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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jawornik Polski!

 Za nimi kolejny rok wspólnej samorządowej pracy na rzecz rozwoju Naszej Gminy 

i poprawy warunków życia jej mieszkańców! 

 W związku ze zwiększonym zagrożeniem wirusowym nasze bezpośrednie kontakty 

na zebraniach wiejskich zostały ograniczone, dlatego też aby przypomnieć i poinformować 

Państwa o naszych sukcesach i problemach oddajemy w Państwa ręce kolejny 

Biuletyn Gminy Jawornik Polski ! 

 Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie zwalniamy tempa, nasza gmina kolejny rok pomimo  pandemii, powodzi oraz bardzo 

niskich dochodów naszych mieszkańców (Gmina Jawornik Polski zajmuje 3 miejsce w Polsce pod względem procentowego udziału 

mieszkańców korzystających z pomocy społecznej) - jesteśmy liderem regionu pod względem wydatków inwestycyjnych.

 Potężne inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, drogowe w szybkim tempie niwelują wieloletnie opóźnienia a budowa 

żłobków, przedszkoli, obiektów sportowych, instalacji odnawialnych źródeł energii, chodników z realizacją potężnego projektu  

Rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Hadlach Szklarskich plasują Nas w czołówce wojewódzkiej 

i krajowej. 

 Sukcesy te nie spadają nam z nieba , są efektem ciężkiej pracy, ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz bardzo dobrej współpracy 

bardzo wielu osób: radnych, sołtysów,pracowników, rad sołeckich, organizacji pozarządowych a także wielkiej aktywności , zrozumienia 

i współpracy Naszych Mieszkańców. 

 Dziekuję za bardzo dobrą współpracę Zarządowi Powiatu, Zarządowi Województwa Podkarpackiego, parlamentarzystom 

i wielu innym przyjaciołom Naszej Gminy. 

Bardzo serdecznie Wam wszystkim za to dziękuję , przepraszam za to co jeszcze czeka na realizację, bo pomimo ogromnych inwestycji 

potrzeb jest jeszcze więcej aby gmina rozwijała się jeszcze szybciej i aby Naszym Mieszkańcom żyło się coraz lepiej. 
                                                                                 Serdecznie Pozdrawiam

Wójt Gminy Jawornik Polski
Stanisław Petynia 
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10 gmin, które wiedzą 

co zrobić z kasą

 Dzięki życzliwości 
R e d a k c j i  Ż y c i a 
Podkarpackiego publikujemy 
artykuł, który ukazał się w 42 
n u m e r z e ,  Ż y c i a 
p o d k a r p a c k i e g o , 
20 października 2021 roku.
 Obraz regionu, jaki 
wyłania się z najnowszego 
r a n k i n g u  d o t y c z ą c e g o 
inwestycji samorządowych, 
a  o p u b l i k o w a n e g o 
w czasopiśmie „Wspólnota”, 
nie napawa optymizmem. 
N a s z e  m i a s t a  i  g m i n y 
przeżywają kryzys i  na 
palcach jednej ręki policzyć 
m o ż n a  t e ,  k t ó r e  n i e 
z a n o t o w a ł y  s p a d k u 
w zestawieniu w stosunku do 
ubiegłorocznego wyniku. 
Zapaść dotyka szczególnie 
powiat przemyski – miasto powiatowe jest przedostatnie 
w swojej kategorii, w dziesiątce najmniej inwestujących 
gmin regionu 6 to gminy „przemyskie” i tylko wyniki 
starostwa stanowią zieloną wyspę.

 Ranking opublikowany w najnowszym wydaniu 
czasopisma „Wspólnota” opracowali Paweł Swianiewicz 
i Julita Łukomska na podstawie danych zebranych od 
samych samorządów. Ze względu na fakt, że poziom 
inwestycji samorządowych faluje, porównanie obejmuje 
trzyletnie okresy. W tym roku mówimy zatem o latach 
2018-2020.  S tandardowo autorzy  zes tawienia 
porównywali kwoty wydane na inwestycje po ich 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. To pozwala na 
w miarę sprawiedliwe, porównanie poszczególnych 
jednostek, choć nie wolno zapomnieć, że gminy wiejskie, 
miasta czy powiaty realizują inny zakres zadań. 

Średnio i jeszcze niżej…
 W tegorocznym rankingu uderza przede wszystkim 
fakt, że większość naszych samorządów straciło swoje 
ubiegłoroczne pozycje. Oczywiście są jednostki 
samorządu terytorialnego, takie jak gminy Krzywcza czy 
Stubno, które zaliczyły spory progres, ale trend jest raczej 
spadkowy, a w niektórych przypadkach, takich jak Medyka 
czy Gać, można mówić o prawdziwym tąpnięciu. Równie 
niepokojące jest to, że nasze samorządy bardzo często 
znajdują się w dolnych rejonach zestawień. Swoich pozycji 
nie musi się wstydzić Jawornik (34. wśród 1533 gmin 
w kraju), Lubaczów (32. wśród 267 miast powiatowych) 
czy – mimo znacznego spadku – Sieniawa (w ubiegłym 
roku była 31., w tym roku 81. wśród 610 miast).(...) 

Niewykorzystany potencjał?
 Na podstawie publikowanych na łamach 
„Wspólnoty” rankingów nie można wyciągać daleko 

idących wniosków, ale warto zwrócić uwagę, że wartość 
indeksu inwestycji zaskakująco rzadko idzie w parze 
z rankingami zamożności. W rankingu dochodów 
poszczególnych samorządów, który opisywaliśmy latem 
br., bardzo wysoko były np. miasto Przemyśl czy gmina 
wiejska Radymno. Dochody te nie przekładają się jednak 
w wielu przypadkach na wysoki poziom inwestycji. To 
rodzi pytanie, czy wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego wykorzystują swój potencjał, a także 
podejrzenie, że gdzieniegdzie (nikogo nie wskazujemy 
palcem, bo wymagałoby to głębszych analiz) dochody 
mogą być po prostu przejadane. Dla kontrastu dodajmy, że 
tak nie dzieje się na pewno w Jaworniku, który jako gmina 
wiejska dysponuje jednymi z największych dochodów 
i jest też liderem inwestycji w regionie.

  Powiaty w swojej własnej lidze
 Przegląd rankingu zacznijmy od powiatów. 
Stanowią one oddzielną grupę ze względu na specyfikę 
zadań, które realizują, ale i strukturę dochodów, a przy tym 
liczba ludności w przeliczeniu per capita nie działa na ich 
korzyść. Skutkuje to tym, że ich liczby nie powalają. 
Najlepszy od kilku lat powiat przemyski wydaje więc na 
inwestycje niewiele więcej niż najgorsza w całym 
zestawieniu gmina wiejska, choć przecież skala 
przedsięwzięć obu trudna jest do porównania. Za plecami 
powiatu przemyskiego bez zmian. Powiat jarosławski 
wprawdzie w rankingu zaliczył obsuwę, a powiat 

przeworski znaczący awans – w rankingu regionu zajmują 
odpowiednio 2. i 3. miejsce. Zadyszkę złapało natomiast 
starostwo lubaczowskie. Do niedawna walczyło o miano 
drugiego w regionie, teraz spadło na miejsce 4 i to 
z niemałą stratą do wyprzedającego je powiatu 
przeworskiego.

   Niewarto być dużym?
 Jak zwykle przy okazji omawiania zestawień 
„Wspólnoty” wszystkie miasta w regionie wrzucamy do 
jednego worka, choć jak zawsze podkreślamy, że jest to 
działanie dalekie od ideału – mniej więcej tak odległe, jak 
funkcje Przemyśla, a więc miasta na prawach powiatu 
i wiejsko-miejskiego, dajmy na to,Narola. Biorąc więc 
poprawkę na to, że miasta w naszym regionie różnią się 
znacznie, zauważyć należy, że małe mogą więcej. Jeśli 
chodzi o inwestycje, przodują Sieniawa, Radymno 
i Pruchnik, wydając na nie 2 razy więcej (per capita 
oczywiście) niż Jarosław czy Przeworsk i niemal 3 razy 
więcej niż Przemyśl. Spośród dużych miast naszego 
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regionu w zasadzie tylko Lubaczów nie odstaje od 
czołówki, a z małych miasteczek tylko Kańczuga 
zamykająca stawkę ustępuje stolicom powiatów.

Jawornik nie zwalnia
Wśród gmin wiejskich także spore różnice. Prowadzi, 
podobnie zresztą jak przed rokiem i dwa lata wcześniej, 
Jawornik Polski, który tempa swoich inwestycji nie 
zwalania, wydając w przeliczeniu na mieszkańca aż 
2296,88 zł, a więc przeszło czterokrotnie więcej niż 
Przemyśl i ponad trzykrotnie więcej niż np. Jarosław. 
Wysoko na tle pozostałych plasują się też gmina wiejska 
Lubaczów oraz gmina Adamówka. W zestawieniu uderza 
też ranking inwestycyjnej biedy. Najsłabsze w tym 
zestawieniu gminy – Pawłosiów i Fredropol – wydają 
około 330 zł per capita na inwestycje, a zamykająca stawkę 
Roźwienica nie przekracza nawet granicy 300 zł. 

Regres ziemi przemyskiej, rozwój lubaczowskiej?

 Uwagę przykuwa też rozkład geograficzny 
w dolnych rejonach rankingu. Gdyby nie zważać na 
różnice w charakterze funkcjonowania danej jednostki 
samorządu i zestawić suche liczby wydawane na 
inwestycje, wśród 10 najgorszych mielibyśmy zaledwie 
dwa miasta (Przemyśl i Kańczuga). Co równie 
znamienne, w tej dziesiątce znalazłoby się aż 6 
s amorządów z i emi  p rzemysk ie j ,  3  z  powia tu 
jarosławskiego i 1 z powiatu przeworskiego. O dobrej 

kondycji samorządu lubaczowskiego świadczy fakt, że 
żadnej gminy czy miasta stamtąd nie ma nawet w okolicy 
najgorszej dziesiątki. Najsłabsza w powiecie gmina 
Wielkie Oczy jest 10 pozycji wyżej w zunifikowanym 
rankingu i od 10. od końca wydaje w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca o 250 zł więcej.

Bartłomiej Pacek
 

Gmina Jawornik Polski liderem inwestycji 

w regionie

 Gmina Jawornik Polski, według rankingu 
czasopisma „Wspólnota”, zainwestowała na obszarze 
dawnego województwa przemyskiego w ciągu ostatnich 
trzech lat najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Zes t awien ie  j e s t  j ednym z  na jważn ie j s zych , 
przedstawiających aktywność samorządów w Polsce. 

 W rankingu obejmującym lata 2018-2020 średnie 
wydatki inwestycyjne w naszej gminie wyniosły 
2296,88 zł per capita (na osobę). Jawornik Polski na tle 
województwa podkarpackiego zajął 3 miejsce, natomiast 
na tle kraju 34 miejsce.                  

I. K-K 

Oferta Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Hadlach Szklarskich 

 Zespół Pałacwo-Parkowy w Hadlach Szklarskich 
dysponuje szerokim wachlarzem atrakcji, zarówno dla 
osób poszukujących spokojnego wypoczynku jak również 
dla gości preferujących aktywne spędzanie czasu. 
Największym atutem ZPP jest pałac położony w pięknej 
scenerii ogrodu z multimedialną fontanną oraz licznymi 
alejkami.  W pałacu znajduje sie 20 miejsc noclegowych 
w tym tzw. ekskluzywny apartament oraz restauracja Jawor 
oferująca polskie jadło, regionalne produkty oraz 
świadcząca usługi cateringowe.   

HUMOR:
Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki 
cementu. Spotyka go szef i pyta:
- Nie lepiej byłoby na taczce?
- Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie.
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17 czerwca  został ukończony pierwszy etap modernizacji 
budynku modrzew, obejmujący 9 pokoi oraz świetlicę. 
Aktualnie w budynku jest możliwość wynajęcia 17 pokoi 
czyli 50 miejsc noclegowych. Dodatkowym atutem jest 
możliwość skorzystania z aneksu kuchennego oraz 
świetlicy wyposażonej w bilard i telewizor. Główną 
atrakcją obiektu będzie oddany końcem 2021 roku, 
a początkiem 2022 wielofunkcyjny budynek zapewniający 
atrakcję zarówno w porze letniej jak i zimowej. W skład 
atrakcji wchodzi kręgielnia z czterema torami, ścianka 
wspinaczkowa, sauna, jacuzzi, otwarty basen ze 
zjeżdzalnią oraz wodne zabawki. Zimowym atutem ZPP 
będzie kryte lodowisko. Ponadto będzie możliwość 
skorzystania z całorocznego bufetu.

 Budynek Jadalnia jest miejscem umożliwiającym 
z o r g a n i z o w a n i a  i m p r e z  o k o l i c z n o ś c i o w y c h 
zapewniającym ponadto 15 miejsc nocleowych. Przy 
budynku Jadalni znajduje się tzw. podłoga umożliwiająca 
tańce oraz grzybek wyposażony w grilla.

 Uroku oraz ciepłego klimatu na terenie Zepołu 
Pałacowo-Parkowego nadaje staw, który 17 kwietnia 2021 
został dodatkowo zarybiony w karasie oraz amury. Stanowi 
dodatkową atrakcję dla potencjalnych klientów, dając 
możliwość odpoczynku oraz sportowego połowu. 

 Idelnym miejscem do wypoczynku będzie  
powstały w 2021 roku ogród sensoryczny, którego celem 
w zależności od części placu jest pobudzanie zmysłów 
dotyku, wzroku i słuchu. Rozrywke zapewnią 
zamontowane instrumenty oraz trampoliny. Dodatkowo 

znajdują  się tam  miejsca do odpoczynku w postaci 
ławeczek oraz hamaków.

K.S.

Zakończenie budowy kompleksu 
rekreacyjno-wypoczynkowego 

w Hadlach Szklarskich

 Budowa obiektu o wartości blisko 14 milionów 
złotych dobiegła końca. Budowa była prowadzona 
w bardzo trudnym, pandemicznym czasie. Jednak mimo 
wielu trudności kompleks został wybudowany. 

  

S t a ry  budynek  basenu  zos t a ł  p r zebudowany 
w nowoczesny kompleks z basenem, jacuzzi, wodną 
zjeżdżalnią, wodnym i suchym placem zabaw dla dzieci, 
ścianką wspinaczkową, kręgielnią, sauną, zapleczem 
gastronomicznym oraz ścieżkami edukacyjnymi 
wyposażonymi w urządzenia edukacyjne. Ogród 
zaprojektowany został z myślą o potrzebach rozwojowych 
dla osób niepełnosprawnych,  dając możliwość rozwijania 
zmysłów poprzez stymulację ośrodkowego układu 
nerwowego. Ogrody wraz ze ścieżkami sensorycznymi 
dedykowane są nie tylko dla osób niepełnosprawnych ale 
dla wszystkich innych odwiedzających kompleks. 

 Rewitalizacja obiektów kompleksu Zespołu 
Pałacowo-Parkowego objęła również fontannę 
w ogrodzie pałacowym. Na potrzeby obiektu powstał 
również parking.

M.K
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Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
na obiektach użytku publicznego

 Gmina Jawornik Polski montuje kolejne instalacje 
fotowoltaiczne na swoich obiektach. W czasie gdy ceny 
energii ciągle drożeją Gmina staje na przeciw redukując 
koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej po raz 
kolejny wykorzystując odnawialne źródła energii. 
Jesteśmy liderem wśród samorządów według statystyk 
PGE  zajmując tym samym drugie miejsce pod względem 
ilości zamontowanych instalacji fotowoltaicznych. 

 Dużo mówi się o odnawialnych źródłach energii, 
sektor zielonej i zrównoważonej gospodarki energetycznej 
przyczynia się znacząco do redukcji emisji związków 
nieprzyjaznych dla środowiska a także do redukcji 
kosztów związanych z energią elektryczną której ceny na 
przestrzeni lat są coraz większe. 

Nowe instalacje fotowoltaiczne zainstalowane zostały:

1.   Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Manasterzu, 
2. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Hadlach 
Szklarskich,
3.  Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim, 
4. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       
w Jaworniku Polskim, 
5. Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Jaworniku Polskim, 
6. Budynek Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu 
Publicznego Przedszkola Samorządowego w Hucisku 
Jawornickim, 
7.   Budynek Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu, 
8. Budynek Dziennego Domu Pobytu w Hucisku 
Jawornickim
9.  Nowo wybudowany kompleks Rekreacyjno-
Wypoczynkowy w Hadlach Szklarskich.

Łączna moc obecnie montowanych instalacji to prawie 
100 kW co może dać roczną oszczędność na wydatkach 
ok. 50 tysięcy złotych. 

M.K

Zakup zeroemisyjnego 

autobusu szkolnego 

 Gmina Jawornik Polski otrzymała dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na zakup elektrycznego autobusu 
szkolnego. Uruchomione zostały procedury przetargowe 
mające na celu wyłonić dostawce autobusu. 

  Łączna kwota dotacji to aż 2 720 000,00 zł słownie (dwa 
miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 
groszy). Zakup zeroemisyjnego autobusu poprawi nie 
tylko komfort i bezpieczeństwo dowozu uczniów do 
szkoły ale także przyczyni się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

M.K

Wsparcie policji na zakup samochodu

 
Zgodnie z zasadą, iż bezpieczeństwo 
p u b l i c z n e  j e s t  p o d s t a w ą  d o 
w ł a ś c i w e g o ,  s y s t e m a t y c z n e g o 
i zrównoważonego rozwoju kraju, 
a przez to lokalnej społeczności, Gmina 

Jawornik Polski na bazie wieloletnich doświadczeń 
wspiera  min .  Pańs twową Pol ic ję .  W związku 
z rozpoczęciem przez Biuro Logistyki Policji Komendy  
Głównej procedury zakupu nowoczesnych pojazdów 
segmentu C z napędem hybrydowym oraz samochodu typu 
SUV, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku 
zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o współfinansowanie 
wraz z innymi samorządami tej inwestycji.

 Mając na uwadze, że przedmiotowy zakup 
nowoczesnego taboru samochodowego to przede 
wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, 
Rada Gminy Jawornik Polski w oparciu o proporcję 
dotyczącą wszystkich samorządów, dnia 14-07-2021 r. 
Uchwałą Nr 332/LX/2021 przekazała pomoc finansową 
w wysokości 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 
00/100 groszy) środowiska naturalnego.

P.K.
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Kolejne miejsca w żłobkach
 Gmina Jawornik Polski pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 450 000 zł na tworzenie trzeciego żłobka 
samorządowego w ramach Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 
+2021 .

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie byłego 
ośrodka zdrowia wraz ze zmiana sposobu użytkowania na 
żłobek.

 W ramach prac wykonane zostały roboty budowlane 
polegające na wzmocnieniu fundamentów, wykonaniu 
izolacji, wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego, 
wykonanie stropów oraz posadzek, wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej. Wykonane zostały również nowe 
instalacje w całym budynku oraz zakupione niezbędne 
wyposażenie.

Nowa instytucja opieki przeznaczona będzie dla 15 dzieci.

B.Z.

Budowa punku widokowego 

w Jaworniku-Przedmieście 
 W dniu 23 lipca 2021 roku Gmina Jawornik Polski 
podpisała z Województwem Podkarpackim umowę 
o dofinansowanie utworzenia punktu widokowego na 
działce o numerze 1193/3 w miejscowości Jawornik-
Przedmieście.

    

 

  W ramach tej umowy, nasza gmina otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 12 tysięcy złotych na wykonanie 
zadaszonego tarasu widokowego, na którym umieszczone 
zostały ławki oraz stoliki przeznaczone do użytku dla osób 
odwiedzających. Nowopowstała przestrzeń jest 
ogólnodostępnym miejscem, służącym organizowaniu 
spotkań plenerowych i stanowiącym atrakcyjny 
turystycznie punkt, z którego podziwiać można w pełnej 
krasie piękno naszej okolicy. Swój udział w powstaniu 
punktu widokowego wniosło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Jawornika Polskiego, którego członkinie po ukończeniu 
prac konstrukcyjnych uprzątnęły i zadbały o estetykę 
miejsca. Całkowity koszt wykonania tarasu wyniósł 
łącznie 42 tysiące złotych, z czego środki gminne stanowią 
30 tysięcy złotych.

J.J.

Kompleksowe przeglądy gwarancyjne 

dróg w 2021 roku

 W ostatnich dniach września oraz początkiem 
miesiąca października na terenie Gminy Jawornik Polski 
przeprowadzono kompleksowe przeglądy dróg gminnych 
będących w okresie gwarancji. 

  Zakres przeglądów dotyczył sprawdzenia stanu 
technicznego ciągów dróg gminnych oraz odcinków dróg 
remontowanych w latach 2016 do 2020 przez 
przedsiębiorstwa budownictwa drogowego wyłonione 
w trybie zamówień publicznych w ilości – 14 firm.

 Ogółem sprawdzono stan techniczny – 55 
odcinków dróg gminnych remontowanych w latach 2016 
do 2020. 

 W przeglądach wzięli udział przedstawiciele Gminy 
Jawornik Polski: Kierownik Referatu Gospodarczego oraz 
pracownik merytoryczny, przedstawiciel wykonawcy prac 
oraz inspektor nadzoru. 

 Na okoliczność przeglądów spisano protokoły 
zawierające stwierdzone usterki wraz z terminem 14 - 
dniowym ich usunięcia.

 Jedynie na 17-stu odcinkach dróg gminnych (około 
30% kontrolowanych) nie stwierdzono usterek 
wymagających naprawy. Pozostałe drogi wymagały 
remontu bieżącego w tym wymiany odcinkowej 
nawierzchni bitumicznej oraz uszczelnienia pęknięć 
poprzecznych i podłużnych nawierzchni asfaltem przy 
użyciu remontera. 

  R.L.

Kontynuacja budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – 

Grabownica Starzeńska w miejscowości 
Manasterz w 2021 roku

 Gmina Jawornik Polski zawarła porozumienie 
z Województwem Podkarpackim w Rzeszowie celem 
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partycypacji w kosztach budowy chodnika dla pieszych 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości 
Manasterz. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika dla 
pieszych przy drodze wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin 
– Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Manasterz 
strona prawa wraz z kanalizacją deszczową.

 Wartość aktualnie wykonywanych robót wyniesie 
ponad 576 000,00 zł w tym środki przekazane z budżetu 
Gminy Jawornik Polski to kwota 303 285,83 zł.

 Wykonanie kolejnego odcinka chodnika dla 
pieszych w miejscowości Manasterz na bardzo krętym 
odcinku drogi wojewódzkiej poprawi bezpieczeństwo 
pieszych w ruchu drogowym, co stanowi podstawowy cel 
zarządcy drogi tj. Podkarpackiego Zarządu Dróg  
Wojewódzkich w Rzeszowie jak też Gminy Jawornik 
Polski.

R.L.

Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Hadle Szklarskie, 

Widaczów, Jawornik Polski 

 Rok 2021 był kolejnym rokiem budowy 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Jawornik Polski. 

Zakres prac obejmował wykonanie kanału głównego 
w miejscowościach Hadle Szklarskie, Widaczów 
i Jawornik Polski i stanowił kontynuację zadania 
inwestycyjnego którego celem jest skanalizowanie terenu 
Gminy Jawornik Polski.

Łącznie wykonano: 

 ponad 2 km kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 
Fi 250 mm, kanalizacji tłocznej o średnicach Fi 90 mm, 
110 mm, 140 mm razem – 1, 3 km 

 5 przepompowni ścieków w tym w miejscowości 
Widaczów – 2 sztuki (WP-1, WP-2) oraz w miejscowości 
Jawornik Polski – 3 sztuki (JP-1, JP-2, JP-4)

 Prace kanalizacyjne zostały wykonane metodami 
wykopu otwartego oraz przewiertami sterowanymi. 
Przepompownie  śc ieków zos ta ły  wyposażone 
w monitoring GPRS i zasilanie energetyczne.

 Wartość wykonanych prac wyniosła – 1 192 
931,55 zł, z czego Gmina Jawornik Polski pozyskała 
dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie – 937 481, 00 zł.

R.L.

Budowa i modernizacja 

dróg dojazdowych

 Gmina Jawornik Polski jak co roku podjęła się 
modernizacji i budowy dróg do gruntów rolnych. Sieci dróg 
są ważnym elementem ułatwiającym komunikację 
mieszkańców w życiu codziennym.

Nowo wybudowane drogi: 

 Obręb : Hadle Szklarskie 

 Obręb : Hucisko Jawornickie

 Łączna kwota inwestycji to 120 419,46 zł 

(sto dwadzieścia tysięcy czterysta dziewiętnaście 
złotych 46/100 groszy). 

M. K.
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Klaster Energii 

Pogórza Dynowskiego 
 W dniu 6 sierpnia 2021 roku Gmina Jawornik 
Polski, wraz z Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Dynów 
oraz Gminą Hyżne nawiązały współpracę w ramach 
utworzonego Klastra Energii Pogórza Dynowskiego. 

Inicjatywa ta pozwoli naszym gminom na sprawniejsze 
pozyskiwanie środków przeznaczonych na zakup instalacji 
i urządzeń zielonej energii. Rezultatem będzie zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego naszej okolicy oraz 
obniżenie kosztów energii, na którym skorzystają nasi 
mieszkańcy, przedsiębiorcy i podmioty publiczne. 
Utrzymanie dobrej jakość naszego powietrza poprzez 
zmniejszenie tzw. niskiej emisji, a także poprawa 
atrakcyjność naszych terenów dla inwestorów. 

J.J.

METALSPRZĘT - BYŁA DOTACJA ALE 
NIE BYŁO WYKONAWCY

 W 2021 roku Gmina Jawornik Polski złożyła wniosek 

o uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu 

,,Utworzenie mieszkań chronionych w ramach rozbudowy, 

przebudowy i nadbudowy budynku administracyjnego zakładu 

Metalsprzętu w Jaworniku Polskim” przygotowanego na bazie 

zakupionego budynku biurowca Metalsprzętu w Jaworniku 

Polskim .

 Zostały zaplanowane wykonanie mieszkań chronionych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość prac objętych 

wnioskiem wyszacowano na kwotę 1 826 284,85 zł brutto.

 Gmina uzyskała wsparcie w wysokości 960 000 zł 

w ramach dofinansowania, została przygotowana procedura 

przetargowa, ogłoszono przetarg, jednak do terminu składania 

ofert tj 22.07.2021 nie wpłynęła żadna oferta .

Powtórzono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert 

do 25.08.2021 roku, jednak znów nie złożono żadnej oferty, 

w związku z powyższym została przekazana informacja do 

Wojewody Podkarpackiego o braku oferentów i braku możliwości 

zrealizowania planowanego przedsięwzięcia, które w znaczny 

sposób poprawiłoby możliwość zabezpieczenia prze gminę 

mieszkań chronionych na terenie naszej gminy, a tym samym 

przyczyniłoby się do poprawy estetyki i funkcjonowania 

zakupionego budynku Metalsprzętu .

  Gmina posiada projekt budowlany pozwalający na jego 

rozbudowę 15 mieszkań socjalnych oraz domu dziennego pobytu 

dla osób starszych. Obecnie prowadzone są intensywne działania 

aby sfinalizować inwestycje w najbliższym czasie.

A.C.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

  W dniu 30 czerwca 2021 roku Rada Gminy Jawornik 
Polski podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Jawornik Polski do opracowywania Strategii Gminy 
Jawornik Polski na lata 2022-2031 oraz określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu strategii , w tym trybu konsultacji.
 Za opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Jawornik Polski na lata 2022-2031 zwanego dalej 
„Strategią” odpowiedzialny będzie Zespół ds. opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Jawornik Polski, powołany 
Zarządzeniem Wójta Gminy Jawornik Polski. 
  Zespół ten będzie współpracował z firmą 
zewnętrzną - ekspertem zewnętrznym, który będzie 
moderował proces opracowania projektu Strategii.
 Proces ten odbędzie się z udziałem mieszkańców, 
lokalnych liderów społeczno-gospodarczych, w trybie 
warsz ta tów konsul tacy jnych ,  podczas  k tórych 
wypracowane zostaną m.in. cele strategiczne, kierunki 
działań, wskaźniki.
 Procedura trybu opracowania projektu Strategii 
będzie uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ 
na jej przebieg. Harmonogram prac nad opracowaniem 
projektu Strategii obejmuje:

  W procesie programowania i opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Jawornik Polski na lata 2022-2031 bardzo 
istotną rolę odegrają konsultacje społeczne, mające na celu 
zbudowanie sprawnego modelu organizacyjnego dla 
realizacji założonych celów na obszarze Gminy Jawornik 
Polski.
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Wiedza o tym, co myślą mieszkańcy na temat naszej gminy, 
priorytetów działania i oczekiwań naszej gminy, a także 
lokalnych problemów stanowi cenną wskazówkę przy 
tworzeniu nowej Strategii.W związku z tym  w dniu 13 
sierpnia 2021 roku zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Jawornik Polski badanie 
ankietowe pozwalające na  aktywne włączenie się w prace 
nad dokumentem strategicznym jakim jest Strategia.
 W dniu 20 sierpnia 2021 roku Zarządzeniem nr 
86/2021 Wójt Gminy Jawornik Polski powołał ,,Zespół 
Roboczy ds. Strategii” w celu opracowania Strategii 
Gminy Jawornik Polski na lata 2022-2031 zwanego dalej 
,,Strategią”. Przyjęto uspołeczniony sposób pracy nad 
strategią, co oznacza udział w pracach przedstawicieli 
Rady Gminy oraz szerokiej reprezentacji różnych 
podmiotów i grup społeczności Gminy Jawornik Polski. 
Prace będą prowadzone w Zespole Roboczym ds. 
Strategii, który będzie podzielony na trzy podzespoły:
- podzespół ds. społecznych,
- podzespół ds. zasobów i potencjałów Gminy,
- podzespół ds. gospodarczych i promocji Gminy.

 W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy 
wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378). 
Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu 
dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju 
i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie 
efektywności programowania i realizacji strategii, polityk 
i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu 
zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania 
systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej 
i lokalnej. 
 Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie 
krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla 
strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe 
uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu 
m e r y t o r y c z n e g o .  D z i ę k i  t e m u  g m i n a  m o ż e 
przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym 
d o k u m e n t e m  s t a n o w i ą c y m  e l e m e n t  n o w e g o 
zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, 
a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 
 Obecnie Gmina Jawornik Polski nie posiada 
aktualnej Strategii Rozwoju Gminy więc zasadnym jest 
biorąc pod uwagę powyższe zapisy i unormowania 
przystąpienie do przygotowania tego strategicznego 
dokumentu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego 
włączania się w przygotowywanie i opracowywanie 
,,Strategii”.

                                                           A.C.     

 

Współpraca samorządów
 Gmina Jawornik Polski oraz Miasto Gdańsk nawiązało 

współpracę ubiegłego roku. Owocem jej jest m.in. wymiana 
dzieci i młodzieży szkolnej.

 W wyniku przeprowadzonych uzgodnień udało się 

zorganizować kolonię dla naszych dzieci w Gdańsku. 

Z wypoczynku letniego w nadmorskich terenach skorzystało 90 

uczniów pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek w 

Manasterzu w ramach dwóch tur. Natomiast młodzież z Gdańska 

korzystała z malowniczych terenów Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Hadlach Szklarskich oraz zaplanowanych dla nich 

atrakcji w pobliskich miejscowościach.

 W związku z prowadzoną współpracą  Pani Aleksandra 

Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska, gościła na terenie naszej 

gminy. Była to okazja do złożenia podziękowań za wsparcie 

okazane po powodzi oraz rozmowa o dalszej współpracy.                                                                    

                              B.Z.
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AKCJA ODŚNIEŻANIE

 W trakcie trwania okresu zimowego na przełomie 
2020/2021 roku była prowadzona bardzo intensywna akcja 
odśnieżania oraz utrzymania przejezdności dróg gminnych 
na terenie Gminy Jawornik Polski.
Sprzęt, będący na stanie bazy sprzętowej w Jaworniku 
P o l s k i m ,  o d  w c z e s n y c h  g o d z i n  p o r a n n y c h                                 
i nocnych był zaangażowany w utrzymanie przejezdności 
oraz odśnieżanie dróg stanowiących dojazd do domostw 
w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy 
Jawornik Polski .

 Prace te wymagały dużego zaangażowania ze strony 
pracowników jak i sprzętu, a co za tym idzie poniesiono 
duże nakłady finansowe z budżetu gminy związane 
w utrzymywaniem przejezdności dróg na jak najwyższym 
poziomie dającym możliwość korzystania z dróg 
gminnych, parkingów i miejsc postojowych oraz 
zabezpieczenia  w mater ia ły  dające możl iwość 
mieszkańcom we własnym zakres ie  uzyskania 
przejezdności na odcinkach dróg w ekstremalnych 
warunkach pogodowych jakich w tym okresie zimowym 
nie brakowało.     
              A.C.

Nasi stypendyści

 Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie na 
zakończenie roku szkolnego 2020/2021, którym udało się 
osiągnąć średnią ocen co najmniej 4,5 Wójt Gminy 
Jawornik Polski przyznał stypendia za wyniki w nauce.
 

 Zgodnie z Uchwałą Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy 
Jawornik Polski z dnia 31.05.2019 warunkiem niezbędnym 
było tylko złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy 
w terminie 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej.
 Jest to forma docenienia młodego pokolenia za 
podjęte starania w nauce. Wysokość stypendiów jest zależna 
od rangi osiągnięć, jak również finansowych   od środków 
zabezpieczanych corocznie w budżecie gminy. 
Gratulujemy zarówno dzieciom jak i rodzicom, którzy 
wkładają wielki wkład w wychowanie i edukację swoich 
pociech.                                                                          A.J.

 Lokalna Grupa Działania 

„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

 Działalność LGD w 2020 roku przedstawiała się 
następująco.:

Przeprowadzono siedem konkursów na obszarze LGD. Tematyką 
było:

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska w tym propagowanie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Do biura LGD wpłynęło 66 prac plastycznych 
w odpowiedzi na konkurs.

 Ogłoszony został nabór  wniosków o udzielenie wsparcia 
finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw w tworzeniu 
miejsc pracy.  W wyznaczonym terminie wpłynęło 14 wniosków, 5 
z nich wybrano do dofinansowania przyznając premię po 60 000 zł.

 Ogłoszony również został nabór wniosków o udzielenie 
wsparc ia  na  Rozwi jan ie  in f ras t ruk tury  spo łeczne j . 
Dofinansowanie otrzymało 15 wniosków złożonych przez sektor 
finansów publicznych na kwotę 290 000 zł.

Na grudzień br. planowane są do ogłoszenia kolejne nabory 
wniosków zarówno dla osób prywatnych jak i jednostek 
samorządu.

B.Z.
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HUMOR:

Żona do męża: 
-  Zobacz, ja muszę prać , prasować , sprzątać , 
nigdzie nie mogę wyjść, czuję się jak kopciuszek 

A mąż na to: 
-  A nie mówiłem, że ze mną 
będzie Ci jak 
w bajce ?  



Konferencja PGE

 Konferencja PGE , która odbyła się w Radymnie 
w  p a ź d z i e r n i k u  b r  m i a ł a  n a  c e l u  z a p o z n a n i e                                         
i przedstawienie samorządom planów rozwoju i działań 
związanych z siecią elektroenergetyczną funkcjonująca, 
w obrębie poszczególnych samorządów.

Szczególną uwagę zwrócono w zakresie przygotowania się 
do nowych projektów dotyczących rozwoju i rozbudowy 
Odnawialnych Źródeł Energii ,możliwościom wykonania 
przyłączy  nowych instalacji fotowoltaicznych do sieci 
elektroenergetycznej i wypracowania wariantów rozwiązań 
technicznych umożliwiających przyłączenie dużej ilości 
instalacji fotowoltaicznych do sieci niskiego napięcia.

 Z danych PGE Zamość wynika ,że Gmina Jawornik 
Polski jest na drugim miejscu pod względem nasycenia 
instalacjami fotowoltaicznych względem istniejących 
gospodarstw domowych na terenie gminy.

Istotnym elementem tej konferencji było też przedstawienie 
na forum konferencji informacji o zawiązaniu we 
współpracy z ościennymi Gminami z udziałem Gminy 
Jawornik Polski Klastra Energii Pogórza Dynowskiego, 
którego celem jest pozyskanie środków na inwestycję 
związane z OZE a w szczególności na montaż instalacji 
OZE, magazynów energii wśród mieszkańców gminy oraz 
przedsiębiorstw.Współpraca i rzetelne informowanie 
o możliwościach rozwoju na tym etapie jest niezbędne do 
optymalnego przygotowywania wniosków i dalszej 
współpracy w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii. 

A.C.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

 W dniu 28.04.2021r. uroczyście wjechał do remizy 
długo wyczekiwany samochód ratowniczo – gaśniczy 
IVECO EURO CARGO dla jednostki OSP w Hucisku 
Jawornickim. 

 Samochód został zakupiony przez Gminę Jawornik 
Polski za kwotę prawie 100 000.00 zł. Przeszedł procedurę 
certyfikacji i nasi dzielni druhowie mogą służyć 
mieszkańcom pomocą z lepszym, profesjonalnym 
sprzętem. 

  „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”

E.Ł.

VI ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 W niedzielę 19.09.2021r. w remizie OSP w Gaci 
odbył się VI Zjazd Delegatów Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP. Zjazd poprzedziła uroczysta msza św., 
na której poświęcony został Sztandar ufundowany przez 

Społeczeństwo Powiatu Przeworskiego i przekazany Dh 
Franciszkowi Augustynowi – Członkowi Prezydium 
Zarządu Głównego ZOSP RP, a następnie wręczył go 
Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dh 
Wiesławowi Kubickiemu.W zjeździe uczestniczyli 

HUMOR:
Pyta się komar komara: 
- Jak Ci idzie nauka latania ? 
- Dobrze. Jak mnie ludzie widzą, to klaszczą 

źródło: sieniawa.pl
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 delegaci, Prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu 
Powiatu Przeworskiego oraz zaproszeni goście. Naszą 
Gminę reprezentowali wybrani druhowie: Antoni 
Pawełek, Stanisław Petynia, Artur Gmyrek, Bogdan 
Burek, Grzegorz Trybucki, Wojciech Hałys, Sławomir 

Żak, Janusz Batycki. W dalszej części zjazdu zostały 
przyznane odznaczenia PAŃSTWOWE, RESORTOWE, 
KORPORACYJNE za wieloletnią ofiarną działalność na 
rzecz  ochrony  przec iwpożarowej ,  d la  dobra 
społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzją 
Prezydenta Andrzeja Dudy Brązowym Krzyżem zasługi 
oznaczonych spośród wielu zostali dwaj druhowie 
z terenu Naszej Gminy:

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jaworniku 
Polskim – Dh Stanisław Petynia

Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jaworniku 
Polskim, Prezes OSP Widaczów – Dh  Artur Gmyrek

Następnie Dh Wiesław Kubicki rozpoczął VI Zjazd 
Delegatów Powiatu Przeworskiego. Przewodniczącym 
Zjazdu wybrano Dh Dar iusza Homę i  nadano 
ustępującemu Prezesowi Wiesławowi Kubickiemu tytuł 
Prezesa Honorowego oraz wybrano nowe władze.

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

 Prezes - Paweł Wajhajmer

 Wiceprezes - Andrzej Żygadło

 Wiceprezes - Eryk Ceglak

 Sekretarz - Krzysztof Machała

 Skarbnik - Leszek Flak

Członek prezydium - Starosta Przeworski Bogusław Urban

 Członek prezydium - Komendant Powiatowy PSP st. kpt. 
Marcin Lachnik

 Członek zarządu - bryg. Dariusz Homa – Dowódca JRG 
PSP Przeworsk

 Członek zarządu - Robert Brzyski

 Członek zarządu - Zdzisław Sęk

 Członek zarządu - Antoni Pawełek

 Członek zarządu - Stanisław Petynia

 Członek zarządu - Robert Ryzner

 Członek zarządu - Tomasz Baran

 Członek zarządu - Ryszard Wroński

 Członek zarządu - Jan Wilk

 Członek zarządu - Bogdan Głąb

 Członek zarządu - Daniel Krawiec

 Członek zarządu - Adam Woś

 Członek zarządu - Barbara Matyja

 Członek zarządu - Ryszard Jędruch

 Członek zarządu - Tomasz Bury

 Członek zarządu - Damian Hejnosz

 Członek zarządu - Jan Telega

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Nowak

Wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej - Stanisław Kłos

Sekretarz  Komisji Rewizyjnej  - Artur Gmyrek

Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zostali:

Dh Paweł Wajhajmer, Dh Andrzej Żygadło, Dh Eryk Ceglak

ZJAZD GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 17.07.2021 r. w Zespole Pałacowo Parkowym 
w Hadlach Szklarskich odbył się Zjazd Gminnego Związku 
OSP RP  w Jaworniku Polskim. Uczestniczyli w nim 
delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo – 
wyborczych ze wszystkich siedmiu OSP działających na 
terenie gminy, zarząd Gminnego Związku OSP RP w  oraz 
zaproszeni goście:

 Dh Wiesław Kubicki – Prezes Zarządu Powiatowego OSP 
RP w Przeworsku

 Dh Tomasz Dzień – Wicekomendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Przeworsku

 Dh Stanisław Tomalski – Honorowy Prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP w Jaworniku Polskim 

 W czas ie  ob rad  z łożono  sp rawozdan ie 
z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych 
uchwałach: udzielono absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, powołanie w każdej jednostce 
MDP. Obradom przewodniczył dotychczasowy Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jaworniku 
Polskim – Stanisław Petynia. 

 Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału 
Gminnego, który na posiedzeniu ukonstytuował się 
następująco: 

  Prezes Zarządu Gminnego – Stanisław Petynia 

  Wiceprezes Zarządu Gminnego – Artur Gmyrek

  Komendant Gminny OSP – Antoni Pawełek

  Sekretarz – Bogdan Burek

  Skarbnik- Chohura Karol

  Komisja Rewizyjna: 

  Przewodniczący - Marek Gomułka

  Zastępca Przewodniczącego – Żak Anna

  Członek – Olejarz Marek

  Członek – Koba Marian

  Członek – Kaszuba Stanisław

   Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Stanisław 
Petynia, Antoni Pawełek 

 Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP: Stanisław Petynia, Antoni Pawełek, Artur Gmyrek, 
Bogdan Burek, Grzegorz Trybucki, Wojciech Hałys, 
Sławomir Żak, Janusz Batycki. 

100 rocznica powstania 

jednostek OSP

W niedzielę 01.07.2021r. w ramach obchodów 100-lecia 
Związku OSP RP, odbyła się XXVI Podkarpacka 
Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej 
i Matki Bożej Kalwaryjnej w Kalwarii Pacławskiej. 
W wydarzeniu wzięli udział Strażacy z naszej Gminy oraz 
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Przewodniczący Gminnego Zarządu OSP RP Stanisław 
Petynia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w intencji podkarpackich Strażaków. Następnie odbył się 
uroczysty apel z okazji jubileuszu 100-lecia Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przy tej okazji 
złożono szereg podziękowań społeczności strażackiej 
przybyłej do Kalwarii Pacławskiej z terenu całego 
województwa podkarpackiego. Szczególnie zasłużone 
osoby odznaczone zostały odznaczeniami związkowymi. 

INWESTYCJE W OSP II MIEJSCE W POWIECIE

 Podczas VI Zjazdu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP Prezes Wiesław Kubicki przedstawił 
część sprawozdania inwestycyjnego w Powiecie 
Przeworskim. Zawsze jest to okazja do porównania 
poszczególnych Gmin i progresów jakie zrobiły. Warto 
nadmienić, że chodzi o 5 letni okres kadencyjny. W całym 
powiecie zakupiono 21 samochodów zarówno nowych jak 
i używanych. Najwięcej zakupiła Gmina Jawornik Polski 5 
samochodów, później są Gminy Sieniawa i Tryńcza po 3 
samochody. Jeżeli chodzi o nakłady finansowe: są to m. in. 
(remonty remiz, zakup samochodów, sprzętu, szkolenia, 
itd.) to jesteśmy na II miejscu w Powiecie, z kwotą 3 030 
000.00 zł wyprzedza nas Gmina Zarzecze, która 
zainwestowała na Ochronę Przeciwpożarową 4 800 000.00 
zł, na III miejscu jest Gmina Tryńcza – 2 400 000.00 zł, 
kolejna jest Gmina Kańczuga – 1 800 000.00 zł, Sieniawa 1 
700 000.00 zł, Przeworsk – 1 600 000.00 zł. Natomiast 
Gminy z którymi tak naprawdę możemy się porównywać 
pod względem ilości mieszkańców, wielkości budżetu to 
Gmina Gać, która zainwestowała 650 000.00 zł oraz 
Adamówka 450 000.00 zł. Sprawność bojowa w naszej 
Gminie znacznie się poprawiła. Wpływ na to mają 
zarówno inwestycje jak i ciężka praca naszych druhów za 
co serdecznie dziękujemy. 

Szczepienia  w Gminie 

(wysoka frekwencja szczepień.)

 Gmina Jawornik Polski w Top 20 Podkarpacia. 
Jesteśmy jedna z najlepiej wyszczepionych Gmin na 
Podkarpaciu. Konkurujemy z tymi dużymi, średnimi jak 

i zarówno małymi Gminami. Na nasz sukces pracują 
zorganizowane przez NZOZ na stałe 2 punkty szczepień, 
organizacje pozarządowe wiele akcji promocyjnych m. In. 
Pikniki i festyny. Szczególne podziękowania należą się dla 
naszej Radnej Joanny Jurkiewicz, która zawodowo 
związana jest ze służbą zdrowia za przeprowadzenie wielu 
indywidualnych rozmów (można liczyć w setkach) 
profesjonalnie informujących o szczepieniach. Możemy 
być dumni że mamy tak świadomą i odpowiedzialną 
społeczność. Wszystkim mieszkańcom życzymy zdrowia 
w tym trudnym okresie. 

Samochód widmo

 W czasie ubiegłorocznej powodzi wóz bojowy 
z OSP Jawornik Polski został zalany. W związku 
z powyższym Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Promesę 
na podstawie której OSP Jawornik Polski otrzymało 
zupełnie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy oraz Urząd 
Gminy już wcześniej zapewnił wkład finansowy na zakup 

lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz 
z wyposażeniem. Jednostka OSP Jawornik Polski miała 
otrzymać dwa nowe wozy w związku z czym zapewniała, że 
jeśli tylko będzie w ich posiadaniu podejmą rozsądną 
decyzję co do przekazania „zalanego” wozu innej jednostce 
OSP z terenu Gminy Jawornik Polski. W międzyczasie 
Jednostka OSP Widaczów wystąpiła z prośbą o przekazanie 

auta. Niestety minął już ponad rok i jak nie było rozsądnej 
decyzji o przekazaniu auta tak nie ma po dzień dzisiejszy. 
Oficjalnie samochód jest zagarażowany ale gdzie dokładnie 
to  wie  ty lko  Jednos tka  OSP Jawornik  Polski . 
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Ogólnodostępne zaplecze rekreacyjne 

w Jaworniku Polskim
 W kwietniu 2021 r. zakończono inwestycje 
pn. Budowa ogólnodostępnego zaplecza rekreacyjnego 
w Jaworniku Polskim.  Wartość  robót  wyniosła 
319 187,03 zł, a środki finansowe przyznane przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego na realizację operacji 
wyniosły ok. 169 335,00 zł.  

 Ob iek t  j e s t  mie j scem ogó lnodos tępnym 
utworzonym w celu aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Mieszkańcy mogą korzystać z niego o dowolnej porze. 

D.C.

Sklep Spożywczy w Manasterzu 

 Uruchomienie sklepu spożywczego to jedna 
z najczęstszych koncepcji, w sytuacji gdy ktoś chce 
spróbować swoich sił w biznesie, z takim też zamiarem 

Spółdzielnia weszła w rok 2021 r., myśląc poważnie 
o przygodzie z handlem detalicznym w sieci franczyzowej. 
Pierwotne plany wiązały się z otwarciem sklepu sieci 
Groszek w miejscowości Hadle Szklarskie, były już 
pierwsze rozmowy, projekt, analizy finansowe, wskazówki 
i porady. Wszystkie działania  zostały jednak zablokowane, 
ponieważ część mieszkańców wsi Hadle Szklarskie nie 
chciała tego sklepu, uznając, że sala weselna w Remizie 
OSP jest dla nich bardziej potrzebna. 
Spółdzielnia jednak nie poddała się, według ekspertów 

własny biznes wciąż się opłaca, naprzeciw wyszli Radni 
i mieszkańcy miejscowości Manasterz. I tak 10 lipca 2021 r. 
Spółdzielnia Socjalna JAWOR uroczyście otworzyła sklep 
samoobsługowy sieci Groszek w miejscowości Manasterz. 
Dziś jesteśmy razem z Naszymi mieszkańcami i działamy 
lokalnie na terenie Naszej Gminy, ponieważ większość 
konsumentów robi codzienne zakupy blisko swojego domu. 

M.S.

Przedszkola pod JAWOREM
 

 Od września Spółdzielnia Socjalna JAWOR 
prowadzi punkty przedszkolne „PRZEDSZKOLE  POD 
JAWOREM” na terenie Gminy Jawornik Polski. Lokale 
gdzie dotychczas odbywały się zajęcia nauczania 
przedszkolnego trzeba było dostosować do obowiązujących 
przepisów sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych 
itp., Dlatego niezbędne były duże nakłady finansowe aby 
móc rozpocząć działalność z dniem 1 września 2021 r. Już od 
sierpnia ruszyły remonty w istniejących placówkach, 
wykonane zostały takie prace jak: wydzielenie stref 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oświetlenie 
ewakuacyjne, remonty sal dydaktycznych poprzez 
malowanie,  renowację podłóg oraz doposażenie 
w niezbędny sprzęt. Ze względu na dużą liczbę dzieci 
w wieku przedszkolnym utworzono siedem punktów 
przedszkolnych, w tym: 
4 punkty przedszkolne w miejscowości Jaworniku Polski, 
2 punkty przedszkolne w miejscowości Manasterz oraz 
1 punkt przedszkolny w miejscowości Hadle Szklarskie. 
 Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, 
przedszkole jest  nieodpłatne,  cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. W niektórych 
punktach przedszkolnych już brakuje miejsc, a dzieci 
chętnie i miło spędzają czas. 

M.S. 

HUMOR:
- Jasiu, dlaczego twój kot nie ma 
ogona ? 
- Bo jest głuchy. 
- Jak to ? 
- Leżał na trawniku i nie słyszał 
kosiarki ... 
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16 września 2021 roku w Jaworniku 

Polskim odbył się VI Zjazd Rodziny Szkół 
noszących imię Jana Pawła II 

Archidiecezji Przemyskiej.

  W  z j e ź d z i e  u c z e s t n i c z y l i  d y r e k t o r z y 

i przedstawiciele 17 szkół i placówek oświatowych 

noszących imię Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. 

Były to Szkoły Podstawowe w: Chałupkach, Jasienicy 

Rosielnej, Kraczkowej, Piwodzie, Zarzeczu, Klimkówce, 

Drohojowie, Baligrodzie, Rączynie, Łękach Dukielskich, 

Łańcucie, Pobiednej, Świebodnej oraz Zespół Szkół 

w Jasionce, Przedszkole Gminne w Iwoniczu Zdroju, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu.  

Na spotkaniu gościliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół 

Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w osobach: 

pani  przewodnicząca  zarządu  Nina  Ki t l ińska , 

wiceprzewodniczący zarządu dr Rafał Czupryk, sekretarz 

dr Krzysztof Warchoł oraz pan Zbigniew Inglot a także pan 

Marian Penar – przedstawiciel Społecznej Rady 

Ogólnopolskiej  Rodziny Szkół noszących imię 

Jana Pawła II.

 Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele 

parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku 

Polskim, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal. 

W wygłoszonej homilii Metropolita Przemyski ukazał, jak 

ważną rolę w procesie wychowania odgrywają nauczyciele, 

którzy dla młodego pokolenia powinni być świadkami 

i autorytetami.                                         

 W wyg łoszonym s łowie  powoła ł  s i ę  na 

bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła 

II. Obie postacie uczą nas miłości do Boga, Ojczyzny 

i drugiego człowieka.

  Po modlitwie w asyście Orkiestry Dętej z Wysokiej 

nastąpił przemarsz do budynku Urzędu Gminy – Technitex. 

Serdeczne słowa powitania dla zaproszonych gości oraz 

wszystkich przedstawicieli szkół skierowała dyrektor 

szkoły Romana Dubas ( gospodarz spotkania). Następnie 

młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Jaworniku Polskim przedstawiła program artystyczny 

poświęcony swojemu Patronowi. 

 Kolejnym punktem zjazdu Rodziny Szkół 

noszących imię Jana Pawła II było wystąpienie Krzysztofa 

Majkowskiego, przewodniczącego Społecznej Rady, który 

dziękował za możliwość wspólnego spotkania się po 

prawie 2 latach przerwy, którą spowodowała sytuacja 

pandemii, przedstawił zakres działań Rodziny na 

przestrzeni tego czasu, gdzie działania przeniesione zostały 

do Internetu. 

 Na spotkaniu głos zabrali również: Wójt Gminy 

Jawornik Polski – pan Stanisław Petynia, który objął 

patronatem to wydarzenie, Podkarpacki Wicekurator 

Oświaty – pan Stanisław Fundakowski  oraz pani Nina 

Kitlińska.

 Po wspólnym obiedzie w ramach zjazdu odbyło się 

robocze spotkanie Arcybiskupa Adama Szala z dyrektorami 

i przedstawicielami Stowarzyszenia, którego celem jest 

ustalenie wspólnych działań poświęconych patronowi oraz 

kolejnych spotkań rodziny szkół.

 W dniach 6-7 października uczniowie i opiekunowie 

uczestniczyli w XXI spotkaniu Ogólnopolskiej Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. 

 W drodze do Częstochowy odwiedziliśmy 

Sanktuarium Jana Pawła II i Bazylikę Miłosierdzia 

w Krakowie, gdzie była możliwość modlitwy przy 

relikwiach oraz zwiedzania. Podczas pobytu na Jasnej 

Górze uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy 

Matki Bożej Królowej Polski  oraz wraz   z sztandarem we 

Mszy Świętej na wałach jasnogórskich. Modląc się u stóp 

jasnogórskiej Pani włączyliśmy się w narodowe 

dziękczynienie za Prymasa Tysiąclecia w roku beatyfikacji 

kardynała Stefana Wyszyńskiego.Z okazji obchodów XXI 

Dnia Papieskiego pod hasłem ,, Nie  lękajcie się '' 10 

października uczniowie i harcerze wystąpili na scenie 

Politechniki Rzeszowskiej z programem artystycznym 
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przypominającym sylwetkę Jana Pawła II. Dziękujemy ks. 

dr Rafałowi Flakowi za zaproszenie i możliwość 

uświetnienia swoim występem uroczystości. 

Woda za makulaturę

 „Woda - jeśli nie ma jej w pobliżu, w grę wchodzą 
dwa wyjścia: zdobyć ją albo umrzeć”. Niemiec zużywa 120 
litrów wody dziennie, Polak zużywa średnio 110 litrów, 
Włoch 245 litrów, a ile litrów wody zużywa mieszkaniec 
Sudanu Południowego? Za mało! Około 20-30 litrów 
dziennie i to mieszkańcy tych rejonów stają przed 
codziennym wyborem zdobycia jej lub śmierci. Uważa się, 
że 50 litrów wody to zdecydowane minimum, aby spełnić 
podstawowe potrzeby ludzkie. Mieszkańcy Sudanu oraz 
innych krajów afrykańskich często zmuszeni są migrować 
z miejsca na miejsce, aby znaleźć wodę zdatną do picia, 
narażając się na wiele niebezpieczeństw. Mając na uwadze 
tę sytuację, 9 czerwca 2012 roku na terenie miasta 
Przeworsk powstała wspaniała inicjatywa zbiórki 
makulatury na studnie w Sudanie. Pierwsza taka studnia 
dzięki wolontariuszom powstała już w 2013 roku 
w Sudanie Południowym. 

 Po tym sukcesie organizator zbiórki postanowił 
nagłośnić swoje działania zgłaszając się do mediów, 
pobliskich parafii oraz innych instytucji, które mogłyby 
wesprzeć jego działania. W 2014 roku SKO Manasterz 
działające w ZSiP w Manasterzu podjęło się również takiej 
zbiórki i od tamtego czasu regularnie zbiera makulaturę, 
której sprzedaż wspiera budowy studni głębinowych 
w państwach Afryki. Nasi uczniowie regularnie przynoszą 
gazety, książki, kartony, które nie są potrzebne w ich 
domach. Do akcji włączyli się również mieszkańcy 
Manasterza i Zagórza dostarczając makulaturę do szkoły. 
Dzięki temu dbamy o naszą planetę, ponieważ recykling 
jednej tony papieru pozwala nam między innymi 
zaoszczędzić aż 26 tysięcy litrów wody, ale przede 
wszystkim wspieramy piękną inicjatywę pomocy 
mieszkańcom krajów afrykańskich. Dzięki tej akcji przez 9 
lat zostało wybudowanych 29 studni, a kolejna jest 
w trakcie budowy.               R.D

Złota Szkoła NBP - 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Jaworniku Polskim
W ramach prowadzonego programu edukacji 

ekonomicznej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Jaworniku Polskim wzięła udział w konkursie krajowym 

Giganci Finansów Osobistych organizowanym przez 

Narodowy Bank Polski. Udział w konkursie zakończył się 

sukcesem szkoły, która uzyskała tytuł Złotej Szkoły NBP. 

Konkurs trwał od 1.03.2021r. do 30.04.2021r. 

Celem konkursu było podejmowanie działań 

kształtujących kompetencje ekonomiczne, a także 

przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego 

poruszania się w świecie finansów. 

Finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi 

pieniędzmi, umiejętność kontrolowania wydatków tak, by 

zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome 

korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się 

odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, 

które umożliwia planowanie przyszłości. 

Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego 

warto je doskonalić od najmłodszych lat, co jest możliwe 

poprzez uczestnictwo w programie szkolnej kasy 

oszczędności, który jest realizowany w naszej szkole. 

Podsumowaniem udziału w programie był zorganizowany 

szkolny konkurs wiedzy matematyczno – ekonomicznej 

dla uczniów klas 7–8, który odbył się 30.04.2021r. w czasie 

nauki zdalnej.W ramach programu - SKO Jawornik Polski, 

uczniowie również przystąpili do krajowego Testu Wiedzy 

Szkolnych Kas Oszczędności, zorganizowanego przez 

PKO Bank Polski, który był realizowany od 19.04 do 

25.04.2021r. Test sprawdzał znajomość zagadnień 

związanych z ekonomią, ekologią, zdrowym stylem życia, 

oszczędzaniem i przedsiębiorczością.Uczniowie szkoły 

angażują się w zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin, 

chętnie uczestniczyli w konkursie, a w ciągu zaledwie 5 dni 

52 uczestników konkursu uzyskało dyplom Mistrza 

Wiedzy SKO za co dziękujemy i życzymy dalszych 

sukcesów edukacyjnych. W innych konkursach również 

zdobywają sukcesy, m.in. szkoła uzyskała 3 laureatów 

w konkursie ogólnopolskim “Orzeł Matematyczny” oraz 

wyróżnienie w konkursie interdyscyplinarnym 

matematyka i język angielski w kategorii matematyka 

organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych 

w Dynowie.Dzięki działalności SKO w szkole, uczniowie 

mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania 

w królewskiej grze w szachy. W ramach programu zostały 

zakupione zestawy szachowe oraz zegary do gry w szachy. 

W czerwcu 2021 r. odbył się Turniej Szachowy o puchar 

D y r e k t o r a  S z k o ł y,  k t ó r y  c i e s z y ł  s i ę  d u ż y m 

zainteresowaniem ze strony uczniów oraz dużą satysfakcją 

z wygranej. 

J. P.

 

17



     
,,Aktywna młodzież ”

W ramach aktywizowania młodzieży  naszej gminy 

do angażowania w sprawy społeczności lokalnej 

kontynuuje  działalność Młodzieżowa Rada Gminy 

Jawornik Polski. Kadencja rady trwa rok. Radnymi są 

uczniowie klas siódmej i ósmej Zespołu Szkół i Placówek 

w Manasterzu oraz Szkoły Podstawowej w Jaworniku 

Polskim. Rada stanowi swoistego rodzaju pomost 

pomiędzy młodym pokoleniem mieszkańców naszej gminy 

a jej władzami. Jest wyrazicielem oczekiwań ludzi młodych 

odnośnie kwestii związanych z działaniami w obszarach 

szczególnie ich dotyczących. To właśnie rada jest tym 

organem, który artykułuje pomysły, wskazuje na 

oczekiwania, pomaga decydentom gminy podejmować 

takie działania, które są oczekiwane przez młodych ludzi. 

 Aktywność rady, której kadencja zakończyła się 

w czerwcu, była znacznie ograniczona przez pandemię. 

Dotyczy to zarówno samej działalności rady, jak również 

możliwości wdrażania w życie inicjatyw przez nią 

zgłaszanych. Mimo to, w miarę możliwości, rada  

współpracowała z organami gminy i działała na rzecz 

wypracowywania  pożytecznych rozwiązań.  Na 

zakończenie kadencji, tradycyjnie, miało miejsce spotkanie 

rady z przedstawicielami Rady Gminy i Wójtem Gminy. 

Młodzi radni otrzymali pamiątkowe prezenty.  

Od września rada działa w nowym składzie 

personalnym. Została zaprzysiężona w obecności 

przedstawicieli władz gminy. Wszyscy wierzą, że rada 

będzie mogła bez przeszkód pełnić swoją rolę. 

M.P.

Funkcjonowanie Oddziałów 
Mistrzostwa Sportowego  

Funkcjonowanie Oddziałów Mistrzostwa 

Sportowego Podstawowej im. św. Jana Kantego 

w Manasterzu ma na celu tworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju dzieci. Warunki te umożliwiają 

połączenie nauki z uprawianiem sportu. Uczniowie 

otrzymują stroje sportowe i  dodatkowe posiłki 

regeneracyjne. Program szkolenia został opracowany 

i dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczniów, zakłada 

on realizację podstawowych oraz ponadpodstawowych 

treści kształceń z piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Zajęcia 

ruchowe odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni 

szkolnej, orliku, boiskach przyszkolnych oraz pobliskim 

stadionie. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności 

w zakresie gier zespołowych, lekkoatletyki jak również 

poznają podstawy tańca, stretchingu i jogi. Ponadto 

systematycznie pobierają lekcje pływania na basenie 

w Łańcucie, gdzie mogą również korzystać z sauny, jacuzzi 

i zjeżdżalni. Uczniowie uczestniczą w turniejach 

sportowych, rozgrywkach o puchar dyrektora szkoły, 

rajdach pieszych i wycieczkach. Na uwagę zasługuje udział 

uczniów w konkursie, który organizował Phoenix, gdzie 

zajęli wysokie 31 miejsce na ponad 2000 zdeklarowanych  

szkół. Każdego roku z niecierpliwością czekają na 

wycieczkę do Energylandii. Tamtejsze atrakcje na długo 

pozostają w pamięci uczestników. 

Ponadto  w naszej szkole odbywają się wakacyjne 

zajęcia rekreacyjno – sportowe, podczas których 

organizowane są rajdy piesze, ogniska integracyjne, 

wyjazdy na basen czy turnieje sportowe dostosowane do 

zainteresowań uczniów. Niezapomnianym wydarzeniem był 

zorganizowany wyjazd do Rzeszowa na mecz reprezentacji 

Polski U-20, która mierzyła się z rówieśnikami z Niemiec. 
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 Dodatkowo trzej uczniowie uczestniczyli  

w zorganizowanym konkursie przez siatkarską drużynę  

Developres Rzeszów, w którym zajęli wysokie miejsca  

zostali obdarowani wyjątkowymi nagrodami, odbyło się 

również wiele innych ciekawych wydarzeń można 

zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku.

Dzięki zajęciom w Oddziałach Mistrzostwa 

Sportowego uczniowie mają możliwość rozwijania swoich 

umiejętności, sprawności fizycznej i zainteresowań, łączyć 

naukę ze sportem a zarazem aktywnie spędzać swój wolny 

czas.   

Duża część naszych uczniów aktywnie bierze 

udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej reprezentując 

Klub Sportowy Iskra w kategorii Junior oraz Uczniowski 

Klub Sportowy Jaworzanka w kategorii Orlik oraz 

Trampkarz.

U.T, Ł.S, Ł.P.

50-lecie Pożycia 
Małżeńskiego Mieszkańców 

27 czerwca 2021 r. obchodziliśmy 50-lecie Pożycia 

Małżeńskiego Mieszkańców naszej gminy.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, która 

odbyła się w Kościele w Hadlach Szklarskich. 

Nabożeństwo w intencji Jubilatów odprawił ks. Adam Hus.

Po mszy św.Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław 

Petynia zaprosił Jubilatów do Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Hadlach Szklarskich na uroczyste wręczenie 

medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy 

wręczył medale wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego Beatę Bielańską.

W uroczystościach wzięło udział 6 par. Złote gody 

odbywają się zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, 

po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestniczenia w nich 

przez jubilatów lub członków ich rodzin (dzieci, wnuki, 

rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Wręczane Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie stanowią nagrodę dla osób, które przeżyły 

wspólnie 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Wojewodowie, 

którzy wcześniej otrzymali je od Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego gdzie dokonano zgłoszenia.

K.M.

 

HUMOR:

Idzie baca przez pustynie, spotyka Araba 

i pyta...

- Daleko stąd do morza?

- No, z 30 km.

- To żeście se plaże odwalili.
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STOP UZALEŻNIENIOM  - RODZINNY PIKNIK 
PROFILAKTYCZNY  W MANASTERZU

W dzisiejszych czasach uzależnieniem oraz zachowaniem 
nałogowym może być prawie wszystko. Jednak jednym 
z najczęściej występujących nałogów jest wciąż 
alkoholizm. Dramat związany z uzależnieniem 
alkoholowym, które ma destrukcyjny wpływ na życie 
człowieka i jego bliskich, może dotknąć każdą rodzinę 
i każdego z nas, dlatego też należy podjąć wszelkie 
działania profilaktyczne zapobiegające eskalacji tego 
zjawiska.

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Społecznego, od kilku 
lat jest beneficjentem środków pochodzących z budżetu 
Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Rzeszowie, które przeznacza na 
organizację pikników profilaktycznych promujących 
zdrowy, wolny od alkoholu styl życia na terenie 
województwa podkarpackiego. W tym roku rodzinne 
pikniki bezalkoholowe połączone z kampanią informacyjną 
zorganizowano na terenie trzech powiatów tj. łańcuckiego 
w miejscowości Albigowa (gmina Łańcut), przeworskiego 

w miejscowości Manasterz (gmina Jawornik Polski) oraz 
rzeszowskiego w miejscowości Futoma (gmina Błażowa). 

W Manasterzu wydarzenie odbyło się 10 września we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaworniku 
Polskim, Szkołą Podstawową w Manasterzu oraz Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Manasterzu, a jego głównym celem 
była promocja trzeźwego stylu życia i zabawa bez alkoholu 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie 
kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ryzyka 
szkód wynikających ze spożycia alkoholu. W ramach 
wydarzenia rozdawane były ulotki profilaktyczne jak 
również funkcjonował punkt konsultacyjno-doradczy, gdzie 
można było zasięgnąć informacji lub porady dotyczącej tego 
ważnego tematu. 

Pikniki były doskonałą okazją do zabawy i spotkań, ale 
najważniejszą atrakcją okazała się możliwość wspólnego 
spędzania czasu razem z najbliższymi. W programie 
znalazły się m.in. gry i zabawy z animatorami, konkursy 
z nagrodami oraz bezpłatne dmuchańce. Organizatorzy 
zapewnili przybyłym popcorn i watę cukrową oraz bufet 
z napojami i przekąskami. Czas urozmaicała także zabawa w 
rytm tanecznych przebojów – wszystko w myśl wspólnej, 
bezalkoholowej, rodzinnej zabawy.

Podziękowania należą się wszystkim osobom i podmiotom 
zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Miejmy 
nadzieję, że podjęte działania przyniosą szereg korzyści dla 
lokalnej  społeczności ,  zarówno pod względem 
informacyjnym, edukacyjnym jak i wychowawczym, a także 
wpłyną na kształtowanie właściwych postaw, odkrywania 
nowych zainteresowań oraz zdobywania wiedzy na temat 
profilaktyki uzależnień, a przekazywane informacje na 
ulotkach i plakatach oraz w punktach konsultacyjno-
doradczych pozwolą osobom uzależnionym lub 
współuzależnionym dotrzeć po pomoc i uzyskać 
niezbędnych informacji.    

M.P.                                                  

 

Jak się bawią emeryci!
 W czwartek 20 października br., w Zespole 
Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich odbyło się 
spotkanie  integracyjne  emerytów z Przeworska i Jawornika 
Polskiego, na które został zaproszony Pan Stanisław Petynia 
Wójt Gminy Jawornik Polski. 

 Spotkania tego typu są bardzo dobrą okazją, aby 
porozmawiać i podzielić się z włodarzem naszej gminy 
swoimi spostrzeżeniami – co też czyniono.

Po części oficjalnej seniorzy zjedli wspólny obiad 
przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną Jawor działającą 
przy dworku w Hadlach Szklarskich.
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Po obiedzie seniorzy śpiewali i rozmawiali na różnorodne 
tematy umilając sobie czas we wspólnym gronie. 

 Nie mogło obyć się bez orkiestry. Uczestnikom 
przygrywała miejscowa kapela Klika z Jawornika pod 
kierownictwem Ryszarda Burka. 

 Emeryci chcą się integrować, być razem, najchętniej 
uczestniczą w spotkaniach połączonych muzyką, tańcem 
i wspólnym biesiadowaniem, daniami gorącymi.

Atmosfera miłego spotkania pozostanie nam długo 
w pamięci.

M.P. 

Majówka pod Jaworem 2021

 18 lipca w Zespole Pałacowo Parkowym  Hadlach 
Szklarskich odbyła się ''Majówka pod Jaworem'' - 
R e g i o n a l n y  P r z e g l ą d  Z e s p o ł ó w  Ś p i e w a c z y c h 
i Regionalnych Potraw. Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Jawornik Polski, Stowarzyszenie Tradycji i Kultury 
Wiejskiej ''Jawornik'', Centrum Kulturalne w Przemyślu 
i GOK Jawornik Polski.

W konkursie muzycznym zespoły wykonywały tradycyjne 
pieśni ''majówkowe'' oraz pieśni o tematyce dowolnej zaś 
tematem konkursu kulinarnego były tradycyjne potrawy 
z kasz oraz drobne drożdżówki.

 Majówkę rozpoczęła Msza Święta plenerowa, po 
której nastąpiły przeglądy zespołów śpiewaczych 
i tradycyjnego jadła.

 Po zakończeniu przesłuchań konkursowych  dla 
licznie przybyłej publiczności gościnnie wystąpił zespół 
szantowy CK Port Przemyśl.

M.P.

Dni Gminy Jawornik Polski

 Dnia 25.07.2021r na stadionie sportowym 
w Jaworniku Polskim odbyły się Dni Gminy Jawornik 
Polski. Impreza rozpoczęła się zabawami dla dzieci, które 

były  prowadzone przez animatorów. Następnie na scenie 
wystąpiły  zespoły z terenu naszej Gminy.

 Swoim koncertem imprezę uświetnił zespół 
''TERAZ MY ''. Gwiazdą wieczoru był SŁAWOMIR, który 
często przyjeżdżał do nas na wakacje, chodził na zabawy 
i  dyskoteki. Jest człowiekiem, który pamięta swoje 
rodzinne strony i promuje Gminę Jawornik Polski. Pamięta 
smaczne lody i kazania ks. Proboszcza. Rodzice Sławomira 
brali ślub w kościele parafialnym w Jaworniku Polskim. 
Dodatkowe atrakcje, które towarzyszyły imprezie to: 
dmuchane zamki, zjeżdżalnie i trampolina. Na zakończenie 
odbyła się zabawa taneczna prze zespole ' 'POD 
OCHRONĄ''. Składamy podziękowania wszystkim, 
którzy pomagali w przygotowaniu tej pięknej imprezy, 
a uczestnikom za tak liczny udział  i wspaniałą zabawę.

M.P.

Dożynki Gminne
 Dnia 29 sierpnia w Hucisku Jawornickim odbyły się 

Dożynki Gminne. Jest to impreza cykliczna , organizowana 
corocznie w drugiej połowie sierpnia. Dożynki tradycyjnie 
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele 

Parafialnym w Hucisku Jawornickim z udziałem 
przedstawicieli naszej Gminy i mieszkańców, aby 
podziękować za plony naszej ziemi. Po nabożeństwie 
korowód dożynkowy udał się na grzybek, gdzie odbyła się 
część obrzędowa. Wójt Gminy Jawornik Polski Pan 
S t a n i s ł a w  P e t y n i a  w y g ł o s i ł  p r z e m ó w i e n i e  
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dziękując wszystkim rolnikom za trudną i ciężką pracę na 
roli.

 Następnie rozpoczęła się część artystyczna 
z udziałem naszych zespołów: Zespół Ludowy ''Hadlanie'', 
Zespół Śpiewaczy ''Jawor'', Zespół Koła Emerytów 
i Rencistów i Kapela Ludowa ''Klika z Jawornika. 
''Gościnnie wystąpił Zespół Taneczny  Markowianie 
i Gacoki.

Ochotnicza Straż Pożarna z Huciska Jawornickiego 
przygotowała pokaz ratowniczo - gaśniczy, a Panie z Koła 
Gospodyń wspaniałe wypieki.Tradycyjnie imprezę 
zakończyła zabawa taneczna przy zespole '' Pod Ochroną''.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tak wspaniałej uroczystości.

M.P.

11 Listopada 2021 r. 

 Narodowe Święto Niepodległości w naszej Gminie 
rozpoczęło się przemarszem pocztów sztandarowych, 
władz samorządowych i organizacji w asyście Orkiestry 
Dętej z Dylągówki  do kościoła parafialnego w Jaworniku 
Polskim, gdzie odbyła się Msza Święta.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Pan 
Stanisław Petynia, następnie delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów przy tablicy upamiętniającej Ziemię Katyńską.
Składamy podziękowania za udział w tej pięknej 
uroczystości. 

M.P.

Cyfrowe GOKi

 GOK oraz GBP brały udział w projekcie ,,Cyfrowe 
GOK-i w podregionie przemyskim, który składał się 
z dwówch etapów. W pierwszym etapie obie instytucje 
otrzymały po 5 komputerów przenośnych na łączną kwotę 
33 462 zł. 

 Podczas drugiego etapu w 2021 r. zorganizowane 
zostały szkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu 
w których uczestniczyło 16 osób. Na zakończenie zostały 
rozdane certyfikaty. 

E.M.

Zespół Ludowy Hadlanie

 Zespół Ludowy Hadlanie ma w swoim repertuarze 
piosenki i przyśpiewki o charakterze biesiadnym, 
religijnym, folklorystycznym i patriotycznym. Swoimi 
występami ubarwia uroczystości kulturalno - rozrywkowe 
na terenie Gminy.

 ''Hadlanie'' to nazwa zespołu artystycznego, którego 
działalność rozpoczęła się w 1995 r., kiedy to po raz 
pierwszy zaprezentował sie na Dożynkach Gminnych 
w Hadlach Kańczuckich i działa do dnia dzisiejszego.

M.P
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I Międzynarodowy Festiwal Pieśni 
Legionowej

 W dniach 17-19 września 2021r. odbył się I Festiwal 
Pieśni Legionowej Wójt Gminy Jawornik Polski Pan 
Stanisław Petynia  uczestniczył w galowym koncercie  
w ramach festiwalu, gdzie miał przyjemność wręczać jedno 
z wyróżnień.

 Organizatorami tegorocznej edycji festiwalu 
w formule międzynarodowej są: Fundacja Kultura z Pasją 
Wojciech Bardowski, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi 
Węgrowskiej Zofia Paczóska oraz Starosta Przeworski.
 W Zespole Pałacowo - Parkowym w Hadlach 
Szklarskich gościliśmy pięćdziesięcioosobową grupę 
uczestników festiwalu.

M.P.

 
Koncert kwartetu ''Ars Perfecta''

 Dnia 24.10. 2021r  w Zespole Pałacowo - Parkowym  
w Hadlach Szklarskich na sali balowej odbył się koncert 
''Jesienne pejzaże muzyczne'' w wykonaniu przemyskiego 
kwartetu smyczkowego ''Ars Perfecta''.

Serdecznie dziękujemy artystom za to, że mogliśmy 
posłuchać pięknych utworów, a publiczności za tak liczne 

przybycie i wspaniałą atmosferę.

M.P.

 Kolejny rok razem

         Dom Dziennego Pobytu w Hucisku Jawornickim  
działa od roku 2018. Seniorzy naszego domu są bardzo 
aktywni, ochoczo angażują się w różne oferowane formy 
terapii m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, 
śpiewy biesiadne, zabawy, wycieczki, gimnastyki 
grupowe i zajęcia kulinarne.  W ramach zajęć grupowych 
prowadzone są warsztaty, prelekcje oraz zajęcia 
integracyjne. 

 Nasz Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych 
i niesamodzielnych w Hucisku Jawornickim to miejsce, 
w którym seniorzy otrzymują wsparcie i pomoc. Placówka 
została utworzona z myślą o podtrzymywaniu kondycji 
psychicznej i zwalczaniu poczucia osamotnienia.

 P r z y c h o d z i m y  t u  o d  s a m e g o  p o c z ą t k u 
i przychodzimy tu jak do domu. Dla wielu z nas bowiem 
jest to drugi dom… może nawet ten dom prawdziwy. Bo 
dom to nie budynek ale ludzie. Przychodząc tutaj 
spotykamy drugiego człowieka, możemy porozmawiać, 
podyskutować, pośmiać się – po prostu być ze sobą. 
Czasem dowiemy się czegoś ciekawego, coś obejrzymy, 
wyjedziemy gdzieś, zrobimy coś samodzielnie. Jednak 
przede wszystkim tutaj jest spokojnie i bezpiecznie, 
dlatego będąc tu uciekamy choć na chwilę od codziennych 
problemów i trudnych sytuacji życiowych” opowiadają 
seniorzy.

 Dom Dziennego Pobytu w Hucisku Jawornickim  
powstał z myślą o Seniorach naszej gminy. Celem jest 
zapewnienie osobom starszym uczestnictwa w życiu 
społecznym, kulturalnym i towarzyskim. Pragniemy 
przywrócić Seniorom radość życia i wiarę w siebie. 
Oprócz wspólnie przygotowywanych i spożywanych 
posiłków celebrujemy razem uroczystości takie jak 
urodziny czy imieniny naszych uczes tn ików, 
a umiejętności kucharskie szlifujemy na warsztatach 
kulinarnych prowadzonych pod okiem fachowców.

 Wyjeżdżamy razem do kina i jeździmy na 
wycieczki, spędzamy czas w naszym ogrodzie. Wszystkie 
z a j ę c i a  o d b y w a j ą  s i ę  p o d  c z u j n y m  o k i e m 
wykwalifikowanych opiekunów „tutaj jest spokojnie 
i bezpiecznie, dlatego będąc tu zapominamy choć na 
chwilę o codziennych problemach.

 Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów do 
Naszego Domu by razem z nami spędzać czas.

Pracownicy GOPS
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Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku 
Polskim po raz kolejny  przystąpił z Oddziałem Rejonowym 
PCK Przeworsk do Programu Operacyjnego „Pomoc 
żywnościowa 2014-2020” współf inansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym Podprogram 2020, który umożliwił 
przekazanie żywności  rodzinom, którym dochód na jedną 
osobę nie przekraczał kwoty 1161,60 zł netto. 

 Z pomocy w naszej gminie skorzystało 900 
najbardziej potrzebujących osób. Podczas wydawania 
żywności zaangażowanych było wielu wolontariuszy, na 
których pomoc zawsze możemy liczyć za co składamy 
serdeczne podziękowania.

Pracownicy GOPS

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT (rolnik nie musi posiadać 
ciągnika rolniczego). Wnioski składamy w II terminach.:

· od 1 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 
2022 r.,

·  od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 

gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2022 r. Pieniądze wypłacane są 
w terminach: 

  1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku   
w pierwszym terminie

   1 - 29 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Obowiązuje również dodatkowy limit na każdą dużą 
jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu 
średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2022 roku 
będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2021 
roku). Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć 
również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego 
ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu 
na DJP w roku poprzednim. Wnioski o zwrot podatku 
mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych
o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty 
g o s p o d a r s t w a  r o l n e g o  s t a n o w i ą  p r z e d m i o t 
współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje 
temu współposiadaczowi, co do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. 
Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

 Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu 
zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac 
w gospodarstwie:

  1. ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – 
w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni 
użytków rolnych będących w posiadaniu  lub 
współposiadaniu producenta rolnego określonej 
w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 
lutego danego roku,

   2.  z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę 
p r z e l i c z e n i o w ą  b y d ł a  b ę d ą c e g o
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym 
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – 
w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub 
hodowli bydła.

S.H.

Coraz więcej zalesień 
 Przeprowadzona w 2018 roku modernizacja danych 

przedmiotowych w zakresie klasyfikacji gruntów 
p rzep rowadzona  p rzez  S ta ros two  Powia towe 
w Przeworsku pokazała nam jak zmienia się gmina pod 
kątem rolniczego użytkowania gruntów. W wyniku tej 
modernizacji nastąpiły zmiany klas gruntów a co za tym 
idzie zmiany w powierzchni przeliczeniowej, które 
skutkują tym, iż znacznie zmniejszają się dochody 
z podatku rolnego.                                                         S.H
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Wakacje w bibliotece

Jak co roku biblioteka organizowała wakacyjne spotkania. 
Zajęcia plastyczne, kreatywne prace, super książki, 
zabawy, skakanki, malowanie kredą i wiele innych 
propozycji czekało na wszystkich, którzy w czasie wakacji 
odwiedzili naszą bibliotekę. 

 Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i cudowną 
atmosferę jaką tworzyli nasi mali czytelnicy. 

E.M.

Narodowe Czytanie

 W dniu 17 września 2021 r. na Sali Narad 
w Urzędzie Gminy odbyło się Narodowe Czytanie. 
Tegoroczną lekturą była “Moralność Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej to utwór, który piętnuje obłudę 
i zakłamanie. Odnajdziemy w nim komizm i gorzką ironię, 
ale przede wszystkim przesłanie moralne, które w imię 
uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w tegorocznej akcji upowszechniania czytelnictwa 
i zapraszamy za rok do wspólnego czytania.

E.M.

ACADEMICA - wypożyczalnia 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku 
Polskim przystąpiła do projektu, którego celem jest 
zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do kilku tysięcy 
publikacji naukowych w formie elektronicznej. Mowa 
o systemie ACADEMICA. Darmowa wypożyczalnia 
ACADEMICA umożliwia korzystanie ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej. System zapewnia 
dostęp do 3 438 115 publikacji ze wszystkich dziedzin 
wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa 
autorskiego. Zasób ten nieustannie się powiększa, gdyż 

nowych  t eks tów  p rzybywa  z  każdym dn i em. 
Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne 
wyłącznie z terminala znajdującego się w czytelni Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim. System 
ACADEMICA umożliwia nie tylko przeglądanie 
publikacji naukowych, ale także ich pełno tekstowe 
przeszukiwanie, tworzenie notatek, import danych 
bibliograficznych. To duża „kopalnia” wiedzy i informacji. 

www. academica.edu.pl

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni ACADEMICA 
w naszej bibliotece .

A.S.

Portal e-usług bibliotecznych - w naszej Bibliotece 

 Z radością informujemy, iż Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jaworniku Polskim przystąpiła do 
ogólnopolskiego portalu e-usług bibliotecznych - 
w.bibliotece.pl. Portal dedykowany jest wszystkim 
czytelnikom zainteresowanym wymianą informacji na 
temat książek, dokumentów multimedialnych i innych 
zbiorów gromadzonych w bibliotekach publicznych. 
Zbiory naszej biblioteki są już dostępne w serwisie, dlatego 
zachęcamy do korzystania z bogatej oferty portalu.

 Zapraszamy czytelników, którzy kochają świat 
literatury i chcą pogłębić wiedzę o gromadzonych zbiorach 
w bibliotekach.

A.S.

„Mała książka - wielki człowiek”

Zapraszamy wszystkie 
dzieci w wieku 3-6 lat do 
bibliotek po Wyprawki 
Czytelnika

N a s z a  b i b l i o t e k a 
przystąpiła do kampanii 
s p o ł e c z n e j   „ M a ł a 
k s i ą ż k a  -  w i e l k i 
człowiek” realizowanej 
przez Instytut Książki,  
której głównym celem 
j e s t  r o z b u d z e n i e  w 
d z i e c i a c h  p o t r z e b y 
c z y t a n i a  a  t a k ż e 
zachęcenie rodziców do 
odwiedzin biblioteki 

i codziennego czytania dzieciom w wieku przedszkolnym.   
Każde dziecko dostaje książeczkę, oraz kartę czytelniczka 
na, której będzie zbierało naklejki za każdym razem jak 
odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książeczkę. Rodzice 
również dostają broszurki „Książką połączeni, czyli 
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HUMOR:

- Idą dwie żaby przez drogę, 

nagle nadjechał samochód 

i rozjechał jedną z nich aż 

jej oczy na wierzch wyszły.

- Na to druga żaba mówi: 

No co taka zdziwiona ? 

jo sie też wystraszyła !

przedszkolak idzie do biblioteki”. Jest to poradnik o tym 
jakie korzyści wypływają z codziennego czytania dziecku.  
Zachęcamy do udziału w projekcie.                          E.M.

 

Nowości wydawnicze 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku 

Polskim w ramach programu „Dofinansowania dla 

bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych 

oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-

booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków- 

Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 

2.0”, otrzymała kwotę 4 tyś zł. Zakup nowości 

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 

realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2021-2025”. Nowości wydawnicze trafiły już 

do Biblioteki Głównej oraz filii. Zakupiono literaturę dla 

dzieci i młodzieży oraz literaturę dla dorosłych. 
 Zapraszamy do  korzys tan ia  z  naszych 

najnowszych propozycji książkowych.                        E.M
                

Niepodległa z pieśnią i wierszem

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy,

 Słowami „Roty” – Mari Konopnickiej z muzyką 

Feliksa Nowowiejskiego rozpoczęło się spotkanie w  DDP 

w Hucisku Jawornickim zorganizowane przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną z  okazji odzyskania niepodległości. 

Spotkanie uświetnił swoim występem Zespół Śpiewaczy 

działający przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku 

Polskim oraz młodzież z terenu naszej gminy. 

Odbudowa domu Pani Marii Jarosz

 Ta k  j a k  w  i n n y c h  p r z y p a d k a c h  o s ó b 

poszkodowanych od pierwszego dnia po powodzi zostały 

uruchomione procedury natychmiastowej pomocy dla 

rodzin, które objęte zostały natychmiastową pomocą 

doraźną w postaci pomocy finansowej, rzeczowej jak 

również kierowane były propozycje mieszkania 

zastępczego. Drugi etap pomocy obejmował pomoc 

finansową w wyremontowaniu domu na, które  w budżecie 

gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 60 000 zł. 

 Niestety Pani Maria zmanipulowana przez kilka 

osób odmówiła proponowanej pomocy licząc na nowy 

dom sfinansowany ze zbiórki. Pomimo wielu obietnic 

i wizji oraz hojności darczyńców budowa nowego domu 

nawet nie drgnęła. Po ponad rocznym oczekiwaniu sprawą 

zainteresowały się media a także policja. 

 Pomimo wcześniejszego odrzucenia pomocy 

Gminy Jawornik Polski przez Panią Marię Jarosz Wójt 

Gminy zadeklarował jeszcze raz spróbować rozwiązać ten 

trudny problem. Za pośrednictwem telewizji TVN zgłosił 

się sponsor, który zadeklarował budowę domu dla Pani 

Marii Jarosz. Całość kosztów (materiały i robociznę) 

pokryła firma Fabryka Domów z Drewna Pana Grzegorza 

Gadzińskiego. Prace były koordynowane przez Gminę 

Jawornik Polski oraz Radę Sołecką z Sołtysem wsi 

Manasterz Panem Mariuszem Dubasem na czele. Wartość 

rynkowa robót wyniosła 180 000 zł. Noclegi dla 

pracowników zapewniła Gmina Jawornik Polski 

natomiast obiady Spółdzielnia Socjalna Jawor. Budowę 

domu rozpoczęto 19 października. Lokalna firma Pana 

Marka Chohury zobowiązała się wykonać i zamontować 

zestaw mebli kuchennych i szafę do przedpokoju. Firma 

Gmyrex z Jawornika Polskiego ofiarowała stół z krzesłami 

oraz wersalki. Budowa domu wraz z wykończeniem trwała 

9 dni. 28 października 2021 r. Pani Maria Jarosz otrzymała 
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klucze do nowego, w pełni wyposażonego domu. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli 

za realne wsparcie w tym działaniu. W takich chwilach 

wraca wiara w człowieka. Pomimo wielu problemów 

i przeszkód udało się pomóc chyba ostatniej osobie 

poszkodowanej w zeszłorocznej powodzi.

M.G.

Zakup działek

 W roku 2021 majątek Gminy Jawornik Polski 

powiększył się o kolejne działki. 26 marca Gmina Jawornik 

Polski nabyła cztery działki. Trzy z nich posłużą do 

poprawy warunków zagospodarowania Zespołu Pałacowo 

Parkowego w Hadlach Szklarskich natomiast jedna 

w Jaworniku-Przedmieście została zakupiona pod 

utworzenie miejsca rekreacyjnego dla młodzieży. 

Powierzchnia działek to 0,62 ha, a wartość zakupu 

wyniosła 49 000 zł. 21.02.2021 r. oraz 07.06.2021 r. 

zakupiono dwie działki bezpośrednio sąsiadujące 

z kompleksem rekreacyjnym w Hadlach Szklarskich. 

Umożliwi to uporządkowanie terenu wokół nowego 

basenu. Na działki nr 69 i 71 wsi Hadle Szklarskie o łącznej 

powierzchni 0,1418 ha wydano 15933 zł. 10 września 

zakupione zostało od KOWR kolejne pięć działek o łącznej 

powierzchni 0,4005 ha przylegających do kompleksu 

Zespołu Pałacowo Parkowego w Hadlach Szklarskich za 

łączną kwotę 20 680 zł. Zakupiona została także działka 

o pow. 0,0143ha w Hadlach Szklarskich zabudowana 

przepompownią ścieków HS-P8 oraz działki na 

Widaczowie i Jaworniku Polskim pod budowę nowych 

dróg.

 W roku 2021 zakupiono na rzecz Gminy Jawornik 

Polski działki o łącznej powierzchni 1,2058 ha za łączną 

kwotę 90 097 zł. W drodze darowizny przyjęto cztery 

działki w Jaworniku Polskim oraz Widaczowie o łącznej 

powierzchni 0,1006 ha.

M.G.

 Odbudowa kompleksu sportowego w Hadlach 

Szklarskich.

 W listopadzie 2021 roku Gmina Jawornik Polski 

podpisała umowę na odbudowę kompleksu sportowego 

na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Hadlach 

Szklarskich, który uległ zniszczeniu w trakcie powodzi 

błyskawicznej 26.06.2020 r. Zakres robót obejmuje 

odbudowę boiska do piłki nożnej z piłkochwytami, 

drenażem i nawodnieniem, kort tenisowy z ogrodzeniem, 

boisko do siatkówki z ogrodzeniem, ogrodzenie terenu od 

strony zachodniej i północnej, ścieżkę spacerową, 

oświetlenie terenu, ławki parkowe, nagłośnienie 

obiektów, tablicę wyników, strzałochwyt do strzelania 

z łuku oraz przebudowę istniejącego ogrodzenia 

znajdującego się w terenie zabytkowym. Wartość zadania 

to 2 637 523,45 zł, w tym 2 337 000,00 zł dotacji w ramach 

Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 

 25.03.2021 r. Gmina Jawornik Polski otrzymała 

wsparcie finansowe w kwocie 2 337 000 na budowę boiska 

z kortem tenisowym, boiskiem do piłki nożnej oraz 

boiskiem do siatkówki prace budowlane już trwają. 

M.G. 

Scalenia w gminie Jawornik Polski

 Trwają prace scaleniowe na ternie wsi Hadle 

Kańczuckie oraz Zagórze i części wsi Manasterz. 

W Hadlach Kańczuckich okazany już został uczestnikom 

scalenia szczegółowy projekt oraz rejestr scaleniowy. 

W chwili obecnej trwa rozpatrywanie zastrzeżeń. Na 

styczeń 2022 zaplanowane jest odczytanie decyzji 

zatwierdzającej projekt scalenia gruntów i będzie można 

przystąpić do zagospodarowania scaleniowego. Koszt 

operacj i  scalenie wsi  Hadle Kańczuckie wraz 

z zagospodarowaniem poscaleniowym to 5 542 908,00 zł.

 W t r akc i e  p rowadzonego  pos t ępowan ia 

scaleniowego wsi Zagórze oraz części wsi Manasterz 

powołano radę uczestników scaleniowa oraz podjęto 

uchwały w sprawie  us ta lenia  zasad szacunku 

porównawczego gruntów. Na tej podstawie sporządzony 

został szacunek, wykonane zostały czynności  zebrania 

życzeń od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji 

gruntów ekwiwalentnych oraz wyłożenia rejestru przed 

scaleniem. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem 

projektu szczegółowego oraz rejestru scaleniowego. Koszt 

operacj i  scalenie wsi  Hadle Kańczuckie wraz 

z zagospodarowaniem poscaleniowym to 9 009 270,00 zł.

 Prace scaleniowe oraz zagospodarowanie 

poscaleniowe finansowane będzie w 100% ze środków 

publicznych, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach oddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Pomiędzy Samorządem 

Województwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim 

została zawarta umowa o przyznaniu pomocy na te 

operacje w kwocie 14 552 178,00 zł.

M.G.

 

HUMOR:
Kowalski pyta się szefa: 
– Szefie da mi pan urlop, 
bo teściowa przyjeżdża? 
A szef na to: 
– Nie ma mowy 
– Wiedziałem, że z szefa dobry człowiek!
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Kolejka wąskotorowa – odbudowa oraz 
współpraca z powiatem

 Zgodnie z podpisanym porozumieniem w zakresie 
realizacji w partnerstwie z Powiatem Przeworskim oraz 
innymi Gminami z terenu Powiatu Przeworskiego, 
Powiatu Rzeszowskiego przez teren których przebiega 
trasa kolejki wąskotorowej zadania pt. ,,Rewitalizacja 
Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gmina 
Jawornik Polski dofinansowuje w kwocie już ponad 160 
000 złotych remont kolejki jako wkład własny do 
realizacji całego projektu opiewającego na kwotę ok. 20 
mln złotych. W ramach projektu planowane jest 
wyremontowanie torowiska od Dynowa do Jawornika 
Polskiego oraz infrastruktury towarzyszącej kolejki. 

 
 Prowadzone działania rewitalizacyjne w zakresie 
kolejki wąskotorowej zostały rozpoczęte. Wykonawca 
przystąpił do modernizacji torowiska oraz innych 
elementów infrastruktury. Efekty tych prac są zauważalne i 
dają dużą nadzieję na poprawę tego charakterystycznego 
dla naszego terenu zabytku. Podniosą jego walory 
turystyczne, a także techniczne, sprzyjając rozwojowi 
turystyki i wzbogaceniu oferty turystycznej naszej gminy. 

M.G.

Gmina Jawornik Polski utrzymała jedną z 
najniższych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w regionie

 Podnoszenie opłat mieszkańcom naszej gminy to 
zawsze ostateczność,  będzie ona stosunkowo niewielka, od 
1 grudnia 2021 roku zapłacimy tylko o 2,00 zł. więcej od osoby 
w stosunku do obecnie obowiązującej stawki, wzrost opłaty 
wynika między innymi ze wzrostu kosztów przetwarzania 
odpadów w specjalnie do tego stworzonych instalacjach. 
Samorząd, w świetle aktualnych przepisów, nie może ani 
dofinansowywać systemu z innych źródeł (np. ze środków 

własnych), ani też tym bardziej czerpać zysków z jego prowadzenia 
i obsługi. Choć to gmina, z mocy ustawy, odpowiedzialna jest za 
organizację systemu odbioru i przetwarzania odpadów 
komunalnych, a także ustalenie wysokości samej opłaty wnoszonej 
przez mieszkańców, to paradoksalnie samorząd ma najmniejszy 
wpływ na poszczególne elementy, które składają się na koszty 
funkcjonowania systemu. 

 Mamy tu na myśli wzrost 
kosztów energii elektrycznej i 
paliwa, wzrost wysokości 
op ł a t  z a  p r ze twa rzan i e 
odpadów w instalacjach oraz 
z a  s k ł a d o w a n i e  i c h  n a 
wysypiskach, a wreszcie 
w z r o s t  w y n a g r o d z e n i a 
minimalnego. Decyzje co do 
wysokości tych składników 
nie zapadają w samorządach, 
warto o tym pamiętać. Mamy 
świadomość ,  że  żadne j 
p o d w y ż k i ,  n a w e t 
najmniejszej, nikt nie wita 

z entuzjazmem i z tego tytułu również dla Rady Gminy Jawornik 
Polski uchwalenie nowej stawki opłaty śmieciowej nie było łatwą 
decyzją. Ale wiemy również, że nowa wysokość opłaty została 
dobrze przemyślana, sprawdzona i policzona, a decyzja został 
podjęta rozważnie i odpowiedzialnie. Trzeba jednak mieć 
świadomość, że to w dużej mierze od samych mieszkańców zależy, 
czy uda się tę bardzo korzystną stawkę utrzymać w dłuższej 
perspektywie czasowej. W związku z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawą 
rozliczenia jest faktyczna ilość odebranych i zagospodarowanych 
odpadów z terenu gminy z podziałem na poszczególne frakcje. 
A ponieważ najdroższe w zagospodarowaniu są odpady zmieszane 
– pozostałości po segregacji, to im precyzyjniej segregować 
będziemy nasze śmieci, tym mniej będziemy płacić za ich odbiór. 
I to warto wziąć sobie głęboko do serca. Odpowiedzialność za 
prawidłową segregację spoczywa na nas wszystkich 
 Zmiana  opła ty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi Urząd Gminy w Jaworniku Polskim informuje 
mieszkańców Gminy, że od dnia 01.12.2021 r. uległa zmianie 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od mieszkańców, opłaty w naszej gminie 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca są jedne z najniższych.
 W związku z powyższym mieszkańcy, którzy dokonali 
opłat z góry za cały rok bądź od w/w daty na podstawie starej 
stawki powinni dopłacić różnicę powstałą na skutek zmiany stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami.
 Zmiana wysokości opłaty nie wymaga złożenia nowej 
deklaracji.Poniższa tabela przedstawia wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

I.Ł.
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

W JAWORNIKU POLSKIM

 Punkt  Selektywnego Zbierania  Odpadów 
Komunalnych - PSZOK to miejsce w którym mieszkańcy 
gminy  Jaworn ik  Po l sk i  u i szcza jący  op ła tę  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć 
wytworzone przez siebie odpady.

PSZOK przyjmuje w ramach opłaty następujące 
posegregowane odpady komunalne:

1. Elektrośmieci czyli zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (kompletny)

2.  Meble i inne odpady wielkogabarytowe

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe – posegregowane, 
w przypadku zmieszania ze styropianem, metalem, 
drewnem lub inny rodzajem odpadu gruz nie zostanie 
przyjęty

4. Zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów 
osobowych

5. Przeterminowane leki i odpady medyczne i chemikalia

6. Zużyte baterie i akumulatory

7. Odpady niebezpieczne

8. Odpady zielone  

9. Odzież i tekstylia

10. Zimny popiół

11. Bioodpady 

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

1.  Niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów 
komunalnych

2. Odpadów zawierających azbest

3. Części samochodowych (np. szyby, zderzaki, elementy 
karoserii, reflektory)

4. Opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych

5. Sprzętu budowlanego

6. Zmieszanych odpadów budowlanych

7. Odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy 
odpadów wymagających opakowań)

8. Butli gazowych

9. Papy

10.Odpadów powstających w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej.

 Transport i rozładunek odpadów do PSZOK 
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Dostarczanie odpadów poza godzinami otwarcia PSZOK 
jest surowo zabronione !

Punkt jest czynny codziennie w godzinach od 7.00 do 14.00 
oraz w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 16.00. 
z wyjątkiem dni świątecznych. 

I.Ł.

Jednogłośne wotum zaufania 

i absolutorium dla 

Wójta Gminy Jawornik Polski

 Podczas sesji nr XL w dniu 14 lipca 2021 roku, Rada 
Gminy Jawornik Polski udzieliła Wójtowi Gminy  
Jawornik Polski Stanisławowi Petyni 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 s twierdzenie  przez organ s tanowiący 
prawidłowości  dz ia łan ia  f inansowego organu 
wykonawczego w danym roku budżetowym.

  Przed przystąpieniem do najważniejszego 
punktu obrad, udzielenia absolutorium, radni wzięli udział 
w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski 
za 2020 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności 
wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Jest 
zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie 
i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy. 
Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, 
w którym wzięło udział 14 radnych (jeden nieobecny). 
Radni udzielili Wójtowi Gminy Jawornik Polski  
Stanisławowi Petynia wotum zaufania.

 Jednogłośnie również podjęta została uchwała 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jawornik 
Polski za 2020 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia 
absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili 
absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok. Podczas bieżącego roku 
Radni Rady Gminy w Jaworniku Polskim w terminie od 1 
stycznia 2021 roku do 4 listopada 2021 roku podjęli 103 
uchwały. Wykonywanie mandatu radnego to jednak nie 
tylko sesje ale również udział  w pracach komisji stałych 
których w wyżej wymienionym terminie odbyło się 10 jak 
również spotkania z mieszkańcami i wizje w terenie. Radni 
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Gminy w Jaworniku Polskim należą również do pięciu 
komisji i są to: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji, Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisja 
Kultury i Oświaty.

 Podsumowując minął kolejny rok kadencji  pracy 
radnych Rady Gminy w Jaworniku Polskim, którzy 
zawsze w swojej pracy kierują  się dobrem wspólnoty 
samorządowej. Wszystkie sprawy, procedowane 
w zakresie ustanawiania prawa miejscowego, zawsze 
miały pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury, 
promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego naszej 
gminy.

I.Ł.        

 

Kluby sportowe KS Iskra, Ks Manasterz, UKS 
Jaworzanka, UKS Dragon, UKS Kmicic

 Rok 2021 to czas stabilizacji oraz rozwoju klubów 
sportowych z terenu naszej Gminy nie tylko sportowego 
jak również organizacyjnego. Udało się uporać ze 
skutkami ubiegłorocznej powodzi, która uszkodziła 
obiekty sportowe w szczególności boisko sportowe 
w Jaworniku Polskim, Orlik w Manasterzu czy boisko 
Hadlach Szklarskich. Co pozwoliło wrócić naszym 
klubom do normalnego funkcjonowania. 

 Dla KS Iskra Jawornik Polski 
pierwsze półrocze 2021 to powrót do 
domu  i mecze na własnym obiekcie, 
k t ó r y  d o c z e k a ł  s i ę  n o w e g o 
ogrodzenia od strony torów. Sezon 
2020/2021 jest pierwszym  od kilku 
lat gdzie kibice do ostatniej kolejki 
nie martwili się o utrzymanie 

w Łańcuckiej A klasie. Pozwoliło to uwierzyć w własne 
siły i zachęciło wiele osób do dołączenia do drużyny 
w wyniku czego powstała Iskra II, którą zgłoszono do 
rozgrywek klasy Łańcuckiej B klasie. 

 Nowy sezon 2021/2022 pierwsza drużyna zaczęła 
od zmiany trenera, stanowisko to objął Przemysław Lasek 
drużyna wydawało się dobrze weszła w nowe rozgrywki 
i o ile na własnym terenie była skuteczna to na wyjeździe 
nie było już tak dobrze w wyniku czego na koniec rundy 
jesiennej zajęła 8 miejsce. II drużyna KS Iskra pod wodzą 
trener Krystiana Stanowskiego  zakończyła rundę jesienna 
na 11 miejscu, a drużyna juniorów z trenerem Tomaszem 
Jamrozikiem 7. Wyniki obu drużyn nie są zadowalające ale 
są to nowe nie ograne ze sobą składy, które z każdym 
meczem grały coraz lepiej.

 Do drużyn, które można zaliczyć do rodziny KS 
ISKRA to dwie grupy wiekowe UKS Jaworzanka orlik 
oraz trampkarz utworzone na bazie OMS oraz 
w współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Jaworniku Polskim.  Drużyną orlików oraz klubem 
UKS Jaworzanka zajmuje się trener Łukasz Pieniądz. 

Chłopcy i dziewczynki zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony w swoich pierwszych rozgrywkach ligowych 
sprawiając na turniejach ligowych wiele niespodzianek. 
Dla drużyny trampkarzy to drugi sezon wspólnej gry 
i bardzo dobra runda jesienna w ich wykonaniu pod okiem 
Pawła Pawełka oraz Tomasza Szmulika.  Na koniec trzeba  
wspomnieć o najmłodszej grupie wiekowej składającej się 
z dzieci w wieku od 4 lat do 6 lat zorganizowanej przez 
Prezesa KS ISKRA  Artura Gmyrka. 

 Kolejny klub z Gminy Jawornik Polski  to KS 
Manasterz popularne barany ustabilizowały formę pod 
wodzą trenera Grzegorza Pieniążka jest to dla niego drugi 
sezon pracy z zespołem. Drużyna zajmuje obecnie 8 
miejsce w ligowej tabeli Przeworskiej Klasy B i przy 
dobrym starcie jest w stanie powalczyć o górną część tabeli. 
Klub prowadzi również drużynę juniorów starszych, którą 
zajmuje się Jakub Leniar obecnie zajmuje ona 4 miejsce. 
Drużyna seniorów liczy obecnie 25 osób a drużyna  
juniorów 18 osób są to zawodnicy głównie z Gminy 

Jawornik Polski. 

 Na szczególną uwagę w roku 2021 
zasługuje fakt, że obydwa Kluby 
z terenu naszej Gminy pozyskały środki 
zewnętrzne z ministerialnego programu 
Klub oraz starały się z dużymi 

sukcesami zachęcać lokalnych przedsiębiorców do 
wsparcia działalności statutowej. Również uczniowskie 
kluby sportowe UKS ,,Jaworzanka”- opiekun Tadeusz 
Pieniądz,  UKS ,,Dragon”– opiekun Krystyna Gósz oraz 
UKS ,,Kmicic”– opiekun Urszula Targońska pozyskały 
środki na prowadzenie dodatkowych zajęć oraz   
uzupełnienie sprzętu sportowego w szkołach. Suma 
wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych  to ponad 
60 tysięcy złotych. Podsumowując rok 2021 to rekordowy 
rok pod względem ilości osób biorących udział 
w treningach lub rozgrywkach ligowych to: 7 drużyn, 160 
zawodników i około 200 osób trenujących piłkę nożną. Jest 
to biorąc pod uwagę ilość mieszkańców gminy bardzo 
dobry wynik co obrazuje bardzo dobrą pracę Zarządów 
Klubów Sportowych oraz wielu osób, które na co dzień 
wspierają sport na czele z Wójtem Gminy oraz Radą Gminy 
Jawornik Polski.                                                             T.J.
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Niezbędnik mieszkańca Gminy Jawornik Polski
Jednostka Dane kontaktowe 

Urząd Gminy Jawornik Polski e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl, NIP: 794-12-50-879,   
Centrala urzędu:  
Tel. (16) 651-40-14, (16) 651-40-40, (16) 651-40-73, Fax (16) 651-40-55 
Bank Spółdzielczy w Przeworsku - Oddział w Jaworniku Polskim  
nr rachunku bankowego: 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003 
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek 
- 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek - 8.00 - 14.30, wtorek 
- 8.00 - 16.30, piątek 8.00 - 13.00 

Wójt Gminy wojt@jawornikpolski.itl.pl pokój nr 1 

Sekretarz Gminy sekretarz@jawornikpolski.itl.pl - pokój nr 1, tel. wew. 23 

Skarbnik Gminy skarbnik@jawornikpolski.itl.pl - pokój nr 6, tel. wew. 28 

Geodezja  
Inwestycje 

geodeta@jawornikpolski.itl.pl,  
inwestycje@jawornikpolski.itl.pl - pokój nr 2, tel. wew. 27 

Zamówienia publiczne przetargi@jawornikpolski.itl.pl –  pokój nr 4, tel. wew. 26 

Kasa/ Ochrona Środowiska/ 
Księgowość-podatkowa 

kasa@jawornikpolski.itl.pl, os@jawornikpolski.itl.pl,  
podatki@jawornikpolski.itl [parter budynku] tel. wew. 24 

Księgowość ksiegowosc@jawornikpolski.itl.pl, pokój nr 6, tel. wew. 29 

Podatki podatki@jawornikpolski.itl.pl pokój nr 7, tel. wew. 30 

Kadry/ Oświata/ Informatyk/ 
Obrona Cywilna 

oswiata@jawornikpolski.itl.pl, admin@jawornikpolski.itl.pl, 
obronacywilnajp@jawornikpolski.itl.pl, pokój nr 8, tel. wew. 31 

Urząd Stanu Cywilnego/ Dowody 
Osobiste/ Ewidencja Ludności 

usc@jawornikpolski.itl.pl 
pokój nr 9, tel. wew.32,  

Referat gospodarczy tel.  609-573-666 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jaworniku Polskim 

gops@jawornikpolski.itl.pl 
Jawornik Polski 215,  
Tel. 016 651-41-79  

Gminny Ośrodek Kultury w 
Jaworniku Polskim 

gok.jp@wp.pl, 37-232 Jawornik Polski 16, Tel. 016 651-40-08 
godz. otwarcia: wtorek-piątek - 13-20, sobota - 10-17, niedziela - 15-20 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Jaworniku Polskim 

37-232 Jawornik Polski 16, tel. 016 65-14-192 
godz. otwarcia: poniedziałek – NIECZYNNE, wt.- sob. od 9.00 do 17.00 

Filie GBP w Jaworniku Polskim 
 

Hadle Szklarskie – tel. 016 65-14-244 - wt.-śr. – 9 – 17, czw. – 9 – 13 
Manasterz - tel. 16 642-32-27 - wt.-śr. – 9 – 17, czw. – 9 – 13 
Hucisko Jawornickie - wt. – 8 – 14 

Zespół Pałacowo-Parkowy w 
Hadlach Szklarskich 

37-231 Hadle Szklarskie 70, www.zpphadleszklarskie.pl, 
Administrator obiektu: tel. 791 409 314 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Jaworniku Polskim  

37-232 Jawornik Polski 209, Tel. 16 651-40-79, 
sp_jawornik@poczta.onet.pl 

Zespól Szkół i Placówek w 
Manasterzu 

zsmanasterz@gmail.com 
37-230 Manasterz 575, Tel. 16 642-31-09,  

Gminny Zespół Żłobków zlobekjp@interia.pl 
37-231 Hadle Szklarskie 70, Tel. 16 661-55-00,  
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Artykuły przygotowywali:
 Agnieszka Czapla, Bernadetta Zając, Beata Bielańska, Elżbieta Macieląg, Ryszard Litwin, Katarzyna Makarska, Monika Żelisko 

 Iwona Łysiak, Marek Gmyrek, Ewa Łysiak, Marta Smaroń, Dorota Czepiel,  Izabela Kuchcińska-Kasznia, Anna Staszczak 
Piotr Kaweński, Maria Zgłobicka, Romana Dubas, Tomasz Jamrozik, Maria Pieniądz, Jakub Jaremkiewicz

Skład techniczny: Michał Kuźma

Wersja elektroniczna biuletynu znajduje się na stronie internetowej gminy: www.jawornikpolski.itl.pl
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