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Jeżowe w filmowej krasie

Kolejne środki dla gminy Jeżowe

Zobaczyć przeszłość, odnaleźć więź łączącą pokolenia z odległej przeszłości i współczesne, wracając do
korzeni – odszukać to, co stanowi substancję duchową, pewien ponadczasowy wyznacznik swojskości
naszej jeżowskiej „małej ojczyzny”.

1 mln zł na rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki w msc. Sójkowa, Jata oraz Jeżowe.
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Na XLI sesji, Rada Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało
jednogłośnie.
Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie
przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.
Przed przystąpieniem do najważniejszego punktu obrad, udzielenia absolutorium, radni wzięli udział w debacie
nad "Raportem o stanie Gminy Jeżowe za 2020 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie
i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy.
Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym
wzięło udział 13 radnych (dwóch nieobecnych). Radni
udzielili Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi
wotum zaufania.

REDAKTOR NACZELNY:
Stanisław Szot
REDAKCJA NUMERU:
Zbigniew Bednarz, Krzysztof Barnaś, Urszula Bieniek, Agata Kołodziej, Dorota Laufer, Ryszard Mścisz, Patrycja Olko, Anna Puzio,
Magdalena Tabor, Michał Wasyliszyn, Dominika Zaguła, Publiczne
Przedszkole w Jeżowem Centrum, projekt graficzny Piotr Sibiga.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie
prawo do skracania artykułów oraz zmiany tytułów nadesłanych
tekstów bez uprzedniego powiadomienia autora.

Jednogłośnie również podjęta została uchwała w sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe
za 2020 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa.
Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Wójtowi
Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Gratulujemy i życzymy Panu Wójtowi dalszych
sukcesów oraz owocnej pracy na rzecz naszego
samorządu.
P.O.
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Kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Jeżowe
1 mln zł na rozbudowę i przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki
w msc. Sójkowa, Jata oraz Jeżowe
Dnia 31 marca br. Wiceminister Infrastruktury Pan Rafał Weber ogłosił wyniki trzeciego naboru wniosków o wsparcie dla
jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wniosek złożony przez Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka
Stępaka został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego gmina Jeżowe otrzymała wsparcie w wysokości 1 mln zł na realizację inwestycji związanej z rozbudową i przebudową drogi
wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki w msc. Sójkowa, w msc. Jata oraz w msc. Jeżowe polegającą na budowie
ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m, z której mogą korzystać piesi.
Zadanie swoim zakresem będzie obejmować również budowę
zatok autobusowych, przejść dla pieszych, budowę kanalizacji
deszczowej, a także przebudowę/budowę niezbędnej infrastruktury.
Potrzebę powstania ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej gmina Jeżowe zgłaszała od kilku lat. Duże natężenie
pojazdów, w tym znaczna ilość samochodów ciężarowych, wąskie pobocza, w połączeniu z dużą liczbą pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
W związku z powyższym gmina Jeżowe, chcąc wspomóc Samorząd Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, który jest właścicielem i zarządcą drogi wojewódzkiej nr 861 sfinansowała i finansuje następujące zadania:
1. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi
pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km 8+890 do km
13+360,00 w msc. Jata i Sójkowa” w kwocie 94.956,00 zł,
2. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi
pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km 14+060 do km
16+212
w msc. Jeżowe” w kwocie 53.505,00 zł. Etap I dokumentacji
został już zakończony, natomiast efektem końcowym etapu II
będzie wydanie decyzji ZRID.
Ponadto na zlecenie Wójta Gminy Jeżowe wykonano i sfinansowano dokumentację geodezyjno-prawną w zakresie podziałów
działek w ilości ok. 276 (obręb Jeżowe, Jata i Sójkowa), w tym
sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i wykazów zmian
gruntowych na potrzeby poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 861. Łączny koszt wykonania ww. dokumentacji
geodezyjno-prawnej wyniósł 132.397,20 zł.
Efekty tych działań zostały częściowo urealnione w ubiegłym
roku, kiedy to w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km
10+742,84 – 11+162 w m. Jata”, wykonano zatokę autobusową
przy Zespole Szkół w Jacie oraz 419 m ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej wraz
z odwodnieniem. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny
był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Nr 2/2021

Wartość zadania wyniosła 642 000,00 zł, z czego kwotę
270 000,00 zł zabezpieczyło Województwo Podkarpackie,
natomiast 372 000,00 zł to środki z budżetu Gminy Jeżowe.
Również w tym roku dzięki zabezpieczonym środkom gminy Jeżowe w wysokości 150 000,00 zł oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 170 000,00 zł
możliwa będzie kontynuacja zadania pn.: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na
budowie chodnika w m. Jata”, poprzez co istniejący już
odcinek ścieżki pieszo – rowerowej zostanie rozbudowany
o kolejne kilkaset metrów.
Teraz poprzez pozyskanie kolejnych środków, gmina Jeżowe wspólnie z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim
i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich sukcesywnie będzie realizować kolejne etapy zadania, które przyczynią się do zwiększenia poprawy bezpieczeństwa wszystkich
mieszkańców gminy, co jest naszym bezwzględnym priorytetem.

Z tego miejsca, w imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców naszej
gminy pragniemy serdecznie podziękować
Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Posłom, Ministrowi Infrastruktury Panu
Andrzejowi Adamczykowi, a w szczególności
Wiceministrowi Infrastruktury Panu Rafałowi
Weberowi oraz Pani Senator Janinie Sagatowskiej, za okazane wsparcie, zaangażowanie
i życzliwość.
U.B.
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Budowa drogi gminnej „Jeżowe – Podgórze” zakończona
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” od km 0+000 do km 1+713
w miejscowości Jeżowe” rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na Wykonawcę inwestycji
wybrano Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o. o., która zaoferowała wykonanie niniejszego zadania
za kwotę 2 065 317,97 zł. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy J eżowe Pana Marka Stępaka dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg
Samorządowych) w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych, tj. 1 239 190,00 zł.
Prace zostały podzielone na dwa etapy. I etap zakresem obejmował prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, oznakowanie drogi poprzez umieszczenie znaków
poziomych oraz wykonanie robót branży melioracyjnej, tj. zbiornika retencyjnego chłonnego. W etapie II wykonano roboty przygotowawcze, podbudowy oraz nawierzchnie.
Odbiór I etapu inwestycji miał miejsce pod koniec grudnia ubiegłego roku. Wartość robót wykonanych w tym etapie wyniosła
1 342 456,68 zł, z czego 802 456,68 zł to kwota dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki w kwocie 540 000,00 zł, stanowiące wkład własny gminy zostały pokryte z dotacji uzyskanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.
Odbioru etapu II dokonano dnia 15 czerwca br. Wartość robót wykonanych w tym etapie wyniosła 722 861,29 zł, z czego
436 733,32 zł to kwota dofinansowania uzyskanego w ramach RFRD, natomiast pozostałe środki w kwocie 286 127,97 zł zostały
pokryte z budżetu Gminy Jeżowe.
Głównym celem inwestycji była rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego, udostępnienie nowych terenów pod zabudowę
oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, co poprzez realizację przedmiotowego zadania udało się osiągnąć.
U.B.
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Umowa na kanalizację w Krzywdach podpisana
Dnia 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie
Skarbnika – Wiesława Łacha oraz Krzysztof Koc reprezentujący firmę ZRB
KOREM Kazimierz Koc Sp. j. zawarli umowę na realizację zadania pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy,
Jeżowe – Gmina Jeżowe”.
Wartość inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 3 837 600,00 zł. Prace mają zostać zakończone do 31.10.2022 r.
Projekt jest możliwy dzięki pozyskanemu przez gminę Jeżowe wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 5 mln zł.
U.B.

73 000,00 zł dla Samorządowej
Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem
Złożony przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie
pn. „Podniesienie jakości kształcenia SSM I st. w Jeżowem” został pozytywnie rozpatrzony.
Dzięki temu placówka zyska kolejne nowe instrumenty muzyczne tj. fortepian, 3 pianina i monitor interaktywny.
Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości nauczania młodych adeptów sztuki. Posłuży nauce gry i pomoże w realizacji szeroko pojętych działań
edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych.
Jest to kolejne dofinansowanie, które udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2019 r. w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego zakupiono marimbę i fortepian za łączną kwotę 150
000,00 zł, z czego 115 000,00 zł to dofinansowanie.
D.L.

WRZUCAJMY, POMAGAJMY!
Na terenie gminy Jeżowe pojawiły się trzy czerwone pojemniki w kształcie SERCA przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek.
Celem przedsięwzięcia jest pomoc najbardziej potrzebującym. Nakrętki z zapełnionych pojemników będą przekazywane na cele
charytatywne. Pojemniki znajdują się przy budynku Urzędu Gminy, obok świetlicy w miejscowości Groble oraz obok budynku remizy OSP w Cholewianej Górze.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców do zapełniania serc nakrętkami. Można do nich wrzucać nakrętki np.: po napojach, jogurtach,
mleku, kawie, szamponach, płynach do płukania, czy do mycia naczyń. Prosimy o nie wrzucanie do pojemników innych przedmiotów.
J.P.

Nr 2/2021

Str. 5

Inwestycje

Gazeta Jeżowska

Powstanie Nowy Dom Kultury
w Jeżowem. Na realizacje inwestycji
jeszcze trzeba będzie poczekać, jednak jest to pierwszy, duży krok ku
nowoczesnemu centrum kultury.
Na sesji Rady Gminy Jeżowe w dniu
25.05.2021 roku, na wniosek Wójta
Gminy Jeżowe Marka Stępaka została
uchwalona UCHWAŁA NR XL/265/21
RADY GMINY JEŻOWE w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 20212035.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie
w postaci zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Jeżowem z przeznaczeniem dla:





Gminnego Centrum Kultury,
Samorządowej Szkoły Muzycznej,
Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów

stanowiącego projekt lub zadanie pozostałe w łącznej kwocie 300.000,00 zł,
planowanego do realizacji w latach
2021-2023 w tym:
1) w 2021 r. w kwocie 10.000,00 zł
2) w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł
3) w 2023 r. w kwocie 190.000,00 zł
Po opracowaniu koncepcji, wykonaniu
projektu, przyjdzie czas na pozyskanie
środków i budowę. To potrwa, ale najważniejsze, że został wykonany pierwszy decydujący krok, za który w imieniu swoim, kadry GCK oraz wszystkich
mieszkańców naszej gminy dziękujemy.

W budynku swoją siedzibę znajdzie
także biblioteka publiczna. Będzie on
połączony z budynkiem, w którym mieści się SSM i ZS w Jeżowem Centrum.

„To wspaniała wiadomość dla
mieszkańców naszej gminy. Już
za kilka lat doczekamy się pięknego, wielofunkcyjnego budynku przeznaczonego na działalność kulturalną i społeczną.
Sali widowiskowej której tak
nam jak i szkole muzycznej
bardzo potrzeba.”
DZIĘKUJĘ
Zbigniew Bednarz –
dyr. GCK Jeżowe

85 000,00 zł na adaptację Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie
Złożony przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem wniosek w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zadanie pn. „Biblioteka
w Nowym Narcie na nowo” został pozytywnie rozpatrzony
Dzięki temu zostaną zaadaptowane
i gruntowanie wyremontowane pomieszczenia w budynku nieczynnego
Ośrodka Zdrowia w Nowym Narcie
pod działalność biblioteki.
W ramach zadania wymienione zostaną
instalacje elektryczne, CO,
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co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości działalności
kulturalnej na tym terenie.

wodno-kanalizacyjne
przebudowane
zostaną pomieszczenia, wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych,
itd.
Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poprawę komfortu korzystania z biblioteki dla mieszkańców,

Jest to kolejne dofinansowanie, które
udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2019 r. zmodernizowano Bibliotekę
w Groblach, w 2020 Bibliotekę w Cholewianej Górze, w 2016 roku został
przeprowadzony remont Biblioteki
w Jacie.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Jeżowe
Panu Markowi Stępakowi za pomoc
przy ubieganiu się o pozyskanie dofinansowania.
Z.B.
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Szanowni mieszkańcy!
Od kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021!
Podstawową metodą NSP 2021 jest spis internetowy, czyli
samospis.
Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do
Internetu w Urzędzie Gminy Jeżowe został utworzony
punkt spisowy, w którym można się spisać samodzielnie lub
skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych.
Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy zostaną
spisane za pomocą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego.

Respondent nie może odmówić udzielenia informacji
rachmistrzowi odwołując się do możliwości dokonania
samospisu internetowego.
Odmowa udzielenia informacji rachmistrzowi z powołaniem się przez respondenta na możliwości dokonania samospisu internetowego traktowana jest jak odmowa udziału w
spisie.
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie
powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Rachmistrzowie mogą również
przeprowadzać wywiady
bezpośrednie w Państwa domach.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię
i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić
na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, poprzez
aplikację dostępną na stronie: rachmistrz.stat.gov.pl

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o wzięcie udziału w spisie oraz wykazanie
się dobrą postawą.

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI.
Gminne Biuro Spisowe
Urząd Gminy Jeżowe
37-430 Jeżowe 136A
Tel. 15 8794 304 w. 124
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Zobaczyć przeszłość, odnaleźć więź łączącą pokolenia z odległej przeszłości i współczesne, wracając do korzeni – odszukać
to, co stanowi substancję duchową, pewien ponadczasowy wyznacznik swojskości naszej jeżowskiej „małej ojczyzny”.
Te cele i wiele innych mogły przyświecać Marii Kopacz, Tadeuszowi Kopaczowi, Zbigniewowi Bednarzowi i całej rzeszy
współtwórców filmu „Nasi Bliscy z Gór Kościelnych”, którego
premiera miała miejsce 6 czerwca 2021 roku w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem.

Stare zdjęcia oddające jeżowską „zamierzchłość”, wydobyte
z zasobów pani Zofii Łysiak, i przywilej lokacyjny wsi po łacinie na ładnych zaproszeniach wprowadzają nas w jakimś stopniu w istotę owego przedsięwzięcia. Lokowana w 1554 roku
wieś Jeżów (bo nie od początku było Jeżowe), swój początek
bierze w czasach ostatniego Jagiellona – Zygmunta Augusta,
i pierwszego wielkiego polskiego poety Jana Kochanowskiego,
który właśnie objawia swoją wielkość i literacką wartość polszczyzny. Powstało sporo historycznych ujęć, w tym dwie książki, szereg opracowań do albumów i tekstów odsłaniających
różne wycinki z dziejów, które historię Jeżowego pokazują,
jednak do tej pory nasza wieś nie została zwizualizowana na
ruchomych obrazach, nie doczekała się ujęcia filmowego. I to
stanowi o wielkiej wartości tego projektu – niemal półgodzinny
film, zrealizowany w oparciu o ciekawą koncepcję, ze sporą
dozą profesjonalizmu jak na tak „swojskie” przedsięwzięcie,
sprostał zarówno pewnej tęsknocie lokalnej społeczności, jak
i chęci unaocznienia tego, co nam w jeżowskiej duszy gra.

Znakomicie korespondowała owa narracja z obrazem, wydobywając atrybuty, wyznaczniki lokalnej jeżowskiej tożsamości:
przywiązanie do wiary, rodziny, lokalnej tradycji, ziemi ojców
i szeroko pojętej polskości, która wszak w tym konkretnym
miejscu znajduje swoje źródło. Piosenka „Wśród starych sosen”, z tekstem i w wykonaniu Tadeusza Kopacza, znakomicie
te wartości podkreśla. Można jednak powiedzieć, że w ogóle
strona muzyczna, instrumentalna i wokalna, w czym swój
udział mieli Michał Stępak, Katarzyna Głuszak, Magdalena
Stępak, Marek Wolak i wielu młodych oraz nieco starszych
wykonawców, stanowi o charakterze tego dzieła, jego nastroju,
sentymentalnej nucie powrotu do przeszłości i poczuciu ciągłości historii („między dawnymi i młodszymi laty”) oraz poetyckiej nucie, która nieustannie dźwięczy, wznosi pomost między

Można by rzec, że dzieło, które w pierwotnym zamierzeniu
miało być impresją filmową, stało się filmowym esejem – opowieścią o miejscowości, ludziach, ciągłości wieków, która nie
opierała się na faktograficznym bogactwie i chronologicznym
porządku, sekwencji najważniejszych zdarzeń, ale zyskała pewną poetycką, nastrojową aurę i muzyczny puls, nastrój w patrzeniu za siebie i na siebie. Duża w tym zasługa przykuwającej
uwagę narracji i tekstu, który ją stanowił – w wykonaniu Tadeusza Kopacza.
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tym, co było i wciąż trwa, na nowo odżywa. Utwór „Ave Maria”, którego wykonanie przez młodzież poprzedziło projekcję
filmu, stanowi także istotny akcent owego dzieła, jest pewną
jego dominantą, punktem konstytutywnym.
Pani Maria Kopacz, która opracowała scenariusz i wyreżyserowała film, czuwając niemal nad każdym jego aspektem, stworzyła coś niezwykle wartościowego i cennego dla lokalnej społeczności – zwłaszcza, że rezonans takiego dzieła, które wkrótce
w przestrzeni wirtualnej zyska niebywały, wręcz światowy zasięg i moc oddziaływania, jest wyjątkowy, nieporównywalny
pod tym względem z rozmaitymi publikacjami, wydawnictwami.
Strona techniczna, montaż filmu, jego obróbka to w dużej mierze zasługa Zbigniewa Bednarza – dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. Ale ilość aktorów, statystów, osób,
które w różny sposób przyczyniły się do jego powstania jest
ogromna. Wszechstronny i także aktorsko „wszędobylski” Tadeusz Kopacz zyskał wielkie wsparcie w aktorach i aktorskowokalnych występach Anny Stępak, Bernadetty Szewc,

Można rzec, że obraz historii, jaki się wyłania z filmu, jest wyidealizowany, patetyczny, odbiega od dokumentalnej
„dosłowności”, surowości nagich faktów, ale jest to także wyraz
przywiązania do jeżowskiej „małej ojczyzny”, pewnego sentymentu, emocjonalnego stosunku do miejsca, z który zrosło się
nasze życie.
Bezpośrednim impulsem do powstania filmu stało się archeologiczne odkrycie ponad 100. ludzkich szczątków, w znacznej
mierze dziecięcych, jakie dokonało się w Jeżowem-Pikułach,
w rejonie historycznych Gór Kościelnych, w 2020 roku. Było to
związane z budową drogi S19 – w jakiejś mierze zatem ta droga, która ma łączyć Jeżowe z Polską a nawet Europą stała się
łącznikiem między przeszłością i współczesnością naszej wsi.
Pochowane później na cmentarzu parafialnym szczątki naszych
przodków stały się impulsem do powstania dzieła, które miało
6 czerwca swoją uroczystą premierę w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem.
Wójt Gminy Jeżowe - Marek Stępak, który objął patronatem
honorowym film „Nasi Bliscy z Gór Kościelnych” w swoim
wystąpieniu wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem
twórców filmu, dostrzegł także bardziej uniwersalną, ponadczasową wartość tego przedsięwzięcia.
W pewne jego tajniki wprowadzili licznie zebraną widownię
twórcy filmu – organizujący premierę dyrektor Zbigniew Bednarz, Maria Kopacz i Tadeusz Kopacz. Pani Maria Kopacz zapowiedziała także kolejne inicjatywy związane z upamiętnieniem lokalnej historii, promocją „małej ojczyzny”. Bacznie
przyglądała się i przysłuchiwała temu, co tego dnia się wydarzyło, redaktor Agnieszka Kopacz ze stalowowolskiej
„Sztafety”.
Później zaś przy poczęstunku toczyły się – już na luzie – kuluarowe rozmowy, które potwierdziły wartość tego, co zostało
zaprezentowane. A przecież to dopiero początek, bo jeszcze
tego samego dnia film zacznie przemierzać niezmierzone wirtualne przestrzenie i będzie zyskiwał rzesze odbiorów z kręgu
jeżowian, mieszkańców okolic i stron zupełnie dalekich, odległych…

Aleksandra Nienajadło, Wiktorii Kozary, Franciszka WykiSaraivo, chóru z Anielskiego Centrum Integracji w Jeżowem
i wielu innych osób.
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Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
Koniec dotacji na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem,
aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel,
zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie
dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).
Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Od 1 lipca 2021 r.
dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł , czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych pr óg dochodowy podwyższy się o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.
Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie.
Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie
się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż
45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12
tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów). Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”,
dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania.

Zaświadczenia „Czyste Powietrze”
Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu
z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
M.T.
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Pszczółki miały swoje święto
20 maja w Polsce obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół- ustanowiony przez
ONZ z inicjatywy Słowenii. Głównym celem, który przyświeca temu wydarzeniu jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie
uwagi na zagrożenia dla tych owadów.
Z tej okazji w grupie „Pszczółek” z Publicznego Przedszkola w Jeżowem przeprowadzono wiele ciekawych działań mających na celu uświadomienie dzieciom, jak ogromne znaczenie w życiu człowieka odgrywa pszczoła —grupowa
patronka.
Mali uczniowie, dzięki Pani Agnieszce Zwolskiej, która przeprowadziła pogadankę, poszerzyli swoją wiedzę na temat życia pszczół, poznały ich zwyczaje,
charakterystyczne cechy oraz produkty, które dzięki nim są pozyskiwane.
Nie zabrakło ciekawostek przyrodniczych i przede wszystkim tematycznych
zabaw muzyczno-ruchowych.
Publiczne Przedszkole w Jeżowem Centrum

Nad rzeczką opodal krzaczka...Mieszkała kaczka-dziwaczka...
Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele i pracownicy Przedszkola w Jeżowem Centrum wystawili dla swoich wychowanków
przedstawienie pt. „Kaczka Dziwaczka”.
Dzieci przeniesione w bajkowy świat z zaciekawieniem śledziły losy głównej bohaterki. Kolorowe kostiumy, charakteryzacja i ciekawa gra aktorska sprawiły, że przedstawienie upłynęło w miłej i pełnej radości atmosferze.
Dziecięca radość, śmiech podczas występu była dla aktorów najlepszą oceną i podziękowaniem za trud włożony w przygotowanie przedstawienia teatralnego. Oczywiście nie zabrakło gromkich braw oraz owacji na stojąco.
Publiczne Przedszkole w Jeżowem Centrum
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MINI SKATEPARK JUŻ
JEST!
Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją” z radością informuje o zakończeniu prac przy
budowie skateparku. Jest to pierwszy
w gminie taki obiekt dla miłośników akrobacji na rowerach, deskorolkach i hulajnogach.
Mini skatepark zlokalizowany jest obok
placu zabaw w Jeżowem-Błądkach. Stanowi uzupełnienie istniejącej już tam infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Nowo powstałe miejsce pozwoli na bezpieczne rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży. Jest kolejną ciekawą

Gazeta Jeżowska
propozycją spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu.
Realizacja zadania pn.. „Budowa miejsca aktywnego spędzania czasu lokalnej
społeczności Jeżowe- budowa skateparku” była możliwa dzięki pozyskanemu
dofinasowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej".

Za okazaną życzliwość i pomoc na każdym etapie realizacji zadania Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją” pragnie w tym
miejscu podziękować.
A.K.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła
49 879,00 złotych i w 100% została dofinansowana.
Równie kluczowa przy budowie obiektu
była współpraca z Wójtem Gminy Jeżowe Panem Markiem Stępakiem, Sołtysem wsi Panem Kazimierzem Krzysiem
oraz Radnym Panem Edwardem Kocem.

MAL
w Cholewianej Górze
Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej
Górze zakończyła realizację projektu pn.:
„Budowa miejsca aktywnego spędzania
czasu dla mieszkańców Cholewianej Góry”.
W ramach realizacji operacji OSP w Cholewianej Górze zagospodarowała część
działki o nr ewid. 1634 leżącej w centrum
miejscowości i stworzyła Miejsce Aktywności Lokalnej, w skład którego wchodzą:
mini park wiejski z aleją z kostki brukowej, zieleń w postaci nasadzeń roślin
i krzewów ozdobnych oraz elementy małej architektury tj. „zjazd linowy” – 1 szt.,
ławki parkowe – 4 szt. oraz kosze na
śmieci – 2 szt.

podniesienie jakości infrastruktury publicznej rozszerzając ofertę spędzania
wolnego czasu na obszarze LGD oraz
pozytywnego wizerunku tego obszaru.
Koszt wykonania całego projektu to
kwota 50 001,41 zł. Realizacja projektu
była możliwa dzięki pozyskaniu dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-

mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej,
a także dzięki uzyskanemu wsparciu od
Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka w formie udzielenia pożyczki na realizację inwestycji.
M.W.

Celem projektu było stworzenie profesjonalnie urządzonego miejsca, gdzie dzieci
i młodzież wraz z rodzicami, a także resztą społeczności lokalnej mogą aktywnie
spędzić czas na świeżym powietrzu oraz
organizować imprezy plenerowe. Dzięki
realizacji operacji powstała nowoczesna
przestrzeń do rekreacji, wypoczynku,
a także organizacji różnego rodzaju form
aktywności społeczno – kulturalnej dla
mieszkańców Cholewianej Góry oraz
powiatu niżańskiego. Ponadto realizacja
tego przedsięwzięcia miała wpływ na
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420 000,00 ZŁ Z PFRON DLA
GMINY JEŻOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Oddział
Podkarpacki pozytywnie rozpatrzył
wnioski złożone na dofinansowanie zadań w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podjął decyzję o złożeniu
wniosków w ramach 2 obszarów:
1. D (likwidacja barier transportowych) na zakup autobusu
na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe.
Przyznana kwota dofinansowania to 270 000,00 zł,
2. B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) na budowę windy osobowej
elektrycznej przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.
Przyznana kwota dofinansowania to 150 000,00 zł
P.O.

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

PCPR w Nisku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie
się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby
zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem
rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków
właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez
zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków
bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku
małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani
zawieszona.
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika
z tytułu egzekucyjnego.
4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad
dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego
indywidualnych potrzeb, w tym:
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Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego
i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze
decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.
Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin
zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7,
pokój nr 5 tel. 15 841 63 68.
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego
w powiecie niżańskim wznawiają działalność stacjonarną.
Od dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek), wznowiono
bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Stosowne oświadczenie osoba uprawniona składa osobie
udzielającej nieodpłatnej pomocy w punkcie przed jej uzyskaniem.
Przypominamy, że warunkiem skorzystania z nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr
telefonu 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem
skrzynki mailowej: npp@powiatnizanski.pl
Na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego w zakładce
„Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje” dostępna
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jest aktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, z której zainteresowani mogą korzystać.
Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być
udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada
prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach
adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe
informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.
WAŻNE!
Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w punktach mają obowiązek stosować się do reguł
bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
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Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet –
Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom.
Regularne badania profilaktyczne są najskuteczniejszą formą wykrycia stanów chorobowych
we wczesnym stadium rozwoju, która pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia.

Badania na placu targowym w Jeżowem w dniu
21.07.2021r. w godzinach 9.00-17.00

Badania na placu targowym w Jeżowem w dniu
30.07.2021r. w godzinach 9.00-13.00

MMG SP z.o.o zaprasza mieszkanki gminy Jeżowe na bezpłatne przesiewowe badania mammograficzne w ramach
Populacyjnego Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. realizuje świadczenia zdrowotne
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie profilaktyki raka piersi.

Badania zostaną przeprowadzone w nowoczesnej mobilnej
pracowni wyposażonej w cyfrowy aparat mammograficzny.
Każda Pani będzie mogła zobaczyć już w trakcie badania
wykonane u niej zdjęcia mammograficzne. Cyfrowa mammografia charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, oznacza to że lekarze opisujący mają możliwość dokładnej interpretacji każdego badania.
W ramach programu badania mogą wykonać pacjentki
w przedziale wiekowym 50 - 69 lat, w pr zypadku gdy od
ostatniego badania upłynęły minimum dwa lata. Panie, które nie kwalifikują się na badanie, również mogą wykonać
badanie, ale za dodatkową opłatą.

REJESTRACJA 790 300 102

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69
roku życia (w r oku 2021 roczniki od 1952 do 1971), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy
badania odpłatnie.
Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny
certyfikowany aparat mammograficzny podlegający bieżącym testom i kontrolą jakości oraz wykwalifikowanym personelem z wieloletnim doświadczeniem.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się
raka piersi.
W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy
dziennie wykrywamy raka piersi.

REJESTRACJA (42) 254 64 14 lub 517 544 004
K.B.

Program „Dobry Start” na nowych
zasadach
15 czerwca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu
„Dobry Start” na rok szkolny
2021/2022.
Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie
elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego
procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wszyscy rodzice od 1 lipca br. mogą, tak jak w ubiegłych
latach, składać wnioski online:
 przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 przez bankowość elektroniczną\
 przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.
M.T.

Karta Dużej Rodziny
Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel, a nie tak jak dotychczas w aplikacji mKDR.
Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca
2021r. Należy pobrać na telefon aplikację mObywatel
i zalogować się.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych
(plastikowych).
Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej
Rodziny?
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje
wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub
osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty
Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18.
roku życia, w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci
uczących się w szkole lub szkole wyższej.
A.P
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