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Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! 

Wielkanoc to czas odrodzenia i umocnienia wiary w Chrystusa Zbawiciela. 
 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim Mieszkańcom gminy 
Jeżowe, ich Rodzinom, Przyjaciołom i Gościom, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość.  

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich 
pokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 

Życzymy, aby zwycięski Chrystus oświecał drogi codziennego życia, obdarzał łaską  
ufności Bogu, a także zdrowiem i pomyślnością. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy Jeżowe 
 

     Marian Koc                                       Marek Stępak 



Zbigniew Bednarz wygrał konkurs na  
stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum 

Kultury w Jeżowem 
 
Pan Zbigniew Bednarz wygrał konkurs na stanowisko 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. 
Funkcję tę pełnił od 2008 r. W wyniku przeprowadzone-
go postępowania konkursowego będzie kontynuował 
swoją działalność przez kolejne 4 lata. 
 
Obecny dyrektor GCK w Jeżowem jako jedyny przystą-
pił do konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Jeżowem. Kandydat podczas postę-
powania konkursowego przedstawił ciekawą koncepcję 
funkcjonowania GCK w Jeżowem.   
Pan Bednarz w swojej koncepcji pokazał, że ma pełną 
świadomość ponoszenia odpowiedzialności za cało-
kształt placówki z całą jej strukturą. Wie, że jej istota 
wymaga ciągłych i intensywnych działań całej powiąza-
nej społeczności.  
 
Celem, który sobie postawił jest to, aby Gminne Cen-
trum Kultury w Jeżowcem było  bezpieczne, przyjazne, 
innowacyjne, twórcze, otwarte  na potrzeby społeczeń-
stwa lokalnego i nawiązujące współpracę z tematycz-
nym środowiskiem. 

W dniu 18 marca br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak 
oficjalnie pogratulował Panu Zbigniewowi Bednarzowi 
ponownego objęcia stanowiska, życząc jednocześnie 
samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu pla-
cówką.  

A.K. 
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Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie 
dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
 
Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy  trwający od 1 czerwca do 31 
maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 
2021 r., wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą 

tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty). 
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz 
przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowo-
ści elektronicznej.             M.B. 

Trwają prace modernizacyjne na stacji 
uzdatniania wody w Jeżowem 

Dzięki pozyskanym przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stę-
paka środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwo-
cie 1 999 608,00 zł przystąpiono do realizacji projektu pn. 
„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżo-
wem”. Gmina Jeżowe z własnych środków przeznaczy na 
ten cel  1 916 481,94 zł.  Głównym Wykonawcą robót bu-
dowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Mon-
terskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z.o.o. z Niska. Ter-
min wykonania prac, zgodnie z umową to 13.08.2021 r. 

Przebudowa technologii uzdatniania wody obejmować 
będzie montaż nowych odżelaziaczy, odmanganiaczy, 
aeratorów, sprężarki, dozowników, pompy płuczącej, 
orurowania, armatury odcinająco – regulacyjnej wraz  
z automatyką, co znacznie usprawni proces technolo-
giczny uzdatniania wody. 

Inwestycje Gazeta Jeżowska 

Zadanie przewiduje przebudowę i wdrożenie nowej techno-
logii uzdatniania wody, realizację prac związanych z przebu-
dową kotłowni, instalacji elektrycznej oraz budowy dwóch 
zbiorników ze stali nierdzewnej (2x250 m3) z orurowaniem.  

Przebudowie poddane zostaną także ujęcia wody, gdzie 
zamontowane zostaną 3 nowe pompy głębinowe zwięk-
szające ciśnienie wydobywanej wody do 34 m3/h na 50 
m wysokości podawanej wody. Ponadto w celu podnie-
sienia jakości pracy SUW, budynek zyska nową instala-
cję centralnego ogrzewania, a system kotłowy z paliwa 
stałego zostanie wymieniony na system kotłowy na pali-
wo gazowe. W pomieszczeniach technicznych SUW 
przebudowana zostanie także instalacja wentylacji me-
chanicznej 
 
Realizacja projektu podniesie parametry jakościowe 
dostarczanej wody oraz ograniczy deficyt wody w okre-
sach szczytowego zapotrzebowania. Wszystkie działa-
nia  wpłyną na podniesienie jakość systemu zaopatrze-
nia w wodę dla mieszkańców Gminy Jeżowe. 
                             D.L. 
 

 
W związku z prowadzonymi na SUW  

pracami budowlanymi możliwe są przerwy  
w dostawie wody.  

 
Za utrudnienia przepraszamy! 
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Wkrótce ruszy budowa kanalizacji w Krzywdach 

Dnia 9 marca br. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżowe oraz na miniPortalu, Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg 
na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy, Jeżowe – Gmina Jeżowe”.  

Zadanie będzie polegało na wybudowaniu prawie 15 km sieci tłoczno – grawitacyjnej wraz z 5 przepompowniami głównymi  
i 1 lokalną. Projekt będzie przebiegał dwuetapowo, ze względu na fakt, iż sieć kanalizacji sanitarnej rozdziela projektowana 
droga ekspresowa S19 Kuźnica – Barwinek. Etap I przewiduje budowę kanalizacji w części miejscowości Jeżowe oraz  
w miejscowości Krzywdy. Etap II będzie obejmował pozostałą część miejscowości Jeżowe Zaborczyny.  

Trasa kanalizacji związana jest ściśle z usytuowaniem 
budynków w ww. miejscowościach i przebiega w taki 
sposób, aby możliwe było podłączenie wszystkich bu-
dynków. Projekt zakłada włączenie do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Jeżowe na działce nr 
ewid. 3733/3. Główne rurociągi będą poprowadzone 
wzdłuż drogi powiatowej oraz dróg gminnych. 

Termin realizacji inwestycji to 18 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.  

Projekt jest możliwy dzięki staraniom Wójta Gminy Je-
żowe Marka Stępaka i pozyskaniu dużego wsparcia 
finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie 5 mln zł. Pozostała kwota potrzebna na 
wykonanie zadania zostanie pokryta z Budżetu Gminy.  

Budowa kanalizacji w miejscowości Krzywdy oraz Jeżowe Zaborczyny była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jej 
realizacja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wyko-
nanie sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych, ograniczając niekontrolowane 
odprowadzanie ścieków do gruntów i rowów, a także poprawi jakość zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych.  
Infrastruktura techniczna, która powstanie w wyniku realizacji przedsięwzięcia umożliwi rozwój nowych inwestycji oraz pod-
niesie wartość nieruchomości, które uzyskają dostęp do mediów. Wszystkie podjęte działania będą miały ogromny wpływ 
na ochronę naszego środowiska, co w obecnych czasach jest tak ważne i o co wszyscy, bez wyjątku, powinniśmy się 
troszczyć i zabiegać.            U.B. 

Oddano do użytku kolejne obiekty sportowe w gminie Jeżowe 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy ZS w Starym Narcie. 
Koszt realizacji: 510 895,40 zł 
Dotacja: 357 626,78 zł 

Budowa pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej przy PSP w Jeżo-
wem- Kameralnem. 
Koszt realizacji: 2 339 872,00 zł 
Dotacja: 1 427 717,54 zł 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy ZS w Cholewianej Górze  
w Jeżowem (oddana do użytku  
w 2019 roku). 
Koszt realizacji: 621 794,70 zł 
Dotacja: 315 886,77 zł 

Środki na budowę pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu 
Sportowa Polska 

D.L. 

 



Realizacja trzech projektów  
w GCK Jeżowe 

W drugiej połowie 2020 roku Gminne Centrum Kul-
tury w Jeżowem zrealizowało trzy projekty mające 
na celu doposażenie placówki.  
 

1. Realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy material-
nej Bibliotek Publicznych Gminy Jeżowe”.  
W ramach realizacji projektu została wykonana moder-
nizacja Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze pole-
gająca m.in. na wykonaniu podłogi, instalacji elektrycz-
nej, sieci komputerowej, robót wykończeniowych.  
Został również zakupiony 1 zestaw komputerowy do 
Biblioteki w Cholewianej Górze, 1 zestaw komputerowy 
do Biblioteki Publicznej w Jeżowem, 1 zestaw kompute-
rowy do Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie oraz  
1 urządzenie wielofunkcyjne do Biblioteki Publicznej  
w Nowym Narcie. W ramach projektu zostało przeszko-
lonych troje pracowników w zakresie animatora zabaw 
dla dzieci z Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze, 
Nowym Narcie oraz Jeżowem. Kwota dofinansowania 
wyniosła 31 815,00 zł. Całkowita wartość projektu to 
56 540,00 zł. 

Opisane poniżej projekty zostały 
współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 19 
LEADER poddziałania 19.2 Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność. Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
 

 
 

3. Realizacja projektu z  Programu Instytutu Książki 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2020”.  
Celem tego programu było zapewnienie 
zrównoważonego dostępu do nowocze-
snych technologii i wyrównanie szans 
mieszkańców miejscowości w gminach 
o najniższych dochodach podatkowych 
na jednego mieszkańca poprzez wypo-
sażenie bibliotek w tych gminach w no-

woczesny sprzęt komputerowy.  
W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 
30 000,00  zł zakupiono: 10 nowoczesnych zestawów kompu-
terowych wraz z oprogramowaniem. Komputery zostały rozdy-
sponowane na poszczególne biblioteki na terenie całej Gminy 
Jeżowe. Całkowita wartość projektu to 35 729,00 zł. 
W sumie udało nam się pozyskać z zewnątrz prawie 100 
000,00 zł na remont Biblioteki w Cholewianej Górze, oraz do-
posażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy do wszystkich 
bibliotek w naszej gminie, oraz wyposażenie i stroje dla domu 
kultury.  
W ostatnich latach dzięki wsparciu Wójta Gminy Jeżowe Mar-
ka Stępaka konsekwentnie poprawiamy stan techniczny gmin-
nych bibliotek, trzy z pięciu placówek (Jata, Groble, Cholewia-
na Góra) zostało wyremontowanych, zyskało komfortowe wa-
runki do pracy i korzystania przez czytelników i mieszkańców. 

Z.B. 

 

2. Realizacja projektu pn. „Dostosowanie bazy material-
nej Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem”.  
W ramach realizacji projektu zostało zakupione nie-
zbędne wyposażenie dla: Gminnego Centrum Kultury  
w Jeżowem: 2 zestawy komputerowe, stroje sceniczne 
dla zespołów artystycznych, sprzęt audiowizualny, in-
strumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, konso-
la do gier, Biblioteki Publicznej w Groblach: konsola do 
gier, cymbergaj,  Biblioteki Publicznej w Jacie: 2 zesta-
wy komputerowe. Przeszkolonych zostało trzech pra-
cowników w zakresie animatora zabaw dla dzieci  
(z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem i Biblioteki 
Publicznej w Groblach oraz Jacie). Kwota dofinansowa-
nia wyniosła 31 815,00 zł. Całkowita wartość projektu to 
51 869,85 zł. 
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Szanowni mieszkańcy!  
 
Zachęcam Państwa do podjęcia ak-
tywności obywatelskiej i wywiązania  
z obowiązku spisania się w Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021.  

 
Badanie to prowadzone jest przez 
instytucję publiczną tj.  Główny Urząd 
Statystyczny i pozwala uzyskać cało-
ściowe dane na temat ludności  
i mieszkań w naszym kraju. 

 
Dla osób, które nie posiadają kompu-
tera lub dostępu do Internetu  
w Urzędzie Gminy Jeżowe został 
utworzony punkt spisowy, w którym 
można się będzie spisać samodzielnie 
lub skorzystać z pomocy pracowników 
gminnych biur spisowych”. 

 

Z poważaniem 
Wójt Gminy Jeżowe 

Marek Stępak 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 
 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w ca-
łej Polsce, rozpocznie się Naro-
dowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021. 
 
Spis powszechny jest organizowany 
w odstępach 10-letnich. Jest on naj-
ważniejszym badaniem statystycz-
nym nie tylko w Polsce, ale i w więk-
szości krajów w Europie i na świecie.  
NSP 2021 będzie realizowany na 
podstawie ustawy o narodowym spi-
sie powszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 r. Do przeprowadzenia 
spisu zobowiązują nas także przepi-
sy Unii Europejskiej, jak chociażby 
rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie spisów po-
wszechnych ludności i mieszkań.  
Kogo obejmuje spis powszechny, 
jak się spisać i o co będziemy py-
tani? 
 

NSP 2021 jest obowiązkowy i doty-
czy wszystkich Polaków mieszkają-
cych w Polsce, bądź czasowo prze-
bywających za granicą oraz cudzo-
ziemców, którzy mieszkają w naszym 
kraju na stałe lub czasowo. Odmowa 
udziału w spisie powszechnym wiąże 
się z możliwością nałożenia kary 
grzywny, co jest ujęte w art. 57 usta-
wy o statystyce publicznej. 
Podstawową metodą NSP 2021 
będzie spis internetowy, czyli sa-
mospis. Przeprowadzimy go na wła-
snych komputerach lub urządzeniach 
mobilnych, uzupełniając wymagane 
dane w interaktywnym formularzu, 
dostępnym od 1 kwietnia br. na 
stronie internetowej spis.gov.pl.  
W każdej gminie funkcjonują gminne 
biura spisowe, w których możemy 
zasięgnąć wszelkich informacji na 
temat NSP 2021. 
 

Dla osób, które nie posiadają kompu-
tera lub dostępu do Internetu w do-
mu, już od 1 kwietnia w każdej gmi-
nie zostaną utworzone punkty spi-
sowe, w których można się będzie 
spisać samodzielnie przez Internet 
lub skorzystać z pomocy pracowni-
ków gminnych biur spisowych.  

Ponadto punkty, w których możemy do-
konać samospisu zostaną utworzone  
w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie  
i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu  
i Tarnobrzegu. 
 

Osoby, które nie będą mogły samodziel-
nie spisać się poprzez formularz interne-
towy (np. ze względu na zaawansowany 
wiek, stan zdrowia czy niepełnospraw-
ność), zostaną spisane za pomocą jednej 
z dwóch innych metod uzupełniających: 
wywiadu telefonicznego wspomagane-
go komputerowo lub wywiadu bezpośred-
niego przeprowadzonego przez rach-
mistrza spisowego. Będzie on rejestrował 
odpowiedzi osoby spisywanej na urzą-
dzeniu mobilnym.  
Na jakie pytania będziemy odpowia-
dać podczas wypełnienia formularza 
spisowego?  
 

W NSP 2021 zostaną zebrane informa-
cje, według stanu na dzień 31 marca br., 
dotyczące następujących tematów: stan  
i charakterystyka demograficzna, poziom 
wykształcenia, aktywność ekonomiczna, 
niepełnosprawność, migracje wewnętrz-
ne i zagraniczne, charakterystyka etnicz-
no-kulturowa, gospodarstwa domowe  
i rodziny, stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych.  
Wszystkie przekazywane w czasie spisu 
dane zostaną objęte tajemnicą staty-
styczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu 
ujawnione. Stosowane przez statystykę 
publiczną narzędzia oraz procedury  
w zakresie bezpieczeństwa danych za-
pewniają całkowitą ochronę  gromadzo- 
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nych informacji. Statystyka publiczna 
prezentuje jedynie dane wynikowe, 
których nie można powiązać z konkret-
nymi osobami. 
 

Więcej informacji o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 dostępnych jest na stronie inter-
netowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 
marca br. uzyskać je można dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer 22 279 
99 99.  
 
Informacje o wydarzeniach związanych 
ze spisem na terenie województwa 
podkarpackiego znajdują się na stronie 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 
rzeszow.stat.gov.pl.  

K.K. 

https://spis.gov.pl/


Statystyka 2020 Gazeta Jeżowska 

Dane statystyczne dotyczące ludności na terenie Gminy Jeżowe w 2020 r. 

STATYSTYKA LUDNOŚCI wg miejscowości  i sołectw: 

Miejscowość 
Sołectwo 

liczba mieszkańców 
pobyt STAŁY 

liczba mieszkańców pobyt 
CZASOWY 

Jeżowe Centrum 

5290 

1 625 15 

Jeżowe Podgórze 1 871 27 

Jeżowe Zaborczyny 142 1 

Jeżowe Zagościniec 906 11 

Jeżowe Kameralne 746 10 

Groble 
896 

668 6 

Sibigi 228 1 

Krzywdy 547 547 2 

Jata 597 597 6 

Sójkowa 478 478 4 

Zalesie 530 530 7 

Cholewiana Góra 
977 

832 4 

Pogorzałka 145 0 

Nowy Nart 467 467 1 

Stary Nart 360 360 0 

Razem: 10 142 10 142 95 

Statystyka mieszkańców według wieku: 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 159 184 343 

3 54 53 107 

4-5 111 101 212 

6 47 59 106 

7 67 64 131 

8-12 305 307 612 

13-15 166 177 343 

16-17 133 112 245 

18 54 60 114 

19-65 3456 0 3456 

19-60 0 2960 2960 

> 65 492 0 492 

> 60 0 1021 1021 

Ogółem: 5044 5098 10142 

Statystyka zgonów, urodzeń: 

Miejscowość - Sołectwo Urodzenia Zgony 

Jeżowe Centrum 16 23 

Jeżowe Podgórze 21 20 

Jeżowe Zaborczyny 2 0 

Jeżowe Zagościniec 10 7 

Jeżowe Kameralne 13 7 

Groble 3 7 

Sibigi 4 3 

Krzywdy 2 5 

Cholewiana Góra 15 8 

Pogorzałka 2 3 

Nowy Nart 2 10 

Stary Nart 2 3 

Jata 11 9 

Sójkowa 4 9 

Zalesie 9 6 

Razem: 116 120 

Statystyka zgonów, urodzeń oraz liczba małżeństw: 

Liczba zawartych małżeństw w Gminie Jeżowe 
wynosi: 44 
Liczba zgonów w Gminie Jeżowe wynosi: 120 
Liczba urodzeń w Gminie Jeżowe wynosi: 116 

Po raz pierwszy w Gminie Jeżowe odnotowano większą 
liczbę zgonów niż urodzeń. 
 

Liczba zgonów od 1990 r. jest największa. Od 2015 r.  
wykazuje się  tendencję spadkową stałych mieszkańców. 
       K.K. 
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WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA PRZEPROWADZENIE  
I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JEŻOWE  
 

Działka numer 1283/3 o pow. 0,2435 ha, położona w Groblach,  dla której Sąd Rejonowy w Nisku prowadzi księgę  
wieczystą TB1N/00044338/4 za cenę wywoławczą 52 925 zł netto.  

 
Działka numer 1283/4 o pow. 0,2003 ha, położona w Groblach,  dla której Sąd Rejonowy w Nisku prowadzi księgę  

wieczystą TB1N/00044338/4 za cenę wywoławczą 43 535 zł netto.  
 

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży są niezabudowane. Położone są w miejscowości Groble, sołectwo Groble przy ulicy 

Nowej. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone zostały w decyzjach  Wójta Gminy Jeżowe z dnia 15.03.2021 r. 

znak GK.6730.11.2021 i GK.6730.12.2021 dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarcze-

go-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomość powyższa wolna jest od obciążeń na rzecz osób trze-

cich. 

 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe. 

 

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą organizatorowi przetargu wadium w pieniądzu w Nadsańskim Banku 

Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Jeżowe na konto nr 10943010293000010120000007 w terminie do dnia 22.04.2021 r.  

(za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy Jeżowe). Ustala się wadium w wysokości: 

- dla działki 1283/3  10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych; 

- dla działki 1283/4  8 700 zł /słownie: osiem tysięcy siedemset złotych    

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30- 15:30 w Urzędzie Gminy Jeżowe 
biuro nr 8 lub telefonicznie pod numerem 15 8794 304 w. 124. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy Jeżowe, na stronie  www.jezowe.biuletyn.net oraz w prasie internetowej www.monitorurzedowy.pl. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 

 
   Wójt Gminy Jeżowe  

                                  Marek Stępak 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Sejmik 
Województwa Podkarpackiego przy-
jął uchwałę w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa podkar-
packiego ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których nastę-
puje spalanie paliw, tzw. uchwałę 
antysmogową. Zostały w niej, na 
każdego z nas nałożone zakazy oraz 
obowiązki mające na celu poprawić 
jakość powietrza.  
 
Pragniemy przypomnieć, iż na tere-
nie województwa podkarpackiego 
zakazane zostało spalanie produk-
tów takich jak: 

 Węgiel brunatny, a także paliw 
stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla, 

 Mułów, flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produko-
wanych z ich wykorzystaniem, 

 Paliwa o uziarnieniu poniżej 5 
mm i zawartości popiołu przekra-
czającej 12% 

 Biomasy stałej o wilgotności po-
wyżej 20% 

Nie są to jednak jedyne obostrzenia. 
Uregulowane zostały również termi-
ny wymiany źródeł ciepła tj. kotłów, 
pieców oraz kominków. 
Zatem kotły oraz piece, które nie 
posiadają normy emisyjnej zgodnej  
z 5 klasą zakupione przed 1 czerwca 
2018 r. należy wymienić: 

1.  do końca 2021 r. – w przypadku 
kotłów nieposiadających tabliczki 
znamionowej lub eksploatowa-
nych ponad 10 lat od daty pro-
dukcji; 

2. do końca 2023 r. – w przypadku 
kotłów eksploatowanych od 5 do 
10 lat liczonych od daty produk-
cji; 

3. do końca 2025 r. – w przypadku 
kotłów eksploatowanych do 5 lat 
od daty produkcji; 

Natomiast od 2028 r. nie będzie 
możliwe użytkowanie kotłów o wy-
mogach emisyjnych 3 oraz 4 klasy 
PE-EN 303-5:2021. 
W październiku 2020 roku został 
opracowany przez Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego Program 
Ochrony Powietrza dla strefy podkar-
packiej (dalej POP). Dla osiągnięcia 
zamierzonego efektu ekologicznego, 
poprawy jakości powietrza poprzez 
obniżenie stężenia zanieczyszczeń, 
takich jak pyły zawieszone PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)piren nałożone 
zostały określone działania. 
Jako największy powód złej jakości 
powietrza wskazane zostało wprowa-
dzanie emisji z ogrzewania indywidu-
alnego. Działania naprawcze założo-
ne w Programie Ochrony Powietrza 
dla strefy podkarpackiej obejmują 
również naszą Gminę.  
Aby sprostać nakazom priorytetowa 

stała się wymiana źródeł ciepła w na-
szych domach. 
 
Konieczne jest dążenie do zastępowa-
nia ogrzewania indywidualnego na pali-
wa stałe, na ogrzewanie bezemisyjne, 
bądź niskoemisyjne takie jak: podłą-
czenie do sieci gazowej, ogrzewanie 
elektryczne, pompy ciepła lub inne źró-
dła odnawialnej energii. 
Szacowana w POP liczba kotłów, które 
powinny zostać wymienione na terenie 
Gminy Jeżowe celem wypełnienia zapi-
sów uchwały antysmogowej wynosi: 
- do końca roku 2021 – 188 kotłów; 
- do końca roku 2022 – 190 kotłów: 
- do końca roku 2023, 2024, 2025 oraz 
2026 – po 377 kotłów. 
 
W związku z powyższym zachęcamy 
wszystkich do wymiany źródeł ciepła  
w domach. Aby ograniczyć koszty 
związane z takim przedsięwzięciem 
można skorzystać m.in. z „Programu 
Czyste Powietrze”. Urząd Gminy Jeżo-
we podpisał porozumienie z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie w sprawie realizacji „Programu 
Czyste Powietrze” dzięki czemu pra-
cownik Urzędu udziela informacji doty-
czących programu oraz służy pomocą 
oraz wsparciem w zakresie przygoto-
wywania wniosków. 
    D.Z. 
 

Uchwała antysmogowa – obowiązujące przepisy 

http://www.jezowe.biuletyn.net
http://www.monitorurzedowy.pl


Szanowni mieszkańcy naszej gminy!  
 
Zbliża się długo wyczekiwana przez nas wszystkich pora roku. Wiosna jest 
okresem, który budzi w nas chęć spędzania większości wolnego czasu po-
za domem. Zaczynają się prace porządkujące tereny naszych nieruchomo-
ści, a także przygotowujące pola uprawne pod kolejny pracowity rok na roli.  
 
Wielu z nas jako sprzymierzeńca w powyższych czynnościach wybiera 
ogień. Jest to jednak najgorszy z możliwych wyborów! 
 
W rolnictwie popularny jest pogląd wypalania traw, co jest zabronione i wy-
rządza wiele często nieodwracalnych szkód. 
Ogień jest żywiołem, który nieodpowiednio stosowany niszczy wszystko co 
spotka na własnej drodze. Prowadzi do trwałych i niekorzystnych zmian  
w środowisku naturalnym. Zniszczeniu ulega roślinność, gleba zostaje zde-
gradowana, wyjałowiona, powietrze zanieczyszczone związkami chemicz-
nymi będącymi truciznami.  
 
W pożarach śmierć ponosi wiele organizmów żywych pożytecznych dla 
środowiska. Poczynając od tych najmniejszych dla których pola, łąki są 
schronieniem i domem m. in. mrówek żywiących się owadami; biedronek 
eliminujących mszyce; dżdżownic spulchniających glebę, a także pszczół 
oraz trzmieli zapylających rośliny. Ogień stanowi zagrożenie również dla 
ptaków i zwierząt leśnych. 
 
Szybko rozprzestrzeniające się płomienie są również zagrożeniem dla lu-
dzi, strażaków walczących z żywiołem, a także niekiedy całych gospo-
darstw domowych. 

 

 
Apelujemy o rozsądek oraz 

przypominamy,  
iż wypalanie traw jest  

zabronione! 
 

Zakaz wypalania traw, jest tak-
że jednym z wymogów dobrej 
kultury rolnej. W ramach syste-
mu dopłat bezpośrednich jest 
on bezwzględnym obowiązkiem 

z katalogu wymogów oraz ograniczeń jakie muszą spełniać rolnicy korzy-
stający z tych dopłat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 
wypalanie traw może nałożyć na rolnika dotkliwą karę finansową w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25% bądź w skrajnych przypadkach pozbawienia rol-
nika całości dopłat bezpośrednich za dany rok. 

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

 
Każdy z nas chce aby na terenie na-
szej gminy wszyscy czuli się dobrze. 
Takie poczucie zapewnia przede 
wszystkim bezpieczeństwo. 
Jesteśmy zaniepokojeni, gdyż do Urzę-
du coraz częściej wpływają informacje, 
iż bezpieczeństwo mieszkańców jest 
zagrożone przez stale wałęsające się 
psy. 
 
Jesteśmy społecznością, która po-
winna dążyć do polepszenia jakości 
życia w naszym najbliższym otocze-
niu. Psy, które wałęsają się po tere-
nie naszej gminy tj. drogach, par-
kach, poza ogrodzeniami posesji 
bez jakiegokolwiek nadzoru budzą 
strach w szczególności o najmłod-
szych tj. dzieci wracające ze szkoły 
bądź od znajomych, osoby starsze, 
a także o nas samych, użytkowni-
ków dróg przemieszczających się 
pieszo czy też rowerem. Każdy z nas 
może być ofiarą ataku przez psa.    
 

Szanowny Mieszkańcu!  
Każdy właściciel czworonoga powi-
nien: 

 Zapewnić stały i skuteczny dozór 
nad zwierzęciem! 

 Właściwe zabezpieczyć posesję 
przed wydostaniem się psa poza 
ogrodzenie! 

 Prowadzić psa na smyczy, a agre-
sywnych i rasy niebezpiecznej na 
smyczy i w kagańcu! 

 Sprawować skuteczną kontrolę 
nad psem zwolnionym ze smyczy, 
co jest dozwolone wyłącznie  
w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi!    M.K. 
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Szanowni Państwo! 
 
Przypominamy, że 
trwa nabór wniosków 
do Programu Prioryte-
towego „Czyste Po-
wietrze”, w ramach 
którego można uzy-
skać dofinansowanie 
m.in. do: wymiany nie-
efektywnego źródła 
ciepła, ocieplenia do-
mu, czy wymiany 
okien, drzwi. 
 
Więcej informacji na 
stronie: 
 
czystepowietrze.gov.pl 
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Rocznica założenia miejscowości 
Jeżowe 

  
19 marca w kościele katolickim obchodziliśmy święto św. Józe-
fa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz Patrona Kościo-
ła powszechnego.   

19 marca to również istotna data dla naszej lokalnej społeczno-
ści, w tym dniu przypadała kolejna, 467 rocznica założenia 
miejscowości Jeżowe. 

 

W 1554 roku na sejmie walnym w Lublinie, król Zygmunt Au-
gust wystawił przywilej na lokowanie wsi Jeżów. Wydarzenie to 
dało początek istnieniu wsi. Król Zygmunt August wydając akt 
lokacyjny wydał pozwolenie, by Serafin Czcibor z Dubaniewic 
Dubaniewski zarządzał wsią i dbał o jej dobra na zasadach 
prawa magdeburskiego. 

 
Było to szczególnie ważne wydarzenie dla ludności, został do-
ceniony trud i wysiłek, który wkładano w tworzenie wspólnego 
dobra. Data ta stała się początkiem historii i tradycji, która trwa 
po dzień dzisiejszy. 

 
Każda rocznica, również ta przypadająca w dniu 19 marca,  to 
ważna chwila w życiu społeczności. Jest to okazja, aby złożyć 
podziękowania i wyrazy uznania wszystkim, którzy tworzyli  
i nadal tworzą historię naszej Małej Ojczyzny, a także przyczy-
nili się do jej rozwoju w różnych dziedzinach życia. 
       P.O. 

    

NIEZWYKŁE ODKRYCIE NA GÓRACH  
KOŚCIELNYCH 

 
Od kwietnia do lipca 2020 r. na terenie budo-
wy drogi S19, w miejscu zwanym Górami 
Kościelnymi trwały badania archeologiczne  
i prace ekshumacyjne odnalezionych ludz-
kich szczątków.  Było to niezwykle ważne dla 
naszej społeczności wydarzenie historyczne 
potwierdzające dotychczasowe przypuszcze-
nia, iż na Górach Kościelnych obok kościoła 
istniał  cmentarz. To właśnie tam na naszych 
oczach rozpoczęła się na nowo historia Je-
żowego.  
 

W wyniku przeprowadzonych prac łącznie 
wydobyto szczątki kostne 127 osobników.  
Zdecydowaną większość odkrytych jam gro-
bowych stanowiły pochówki pojedyncze, jed-
nak wyeksplorowano także jeden grób po-
czwórny i dwa podwójne. Materiał ludzkich 
szczątków kostnych został poddany szcze-
gółowej analizie antropologicznej. Prace ar-
cheologiczne nadzorowała Pani Katarzyna 
Oleszek- archeolog z firmy archeologicznej 
„Arkadia”, z kolei analizę antropologiczną 
prowadził Pan Jarosław Wróbel- antropolog.  
O wynikach prac poinformujemy w kolejnych  
Gazety.  
 

W sobotę 1 sierpnia 2020 r. odbył się po-
nowny pochówek odnalezionych szczątków, 
które zostały złożone na cmentarzu parafial-
nym w Jeżowem.    
     P.O. 



 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych w Gminie Jeżowe 

 

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. To święto tych, którzy pozostali wierni 
złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi  
w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Zeszli 
do powojennego podziemia niepodległościowego i sta-
wiali opór sowietyzacji Polski. Wyklęci przez władze 
Polski Ludowej, bestialsko mordowani, ale pamięć  
o nich przeżyła.  
 
Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych świętem państwowym skiero-
wał do Sejmu prezydent Lech Kaczyński w 2010 r. Była 
to odpowiedź na liczne postulaty środowisk kombatanc-
kich, stowarzyszeń patriotycznych i innych osób doma-
gających się upamiętnienia tych, którzy przelali krew  
w obronie Ojczyzny. Ustawa o ustanowieniu Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych została uchwalo-
na przez Sejm w 2011 roku.  

 
W tym roku w związku z ograniczeniami epidemicznymi 
obchody w Gminie Jeżowe w dotychczasowej formule 
nie odbyły się, a Bieg Tropem Wilczym został przełożo-
ny na 16 maja.  
 

Nie zapominany jednak o ich bohaterskiej postawie  
i specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy film do utworu 
zespołu Contra Mundum. W ten sposób chcieliśmy ucz-
cić pamięć żołnierzy, którzy do końca wierzyli i walczyli  
o prawdziwą wolność, niezłomnych. W nagranie filmu 
zaangażowali się: Tadeusz Kopacz, Aleksander Nie-
najadło, Marek Wolak, Teresa Bąk, Magdalena Stępak, 
Karolina Rychlak, Wiktoria Kozara, Marta Piędel, Karoli-
na Matyka, Faustyna Dziadura, Jerzy Szewc, Maria 
Kopacz oraz Dyrektor GCK Jeżowe Zbigniew Bednarz. 
Podziękowania należą się również strażakom OSP Je-
żowe i ZGK Jeżowe za pomoc przy organizacji ogniska. 

 

Z.B. 

 

 
Cześć i chwała bohaterom!  
Pamięć o „Niezłomnych” 
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Sukcesy grupy wokalnej działającej 
przy GCK Jeżowe 

 
Rok 2020 ze względu na ograniczenia 
w funkcjonowaniu instytucji kultury był 
trudnym rokiem w naszej działalności. 
Mimo to w październiku 2020 udało 
nam się uruchomić zajęcia wokalne,  
które prowadzi uzdolniona i ambitna 
instruktora Izabela Woś. Dzieci pod jej 
kierunkiem szlifują swoje talenty, 
kształcą głos, pracują nad techniką  
i udoskonaleniem umiejętności wokal-
nych. Biorą także udział w licznych 
konkursach i przeglądach zdobywając 
wiele nagród i wyróżnień.  W ciągu 
czterech miesięcy - okresie od  listopa-
da 2020 do lutego 2021 dziewczynki 
osiągnęły następujące sukcesy. 
W II Międzygminnym Konkursie Wokal-
nym w Sokołowie Małopolskim Julia 
Kolano zdobyła 2 miejsce, a Martyna 
Kołodziej i Karolina Marut otrzymały 
wyróżnienia.  
 

W październiku 2020 r. Amelia Sztaba, 
Karolina Marut, Julia Kolano wzięły 
udział w II Festiwalu "W Krainie Ba-
śniowej Piosenki" organizowanym 
przez Niżańskie Centrum Kultury 
"Sokół" w Nisku. 
 

Martyna Kołodziej zajęła 1 miejsce,  
a Julia Kolano drugie w Powiatowym 
Konkursie Piosenki Patriotycznej 
(formuła online). Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Wójta Gminy 
Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 
 

Zdobycie 2 miejsca: Martyna Kołodziej 
– „Bombonierka” i 3 miejsca: Julia Ko-
lano – „Nie żałuję” w VII Międzygmin-
nym Konkursie Wokalnym „Mam Ta-
lent 2020 - online” – pod patronatem 
Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka. 
Julia Kolano zajęła II miejsce, a Amelia 
Sztaba zdobyła wyróżnienie w II Po-
wiatowym Konkursie Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świątecznych "Śpiewajcie  
i Grajcie Mu" organizowanym przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. 
4 stycznia 2021 roku rozstrzygnięto IX 
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, 
którego organizatorem był Wójt Gminy 
Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultu- 

-ry Sportu i Rekreacji w Raniżowie.  
W konkursie w kategorii I – przedszko-
le, wyróżnienie zdobyła Martyna Koło-
dziej, w kategorii II – klasy I-III SP  
I miejsce (ex aequo) wyśpiewała sobie 
Julia Kolano, III miejsce – Amelia Szta-
ba, a wyróżnienie – Karolina Marut.  
Julia Kolano, wyśpiewała sobie wyróż-
nienie w XIII Międzypowiatowym Prze-
glądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych "Krzeszowskie Kolędo-
wanie" organizowanym przez GOK  
w Krzeszowie. 
Zdobyła także WYRÓŻNIENIE w VII 
Międzygminnym Konkursie Kolęd  
i Pastorałek - Krasne 2021r. 
W  zorganizowanym w naszej gminie 
XXV Przeglądzie „Śpiewajmy Kolędy  
i Pastorałki” – ONLINE w swoich kate-
goriach zdobyły  1 miejsce: Milena De-
ryło, 2 miejsce: Julia Kolano oraz  
2 miejsce: Kinga Klimek. 
 

Gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów! 

Z.B. 
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Muzyka Gazeta Jeżowska 

Szkoła Muzyczna  
zaprasza! 

 

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ 
DZIECKO DO SZKOŁY MUZYCZ-
NEJ? 

Samorządowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w JEŻOWEM działa od 
września 2012 r. 

Kształci dzieci i młodzież w cyklu  
6-letnim i 4-letnim w zakresie 
przedmiotów muzycznych. 

Celem kształcenia jest: 

 umuzykalnianie dzieci poprzez 
naukę gry na instrumentach 
oraz muzykowanie w zespo-
łach instrumentalnych i wokal-
nych 

 upowszechnianie wiedzy mu-
zycznej dotyczącej zapisu nu-
towego i budowy utworów mu-
zycznych 

 rozbudzenie zainteresowań 
muzycznych w kierunku historii 
muzyki i literatury muzycznej 

Zajęcia w Naszej szkole odbywają 
się w godzinach popołudniowych, 
pod czujnym okiem wykwalifikowa-
nej kadry.  Uczniowie uczęszczają 
na indywidualne lekcje z instru-
mentu głównego oraz na zajęcia 
grupowe z rytmiki, kształcenia słu-
chu, audycji muzycznych, chóru, 
zespołów instrumentalnych. 

Szkoła tętni życiem, wszyscy ucz-
niowie mają możliwość zaprezen-
towania swoich umiejętności. Popi-
sy klasowe, koncerty semestralne, 
promocyjne, okolicznościowe -  to 
stałe formy pracy szkoły.  

Chór jest „wizytówką” szkoły - 
uczestniczy w koncertach na tere-
nie placówki, w naszej miejscowo-
ści i okolicach, bierze udział  
w  projektach podkarpackich chó-
rów szkół muzycznych. Uczniowie 
są zapraszani do różnych placó-
wek szkolnictwa ogólnokształcące-
go oraz przedszkoli. Istotnym ele-
mentem promocji naszej działalno-
ści są liczne występy  uczniów  
w wielu szkołach na terenie gminy  
i  powiatu. 

Należy podkreślić, iż aktywność arty-
styczna dzieci i młodzieży w dużej mie-
rze wynika z zaangażowania nauczy-
cieli. Ich kreatywność, gotowość do 
dokształcania, uczestniczenie wraz  
z uczniami w warsztatach, seminariach, 
kontakty z mistrzami instrumentu, mają 
bezpośrednie przełożenie na poziom 
pracy uczniów.  

Stąd płyną  nagrody, wyróżnienia i chęć 
naszych wychowanków do dalszego 
kształcenia się w szkołach muzycznych 
wyższego stopnia. 

Szkoła jest organizatorem wielu kon-
certów otwartych dla środowiska. Wy-
stępują u nas znani instrumentaliści,  
w tym również nasi absolwenci. Głów-
nym celem jest umożliwienie słucha-
czom kontaktu z wartościową muzyką 
na żywo. 

Pomimo panującej pandemii, nadal od-
bywa się wiele prezentacji, projektów  
i koncertów . Uczniowie wciąż uczestni-
czą w konkursach, przeglądach o ran-
dze międzyszkolnej, regionalnej, a co-
raz częściej międzynarodowej – zosta-
jąc laureatami lub zdobywając wysoko 
punktowane miejsca. Wielu z nich mo-
tywuje to do dalszego kształcenia  
w szkołach muzycznych II stopnia, co 
napawa Nas ogromną Dumą. 

 

Wspomniane sukcesy uczniów wy-
magają stałej odnowy bazy dydak-
tycznej. Staramy się sprostać tymże 
wymaganiom poprzez wzbogacanie 
instrumentarium - zakup instrumen-
tów, możliwość wypożyczenia instru-
mentu w trakcie nauki w szkole. 
Jednak największą satysfakcją jest 
dla nas żywy kontakt naszych absol-
wentów z muzyką, poprzez ich udział 
w zawodowym i amatorskim życiu 
muzycznym. 
Dlaczego WARTO zapisać dziecko 
do NASZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ? 

 
ODPOWIEDŹ: ponieważ  uczymy 
wielu przydatnych rzeczy: 

 cierpliwego czekania na efekty 
pracy 

 systematyczności 

 samodzielności 

 punktualności 

 odpowiedzialności 

 wrażliwości na piękno 
 
Myślę, że obecna edukacja muzycz-
na pomaga wykształcić charakter  
u dziecka, wyrobić poczucie obowiąz-
kowości, przygotować młodego czło-
wieka na czekające go w dorosłym 
życiu sytuacje stresowe. 
 

Dziś, kiedy świat poszedł niewiary-
godnie do przodu, zwłaszcza ten wir-
tualny, doszła nowa przeszkoda: pro-
blemy z utrzymaniem skupienia i kon-
centracji przed dłuższy czas. Muzyka 
nadaje życiu niesamowitych kolorów, 
ubogaca wewnętrznie. 
 
Zapraszamy do Naszej szkoły!!!!! 

 
Dyrektor Szkoły    

Maciej Woch 
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Jesień życia może być czasem 
pełnym radości i spełnienia. 

 
Dzienny Dom Pomocy w Nowym Nar-
cie to miejsce, w którym takie pojęcia 
jak nuda i samotność nie istnieją.  
Każda starsza osoba może spędzić tu 
miło czas. 
 
Dla kogo Dzienny Dom Pomocy? 
- dla kobiet, które ukończyły 60 lat 
- dla mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat 
 
Czy trzeba martwić się o dojazd i po-
wrót do domu? 
- dojazd i powrót do domu jest darmo-
wy, bus podjeżdża do miejsca za-
mieszkania lub w inne umówione 
wcześniej miejsce. 

 
 
Co z wyżywieniem? 
- w ramach zajęć oferujemy śniadanie 
oraz dwudaniowy obiad, soki, kawę, 
herbatę… 
  
Ile kosztuje pobyt w Dziennym Domu? 
- kwota jest kalkulowana na podstawie 
posiadanych dochodów (0d 0zł do 
200zł miesięcznie) 
 
Jak załatwić przyjęcie do Dziennego 
Domu Pobytu? 
 
Wszelkie formalności można zała-
twić w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jeżowem tel. 158794900 lub 
Dziennym Domu Pomocy tel. 
153066122. 

 
 
Zakres działalności Dziennego Domu 
Pomocy znajdującego się  w Nowym 
Narcie jest bardzo szeroki, m. in. po-
maga zorganizować i wypełnić dzień 
osobom, które zaprzestały aktywności 
zawodowej jak również tym, których 
rozpiera energia do działania.  Propo-
nujemy różnorodne atrakcyjne zajęcia.  
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do  
zapoznania się z ofertą! 

 
 

    H.Z. 

ZŁOTA JESIEŃ 



Rekord życiowy Anny Wielgosz (Sabat) 
 
 

Anna Wielgosz (Sabat) 21 lutego 2021 r. zajęła III 
miejsce w biegu na 800 m podczas 65. Halowych 
Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkoatletyce w To-
runiu uzyskując wynik 2:03,41. Obok na podium 
stanęły Joanna Jóźwik i Angelika Cichocka.  
 
Na 36. Halowych Mistrzostwach Europy  w Lekkoa-
tletyce w Toruniu, w dniu 5 marca podczas elimina-
cji osiągnęła kolejny  sukces.  Pobiła swój rekord 
życiowy  z czasem 2:02,79 awansując tym samym 
do półfinału biegu na 800 metrów. W półfinałach 
Anna Wielgosz zajęła piąte miejsce (2:05.29). 
 
Przypomnimy, że lekkoatletka ma na swoim koncie 
wiele sukcesów. Do  najważniejszych można zali-
czyć: 1 miejsce na Mistrzostwach Polski w Lublinie, 
1 miejsce na Mistrzostwach Polski  w Radomiu,  
2 miejsce na Mistrzostwach Polski we Włocławku, 5 
miejsce na Mistrzostwach Europy w Berlinie, w la-
tach 2017-2019 srebrny medal na Halowych Mi-
strzostw Polski Seniorów w biegu na 800 m 
w Toruniu, półfinał Mistrzostw Świata w biegu na 
800 m (Doha), 5 miejsce w Londynie na Athletics 
World Cup i wiele innych,  
 
Annie Wielgosz gratulujemy dotychczasowych osią-
gnięć i życzymy dalszych sukcesów w życiu, tym 
zawodowym, ale także prywatnym składając naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji ślubu. Spośród 
wielu życzymy zdrowia, niekończącej się miłości,  
samych wspaniałych chwil, wiele uśmiechu i rado-
ści. 
            
      P.O. 

 
Terminarz rozgrywek ligi:  
 
STALOWA WOLA      
KLASA A   GRUPA  2  
 

Wiosna sezon 2020/2021 
 
Kolejka 18 w dniu 14-03-2021 
godz.14:00 
KS Sarzyna - Czarni Sójkowa 
Sparta Jeżowe- LZS Polonia Przędzel 
 
Kolejka 19 w dniu 21-03-2021 godz. 
14:00 
Sparta Jeżowe-  pauzuje w kolejce 
Czarni Sójkowa- Staromieszczanka Stare 
Miasto 
 
Kolejka 20 w dniu 28-03-2021 godz. 
14:00 
Czarni Sójkowa-  pauzuje w kolejce 
LKS San Wierzawice - Sparta Jeżowe 
 
Kolejka 21 w dniu 03-04-2021 godz. 
15:00 
Sparta Jeżowe- Victoria Giedlarowa 
Azalia Brzóza Królewska- Czarni Sójkowa 

 

 
Kolejka 22 w dniu 11-04-2021 godz. 15:00 
Czarni Sójkowa- Retman Ulanów 
KS ŁUKOWA- Sparta Jeżowe 
 
 
Kolejka 24 w dniu 25-04-2021 godz.  15:00 
Czarni Sójkowa - San Kłyżów 
KP Tanew Wólka Tanewska- Sparta Jeżowe 
 
Kolejka 25 w dniu 02-05-2021 godz.  16:00 
Sparta Jeżowe- Tanew Harasiuki 
Rotunda Krzeszów- Czarni Sójkowa 

Kolejka 26 w dniu 09-05-2021 godz.  16:00 
Czarni Sójkowa - LZS Jarocin 
KS Sarzyna  - Sparta Jeżowe 

Kolejka 27 w dniu 16-05-2021 godz.  16:00 
Sparta Jeżowe- Staromieszczanka Stare 

Miasto 
LZS Polonia Przędzel- Czarni Sójkowa 
 
Kolejka 28 w dniu 23-05-2021 godz.  16:00 
Czarni Sójkowa - Sparta Jeżowe 
 
Kolejka 29 w dniu 30-05-2021 godz.  16:00 
LKS San Wierzawice - Czarni Sójkowa 
Sparta Jeżowe- Azalia Brzóza Królewska 

Kolejka 23 w dniu 18-04-2021 godz. 15:00 
Sparta Jeżowe- KS Łęg Stany 
Sokół Hucisko- Czarni Sójkowa 
 
Kolejka 30 w dniu   03-06-2021 / Boże 
Ciało   
Retman Ulanów- Sparta Jeżowe 
Czarni Sójkowa - Victoria Giedlarowa 
 
Kolejka 31 w dniu 06-06-2021 godz. 17:00 
KS ŁUKOWA - Czarni Sójkowa 
Sparta Jeżowe - Sokół Hucisko 
 
Kolejka 32 w dniu 13-06-2021 godz.  
17:00 
San Kłyżów- Sparta Jeżowe 
Czarni Sójkowa- KS Łęg Stany 
 
Kolejka 33 w dniu 20-06-2021 godz. 17:00 
KP Tanew Wólka Tanewska- Czarni Sójkwa 
Sparta Jeżowe- Rotunda Krzeszów 
 
Kolejka 34 w dniu 27-06-2021 godz.17:00 
LZS Jarocin - Sparta Jeżowe 
Czarni Sójkowa - Tanew Harasiuki 

    L.R. 
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Dotacje dla klubów sportowych przyznane 
 

 
Dotacje celowe na rozwój sportu w Gminie Jeżowe 
zostały przyznane. Na ten cel w budżecie gminy za-
bezpieczono 90 000,00 zł. 
 
W połowie lutego zarządzeniem Wójta Gminy Jeżowe ogło-
szono nabór wniosków  o udzielenie dotacji celowej na roz-
wój sportu w Gminie Jeżowe. O dotacje mogły się starać  
kluby sportowe prowadzące działalność sportową i nie działa-
jące w celu osiągnięcia zysku. 
 
W wyniku ogłoszonego naboru, w  wyznaczonym terminie 
wpłynęły 3 oferty. Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu zło-
żonych wniosków, w oparciu o posiadaną dokumentację roz-
dysponowano środki przewidziane na dotację dla klubów 
sportowych z terenu Gminy Jeżowe na rok 2021. 
 
Dotacje na realizacje zadań publicznych zostały przyznane 
następującym podmiotom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim klubom i sportowcom w nich działającym  
życzymy wielu sukcesów w nowym sezonie!  

 
       
           P.O. 

L.p. Nazwa klubu Kwota dotacji 

1. KS „Sparta” Jeżowe 50 000,00 zł 

2. KS „Czarni” Sójkowa 37 000,00 zł 

3. Klub Kolarski Jeżowe 3 000,00 zł 



BABKA WIELKANOCNA 
 
Jak każdego roku, przed świętami próbujemy opracowywać nowe przepisy na 
babki, nowe sposoby ich przygotowania i dekorowa-
nia, poniżej przedstawiamy przepis na babkę posy-
paną cukrem pudrem lub polaną lukrem. 
 
 
Składniki: 

 4 duże jajka  

 200 g masła 

 skórka i sok z 1 cytryny 

 1 szklanka cukru  

 1 łyżka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii) 

 1 szklanka mąki pszennej tortowej 

 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej  

  1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 
do posmarowania formy: 1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej 
na wierzch: cukier puder lub lukier i obrane migdały  
 
Przygotowanie: 
 
Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku (śr. ok. 22 - 25 cm), posmaro-
wać ją 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą. Piekarnik nagrzać do 170 stopni C 
(grzanie góra i dół bez termoobiegu).Masło roztopić, dodać sok i skórkę z cytryny, 
odstawić. 
 
Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut na jasną, 
gęstą i puszystą masę. W międzyczasie dodać cukier wanilinowy lub ziarenka 
wyskrobane z przepołowionej laski wanilii.  
Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną oraz prosz-
kiem do pieczenia, wymieszać. Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmikso-
wać krótko na małych obrotach miksera do połączenia się składników w jednolite 
ciasto (można przez chwilę miksować mikserem, później przez chwilę mieszać 
delikatnie szpatułką, później znów zmiksować). 
Do ciasta wlać masło i zmiksować do połączenia się składników w jednolite ciasto. 
Ciasto będzie miało konsystencję podobną do budyniu. Masę wylać do przygoto-
wanej formy i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 45 minut (do suchego patycz-
ka).  
 

[Źródło: Kwestia smaku]    SMACZNEGO! 
 

Modlitwa 
Co roku dla mnie umierasz 
I z grobu wstajesz na wiosnę 
Choć lat już trochę przeżyłem 
To jeszcze wciąż nie dorosłem 
 

Duszę z grzechów uwalniam 
Przez drewnianą kratkę miłości 
Im bardziej próbuję zrozumieć 
Tym bardziej się kurczę w małości 
 

Dziś jednak proszę Cię Panie 
Niech serca z martwych powstają 
I za mękę i Twoje konanie 
Ze wszystkich sił Cię kochają 
 
    J.D. 
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Przydatne informacje: 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Jeżowem 
Jeżowe 136A 

tel. 15 8794 900 
e-mail: ops@jezowe.pl 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 

Jeżowe 136A 
tel.: 15 8974 304 

 

Posterunek Policji w Jeżowem 
Jeżowe 663a 

tel.: 15 877 53 73 
 

Poradnia dla Osób Uzależnionych  
i Współuzależnionych  

ul. Wolności 54 
tel.: 15 8416 831 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Rzeszowska 35 

37-420 Rudnik nad Sanem 
tel.: 15 649 186 lub 607 302 198 


