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Blisko 3 miliony na kanalizację w Zaborczynach 

Wniosek gminy Jeżowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
sołectwa Zaborczyny w Gminie Jeżowe” został wpisany na listę 
operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy. Wnio-
skowana kwota pomocy to 2 931 468,00 zł.  

Więcej na str. 3 

Mażoretki Fortis z medalami Mistrzostw Świata! 
 

Z niezmierną radością pragniemy poinformować, że pośród licz-
nych zastępów konkurentek dostrzeżony i należycie doceniony 
został zespół Fortis pod opieką pani Iwony Zaguły, uzyskując trzy 
nagrody w grupie wiekowej seniorek. 
           Więcej na str. 11 
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Od 1 września PKS Stalowa Wola uruchomiło cztery nowe linie 

autobusowe, które umożliwią uczniom dojazd do szkół podsta-

wowych na terenie naszej gminy. Z nowych kursów mogą ko-

rzystać również mieszkańcy. Autobusy będą kur sować w dni 

nauki szkolnej, na następujących liniach komunikacyjnych: 

Linia 117 Stalowa Wola- Jata przez Bojanów- Zalesie 

Linia 118 Stalowa Wola- Jata przez Bojanów- Jeżowe- Zalesie  

Linia 119 Stalowa Wola- Groble przez Nowosielec- Krzywdy- 

Zaborczyny  

Linia 120 Stalowa Wola- Jeżowe przez Nowosielec- Krzywdy- 

Zaborczyny- Groble 

Rozkład jazdy jest dostępny na stronie naszej stronie: jezowe.pl 

oraz PKS Stalowa Wola: pksstwola.com.pl 

P.S. 

Nowe połączenia autobusowe w naszej 
gminie! 

Zmarł najstarszy mieszkaniec gminy 

W wieku 102 lat zmarł Pan 
Antoni Siudak. Był najstarszą 
żyjącą osobą w naszej gminie.  

Pan Antoni urodził się  
1 stycznia 1920 r w Jeżowem. 
Całe jego życie związane było 
z gminą Jeżowe. W 1942 roku 
ożenił się z Franciszką Piędel, 
z którą przeżył 62 lata, wy-
chowali  wspólnie w trudnych 
czasach siedmioro dzieci. Pan 
Antoni doczekał się jedena-
ścioro wnucząt oraz trzyna-
ścioro prawnucząt.  

Całej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia oraz 
słowa wsparcia i otuchy. 

P.S. 

Urząd Gminy Jeżowe ma windę  

Pragniemy poinformować mieszkańców naszej gminy, że można 
już korzystać z nowo powstałej windy w Urzędzie Gminy Jeżo-
we.  
 

Winda jest zlokalizowana na zewnątrz budynku przy jego połu-
dniowej ścianie. Przy wejściu umieszczono tablice informacyjne 
z oznaczeniem pokoi poszczególnych wydziałów urzędu. Winda 
jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Po-
nadto obok wejścia wyznaczono miejsce postojowe dla osoby 
niepełnosprawnej  
 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przy-
znana kwota dofinansowania to 150 000,00 zł. 
 

P.S. 

mailto:jezowe@pro.onet.pl
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Blisko 3 miliony na kanalizację w sołectwie 
Zaborczyny 

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  
w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolej-
ności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka 
wodno- ściekowa”. Na przedmiotową listę został wpisany 
wniosek gminy Jeżowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
dla sołectwa Zaborczyny w Gminie Jeżowe”. Wnioskowana 
kwota pomocy to 2 931 468,00 zł.  

W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie 4,424 km 
sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin zakończenia robót 
to III kwartał 2023 r. Głównym celem inwestycji jest poprawa 
warunków sanitarnych mieszkańców sołectwa Zaborczyny,  
a tym samym podniesienie standardu ich życia. 

  

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu: 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w 
dniach od 7 kwietnia do 31 maja 2022 roku. 
 

Najbardziej cieszy fakt, że po zrealizowaniu tej inwestycji 
poziom skanalizowania gminy wyniesie 100%. To ogromny 
sukces, który udało się osiągnąć dzięki podejmowanym stara-
niom o pozyskanie środków zewnętrznych, bez których nie 
udałoby się tak sprawie i szybko osiągnąć założonych celów. 
Przez ostatnie lata konsekwentnie realizowano zadania z za-
kresu gospodarki wodno- ściekowej. Kluczowe potrzeby in-
westycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej doty-
czyły sołectw: Stary Nart, Nowy Nart, Krzywdy i Zaborczy-
ny. Był to jeden z priorytetów inwestycyjnych. Z sieci kanali-
zacyjnej mogą już korzystać mieszkańcy Nowego Nartu, 
zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Jeżowem oraz 
stację uzdatniania wody. Na pozostałych obszarach trwają 
prace przy budowie sieci kanalizacji. Rozbudowana zostanie 
także w Cholewianej Górze. Łącznie na te inwestycje pozy-
skano  28 415 319,84 zł dofinansowania. Całkowita wartość 
robót opiewa na kwotę 36 mln zł. Powyższe informacje najle-
piej obrazują skale podejmowanych przedsięwzięć. 

P.S. 

Gazeta Jeżowska 

11 lipca 2022 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Skarb-
nik Wiesław Łach podpisali umowę na dofinansowanie budo-
wy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Województwo Pod-
karpackie reprezentowała Wicemarszałek Ewa Draus. W spo-
tkaniu, które miało miejsce w Auli przy Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nisku, uczestniczyli również Starosta Niżański Ro-
bert Bednarz, Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy 
z wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego. 

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 110 000,00 zł zostanie 
wybudowana i zmodernizowana droga dojazdowa do gruntów 
rolnych w miejscowości Sójkowa od km 0+000 do km 0+800 
tzw. droga Stanowska. Planowany termin rozpoczęcia robot to 
III kwartał tego roku.       P.S. 

Podpisanie umowy na dofinansowanie budo-
wy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Maszt z projektu "Pod biało-czerwoną" już stoi 

Gmina Jeżowe wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w 
ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o 
zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem 
było uzyskanie odpowiedniej ilości podpisów mieszkańców 
pod wnioskiem. 

Maszt flagowy stanął przed budynkiem Zespołu Szkół w Jeżo-
wem Centrum  Jest to maszt kompozytowy biały, stożkowy  
z włókna szklanego, typu Korba, wyposażony w wewnętrzną 
wyciągarkę na korbę i liną wewnątrz, o wysokości 8m. 

Zadanie w całości zostało sfinansowane w ramach rządowego 
projektu "Pod Biało-czerwoną". Całkowita wartość projektu 
wynosi 4 953,21 zł.  

 

 
 

 

 
Celem projektu jest  godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszaw-
skiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątko-
wym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe 
w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczy-
zny poświęcali nasi przodkowie.         P.S. 
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30 września została podpisana umowa dotacji na realizacje zada-
nia pt. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w 
Jeżowem Podgórzu, przy placu zabaw na działce nr 3935. 
 

Teren ten zostanie zagospodarowany  w: nasadzenia  ozdobne tj. 
rośliny niskie i  żywopłot niski oraz trawę, boisko do piłki plażo-
wej wraz z wieżą sędziowską, chodniki i nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej, powstaną miejsca postojowe utwardzone 
płytami betonowymi ażurowymi, klomb z nasadzeniami. Zielone 
rośliny zostaną obsypane żwirem ozdobnym, zamontowane zo-
staną ławki i kosze na śmieci.   
 

Nowo powstałe miejsce pozytywnie wpłynie na aktywizację  
i integrację mieszkańców. Będzie sprzyjało nawiązaniu nowych 
kontaktów. Z elementów infrastruktury będą mogli korzystać 
dzieci, młodzież, ale także osoby dorosłe i starsze  
 

Całkowity szacowany koszt inwestycji to 129 999,95 zł. Przy-
znana dotacja opiewa na kwotę 67 251,00 zł. 

P.S. 

Dnia 10 czerwca br. dokonano odbioru końcowego robót bu-
dowlanych pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi 
gminnej Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej 
Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. Cholewiana Góra wraz  
z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych” 

W ramach zadania na drodze gminnej Nr 102311R w miejsco-
wości Jeżowe oraz na drodze gminnej Nr 102327R (ul. Wójto-
wicze) w miejscowości Cholewiana Góra powstały wyniesione 
przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej wraz  
z oświetleniem zarówno przejścia, jak i strefy oczekiwania, 
chodnik o długości 200 m, odwodnienie, zjazdy oraz zamonto-
wane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Była to inwestycja, która istotnie przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców poprzez uspoko-
jenie znacznego ruchu. 

Realizowane przez gminę zadanie zostało dofinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 
80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 253 525,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 316 906,92 zł. 

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

P.S. 

Zakończenie budowy bezpiecznych przejść 
dla pieszych 

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku  
w Jeżowem Podgórzu  
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W niedzielę 04 września, na stadionie sportowym „Rotunda”  
w Krzeszowie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze jednostek OSP oraz MDP z terenu powiatu niżań-
skiego. Rywalizacja odbywała się w kategoriach MDP chłopców 
i dziewcząt oraz męska i żeńska drużyna OSP. Zawody zostały 
rozegrane w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszko-
dami (dla MDP 400 m, OSP 350 m) i ćwiczenia bojowe. 

W kategorii MDP chłopcy, trzecie miejsce zajęła MDP Jeżowe. 
Z kolei w kategorii OSP mężczyźni, drugie miejsce zajęła OSP 
Cholewiana Góra, a trzecie OSP Jeżowe. W kategorii OSP ko-
biety, trzecie miejsce zajęła OSP Jeżowe. 

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach przedstawia 
się następująco: 

W kategorii MDP chłopcy: 

1. Miejsce MDP Krzeszów 

2. Miejsce MDP Nisko 

3. Miejsce MDP Jeżowe 

4. Miejsce MDP Rudnik nad Sanem 

5. Miejsce MDP Nowosielec 

6. Miejsce MDP Zarzecze 

7. Miejsce MDP Bieliny 
W kategorii MDP dziewczęta: 

1. Miejsce MDP Krzeszów 

2. Miejsce MDP Nisko 

3. Miejsce MDP Rudnik nad Sanem 

4. Miejsce MDP Bieliny 
 

W kategorii OSP mężczyźni: 

1. Miejsce OSP Krzeszów 

2. Miejsce OSP Cholewiana Góra 

3. Miejsce OSP Jeżowe 

4. Miejsce OSP Rudnik nad Sanem 

5. Miejsce OSP Hucisko 

6. Miejsce OSP Domostawa 

7. Miejsce OSP Przędzel 
8. Miejsce OSP Nowosielec 
9. Miejsce OSP Podolszynka Ordynacka 
10. Miejsce OSP Zarzecze 
11. Miejsce OSP Wólka Tanewska 
12. Miejsce OSP Jarocin 

W kategorii OSP kobiety: 
 

1. Miejsce OSP Krzeszów 

2. Miejsce OSP Nowosielec 

3. Miejsce OSP Jeżowe 

4. Miejsce OSP Jarocin 
 

Zwycięzcom oraz wszystkim drużynom biorącym udział w za-
wodach serdecznie gratulujemy uzyskanych wyni-
ków.  Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Jeżowe orz OSP 
Cholewiana Góra i OSP Jeżowe dziękujemy za dobre przy-
gotowanie i godne reprezentowanie Gminy. 
 

Organizatorem zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nisku, Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz Powiat 
Niżański. 
 

Zdjęcia Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku. 

P.S. 

XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Biblioteka Publiczna w Jeżowem zmienia lokalizację.  Będzie 
się mieścić w pomieszczeniach budynku dawnego gimnazjum w 
Jeżowem.  
Nowa siedziba znacznie podniesie komfort pracy oraz korzysta-
nia z dobrze wyeksponowanego księgozbioru czasopism i kom-
puterów. Spełnienie marzeń o dostępnej, nowoczesnej, prze-
stronnej bibliotece pozwoli „rozwinąć skrzydła”, rozszerzyć 
dotychczasową działalność. 
Otwarcie biblioteki planowane jest początkiem października.  
O dokładnej dacie  będziemy informować za pośrednictwem 
strony internetowej i mediów społecznościowych.  

P.S. 

Nowa lokalizacja Biblioteki Publicznej  
w Jeżowem  
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Gmina Jeżowe na Dożynkach Powiatu Niżańskiego w Nisku 

W dniu 21.08.2022 roku Dożynki Powiatu Niżańskiego odbyły 
się w Nisku. 
 

Na tegorocznych dożynkach, Gminę Jeżowe reprezentował Wójt 
Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz pięć grup wieńcowych z tere-
nu naszej gminy: Sołectwo Sibigi, KGW Dworzanki z Nowego 
Nartu, Towarzystwo Przyjaciół Wsi Sójkowa „Sójkowianie”, 
KGW Kobiety z Pasja z Zagościńca, Sołectwo Zalecie. 
W konkursie kulinarnym wzięły udział dwa koła gospodyń wiej-
skich: KGW Dworzanki z Nowego Nartu i KGW Cholewianki  
z Cholewianej Góry, które zajęły pierwsze miejsce w konkursie 
zdobywając nagrodę pieniężną o wartości 1600 zł. Gratulujemy. 
W dożynkach wzięły udział także ze swoimi stoiskami dwa koła 
z naszej gminy: KGW ze Starego Nartu i KGW Zalesianki z 
Zalesia. Stoisko promocyjne gminy Jeżowe przygotowali pra-
cownicy GCK Jeżowe. 

Najlepszym rolnikiem z terenu naszej gminy został Pan Józef 
Rychlak, który posiada swoje gospodarstwo rolne w Podgórzu  
i zajmuje się hodowla bydła,  a najlepszym uczniem Paweł Kiełb 
z Samorządowej Szkoły Muzycznej z Jeżowego za wybitne osią-
gniecia w konkursach muzycznych o randze międzynarodowej. 
Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki od Starosty Powiatu 
Niżańskiego Roberta Bednarz a nagrody pieniężne ufundował 
Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Gratulacje. 
 

W części artystycznej  zaprezentowała się niezawodna Kapela 
Ludowa Jeżowianie.  Podczas 20 minutowego koncertu zespół 
zaprezentował kilka znanych z płyty utworów oraz kilka nowo 
opracowanych aranżacji. Dziękujemy za piękny koncert.  
 

Wójt Gminy Jeżowe składa mieszkańcom Gminy oraz dele-
gacjom wieńcowym podziękowania za przygotowanie  
i udział w Dożynkach.           GCK 
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W niedzielę 18 września odbyły się uroczyste obchody jubileu-
szu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie połą-
czone z poświęceniem i przekazaniem jednostce sztandaru. Wy-
darzenie zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie w intencji wszystkich 
strażaków, której przewodniczył ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, 
kapelan krajowy strażaków.  

Po Eucharystii udano się pod remizę OSP, gdzie odbyły się 
główne uroczystości z udziałem mieszkańców, zaproszonych 
gości i pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy. 
Po oficjalnym meldunku z przekazaniem placu nastąpiło podnie-
sienie flagi państwowej i wysłuchanie hymnu narodowego. Na-
stępnie wysłuchano rysu historycznego jednostki oraz przemó-
wień zaproszonych gości. Kulminacyjnym punktem było przeka-
zanie sztandaru i poświęcanie figury św. Floriana.  

Ochotnicza Straż Pożarna Stary Nart została odznaczona 
„srebrnym medalem za zasługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią 
ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra spo-
łeczeństwa  i Rzeczpospolitej Polskiej.  Niedzielne wydarzenia 
były również doskonałą okazją, aby uhonorować medalami 
wszystkich zasłużonych dla jednostki strażaków, za ich wielolet-

Jubileusz 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Edward 
Sasiela, dh Tadeusz Bizior- OSP Jeżowe. Srebrnym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Szymon Żak, dh 
Gustaw Sudoł, dh Kazimierz Puzio s. Antoniego, dh Marian Kle-
cha, dh Stanisław Rębisz, dh Kazimierz Pikor. Z kolei brązowy 
medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: dh Grzegorz Kozioł, 
dh Mateusz Pikor, dh Dominik Mul- OSP Jeżowe. Odznaką Stra-
żak Wzorowy uhonorowani zostali: dh Mieczysław Koc, dh An-
toni Makowski, dh Mariusz Błądek, dh Kazimierz Puzio s. Jerze-
go, dh Wojciech Płaza, dh Grzegorz Puzio, dh Łukasz Piela- 
OSP Jeżowe. 
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Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania 
dla strażaków ochotników za ich społeczną służbę oraz działal-
ność ratowniczą. Obchody uświetniła oprawą muzyczną Orkie-
stra Dęta Gminy Jeżowe. 
 

W wydarzeniu udział wzięli: Zbigniew Chmielowiec i Jerzy Paul
- posłowie na Sejm RP, Janina Sagatowska- senator RP, st. bryg. 
Krzysztof Skrzypek- komendant powiatowy PSP w Nisku,  bryg. 
Andrzej Kołodziej- dowódca JRG w Nisku, mł. bryg. Szczepan 
Kozioł- komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli, mł. bryg 
Mariusz Sabat- dowódca JRG2 w Stalowej Woli,  st. kpt. Maciej 
Zamojcin- zastępca dowódcy JRG2 w Stalowej Woli, nadkom. 
Dariusz Szybiak- komendant powiatowy Policji w Nisku, 
asp.szt. Grzegorz Kaptur- kierownik posterunku Policji w Jeżo-
wem, Jan Pac- prezes zarządu oddziału wojewódzkich ZOSP 
RP, Gabriel Waliłko- prezes zarządu oddziału powiatowych 
ZOSP RP, Bogusław Kida- wiceprezes WFOŚIGW, Robert Bed-
narz- starosta niżański, Sławomir Serafin- wójt gminy Bojanów, 
Bartłomiej Peret- nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Michał 
Wasyliszyn- zastępca wójta gminy Jeżowe wraz z radnymi i soł-
tysami,  Tomasz Kozak- radny Rady Powiatu Niżańskiego,  Zyg-
munt Kowalski- dyrektor PSP Stary Nart, ks. Stanisław Czachor- 
dziekan dekanatu Rudnik, ks. Jan Kardaś- proboszcz parafii pw. 
NNMP w Jeżowem,  ks. Adam Stachowicz- proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, Zbi-
gniew Bednarz- dyrektor GCK w Jeżowem,  Marek Kamiński- 
dyrektor ZGK w Jeżowem. 

 
Wszystkim Druhom składamy serdeczne gratulacje. Życzymy 
satysfakcji z wykonywanych obowiązków na rzecz drugiego 
człowieka, szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech 
św. Florian otacza Was swoją opieką, czuwa i strzeże od wszel-
kiego złego. 

P.S. 

W czerwcu br. jubileusze 70- i 100- lecia istnienia parafii świę-
towali mieszkańcy Cholewianej Góry i Nowego Nartu. 
Pierwsza z uroczystości miała miejsce 25 czerwca w Cholewia-
nej Górze. We wspomnienie Niepokalanego Serca NMP parafia-
nie świętowali jednocześnie odpust parafialny i 70. rocznicę 
erygowania parafii. W uroczystej mszy św. udział wzięli księża 
z dekanatu rudnickiego, zaproszeni goście oraz licznie zgroma-
dzeni parafianie.  
 
Z kolei 27 czerwca  w Nowym Narcie świętowano 100. rocznicę 
powstania parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uro-
czystość jubileuszowa połączona została z przyjęciem sakra-
mentu bierzmowania przez młodzież należącą do parafii. Mszy 
św. przewodniczył bp Edward Frankowski. We wspólnej modli-
twie udział wzięli księża pochodzący z sąsiednich parafii, przed-
stawiciele władz samorządowych, członkowie OSP Nowy Nart 
oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście. 

L.R. 

Czerwiec miesiącem Jubileuszy 

Po 29 latach posługi duszpasterskiej z parafią pw. Narodzenia 
NMP w Jeżowem pożegnał się ksiądz proboszcz Krzysztof Pa-

łac. Przeszedł na zasłużoną kapłańską emeryturę. Funkcję pro-
boszcza w jeżowskiej parafii objął w 1994 roku. W niedzielę 21 

sierpnia w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza Świę-
ta, podczas której pożegnano i podziękowano kapłanowi za 

wszystkie lata pracy duszpasterskiej. 

Wyrażamy swoją wdzięczność ks. Krzysztofowi Pałacowi za 
ofiarną posługę wśród nas, za modlitwę, udzielane sakramenty, 

każde wygłoszone słowo. Ksiądz Krzysztof troszczył się także  
o sprawy materialne parafii,  właściwy stan świątyni, budynków 

parafialnych i ich obejścia. Za to wszystko Bóg zapłać!  Jedno-
cześnie życzymy, by dalsze lata życia upływały w zdrowiu, rado-

ści i ludzkiej życzliwości. Niech Bóg obdarza swoim błogosła-
wieństwem oraz obfitymi łaskami. 

Nominację na proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Jeżo-
wem otrzymał ks. mgr Jan Kardaś. Oficjalne powitanie z wierny-

mi odbyło się w niedzielę 4 września.  Księdza Proboszcza Jana 
serdecznie witamy w naszej społeczności i życzymy wielu łask 

Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej, niegasnącej energii  
i radości. 

P.S. 

Podziękowania i nowe nominacje  
proboszczowskie 
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70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie 

W imieniu społeczności gminy Jeżowe, wszystkim Druhom OSP 

w Jacie serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileuszu oraz ży-
czymy wszelkiej pomyślności na kolejne lata. 
 

Przy okazji jubileuszu,  KGW „Jacianki” zorganizowało piknik 
rodzinny. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji. Na 
najmłodszych czekały dmuchańce i zabawa w basenie z kulkami, 
była również wata cukrowa i popcorn.  Dokonano także uroczy-
stego otwarcia boiska do siatkówki plażowej, po którym rozegra-
ny został turniej. Na zwycięzców czekały medale i słodkie upo-
minki. Oczywiście nie zabrakło strefy gastronomicznej przygo-
towanej przez KGW. Piknik  zakończono zabawą taneczną.  

P.S. 

W niedziele 17 lipca, Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie obcho-
dziła jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Jacie, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz 
Depciuch.  
 
Po niej strażacy, zaproszeni goście i mieszkańcy, prowadzeni 
przez mażoretki FORTIS z Jeżowego,  Orkiestrę Dętą Gminy 
Jeżowe oraz poczty sztandarowe jednostek OSP przeszli na plac 
przy remizie, gdzie rozpoczęły się główne obchody. Po oficjal-
nym meldunku z przekazaniem placu i podniesieniu Flagi RP 
przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, prezes OSP w Jacie dh 
Jan Sudoł przybliżył rys historyczny jednostki. W kolejnej części 
przystąpiono do odznaczenia wyróżnionych strażaków. Pamiąt-
kowe statuetki z rąk wójta gminy Jeżowe Marka Stępaka otrzy-
mali: dh Jan Sudoł, dh Stanisław Czubat, dh Tadeusz Gryga, dh 
Franciszek Furtak, dh Jerzy Kowal oraz dh Leszek Wąsik. Pod-
czas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania dla 
strażaków ochotników za ich społeczną służbę oraz działalność 
ratowniczą.  

W wydarzeniu uczestniczyli również: starosta niżański Robert 
Bednarz, z-ca wójta gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn wraz  
z radnymi Rady Gminy Jeżowe, poseł na Sejm RP Jerzy Paul, 
prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Gabriel Wa-
liłko. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaproszeni goście 
i strażacy udali się na wspólny poczęstunek. 
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Wakacjonalia 2022 
 

Za nami XXVIII edycja Wakacjonaliów, czyli popularnych Dni 
Jeżowego. Po dwóch latach pandemicznej przerwy do naszej 
gminy wróciła największa impreza plenerowa. Jak co roku patro-
nat nad naszą imprezą objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. 
O tym, że była ona gorąco wyczekiwana przez mieszkańców 
całej okolicy, świadczy bardzo wysoka frekwencja – publiczno-
ści nie straszna była nawet niesprzyjająca pogoda. Choć wyda-
wać by się mogło, że deszczowa aura zaczęła już wpisywać się w 
tradycję Wakacjonaliów, to jednak lekka mżawka nie przeszko-
dziła we wspólnej zabawie.  

Na estradzie tegorocznej imprezy zaprezentowali się wykonawcy 
reprezentujący najróżniejsze gatunki i style. Otwarcia części arty-
stycznej dokonała Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe, wykonując 
zarówno kilka tradycyjnych marszów, jak i własnych aranżacji 
utworów rozrywkowych, którym towarzyszył popisowy program 
defiladowy mażoretek z zespołu Fortis. Mażoretki zachwycały 
zaciekawioną publiczność także w drugim, późniejszym wejściu, 
prezentując grupowo, w duetach i solo układy ze szpilą, pompo-
nem i flagą – jak również sekwencje taneczne. W swoich najlep-
szych choreografiach, z wykorzystaniem barwnych kostiumów  
i misternie wykonanych dekoracji, zaprezentowały się także róż-
ne grupy wiekowe z zespołu tanecznego Sardian.  
 

Lasowiacki klimat wydarzenia, utrzymywany przez ornamentykę 
materiałów promocyjnych oraz stoiska z rękodziełem i potrawa-
mi regionalnymi, skutecznie podkreśliły występy kapeli ludowej 
Jeżowianie i zespołu śpiewaczego Jeżowianie. Atmosferę pełni 
lata rozbudziły piosenki wakacyjne w wykonaniu dziecięcej gru-
py wokalnej działającej przy GCK w Jeżowem, odrobinę zadumy 
i melancholii przyniosła poezja śpiewana i utwory w stylu coun-
try Grupy Pod Skrzydłami, zaś repertuar z rockowym pazurem 
zaproponował stalowowolski Fever.  

Gwiazda tegorocznej imprezy – piosenkarka Eleni – zgromadzi-
ła pod sceną liczne grono słuchaczy, którzy w zadziwiającej 

solidarności międzypokoleniowej wtórowali wokalistce w jej 
największych przebojach, jak „Ballado hej” czy „Miłość jak 

wino”. Gdy wybrzmiało „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca” 
– nawet jakby rozpogodziło się niebo nad Jeżowem. 

Niedzielny wieczór na scenie Wakacjonaliów wypełniły dźwięki 

disco. O muzykę do tańca zatroszczyła się dobrze znana jeżow-
skiej publiczności biłgorajska formacja Tex, a także zespół Lo-

oks wraz z DJ Sofi, która poprowadziła zamykającą imprezę 
dyskotekę pod chmurką. W godzinach nocnych największe au-
dytorium zgromadził jeden z najpopularniejszych girlsbandów w 

kraju – grupa Top Girls. W ten dość chłodny wieczór gwiazdy 
disco polo skutecznie rozgrzały swoich fanów takimi utworami 

jak „Mleczko” czy „Jakbyś mnie zechciał”. 

Tegoroczne Dni Gminy Jeżowe miały wymiar nie tylko muzycz-

no-taneczny – proponowały także pewną gamę wydarzeń towa-
rzyszących. Na pobliskim stadionie Sparty rozgrywały się po-

między 19. drużynami mecze okolicznościowego turnieju 
„Wakacjonalia Cup” (w kategorii U-12 zwyciężył Sokół Nisko, 

zaś w U-10 i U-8 – Football Academy Stalowa Wola). Wysokim 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodziełem, pszczelar-
skie, ekspozycja Wojsk Obrony Terytorialnej oraz loteria fanto-

wa, w której nagrodą główną był piękny rower.  

Wręcz oblegane były namioty Kół Gospodyń Wiejskich pełne 
smakołyków na bazie tradycyjnych receptur. Gospodynie z tere-
nu gminy rywalizowały zresztą w konkursie „Smaki Jeżyny”, 

przeprowadzanym już podczas kilku poprzednich edycji Waka-
cjonaliów. W tym roku w plebiscycie zwyciężyło KGW 

„Cholewianki”, które odebrało główną nagrodę za polędwiczki  
z jeżyną. Na kolejnych stopniach podium stanęły „Dworzanki” 

z Nowego Nartu i „Jacianki”. 
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Mażoretki Fortis z medalami Mistrzostw 
Świata! 

W dniach 25-28 sierpnia, w Opolu odbył się mundial mażoretek 
federacji International Association of Majorette, na którym za-
prezentowało się blisko tysiąc dziewcząt zrzeszonych w 75 klu-
bach z ośmiu krajów. Z niezmierną radością pragniemy poinfor-
mować, że pośród licznych zastępów konkurentek dostrzeżony  
i należycie doceniony został zespół Fortis pod opieką pani Iwo-
ny Zaguły, uzyskując trzy nagrody w grupie wiekowej seniorek: 

  III miejsce i tytuł II. WICEMISTRZYŃ ŚWIATA w kat. 
baton tradycyjny formacje; 

 III miejsce i tytuł II. WICEMISTRZYŃ ŚWIATA w kat. 
baton tradycyjny duo/trio (Magdalena Kwaśnik i Martyna 
Rędzio); 

 V miejsce w kat. baton tradycyjny formacje duo/trio 
(Oliwia Lepianka, Adrianna Lesiczka i Kamila Nowak). 

 
Nagrody cieszą tym bardziej, że dziewczęta występować musia-
ły w okrojonym składzie, co wymagało zmiany układów i nauki 
nowej choreografii dosłownie w ostatniej chwili. Fakt, że po 
takich rearanżacjach mażoretki z Fortis stanęły na podium MŚ, 
dowodzi profesjonalizmu zespołu a nas wszystkich, śledzących 
rozwój jego kariery – napawa dumą. 

 

Serdecznie gratulujemy! 
 

P.S. 

Nagrody wręczył honorowy patron imprezy, Wójt Gminy Jeżowe 
Marek Stępak przy asyście zaproszonych gości: Posła na Sejm 

RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza  
i Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe Mariana Koca.  

Nie były to wszakże jedyne wyróżnienia przyznane tego dnia: 

tytuł „Społecznika Roku” otrzymał Tadeusz Kopacz, zaś nagrody 
dla najlepszych uczniów z terenu gminy – Justyna Piędel (PSP 

Kameralne), Paweł Urbanik (PSP Jeżowe-Podgórze), Klaudia 
Bolka (PSP Groble), Oliwia Sobota (PSP Cholewiana Góra), 
Oliwia Rębisz (PSP Stary Nart), Wojciech Kubat (ZS Jata) oraz 

Oliwia Ciak (ZS Jeżowe-Centrum. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy przyczynili się do powrotu Wakacjonaliów na mapę let-

nich imprez plenerowych w regionie. Już dziś zapraszamy na 
przyszłoroczną edycję imprezy, nad której koncepcją właśnie 

zaczynamy prace, oraz na wszystkie inne wydarzenia z kalenda-
rza Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. Do zobaczenia! 

P.S. 
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Wydane 200 lat temu „Ballady i romanse” Adama Mickiewi-
cza zostały wybrane jako lektura do Narodowego Czytania pod 
Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej w roku 2022. Ta 
ogólnopolska akcja w gminie Jeżowe odbyła się tym razem w 
Groblach – na placu przed tamtejszą Publiczną Szkołą Podsta-
wową. Można powiedzieć, że zatoczyła ona pewien krąg, albo-
wiem w takim szerszym gminnym wymiarze właśnie w Gro-
blach się zaczęła – od czytania dramatu Stanisława Wyspiań-
skiego „Wesele”. Jej patronami i organizatorami w gminie 
Jeżowe byli: Wójt Gminy Jeżowe, dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury w Jeżowem oraz Biblioteka Publiczna w Gro-
blach.  
 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza jawią się jako dzieło 
wyjątkowe, albowiem przyjmuje się, że ich wydanie zapocząt-
kowało polski romantyzm, było nowym zjawiskiem w naszej 
literaturze – o przełomowym znaczeniu. Przez 200 lat 
„Romantyczność”, „Świteź”, „Świteziankę”, „Panią Twardow-
ską”, „Lilie” czy „Powrót taty” czytały pokolenia uczniów 
szkół i dorosłych Polaków, a ich popularność wciąż nie maleje. 
Bibliotekarka z Grobel, pani Anna Jędrek, przy współpracy 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Groblach, Gminnego Cen-
trum Kultury w Jeżowem, z pomocą innych bibliotekarek  
z gminy Jeżowe pięknie przygotowała scenę i wszystko, co 
było potrzebne, by godnie uczcić tę ogólnopolską akcję. Przy-
gotowanych zostało do odczytania 9 z 14. utworów tworzą-
cych zbiór „Ballad i romansów”. Narratorem w czytanych 
utworach był Ryszard Mścisz, w role osobowe wcielili się sta-
rosta Robert Bednarz, wójt Marek Stępak, jego zastępca Mi-
chał Wasyliszyn, dyrektorki szkół Anna Piędel i Krystyna Ja-
błońska, nauczyciele Aneta i Cezary Kardasowie, radna i soł-
tys Barbara Fusiek oraz radny Roman Łyko, Czesław Pasiak z 
OSP Groble, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Groblach – Julia 
Kołodziej i Jakub Rodzeń. Podzielone na role utwory za-
brzmiały niewątpliwie ciekawiej i efektowniej przed licznie 
zgromadzoną dziecięcą i dorosłą widownią.  
 
Narodowe Czytanie zainicjował dyrektor GCK w Jeżowem – 
Zbigniew Bednarz, który powitał gości i odczytał fragmenty 
listu prezydenta Andrzeja Dudy, który po raz kolejny tej akcji 
patronował. 

Wśród gości zaś znaleźli się między innymi Starosta Niżański 
Robert Bednarz, wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i jego za-

stępca Michał Wasyliszyn, ks. proboszcz z parafii w Groblach 
– Bartosz Rachwał, dyrektorka PSP w Groblach – Anna Pię-

del, dyrektorka PSP w Jeżowem Podgórzu – Krystyna Jabłoń-
ska, dyrektorka Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum – Katarzy-

na Sudoł, radni Barbara Fusiek i Roman Łyko, kierowniczka 
OPS – Małgorzata Bolka, dyrektor ZGK – Marek Kamiński, 
Tadeusz Brak ze Stowarzyszenia Literackiego “Witryna”, in-

struktor wokalny Katarzyna Rokoszyńska, czynne i emeryto-
wane bibliotekarki z gminy Jeżowe. Spora część tych osób 

wzięła bezpośredni udział w Narodowym Czytaniu, wcielając 
się w różne role.  

Zanim zabrzmiały słowa z dzieł narodowego wieszcza, emery-
towany polonista Zespołu Szkół w Jeżowem, poeta Ryszard 
Mścisz wprowadził wszystkich w atmosferę „Ballad i roman-
sów”, przedstawił fakty i ciekawostki z dziełem Mickiewicza 
związane. Zaraz po tym wprowadzeniu zaczęło się czytanie. 
Prezentowane były trzy kolejne utwory, czasami krótko wpro-
wadzane przez Ryszarda Mścisza, po nich zaś dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Groblach, pod okiem instruktorki, 
prezentowały swoje umiejętności wokalne. Były więc jakby 
trzy serie lekturowe i trzy występy. W ten sposób słowo było 
przeplatane muzyką i śpiewem. Wszyscy z uwagą wysłuchali 
kolejnych utworów – od ballady „Romantyczność” po balladę 
„Lilije” – po czym nastąpiły podziękowania dla wszystkich 
autorów tego przedsięwzięcia. Krótkie podziękowania skiero-
wał do zaangażowanych w Narodowego Czytanie osób – 
zwłaszcza Anny Jędrek – wójt Marek Stępak. 
 

W tym momencie pozostał już tylko poczęstunek – ze specjal-
nym okazjonalnym tortem w roli głównej – oraz kuluarowe 
rozmowy, uwagi, przemyślenia. To był bardzo udany ranek, 
Narodowe Czytanie niemal zainaugurowało kolejny rok szkol-
ny, a Groble już po raz drugi stały się sceną, na której zapre-
zentowano wielkie dzieło z kanonu literatury polskiej. 
 
Organizatorom i uczestnikom dziękujemy za włączenie się w 
tą niezwykłą inicjatywę.  

P.S. 

„Ballady i romanse” Mickiewicza na scenie w Groblach 
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Za nami kolejny, już ósmy Koncert Jesienny w altanie na Gó-
rach Kościelnych. Tegoroczna edycja z pewnością trwale za-
pisze się w pamięci uczestników ze względu na piękną pogodę, 
do której ta akurat impreza zwykle nie miała szczęścia. Kon-
cert zorganizowała – tak jak w poprzednich latach -  Grupa 
Stare Dobre Czasy.   

W sobotę, 24. września wieczorem, tereny rekreacyjne na Górach 
Kościelnych po raz kolejny wypełniły się dźwiękami poezji śpie-
wanej. W uroczo przystrojonej na tę okazję altanie, licznie zgro-
madzona publiczność z Jeżowego i okolic miała okazję wysłu-
chać twórczości własnej i adaptowanej lokalnych artystów w 
wykonaniu zespołowym i indywidualnym. Program sceniczny 
otworzył Tadeusz Kopacz, który pełnił zresztą także obowiązki 
konferansjera. Powoli zapadający zmrok towarzyszył występom 
Grupy Pod Skrzydłami (w składzie: Jacek Dąbek, Grzegorz Ro-
gala, Grzegorz Zwolski i – gościnnie na perkusjonaliach – Robert 
Bednarz), Wiktorii Kozary, Magdaleny i Michała Stępaków, Ma-
rii Kopacz i Adama Pietruszyńskiego. Poezję deklamował także 
Tadeusz Brak, który przybył na tę okoliczność wraz z grupą lite-
ratów z pobliskiego Rudnika nad Sanem. 
 
Radosną atmosferę, w której witaliśmy rozpoczynającą się w tym 
roku wyjątkowo pogodnie - astronomiczną jesień, dopełniały 
płonące ogniska, skwierczące kiełbaski i gorąca herbata. W takim 
nastroju łatwiej było znieść świadomość, że to już jedna z ostat-
nich w tym sezonie imprez pod chmurką. Na szczęście kolejna 
edycja Koncertu Jesiennego już za rok, zaś oczekiwanie nań moż-
na sobie skrócić, podśpiewując swoisty hymn wydarzenia, które-
go premierowe wykonanie przez wszystkich zgromadzonych 
zakończyły oficjalną część programu.  

GCK 

Koncert Jesienny  Spotkanie autorskie  
z Ryszardem Mściszem  

22 września br. odbyło się spotkanie autorskie z Ryszardem 
Mściszem ,w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich, 
podczas którego zaprezentowany został jego nowy tomik 
„Zaraza. Dawka przypominająca”, wydany przez Stowarzysze-
nie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie. 
Organizatorem spotkania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rzeszowie oraz Związek Literatów Polskich Od-
dział w Rzeszowie. 
Spotkanie uświetnił występ jeżowskiej, muzycznej grupy “Pod 
Skrzydłami”. 

Ryszard Mścisz to emerytowany polonista, całe życie związany 
z miejscowością Jeżowe w powiecie niżańskim. Zadebiutował 
tomikiem „Życie to tylko impresje” w 2000 roku. Kolejne tomi-
ki: „Wibracje” oraz zbiór tekstów satyrycznych „Zezem na 
świat” wydanych przez „Bibliotekę Frazy”.  
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” wydało także 
dwa kolejne jego tomiki: „Na strunach lat” (2004) oraz 
„Roześnienie” (2007). Następny tomik pt. „Strumienie poezji” 
został wydany przez stalowowolskie Wydawnictwo Sztafeta 
(2010).  
Kolejną jego książką był zbiór tekstów satyrycznych „Swojski 
diabeł i inne humoreski”, wydany w 2012 r. przez Wydawnictwo 
Sztafeta. To samo wydawnictwo przygotowało jego tomik poet-
ycki „Korytarze słów”, który ukazał się w 2014 r.  
W 2016 roku ukazał się jego zbiór recenzji „Czytanie nieobojęt-
ne”, zaś w roku 2018 zbiór opowiadań „Życie (u)daje szkołę”. 
Obie książki wydał autor własnym sumptem, a jako miejsce wy-
dania widnieje Jeżowe. Najnowsza książka to tomik „Kołatanie 
do wrót nocy”, który w roku 2018 wydał Podkarpacki Instytut 
Książki i Marketingu. Tomik „Na strunach lat” przyniosło Auto-
rowi „Złote Pióro” nadane przez Rzeszowski Oddział Związku 
Literatów Polskich za 2004 r. w kategorii poezji. Za zbiór tek-
stów satyrycznych „Swojski diabeł i inne humoreski” otrzymał 
kolejne „Złote Pióro” w 2012 roku. W 2017 roku otrzymał od-
znakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od ministra 
Piotra Glińskiego.  Wieloletni współpracownik kwartalnika lite-
racko-artystycznego „Fraza” w Rzeszowie. Należy również do 
Stowarzyszenia Literackiego „Witry3a” w Stalowej Woli. 

P.S. 
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W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodat-
ku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie  
z dniem 12.08.2022 r. 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składa-
jącej ten wniosek. 
 
Na terenie Gminy Jeżowe  obsługę wniosków o wypłatę dodat-
ku węglowego realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżo-
wem. 
 
Komu przysługuje dodatek węglowy? 
Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu,  
w którym głównym źródłem ogrzewania jest: 

 kocioł na paliwo stałe, 

 kominek, 

 koza, 

 ogrzewacz powietrza, 

 trzon kuchenny, 

 piecokuchnia, 

 kuchnia węglowa, 

 piec kaflowy na paliwo stałe 
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie 
się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co naj-
mniej 85% węgla kamiennego. 
 

Warunek konieczny: 
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego 
będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
 

Komu nie przysługuje dodatek węglowy? 
Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, 
które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki 
został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych 
paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł 
brutto za tonę. 
 

Kwota dodatku: 
Kwota dodatku węglowego to 3000 zł- przyznawana jednora-
zowo. 
 

Termin składania wniosków: 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać od 
dnia 18 sierpnia 2022 do dnia 30 listopada 2022 r. 
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 
listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

M.B. 

Dodatek węglowy 

01 czerwca br. Wójt Gminy Jeżowe ogłosił konkurs na stano-
wisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem. Termin składa-
nia ofert upłynął 20.06.2022 r.  W drodze konkursu na stano-
wisko dyrektora została wybrana Pani Maria Łyko, która pełni 
tę funkcje od  do 
Panu Marii Łyko gratulujemy i życzymy  samych udanych 
inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pra-
cownikami wychowankami, rodzicami . Życzymy wszelkiej 
pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji 
zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów. 
      P.S.  

Konkurs na stanowisko dyrektora PSP  
w Jeżowem Kameralnem 

Pod koniec sierpnia w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się 
wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  
Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego jest: 
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego 
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, 
2) odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego 
pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz 
3) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.  
Po pomyślnym zdaniu egzaminu i złożeniu uroczystego ślubo-
wania, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego wręczył Marek Stępak– wójt gminy Jeżowe. 
Otrzymały go: 
1. Pani Joanna Serafin- nauczycielka w ZS Jeżowem Cen-

trum 
2. Pani Joanna Bełza– nauczycielka w PSP Jeżowem– Ka-

meralnem 
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status 
zawodowy nauczyciela i jest przepustką do kolejnych stopni 
awansu. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu 
przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.  
Gratulujemy i życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawo-
dowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych 
wyzwań .      P.S.  

Awans zawodowy 

W roku szkolnym 2022/2023. naukę w klasach I - VIII rozpo-
częło 821 uczniów, w oddziałach przedszkolnych i przed-
szkolach 319 dzieci, w Samorządowej Szkole Muzycznej 142 
uczniów. Poniżej szczegółowe zestawienie: 
1. PSP Jeżowe Podgórze-128 uczniów,  w oddziale przed-

szkolnym 41 uczniów. 
2. PSP im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem Kame-

ralnem- 96 uczniów, w oddziale przedszkolnym 16 
uczniów . 

3. PSP im. Stanisława Staszica w Jeżowem– Centrum- 216 
uczniów, Publiczne Przedszkole w Jeżowem– 110 
uczniów. 

4. PSP im. Jana Pawła II w Groblach- 120 uczniów, w od-
dziale przedszkolnym 41 uczniów. 

5. PSP w Jacie- 118 uczniów, 17 uczniów w oddziale 
przedszkolnym.(6-latki) 

6. Publiczne Przedszkole w Zalesiu (3-5 latki)- 47 uczniów. 
7. PSP im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie-81 

uczniów, w oddziale przedszkolnym 29 uczniów . 
8. PSP im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze- 62 

uczniów, w oddziale przedszkolnym 18 uczniów.  
Nauczycielom i pracownikom obsługi szkół, rodzicom, dzie-
ciom i młodzieży życzymy spokojnej i satysfakcjonującej 
pracy edukacyjno-wychowawczej, wytrwałości w realizacji 
ambitnych celów edukacyjnych, życzliwej i przyjaznej at-
mosfery.      P.S.  

Nowy rok szkolny 
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