także wycieczki 
do pobliskiego Żarnowca. Współ-
pracowałyśmy także ze świetlicami 
opiekuńczo-wychowawczymi dzia-
łającymi na terenie Gminy Jedlicze  
i organizowałyśmy z myślą o najmłod-
szych wycieczki np. do Krynicy czy 
bale karnawałowe dla najmłodszych. 
Pamiętam, jak we wrześniu 2006 
roku prowadziłyśmy pierwszą Bie-
siadę Borkowską, która cieszyła się 
dużą popularnością.  Pracowałyśmy 
nad przygotowaniem wieńców do-
żynkowych, a za pierwszym razem 
także wspólnie z dziećmi w wieku 
szkolnym prowadziłyśmy wykonany 
wieniec. Także w 2006 roku organi-
zowałyśmy pierwszego Sylwestra.
Czym jeszcze zajmowało się w tam-
tym okresie Osiedlowe Koło Kobiet?

Organizowałyśmy Dzień Seniora 
dla mieszkańców, a także spotka-
nia opłatkowe, prelekcje z lekarza-
mi. Uczestniczyłyśmy z dziećmi  
z przedszkola w różnych zajęciach. 
Jesienna herbatka, kiszenie kapusty, 
pieczenie ciasteczek, wspólna wigilia 
czy kolędowanie - to tylko niektó-
re z nich i takie spotkania są prowa-
dzone do dnia dzisiejszego. Cieszy, 
że jesteśmy tam chętnie zapraszane.  
Na sali Domu Ludowego odbywało się 
malowanie pisanek wielkanocnych. 

łyśmy wspólnie, ja zajmowa-
łam się organizowaniem spot-
kań i tematów lub wydarzeń.
Jak wygląda działalność obecnie?  
Teraz niestety bardzo rzadko się spo-
tykamy, ale planujemy odnowić dzia-
łalność Koła i na nowo zacząć pręż-
nie działać. Mamy pomysły, także 
myślę, że niedługo je zrealizujemy. 
Z chęcią bierzemy udział w Kierma-
szu Wielkanocnym organizowanym 
przez Gminę Jedlicze. Myślę, że po 
remoncie Domu Ludowego na Bor-

Rozmowa z Panią Teresą Krzysztyniak
przewodniczcą Osiedlowego Koła Kobiet  Jedlicze-Borek

Osiedlowe Koło Kobiet Jedlicze - Borek podczas  
Kiermaszu Wielkanocnego w 2018 r.

Jakie akcje 
społeczne inte-
grujące miesz-
kańców zor-
g a n i z o w a ł o 
Osiedlowe Koło 
Kobiet? 
Wspólnym spo-
łecznym przed-
s i ę w z i ę c i e m 
było odnowienie 
krzyża, które-
go inicjatorem 
było Osiedlo-
we Koło Kobiet wraz z pomocą 
Urzędu Gminy oraz firm działają-
cych na Borku. Takie wspólne ak-
cje bardzo integrują społeczeństwo 
Jak liczne jest koło?
Obecnie w kole jest 11 kobiet. 
Funkcję przewodniczącej pełnię 
od początku, czyli od 2006 roku. 
Decyzje wszystkie podejmowa-

ku ruszymy z nowymi pomysłami. 
Cieszy, że wszystkie Panie są chętne 
do współpracy, a ja będą starać się 
nadal rozwijać naszą działalność tak-
że we współpracy z innymi Kołami. 
Dziękujemy za rozmowę i trzyma-
my kciuki za powodzenie nowych 
inicjatyw.

Piknik rodzinny dla wychowanków Środowiskowego  
Domu Samopomocy w Potoku czerwiec 2014 Spotkanie integracyjne czerwiec 2011

kultywujących tradycje w naszej gminie
Rozmowa z Panią Lucyną Woźniak

I.M.K.

Drugie Koło działające w Jedli-
czu - Borek to Osiedlowe Koło  
Kobiet, którego działalność przybli-
żyła nam Pani Teresa Krzysztyniak. 
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Wzrost opłat za odpady komunalne
Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu  
z 6 grudnia 2018r. ustalono nowe 
stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z nierucho-
mości zamieszkałych. Od 1stycznia 
2019r. wynoszą one:
- 11,50 zł miesięcznie od jednej osoby 
za odpady komunalne zbierane i od-
bierane w sposób selektywny,
- 23,00 zł miesięcznie od jednej oso-
by za odpady komunalne, które nie są 
zbierane w sposób selektywny. 
Jakie są przyczyny wzrostu tzw. opłaty 
śmieciowej ?
Kluczowym wymogiem istniejącego  
w Polsce systemu odpadowego, jest 
obowiązek jego samofinansowania się. 
A zatem wpływy z tzw. opłaty śmie-
ciowej uiszczanej przez mieszkań-
ców, muszą pokryć wszystkie wydat-
ki związane z gospodarką odpadami, 
czyli: zbiórkę odpadów, ich utylizację, 
prowadzenie PSZOK, obsługę admi-
nistracyjną oraz likwidację dzikich 
wysypisk.
Przy każdym wzroście cen za usługi 
świadczone na rzecz mieszkańców  
w sposób naturalny i uprawniony po-
jawia się pytanie o powody takiego 
zjawiska. Na obecną podwyżkę wpły-
nęło szereg czynników natury praw-
nej i ekonomicznej.

Uwarunkowania prawne wprowa-
dziły tzw. regionalizację w systemie 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, ustanawiając regionalne 
instalacje przetwarzania odpadów 
komunalnych (tzw. RIPOK-i). Taką in-
stalacją dla Gminy Jedlicze jest RIPOK  
w Krośnie . Na przestrzeni 3 lat cena 
za przyjęcie 1 tony odpadów niesegre-
gowanych na RIPOK w Krośnie wzro-
sła z 320 zł na 499 zł netto za tonę (od 
1 IV br.). Oznacza to wzrost ceny od-
bioru o 56 %.
W ostatnich latach nastąpił również 
znaczący wzrost ilości odpadów nie-
segregowanych oddawanych przez 
mieszkańców. W 2018 roku w porów-
naniu z rokiem 2017 wynosił ok. 30 %.
Wzrósł również gwałtownie koszt 
utylizacji odpadów segregowanych.  
Jeszcze w 2016 roku można było 
znaleźć odbiorcę, który nieodpłat-
nie przyjmował do utylizacji odpady 
z „żółtego worka” (tj. plastik, metal, 
opakowania wielomateriałowe). Rok 
później, za utylizację jednej tony od-
padów tej frakcji należało zapłacić ok.   
70 zł, podczas gdy obecnie ten koszt 
to ok. 350 zł.
Zmiany ustawowe narzuciły również 
częstotliwość wywozu odpadów, co 
w przypadku Gminy Jedlicze przeło-

żyło się na zwiększenie częstotliwości 
odbioru odpadów w okresie letnim,  
a tym samym zwiększenie kosztu 
zbiórki odpadów. Kolejne czynniki to 
m.in. podwyżki cen paliwa oraz wy-
nagrodzeń pracowników. 
Problem podwyżek „opłaty śmiecio-
wej” dotknął wszystkich Polaków, bez 
względu na miejsce zamieszkania. 
Wystarczy popatrzeć na stawki w są-
siednich miejscowościach/gminach.
I tak obecnie mieszkaniec Krościenka 
Wyżnego płaci stawki 14/28 zł, Jasła 
15,50/31 zł. , Krosna 16/32 zł, Sano-
ka 14/28zł, a w sąsiedzkim Tarnowcu  
11/20 zł.
Na część z powyższych kosztów nie 
mamy wpływu, ale możemy wspólnie 
podjąć działania obniżające  koszty 
systemu gospodarowania odpadami. 
Lepsza segregacja zmniejszy ilość od-
padów niesegregowanych, których  
utylizacja stanowi znaczny udział 
ponoszonych kosztów. Niebagatelne 
znaczenia ma również ciągle przyswa-
janie prawidłowych zasad postępowa-
nia z odpadami. Porzucający śmieci 
na nielegalnych wysypiskach w lasach, 
oszczędza tylko pozornie. Za likwida-
cję dzikich wysypisk płacą wszyscy 
mieszkańcy, bowiem ich koszt pokry-
wany jest z opłaty śmieciowej.

Wielkie sprzątanie brzegów Jasiołki

W dniu 23 marca br. odbyło się 
„Wielkie sprzątanie brzegów  
Jasiołki”. Organizatorem tej szlachet-
nej inicjatywy było Koło Wędkarskie 
PZW „Jętka” Jedlicze oraz Stowarzy-
szenie Turystyczne „Cyba” oraz nowi 
członkowie Zarządu Osiedla Jedlicze 
Centrum. Pomysłodawcą wspólnej 

proekologicznej akcji był  
Aleksander Paradysz. 
Łącznie oczyszczono 
teren na długości pra-
wie 4 km. Posprzątano 
lewy brzeg Jasiołki na 
ponad dwukilometro-
wym odcinku oraz oba 
brzegi Chlebianki od jej 
ujścia do Jasiołki aż do 
mostu na ul. Ma-

trzyła sprzątających w worki na śmieci, 
a Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
odebrało odpady. Akcje wspólnego 
sprzątania, w których chętnie uczest-
niczyli mieszkańcy organizowano 
także w innych miejscowościach gmi-
ny, z dużym zaangażowaniem dzieci  
i młodzieży ze szkół oraz rad sołe-
ckich.

nierskiego. Dzięki wolonta-
riuszom zebrano w sumie 50 
worków odpadów. Organiza-
torzy mają nadzieję, że akcja 
przyczyni się do podniesie-
nia świadomości ekologicznej  
i da dobry przykład do naślado-
wania. Gmina Jedlicze zaopa-
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Wizyta potomków kpt. WP Tadeusza Ablewicza

Wystawa poświęcona historii Domu 
Legionowo-Strzeleckiemu im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Jedli-
czu, która została uroczyście otwarta 
w ubiegłym roku, wzbudziła duże 
zainteresowanie oraz spotkała się 
z pozytywnym oddźwiękiem m.in.  
w formie podziękowań kierowa-
nych do Burmistrza Gminy Jedlicze  
Jolanty Urbanik przez rodziny osób 
zaangażowanych w powstanie obiek-
tu legionowo-strzeleckiego w Jedliczu 
oraz listów i komunikatów przekazu-
jących informacje i materiały o nie-
znanych faktach dotyczących historii 
Jedlicza.

Tadeusz Ablewicz (1894-1985) dzia-
łacz niepodległościowy, legionista, 
oficer WP, aktywny działacz społecz-
ny i polityczny, czynny w BBWR.  
Zaangażowany w prace w organiza-
cjach kombatanckich m.in. w Związ-
ku Legionistów Polskich. Był długo-
letnim pracownikiem Rafinerii Nafty  
w Jedliczu. Pełnił funkcję prezesa Ko-
mitetu Budowy Domu Legionowo-
-Strzeleckiego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Jedliczu. Po drugiej 
wojnie światowej zamieszkał w Kra-
kowie, pracował w Centrali Produk-
tów Naftowych i Miejskim Handlu 
Detalicznym. Zmarł w Krakowie  
w 1985 r.

Wystawa poświęcona historii Domu Legionowo-Strzeleckiemu  
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

W dniu 1 lutego 2019 r. Jedlicze odwie-
dzili: p. Ewa Ablewicz-Strzałkowska 
(córka kpt. rez. WP Tadeusza Ablewi-
cza) wraz z synem (wnukiem T. Able-

rodu Sta-
w i a r s k i c h 
oraz dzie-
jom szkoły. 
Na margi-
nesie warto 
z a z na c z yć , 
że Tadeusz 
A b l e w i c z 
był pracow-
nikiem Fa-
bryki Nafty  
w Krośnie, 

której współwłaścicielem był Walerian 
Stawiarski, właściciel dóbr jedlickich. 
W 1912 r. T. Ablewicz był jednym 
z organizatorów oddziału Związku 
Strzeleckiego przy krośnieńskiej ra-
finerii. Wuj p. E. Ablewicz –Strzał-
kowskiej dr Stefan Suknarowski (brat 
mamy p. Strzałkowskiej - Heleny) peł-
niąc funkcję dyrektora Rafinerii Nafty  
w Jedliczu w 1944 r. oddał w bezpłat-
ne, czasowe użytkowanie tworzącemu 
się Gimnazjum w Jedliczu - willę dy-
rektorską, zapewniając, także ogrze-
wanie i oświetlenie. 
Następnie goście udali się do Domu 
„Strzelca”, w którym obecnie ma swo-

ją siedzibę: Gminna 
Biblioteka Publicz-
na im. K. Wojnara 
oraz jedlicki Ośro-
dek Kultury. Go-
ście zostali podjęci 
przez dyrektor GBP 
p. Elżbietę Kochań-
ską, następnie mogli 
zwiedzić Dom, które-
go budowniczym był  
T. Ablewicz. Spot-

kanie, które odbyło się w jedlickiej 
bibliotece przebiegło w miłej i ser-
decznej atmosferze. Podczas pobytu 
w Jedliczu goście mieli, także możli-

wość obejrzenia osiedla mieszkanio-
wego przy rafinerii, w tym m.in. willę,  
w której mieszkał kpt. T. Ablewicz. 
Gościom towarzyszyli, Zastępca Bur-
mistrza Gminy Jedlicze Ryszard Za-
górski oraz autor wystawy Remigiusz 
Janocha. Pani Ewa Ablewicz-Strzał-
kowska wyraziła uznanie i wdzięcz-
ność za przywrócenie pamięci o swo-
im Ojcu.

Remigiusz Janocha

wicza). Goście najpierw zwiedzili 
ekspozycję poświęconą historii 
Domu Legionowo-Strzeleckiego, 
która obecnie jest prezentowana 
w Pałacu Stawiarskich w Jedliczu 
(siedziba Liceum Ogólnokształ-
cącego) Dzięki uprzejmości dy-
rektor LO  p. Iwony Pytel goście 
mieli możliwość obejrzenia izby 
muzealnej poświeconej historii 

Dom „Strzelca”, w którym obecnie swoją siedzibę ma  
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek  

Kultury w Jedliczu

Spotkanie w Bibliotece
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Stary zegar na nowe czasy
Nie ma bardziej charakterystycznego 
elementu jedlickiego pejzażu niż wi-
dok dwóch strzelistych kościelnych 
wież. Widocz-
ne z odległych 
miejsc gminy od 
wielu dziesięcio-
leci pokazywały 
ludziom dro-
gę do nie tylko 
do Jedlicza, ale 
przede wszyst-
kim do Boga.  
A na jednej  
z wież był i jest 
zegar, który na 
cztery strony 
świata wskazu-
je mieszkają-
cym tu ludziom 
czas. Czas dobry  
i czas zły. Bo czy 
chcemy tego, czy 
nie, to w życiu, 

Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów 
Wieżowych, jaka w 1901 roku powsta-
ła w pobliskim Krośnie. Założycielem 

do nich zegar wieżowy. Jeden dzwon 
ogłaszał światu, że minęła pełna go-
dzina, drugi wybijał połówki godzin 
i kwadranse. Co jednak działo się 
z zegarem od 1928 do 1951 roku?  
Na fotografii jaką wykonał niemiecki 
żołnierz, a więc musiała to być pierw-
sza połowa lat czterdziestych ubiegłe-
go stulecia, otwory zegarowe na wieży 
są puste. Sprawą tą zajmował się Zdzi-
sław Gil, historyk z Muzeum Okręgo-
wego w Krośnie. Według jego ustaleń, 
a niektórych kwestiach przypuszczeń, 
wyprodukowany w 1928 roku zegar 
wieżowy nie mógł być od razu za-
montowany na skutek błędów budow-
lanych popełnionych przy wznoszeniu 
kościoła. Został złożony na plebanii  
i latami czekał na usunięcie usterek. 
Na początku wojny w obawie przed 
zrabowaniem przez niemieckiego 
okupanta zegar został ukryty i to sku-
tecznie, gdyż pomimo intensywnych 

to w historii… bywa raz jeden, raz  
drugi…
Budowę obecnej świątyni rozpoczę-
to w 1911 roku, zaś kosekrowano ją 
czternaście lat później, czyli w 1925 
r. Można domniemywać, że projekt 
jedlickiego kościoła od początku za-
kładał zamontowanie jednego bądź 
nawet dwóch chronometrów, bowiem 
charakterystyczne otwory na wielkie 
tarcze zegarowe zostały przewidziane 
w obu wieżach.  Jednak historia zwią-
zana z zegarem jest nie tylko ciekawa, 
lecz wręcz 
z a g a d k o -
wa. Nie ma 
wątpliwości,  
że urządze-
nie odmie-
rzające na 
k o ś c i e l n e j 
wieży czas 
ma „arysto-
kratyczny” 
r o d o w ó d . 
Jest ono 
p r o d u k -
tem słynnej 

fabryki był 
uczeń najzna-
mienitszych 
specjalistów 
w produkcji 
tego rodzaju 
c h r o n o m e -
trów z firmy 
„Emil Schau-
er” z Wied-
nia. Funk-
c jonowanie 
fabryki dało 
miastu sławę 
na cały kraj, 
zaś po latach 
M i c h a ł o w i 
Mięsowiczo-
wi patronat 
nad jedną  

z krośnieńskich ulic. 
Według dokumentów fa-
bryki zegar zamówiony 
przez ówczesnego probosz-
cza jedlickiej parafii wypro-
dukowany został w roku 
1928, zaś dziesięć lat później 
słynna fabryka przestała ist-
nieć. Trudno dziś stwier-
dzić kiedy zegar pojawił 
się na kościelnej wieży. Nie 
udało nam się  dotrzeć do 

m o n t a ż u 
zegara. Ma-
teriały źród-
łowe wspo-
minają, że 
w roku 1950 
z a i n s t a l o -
wano nowe 
d z w o n y 
( p o p r z e d -
nie zrabo-
wał oku-
pant), zaś 
rok później 
podłączono 

niemieckich poszukiwań nie udało się 
go odnaleźć. Ostatecznie na kościel-
nej wieży zamontowany został w roku 
1949, czyli ponad dwadzieścia lat po 
wyprodukowaniu go przez Fabrykę 
Mięsowicza.
Warto podkreślić, że zegar w Jedliczu 
jest jednym z nielicznych w regionie 
napędzanych tradycyjnym mecha-
nizmem zegarowym. Większość to 
niestety atrapy starych zegarów, gdzie 
pod zabytkową często tarczą kryje 
się już nowoczesna elektronika. Nasz 
zegar wymaga codziennej obsługi,  
a tak zwane „nakręcanie” go polega na 
windowaniu kilkudziesięciu kilogra-

Zegar pomimo słusznego wieku zadziwia 
dokładnością wskazywania czasu.

Taki tradycyjny mechanizm napędowy zegara  
to dziś prawdziwa rzadkość

Codziennie windowany w górę  
kilkudziesięcio kilogramowy ciężarek siłą  

grawitacji napędza zegar

dokumentów, z których wynika czas 
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mowego ciężarka 
na odpowiednią 
wysokość. Ściąga-
jąca go ku dołowi 
siła grawitacji jest 
jednocześnie siłą 
napędową me-
chanizmu, który 
wprowadza w po-
wolny ruch osiem 
wskazówek zega-
ra. Wskazówki są 
zamocowane na 
osiach, wobec któ-
rych są one ideal-
nie wręcz wywa-
żone. Tarcze mają 
około 2 metrów 
średnicy, duże 
wskazówki ponad metr, małe około 
70 centymetrów. Łącznikiem przeka-
zującym napęd jest system złożony ze 
stalowych prętów, zębatek i przekład-
ni. Niemałym utrudnieniem jest fakt, 
że tarcze ze wskazówkami umiesz-
czone są na wysokości około 40 me-
trów oraz 25 metrów powyżej me-
chanizmu napędowego. Pomimo tak 
dużych rozpiętości oraz niemłodego 
już wieku całego urządzenia wykazu-
je się ono zdumiewającą dokładnoś-
cią, nieznacznie tylko przyśpieszając  
w czasie upałów i odrobinkę opóź-
niając w czasie siarczystych mrozów. 
Podobnymi ciężarkami napędzane są 
urządzenia wybijające godziny, po-
łówki godzin i kwadranse. Niektóre 
elementy tego systemu wykazują już 
jednak duży stopień zużycia, toteż ak-
tualnie nie korzysta się z dźwiękowego 
uświadamiania ludziom upływu cza-
su, czyli inaczej mówiąc „obecnie ze-
gar nie bije”. Wyjątkiem są Święta, lecz 
po regeneracji niektórych części zegar 
powróci do pełnej świetności.
Ciekawa historia wydarzyła się kilka 
lat temu, kiedy to tuż przed zamknię-
ciem świątyni, jakiś obcy, starszy męż-
czyzna zwiedzający kościół z wnucz-
kiem na ręku poprosił kościelnego  
o pokazanie miejsca lokalizacji zega-
ra. Po spełnieniu prośby zapytał o fa-
bryczny katalog tego urządzenia. Gdy 
usłyszał, że takiego nie ma, przekazał 

kościelnemu dziecko, po czym odkrę-
cając kilka śrub, wyciągnął z wnętrza 
pożółkniętą broszurę. To był wspo-
mniany wcześniej katalog, który przy 
pełnej nieświadomości ludzi, przele-
żał w zegarze 
kilkadziesiąt 
lat. 
Trzeba też 
sobie zdawać 
sprawę, że 
ut r z y man i e 
w sprawności 
takiej atrakcji, 
jak ten stary, 
wręcz zabyt-
kowy chrono-
metr, nie jest 
ani proste, ani 
tanie. Same 
tarcze wraz ze 
wskazówka-
mi, a przecież 
tych tarcz jest 
aż cztery, to 
kilkadziesiąt 
metrów kwa-
d r a t o w y c h 
powierzchni 
o ekstremal-
nie trudnej 
dostępności, 
które trze-
ba utrzymać  
w odpo-

Najbardziej charakterystyczny  
element jedlickiego pejzażu

wiedniej estetyce, czyli co kilka lat  
odnowić. Również mechanizm to 
urządzenie do serwisowania którego 
trzeba nie lada fachowców. Na szczęś-
cie zegar wieżowy to oczko w głowie 
obecnego kościelnego, toteż posiadł 
on potrzebną wiedzę i większość nie-
zbędnych czynności wykonuje samo-
dzielnie. 
W wyposażeniu jedlickiego kościoła 
sporo jest rzeczy cennych, starych czy 
wręcz zabytkowych. W dzisiejszej do-
bie wszystko można „unowocześnić”,  
co gdzie indziej nieraz czynią. Dziś 
bez trudu można elektroniką zastąpić 
stare organy, dzwony czy zegar. Z sza-
cunkiem należy się wyrażać o jedli-
ckich proboszczach, którzy nie poszli 
na łatwiznę i w świetności utrzymu-
ją stare urządzenia. Myślę, że warto 
również pamiętać o tym wtedy, gdy 
z ambony padnie prośba o wsparcie. 
Wszak to nasz kościół, nasza świąty-
nia, nasz Dom Boży.
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-  To bardzo budujące ,  wi-
dzieć  na  murawie  pośród 11 
wybrańców narodu swoje-
go krajana.  To dzięki  Two-
je j  obecności ,  my,  miesz-
kańcy Gminy Jedl icze , 
mogl iśmy jeszcze  mocnie j 
przeżywać emocje  podczas 
występów naszej  repre-
zentacj i  w Pi łce  Nożnej 
na  Mistrzostwach Europy 
czy  Mistrzostwach Świata .
W imieniu swoim oraz 
mieszkańców Gminy Jedl i-
cze  pragnę podziękować Ci 
za  wszystkie  chwile  sporto-
wych emocj i ,  których wspól-
nie  z  reprezentacją  nam do-
starczyłeś .  S ławku,  trzymam 
kciuki  za  dalszą  rea l izację 
Twoich planów i  marzeń.

Burmistrz  Gminy Jedl icze
Jo lanta Urbanik

Sławomir Peszko zakończył karierę reprezentacyjną
Sławomir  Peszko,  wychowanek Nafty  Jedlicze  zakończł  karierę  reprezen-
tacyjną.  W biało-czerwonych barwach zagrał  44  razy,  zdobył  dwie  bramki.

W 2016 roku Sławomir  Peszko przekazał  na ręce  Burmistrz 
Jolanty  Urbanik koszulkę,  która ma swoje  miejsce  w gablot-
ce  w Urzędzie  Gminy w Jedl iczu.

fot .  facebook.com/SlawomirPeszko

-  Z  całego serca i  s i ł  swoich starałem się 
reprezentować nasz  kraj  jak  naj lepiej . 
Była  to  ogromna duma grać  z  orzełkiem 
na piersi .  Umiejętności  czasami brako-
wało ale  napewno nie  woli  walki  -  na-
pisał  Sławomir  Peszko po zakończeniu 
kariery  w reprezentacj i

„

Sławomir  Peszko ma w Jedl iczu-  swoim rodzinnym mieśc ie  mnó-
stwo fanów.  Po Mistrzostwach Europy w 2016 roku sala  Gmin-
nego Ośrodka Kultury  pękała  w szwach.  Pi łkarz  nie  krył  wzru-
szenia  ze  spotkania  z  k ibicami.

DZIĘKUJEMY!
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Gminne eliminacje tenisa stołowego

Strzelnica sportowa w Jaszczwi reaktywowana

Dzięki inicjatywie Władysława Ma-
lika, instruktora strzelectwa, eme-
rytowanego nauczyciela oraz wspar-
ciu organizacyjnemu i finansowemu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji w Jedliczu, a także nieocenionym 
zaangażowaniu rodziców, zakończył 
się remont pomieszczenia strzelni-
cy sportowej w Jaszczwi. Pozwoli to 
przywrócić działalność obiektu z tra-
dycjami strzelectwa, zlokalizowanego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. 
Uroczyste otwarcie odbyło się 12 lute-
go br. Prowadzić będzie tu działalność 
młodzieżowa sekcja strzelecka, pod 
kierownictwem Władysława Malika.  
W ramach adaptacji pomieszczenia 
zamontowano m.in. płyty gipsowe, 

wykonano szpach-
lowanie ścian  
i sufitu, zmo-
d e r n i z o w a n o 
instalację elek-
tryczną, zamonto-
wano oświetlenie 
ledowe, wykonano  
i zamontowano 
kulochwyty, sto-
liki stanowiskowe 
wraz z transpor-
terem tarcz, wy-
konano wylewkę 

i ułożono wykładzinę. Dodatkowo 
dzięki Dyrektorowi GOSiR w Jedli-
czu Wojciechowi Florczakowi pozy-
skano nieodpłatnie sprzęt sportowy  
w postaci karabinów i pistoletów 
pneumatycznych, transporterów tarcz 
oraz kulochwytów. To wszystko po-
zwoli na 
s p r a w n e  
i prawid-
łowe funk-
cjonowanie 
strzelnicy. 
W a r t o ś ć 
pozyskane-
go sprzętu 
to blisko 
5 600 zł. 

Szczególne podziękowania i wyrazy 
uznania za ogrom społecznej pra-
cy należą się Państwu Katarzynie  
i Dominikowi Bożek, Pani Marii Pa-
rylak, Panom Januszowi Penczarowi, 
Michałowi Jurczakowi, Jarosławowi 
Jurczakowi, Dariuszowi Klimczyko-
wi oraz Grzegorzowi Szczepanikowi. 
Inicjatywa ta od początku zyskała ak-
ceptację Dyrektora szkoły Tomasza 
Fortuny i Burmistrz Jolanty Urba-
nik. Fachowym wsparciem inicjatywę 
otoczył Pan Andrzej Cynarski, trener  
i pasjonat strzelectwa sportowego. 
Warto wspomnieć, że właśnie na 
strzelnicy w Jaszczwi pierwsze szlify 
w dziedzinie strzelectwa sportowe-
go zdobywały osoby, które odnosiły  
i nadal odnoszą sukcesy w zawodach  
o randze ogólnopolskiej.

Na hali Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Jedliczu odbyły się 
Gminne Eliminacje do Powiato-
wej Olimpiady w Tenisie Stołowym.  
Zawodnicy rywalizowali w 6 katego-
riach wiekowych z podziałem na płeć. 
Zdobywcy pierwszych dwóch miejsc 
w poszczególnych kategoriach awan-
sowali do eliminacji powiatowych. 
Na zakończenie tenisiści otrzymali 
pamiątkowe statuetki, medale oraz 
dyplomy. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie dziękujemy za przybycie 
na zawody. Gminę Jedlicze podczas 
Powiatowej Olimpiady Tenisa Stoło-
wego reprezentowali: Dziewczęta do 
13 lat: Dominika Stasiczak - Dobie-
szyn, Klaudia Dobrowolska - Potok. 
Chłopcy do 13 lat: Klaudiusz Orze-
chowski- Dobieszyn, Kamil Kruszel-
nicki - Jaszczew. Chłopcy 14 - 16 lat: 

Bartosz Kruszelnicki - Jaszczew, 
Kamil Krzywiński – Jaszczew. 
Chłopcy od 17 do 19 lat: Sebastian 
Faliszek – Dobieszyn. Kobiety od 
20 do 44 lat: Aleksandra Zajdel – 
Potok, Anna Frączek – Piotrówka. 
Mężczyźni od 20 do 44 lat: Grze-
gorz Uram – Piotrówka, Mateusz 
Malczewski - Dobieszyn. Męż-
czyźni 45 lat i powyżej: Ryszard 
Zygmunt - Jedlicze, Marek Woj-
dyła - Jedlicze. 
Podczas Powiatowej Olimpiady 
Tenisa Stołowego, która odbyła się 
30 marca br. w Sieniawie znakomi-
cie spisali się: Kruszelnicki Bartosz 
(3 miejsce kat. chłopcy 14 – 16 lat), 
Zajdel Aleksandra (2 miejsce kat. 
kobiety 20-44 lat), Zygmunt Ry-
szard (I miejsce w kat. mężczyźni 
powyżej 45 lat).
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VI Memoriał Zenona Jaracza w Łucznictwie 

VI Memoriał Zenona Jaracza w Łucz-
nictwie odbył się 2 lutego br. w hali 
jedlickiego Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. W zmaganiach łuczni-
czych udział wzięło 109 zawodników 
reprezentujących poszczególne kluby: 
ŁKS Sagit Humniska, UKS Tramp 
Jarosław, SKS „Piast 25” Rzeszów, 
LKS Makovia Makowisko, LKS Jar 
Kielnarowa, UKS Górnik Humniska, 

UKS Sajdak Głogów Małopolski, 
RSS-R Legenda Rzeszów oraz gospo-
darze MUKS Podkarpacie GOSiR 
Jedlicze. Gośćmi honorowymi tego-
rocznego Memoriału była córka Ze-
nona Jaracza Ewa Nowak oraz wnuk 
Tomasz Jaracz. 
Gminę Jedlicze reprezentowało 12 
łuczników, spośród których najle-
piej spisali się: Józef Kudroń (II m. 

kat. open – mężczyźni), Kamil Mróz 
(II m. kat. dzieci chłopcy), Katarzy-
na Kozioł (III m. kat. open kobiet), 
Kubit Malwina (IV m. kat. młodzik 
dziewczęta). W klasyfikacji drużyno-
wej Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Podkarpacie GOSiR Jedli-
cze zajął pierwsze miejsce w kategorii 
open oraz miejsce 7 w kategorii mło-
dzik, dziecko i dziecko młodsze. 

Dobiegło końca głosowanie na najcie-
kawsze lokalne inicjatywy społeczne 
w ramach V edycji programu Tesco 
„Decydujesz, pomagamy”. Między-
szkolny Klub Sportowy „Podkarpa-
cie” i grupa „Cybanci” zdobyli grant 
w wysokości 5 000 złotych na realiza-
cję projektu „Bliżej NATURY – tury-
stycznie i sportowo”.
28 marca 2019 r. w sklepie Tesco,  
w Jedliczu odbyło się oficjalne, 
uroczyste wręczenie grantu. Na 
projekt oddano 23 344 głosów.  
W V edycji programu mapa Polski 

została po-
dzielona na 
125 mikro-
r e g i o n ó w ,  
w każdym  
z nich finan-
sowe wspar-
cie otrzymały 
trzy inicjaty-
wy. To kolejne 
wsparcie po-

Zdobyli grant w wysokości 5 000 złotych

w sali obrad Urzędu Gminy, na 
zaproszenie Burmistrz Jolanty Ur-
banik. Pani Dorota Mróz przed-
stawiła założenia nagrodzonego 
projektu. Podczas prezentacji  
omówiła Europejską Sieć Natu-
ry 2000 w woj. podkarpackim ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Obszaru Ochrony Siedliskowej Ja-
siołka. Projekt będzie realizowany  

zytywnej energii i korzystnych zmian, 
które wpłyną na najbliższe otoczenie 
mieszkańców.
Druga część spotkania odbyła się  

w dolinie Jasiołki, w ciekawym przy-
rodniczo terenie. Zostanie przy-
stosowany do uprawiania różnych 
form aktywności ruchowej, z wy-
eksponowaniem ciekawych siedlisk 
i okazów przyrodniczych. Nadleśni-
ctwo Kołaczyce dodatkowo włączy 
się w rozbudowę projektu na tere-
ny leśne przylegające do doliny. Już  
w kwietniu tego roku pojawi się ko-
lejna okazja na zdobycie grantów na 
realizację lokalnych inicjatyw. Wię-
cej informacji o programie moż-
na znaleźć na stronie internetowej:  
www.tesco.pl/pomagamy
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Piłkarski talent z Gminy Jedlicze
Historia lubi się powtarzać. Po 
raz kolejny skauci ekstraklaso-
wej drużyny wyłowili uzdol-
nionego piłkarza z Jedlicza.  
Kacper Zygmunt (rocznik 2004) 
został piłkarzem Cracovii Kraków. 
To właśnie tam w sezonie 2018/2019 
pod okiem doświadczonych trene-
rów będzie rozwijał swój potencjał. 
Przypomnijmy, że poprzednimi 
trenerami zawodnika Akademii 
Piłkarskiej Beniaminek Krosno byli  
Tomasz Wacek (długoletni piłkarz 

Cracovii) oraz jedliczanin Robert  
Gleń. Kacper jest ćwierćfina-
listą Mistrzostw Polski w Ło-
dzi z Beniaminkiem oraz finali-
stą prestiżowego turnieju „Baltic 
Football Cup”, w Beniaminku najczęś-
ciej grał na pozycjach „6”, „8”, „10”  
i „11 - mówi dyrektor Akademii Grze-
gorz Raus. Gratulujemy rozwoju 
sportowego i trzymamy kciuki, aby 
kolejny zawodnik z Gminy Jedlicze 
dostąpił kiedyś zaszczytu gry z Białym 
Orłem na piersi.

Podczas uroczystej Gali XVIII Ple-
biscytu, która odbyła się 21 lutego br.  
w sali widowiskowej Orlen Południe 
w Jedliczu, poznaliśmy nazwiska naj-
popularniejszych i najlepszych spor-
towców oraz najlepszych trenerów  
i działaczy z terenu pow. krośnień-
skiego w 2018r.

W organizację Plebiscytu, corocznie 
włączają się gminy z terenu powiatu, 
dzięki czemu impreza odbywa się cy-
klicznie. Gospodarzem tegorocznego 
plebiscytu była Gmina Jedlicze przy 
współorganizacji Powiatu Krośnień-
skiego, Redakcji tygodnika „Nowe 
Podkarpacie i wsparciu finansowemu 
gmin oraz sponsora- Banku Spół-
dzielczego w Rymanowie.
W tegorocznym Plebiscycie nomi-
nowanymi z Gminy Jedlicze w ka-
tegorii sportowiec byli: Gabriel Bo-
żek (Mistrz Polski w karate), Michał 
Stach (Mistrz Polski w łucznictwie), 

Robert Janocha (Mistrz Świata  
w Nordic Walking).
Czytelnicy tygodnika „Nowe Podkar-
pacie” w głosowaniu esemesowym  
i wypełniając kupony opowiedzieli się 
za najpopularniejszą piątką sportow-
ców: Ewelina Marcisz (MKS Halicz 
Ustrzyki Dolne, biegi narciarskie), 
Wojciech Munia (LKS Polonia Ko-
pytowa, piłka nożna), Kamila Cichoń 
(IKN Górnik Iwonicz-Zdrój, biat-
hlon), Izabela Marcisz (Stowarzysze-
nie Sportowe PrządkiSki Korczyna, 
biegi narciarskie), Aleksandra Gaj 
(Górniczy Klub SportowyCzarni By-
tom, judo).

Najlepsi Sportowcy: Ewelina Mar-
cisz (biegaczka narciarska), Izabela 
Marcisz (biegaczka narciarska), Ka-
mila Cichoń (biathlonistka). Naj-
lepsi Piłkarze: Wojciech Munia, 
Rafał Nikody, Robert Kozubal. Naj-
lepsi sportowcy niepełnosprawni:  

Piotr Grabowski i Jerzy Skwi-
rut, Józef Maraj.
W kategorii trener nomino-
wanym z Gminy Jedlicze był 
Krzysztof Gajda (trener kolar-
stwa), zaś w kategorii działacz 
Tomasz Lisowski (działacz 
LKS Nurt Potok). Nominacje 
zostały zgłoszone przez Dy-
rektora GOSiR Wojciecha 
Florczaka i Burmistrz Jolantę 
Urbanik.
Kapituła plebiscytu tytułem 

Gmina Jedlicze gospodarzem uroczystej gali

najlepszego działacza uhonorowała 
Edwarda Jakiełę (biathlon, IKN Gór-
nik Iwonicz-Zdrój), zaś najlepszym 
trenerem została Izabela Centnarska 
– Czyż (strzelectwo, PTG Sokół Ry-
manów).

Galę sportu uświetniły występy soli-
stów, zespołów muzycznych, tanecz-
nych oraz sekcji sportowych. Do-
skonale zaprezentowały się zespoły 
Mini Iskierki, Iskierki- działające przy 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Jedliczu oraz zespół Szasse, działają-
cy pod skrzydłami Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Jedliczu, a także para ta-
neczna Kinga Śnieżek i Marcel Wilk. 
Swój talent wokalny zaprezentowali 
Wiktoria Stefanik, Dominik Jaś-
kiewicz oraz Dominika Farbaniec.  
W czasie plebiscytu odbył się również 
widowiskowy pokaz Krośnieńskiego 
Klubu Kyokushin Karate. Na zakoń-
czenie obył się uroczysty bankiet.
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Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet
W niedzielne popołudnie 3 marca br. 
z okazji Dnia Kobiet w Sali Rafinerii 
Orlen Południe w Jedliczu odbył się 
niezapomniany koncert w rytmie wło-
skich przebojów.

Zanim jednak na scenie pojawił 
się gość ze słonecznej Italii licznie 
zgromadzonej publiczności zapre-
zentowała się Kapela Podwórkowa 
„Tanie Dranie” działająca przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w składzie:  
Jan Radoń – akordeon, śpiew,  
Sławek Głowacki – gitara, śpiew,  
Damian Pis – bas, Paweł Pietruszka- 
klarnet, Szczepan Woźniak- trąbka, 
Michał Radoń – perkusja. Kapela za-
grała znane i lubiane utwory biesiad-
ne, a ich występ spotkał się z ciepłym 
przyjęciem publiczności.

Następnie w sentymentalną podróż do 
Włoch zabrał publiczność włoski wo-
kalista Alberto Amati, który przybył 
do nas z zespołem. Podczas niepowta-
rzalnego koncertu Alberto czarował 
piękniejszą część publiczności melo-
dyjnym głosem, niezwykłą osobowoś-
cią i doskonałym wyczuciem rytmu. 
Niezapomniane hity: Marina, Azzur-
ro, Susanna, Felicita, Volare,  śpiewa-
ła cała sala. Zachwycona publiczność 
wypełnionej po brzegi sali owacjami 
na stojąco podziękowała za wspaniały 
i wyjątkowy klimat koncertu.

W tym wyjątkowym dniu serdeczne 
życzenia wszystkim Paniom złożył 
Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze –  
Ryszard Zagórski. Każda z Pań zosta-
ła obdarowana słodkim upominkiem.

Organizatorami wydarzenia był 
Gminny Ośrodek w Jedliczu oraz Bur-
mistrz Gminy.
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