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Po raz kolejny przekazujemy na Pañstwa rêce biuletyn 
informacyjny gminy Jawornik Polski dotycz¹cy dzia³alnoœci samorz¹du 
w ostatnim roku.

Odpowiadaj¹c na zapotrzebowanie naszych mieszkañców, pomimo 
globalnych problemów i niskich dochodów w³asnych, w kolejnym roku 
uda³o siê utrzymaæ du¿e tempo nowych inwestycji, remontów, 
modernizacji, a co dla nas bardzo wa¿ne, utrzymaæ na bardzo niskim 
poziomie (porównuj¹c do innych samorz¹dów) op³aty lokalne. 

Dziêkujê wszystkim mieszkañcom za zrozumienie i bardzo dobr¹ 
wspó³pracê.

Dziêkujê radnym, so³tysom, radom so³eckim, pracownikom, organizacjom pozarz¹dowym, za 
podpowiedzi, uwagi i wsparcie.

Przepraszam za to, ¿e nie wszystko uda³o siê zrealizowaæ. 

Zdajemy sobie sprawê, ¿e przed nami kolejne wyzwania i potrzeby. 

Zapewniamy, ¿e ju¿ mamy przygotowane kolejne inwestycje: wodoci¹gowe, kanalizacyjne, 
drogowe i inne, które bêd¹ realizowane od pierwszych dni nowego roku.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujê i proszê o dalsz¹ wspó³pracê  i wsparcie.

Serdecznie pozdrawiam.

Szanowni Pañstwo

Zdrowych spokojnych i pe³nych rodzinnego 

ciep³a œwi¹t Narodzenia Pañskiego. 

Odpoczynku od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku 

oraz spe³nienia w ¿yciu osobistym 

i zawodowym ¿ycz¹



od pogody, rolba czyli profesjonalne urz¹dzenie stosowane   Budowa kompleksu rekreacyjno - 
na najlepszych lodowiskach odpowiedzialne za sportowego przy ZPP 
przygotowanie idealnie równego pod³o¿a oraz 

- Dworska Przystañ wypo¿yczalnia ³y¿ew posiadaj¹ca wszystkie rozmiary 
Rok 2022 przyniós³ ze sob¹ wielkie wydarzenie, zarówno figurówek jak i hokejówek ( w sumie 200 par). 

jakim niew¹tpliwie jest uruchomienie kompleksu sportowo-  Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê równie¿ 
rekreacyjnego w Zespole Pa³acowo – Parkowym w Hadlach krêgielnia posiadaj¹ca szeœæ niezale¿nych torów o d³ugoœci 
Szklarskich. 11 metrów. Na ka¿dym torze mo¿e graæ jednoczeœnie osiem 

osób. W pomieszczeniu znajduj¹ siê przystosowane do 
torów sofy, ekrany prezentuj¹ce wyniki oraz klimatyzacja. 
Cena biletu obejmuje profesjonalne obuwie do gry. 

W  styczniu 2022 r. w Zespole Pa³acowo Parkowym 
w Hadlach Szklarskich  mia³o miejsce  oficjalne otwarcie 
obiektu rekreacyjno-sportowego „Dworska Przystañ''. Nowy 
kompleks zaprojektowany jest z myœl¹ o ca³orocznym 
funkcjonowaniu, dlatego znajduje siê w nim szeroki 
wachlarz atrakcji zarówno na sezon letni jak równie¿ 
zimowy. Po oddaniu budynku do u¿ytkowania w sezonie 
zimowym wystartowa³y pierwsze atrakcje, ca³oroczna 
krêgielnia, sauna oraz sezonowe lodowisko. 

Sauna sucha wy³o¿ona od œrodka drewnem 
posiada ledowe podœwietlenie i automatyczne ustawianie 
temperatury. Komfort strefie spa zapewniaj¹ równie¿ 
wygodne le¿aki znajduj¹ce siê przed wejœciem do sauny.

Wszystkie atrakcje okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê. 
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê kryte 
lodowisko o wymiarach 20m x 10m, posiadaj¹ce sztucznie 
mro¿¹cy  agregat utrzymuj¹cy idealny lód do temperatury 
oko³o 10 stopni. Lodowisko w Zespole Pa³acowo Parkowym 
by³o jednym z najd³u¿ej dzia³aj¹cych zewnêtrznych lodowisk 
w Polsce, poniewa¿ funkcjonowa³o do po³owy kwietnia. 
Podstawowymi elementami, które wyró¿niaj¹ nasz obiekt na 
tle innych s¹ konkurencyjne ceny, zadaszenie oraz boczne 
rolety  pozwalaj¹ce na korzystanie z lodowiska niezale¿nie 
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P o m i ê d z y  
sezonami startuje czêœæ 
naszych zewnêtrznych 
a t r a k c j i ;  œ c i a n k a  
wspinaczkowa, kort 
tenisowy, boisko do 
siatkówki oraz boisko 
do pi³ki no¿nej. Na 
œciance wspinaczkowej 
znajduje siê cztery trasy 
o ró¿nych poziomach 
trudnoœci. Trzy z nich s¹ 
p rzys tosowane  do  
w s p i n a n i a  s i ê  
z a s e k u r a c j ¹  
i n s t r u k t o r a ,  j e d n a  
posiada profesjonalny 

Têtni¹ce ¿ycie Dworskiej Przystani mo¿na automat asekuracyjny. Œcianka 
zaobserwowaæ przede wszystkim w sezonie letnim, gdy ma 10 metrów wysokoœci  
funkcjonuj¹ g³ówne atrakcje budynku. Latem Zespó³ i znajduje siê na œcianie budynku. 
Pa³acowo Parkowy przystosowany jest dla najbardziej 
wymagaj¹cych klientów w ka¿dym wieku, dlatego posiada 
pe³nowymiarowy basen 12m x 25m o g³êbokoœci od 120cm 
do 180cm, w którym zamontowany jest brodzik dla dzieci. 
Najwiêkszym zainteresowanie dla dzieci stanowi wodny 
plac zabaw na którym znajduj¹ siê strzelaj¹ce wod¹ figurki 
zwierz¹t oraz dwie wodne zje¿d¿alnie. G³ówn¹ atrakcj¹ dla 
doros³ych s¹ przede wszystkim dwa jacuzzi ,  
pe³nowymiarowy basen oraz wyznaczone miejsca do 
wypoczynku. Du¿ym atutem jest mo¿liwoœæ wynajêcia 
parasoli oraz le¿aków. 

Boisko do pi³ki no¿nej wykonane jest z naturalnej W ZPP w Hadlach Szklarskich znajduj¹ siê równie¿ 
nawierzchni i wyró¿nia siê oœwietleniem umo¿liwiaj¹cym miejsca tak zwanego relaksu czyli ogród sensoryczny 
granie w porach wieczornych. Zarówno kort tenisowy jak z licznymi atrakcjami, takimi jak trampoliny, instrumenty 
i boisko do siatkówki wykonane zosta³y  ze specjalnego pobudzaj¹ce zmys³y, hamaki, huœtawki, kolorowe alejki, 
gumowego tworzywa i wyposa¿one w ogrodzenie. altanki, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju kwiaty. 

Do strefy odpoczynku w ciszy zaliczamy równie¿ zarybiony 
staw, gdzie odbywa siê po³ów sportowy oraz istnieje 
mo¿liwoœæ wynajêcia ³ódki. 

Obiekt cieszy³ siê bardzo du¿ym powodzeniem 
w swoim pierwszym sezonie. 

Wartoœæ inwestycji to kwota ponad 14 milionów 
z³otych, z czego uzyskane dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, z dzia³ania 06.03. Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej wynios³o 9 399 714,46 z³otych.

K.S.



Eko wyzwania „inspektora bociana” sterowanych inwerterem Sofar Solar.
w Gminie Jawornik Polski Dane odczytane z inwertorów odnoœnie wytworzonej przez 

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e antropogeniczne zmiany nie energii od ich zainstalowania oraz zysków za 
klimatu sta³y siê faktem, co nieustannie potwierdzaj¹ nie niep³acenie za energiê elektryczn¹ dostarczan¹ do 
tylko kolejne publikacje naukowe, ale przede wszystkim oczyszczalni przez PGE do dnia 19-09-2022r. przedstawia 
pojawiaj¹ce siê w naszym kraju zjawiska ekstremalne siê nastêpuj¹co:
w niespotykanym dotychczas natê¿eniu. Susza, tr¹by - Fronius;  ca³kowita iloœæ wyprodukowanej energii to 49505 
powietrzne czy gwa³towne nawa³nice dotykaj¹ nas coraz kWh. Oszczêdnoœci za niep³acone rachunki za pr¹d PGE to 
czêœciej. Jest to wyraŸny sygna³, ¿e konieczne jest razem 46634 PLN. Przy tej okazji do atmosfery nie 
prowadzenie dzia³añ mitygacyjnych i adaptacyjnych do odprowadzono 26238 kg CO2.
zachodz¹cych zmian klimatu, których wdro¿enie nie bêdzie - Sofar Solar; ca³kowita iloœæ wyprodukowanej energii to 
mo¿liwe bez inicjatywy ze strony w³adz lokalnych. Politykê 8161 kWh. Oszczêdnoœci za niep³acone rachunki za pr¹d 
ekologiczn¹ gmin reguluj¹ akty prawne nadaj¹ce gminom PGE to razem 7691 PLN. Przy tej okazji do atmosfery   nie 
odpowiednie kompetencje do ich sprawnej realizacji np. odprowadzono 4076 kg CO2. 
miedzy innymi w zakresie ochrony œrodowiska. Na 

W 2018 roku do oczyszczalni by³a pod³¹czona sieæ 
podstawie tych ustaw gminy maj¹ mo¿liwoœæ podejmowania 

kanalizacyjna dla miejscowoœci Manasterz o d³ugoœci  6 km, 
dzia³añ proekologicznych na swoim terenie, realizacji (oraz 

zawieraj¹c¹ 10 pompowni.      
oceniania) inwestycji œrodowiskowych i dzia³añ maj¹cych na 

W 2020 roku pod³¹czono do oczyszczalni celu poprawê jakoœci powietrza, wód czy gleb. Przepisy 
wybudowan¹ sieæ dla  miejscowoœci :reguluj¹ równie¿ kwestie kar za naruszenia zasad 
1.Zagórze - 4 km, zawieraj¹c¹ 7 pompownikorzystania ze œrodowiska. Te obowi¹zki i dzia³ania narzuca 

ustanowione prawo unijne  implementowane do prawa 2.Hadle Kañczuckie - 4 km, zawieraj¹c¹ 5 pompowni
polskiego. 3.Hadle Szklarskie - 4,5 km, zawieraj¹c¹ 9 pompowni

W 2022 roku pod³¹czono do oczyszczalni 
wybudowan¹ sieæ dla miejscowoœci Jawornik Polski - 6 km, 
zawieraj¹c¹ 6 pompowni.

Podane iloœci kilometrów wybudowanych sieci 
dotycz¹ jedynie g³ównych magistrali sieci i nie zawieraj¹ 
d³ugoœci wykonanych  przy³¹czy od magistrali g³ównej do 
poszczególnych budynków.

Obecnie trwaj¹ starania o pozyskanie funduszy 
z programu Polski £ad II edycji w kwocie 4750 tyœ. na 
budowê nowych sieci kanalizacyjnych dla miejscowoœci 
Hucisko Jawornickie, Widaczów oraz Jawornik 
Przedmieœcie. 

Gmina Jawornik Polski staje siê coraz bardziej Gminy mog¹ tak¿e dzia³aæ w zakresie ekologii 
ekologiczna bo prowadzone s¹ permanentnie dzia³ania dla i chrony œrodowiska z w³asnej inicjatywy nie ogl¹daj¹c siê na 
poprawy stanu i ochrony œrodowiska naturalnego. Jest legislacje. W gminie Jawornik Polski te dzia³ania 
w planie zakup nowego bez emisyjnego elektrycznego ekologiczne ponadprogramowe id¹ pe³n¹ par¹. Masowo na 
autobusu  szkolnego i  budowa w gminie pierwszej stacji wszystkich budynkach i obiektach nale¿¹cych do gminy 
³adowania pojazdów elektrycznych. Zdecydowana montowane s¹ instalacje fotowoltaiczne. Jednym 
wiêkszoœæ mieszkañców naszej gminy te dzia³ania czynnie z najwa¿niejszych obiektów ekologicznych w gminie jest 
popieraOczyszczalnia Œcieków w Manasterzu. Jest to obiekt super 

Instaluj¹c fotowoltaikê, solary, pompy ciep³a nowoczesny na miarê 21 wieku w którym uzyskiwane 
likwiduj¹c kopciuchy i montuj¹c nowej generacji piece parametry œc ieku oczyszczonego wie lokrotn ie 
gazowe i na paliwa sta³e. Dba siê te¿ o segregacjê przewy¿szaj¹ najsurowsze normy polskie i unijne. 
i oddawanie œmieci. Kto by nie chcia³ mieszkaæ w piêknej, Potwierdzaj¹ to skrupulatne comiesiêczne  badania œcieku 
czystej i zdrowej okolicy. Nawet miejscowy bocian uzna³ oczyszczonego prowadzone na zlecenie Wód Polskich 
i potwierdza³ codzienn¹ swoj¹ obecnoœci¹ na dachu a wykonywane przez laboratoria SGS Polska. Zrzut 
oczyszczalni œcieków,  ¿e jest ona dla niego  eko, super  uzyskanej ze œcieku oczyszczonej wody do rzeki Mleczki 
i cool, a co !!!! Taki z niego „inspektor” nadzoru jest najwy¿szej jakoœci co do jego czystoœci i jest 
ekologicznego.odprowadzany bez najmniejszych zak³óceñ dotycz¹cych 

tej¿e jakoœci i iloœci od 2018 roku. Do dnia 19-09-2022r Wielu obcych ludzi czêsto podje¿d¿a pod bramê 
³¹cznie oczyszczalnia oczyœci³a 208884 m3 œcieku oczyszczalni w Manasterzu pytaj¹c czy czasem nie ma tutaj 
surowego. restauracji lub luksusowego hotelu i z ogromnym 

zdziwieniem przyjmuje informacje od obs³ugi, ¿e to ³adna Oczyszczalnia jest wyposa¿ona w dwie instalacje 
i nowa ale oczyszczalnia œcieków. A hotel i restauracjê oraz fotowoltaiczne: 
baseny owszem mamy w Hadlach Szklarskich 10 km dalej - 46 modu³ów fotowoltaicznych  o mocy 14,26 kWp 
w Zespole Pa³acowo Parkowym - Dworska Przystañ. (kilowatopik od ang. Watt-Peak) sterowanych inwerterem 
Zapraszamy !Fronius  Symo.

K.Mr.- 18 modu³ów fotowoltaicznych o mocy  5,58 kWp 
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wy³¹cznie teoria bezpiecznego obchodzenia siê z broni¹. Budowa kanalizacji kolejny etap – w realizacji 
W szko³ach ponadpodstawowych szkolenie bêdzie kolejne przetargi
obejmowa³o podstawy strzelania z czêœci¹ praktyczn¹ 

W bie¿¹cym roku 
prowadzon¹ z wykorzystaniem bezpiecznych narz¹dzi do 

Gmina Jawornik Polsk i  
æwiczeñ strzeleckich, takich jak np. broñ kulowa, 

udzieli³a zamówienia na 
pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice 

w y k o n a n i e  k a n a l i z a c j i  
wirtualne albo laserowe. 

s a n i t a r n e j  w  g m i n i e  
M.J.w miejscowoœciach Jawornik 

Polski i Widaczów. Jest to 
Budowa sieci wodoci¹gowej.kolejny IV etap budowy sieci 

Zosta³y rozpoczête prace zwi¹zane z wykonaniem kanalizacyjnej w gminie. 
kolejnego odcinka sieci wodoci¹gowej ³¹cz¹cej Jawornik Wartoœæ kontraktu to 2 091 
Polski i Hadle Szklarskie od ujêcia wody na przysió³ku 000,00 z³,  natomiast zakres 
Grabnik w Jaworniku Polskim. Prace te stanowi¹ kolejny rzeczowy obejmuje oko³o 5,3 
etap budowy sieci wodoci¹gowej na terenie gminy Jawornik km sieci. 
Polski . Wykonywany odcinek sieci wodoci¹gowej stanowi Ponadto w kolejnych 
istotny element w budowie wodoci¹gu w kierunku kolejnych etapach znajduje siê rozbudowa sieci o kolejne odcinki, 
miejscowoœci i daje szansê dla mieszkañców na dotychczas nie skanalizowane obszary w m. Widaczów,  
korzystanie z budowanej sieci wodoci¹gowej, która Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieœcie.
w ostatnim okresie czasu staje siê priorytetem dla 

A.S.
mieszkañców w zwi¹zku z problemami – brakami wody 

 w lokalnych studniach zasilaj¹cych gospodarstwa domowe.
Utworzenie strzelnicy wirtualnej Wykonanie sieci wodoci¹gowej na terenie miejscowoœci: 

Jawornik Polski od Grabnika w kierunku Hadle Szklarskie W czerwcu br. Centralne Wojskowe Centrum 
koszty zakupu materia³ów do zrealizowanych prac to oko³o Rekrutacji og³osi³o konkurs ofert na utworzenie strzelnic 
65 000 z³otych, Inwestycja ta prowadzona jest w ramach wirtualnych „Strzelnica w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR.
w³asnych zasobów technicznych i pracowniczych.

Zakoñczono prace projektowe dla rozbudowy sieci 
wodoci¹gowej Jawornik Polski (Pasterniki) – Jawornik-
Przedmieœcie (Do³ki) ,koszt tych prac projektowych wyniós³ 
56 580 z³otych brutto. Gotowy jest równie¿ projekt sieci 
Jawornik-Przedmieœcie (Baræ). Wykonane i posiadane 
pozwolenia na rozbudowê sieci wodoci¹gowej pozwalaj¹ 
na planowanie na bazie posiadanych zasobów wody 
modernizacjê posiadanych ujêæ wody, a tak¿e dalsz¹ 
rozbudowê sieci wodoci¹gowej na terenie gminy celem 
poprawy dostêpnoœci do zbiorowego zaopatrzenia w wodê 
pitn¹ mieszkañców gminy.W lipcu br. Gmina Jawornik Polski z³o¿y³a ofertê realizacji 

zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej, po czym 21 lipca A.C.
w rozstrzygniêciu konkursu ofert zostaliœmy jednym z 70 
samorz¹dów z ca³ej Polski, które otrzyma³y dofinansowanie.

Zakup autobusu elektrycznego oraz  budowa 
Strzelnica powstanie w ZPP Hadle Szklarskie, w miesi¹cu 

pierwszej w gminie elektrycznej stacji grudniu trwa³y prace przygotowawcze i wykoñczeniowe 
³adowania wraz z magazynem energii oraz pomieszczenia strzelnicy. Planowany termin uruchomienia 

strzelnicy to grudzieñ 2022r.. instalacja fotowoltaiczn¹
 „Strzelnica w powiecie 2022”Jest to program maj¹cy Gmina Jawornik Polski otrzyma³a dotacjê 
na celu popularyzacjê sportów strzeleckich, oraz æwiczenia z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska 
bezpiecznego pos³ugiwania siê broni¹. i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 

„System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Projektowana strzelnica posiada mo¿liwoœæ 
Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do prowadzenia strzelañ w postaci statycznych i dynamicznych 
szko³y” na zakup zeroemisyjnego elektrycznego autobusu. treningów dla æwicz¹cych o ró¿nym stopniu zaawansowania 
W ramach projektu wykonana zostanie tak¿e stacja - od æwiczeñ w obserwacji, przez strzelanie na celnoœæ 
³adowania zasilana instalacj¹ fotowoltaiczn¹ oraz i skupienie, do wykonania zadañ strzeleckich o ró¿nym 
magazynem energii umo¿liwiaj¹cym przechowywanie s t o p n i u  s k o m p l i k o w a n i a .  W y p o s a ¿ o n a  j e s t  
wyprodukowanej energii. Jest to bardzo nowoczesna w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni, 
inwestycja. Dziêki realizacji projektu do Gminy Jawornik czterech karabinków i czterech pistoletów z funkcj¹ 
Polski jako pierwszej gminy w województwie podkarpackim wyzwalania strza³u, imitacjê odg³osu i zjawiska odrzutu.
trafi elektryczny autobus do przewozu dzieci do szko³y Ministerstwo Edukacji planuje przywróciæ elementy 
marki Yutong. Umowê z Wykonawc¹ podpisano w dniu przysposobienia obronnego, w ramach którego uczniowie 
sierpniu br. i opiewa ona na kwotê 2 694 000,12 z³. maj¹ m.in. uczyæ siê strzelaæ. W przypadku szkolenia 

J.J.strzeleckiego na poziomie szko³y podstawowej ma byæ to 
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4) Jawornik Polski cmentarz – w km 0+300 do 0+870, dz. nr Budowa dróg gminnych na terenie Gminy 
ewid. 226 i nr ewid. 647 w m. Jawornik-Przedmieœcie w km Jawornik Polski
0+000 do 0+125

W bie¿¹cym roku Gmina Jawornik Polski gruntownie 
wyremontowa³a 31 odcinków dróg, których stan techniczny 
by³ z³y. Wystêpowa³y na nich du¿e ubytki w nawierzchni 
jezdni, wyboje, miejscami odkszta³cenia w profilu pod³u¿nym 
i poprzecznym oraz zani¿one (zniszczone) pobocza jezdni. 
Wyznaczone do remontu drogi, zlokalizowane by³y 
w miejscowoœciach Hadle Kañczuckie, Hadle Szklarskie, 
Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik-
Przedmieœcie, Manasterz, Widaczów, Zagórze:

1) Hadle Kañczuckie – Dzia³ w km 0+000 do 1+418 – dzia³ki 
nr ewid. 1132/1, 1104/5, 909/1, 807, 659/2, 553

5) Jawornik Polski cmentarz w km 0+090 do 0+0+156 – dz. 
nr ewid. 235

6) Jawornik Polski cmentarz w km 0+260 do 0+535 – dz. nr 
ewid. 252

7) Jawornik Polski – Grabnik w km 0+000 do 0+330- dz. nr 
ewid.  362

8) Jawornik Polski – Uliczka w km 0+000 do 0+319 - dz. nr 
ewid. 758, 788, 1759

9) Jawornik-Przedmieœcie – Koszary w km 0+000 do 0+580 - 
dz. nr ewid. 816, 842, 819

2) Hadle Szklarskie – w km 0+000 do 0+317 -  dzia³ka nr 
10) Jawornik-Przedmieœcie – Baræ / osiedle-w km 0+000 do 

ewid. 1503
0+245, dz. nr ewid. 366/3 i 0+000 do 0+230 – dz. nr ewid. 
366/14

3) Hucisko Jawornickie – w km 0+000 do 0+690 cmentarz- 
dz. nr ewid. 33/4

11) Jawornik-Przedmieœcie w km 0+000 do 0+138 - dz. nr 
ewid. 884, 896, 879

12) Jawornik-Przedmieœcie – Skotnik w km 0+000 do 0+396 
- dz. nr ewid. 604, 620

13) Jawornik-Przedmieœcie – Do³ki – £azy- Zawada – 
Zadzia³ w km 0+145 do 1+715- dz. nr ewid. 1141, 1292/1

14) Jawornik-Przedmieœcie – Do³ki – £azy- Zawada – 
Zadzia³ w km 2+032 do 2+300 - dz. nr ewid. 1141

15)Jawornik-Przedmieœcie – Do³ki – £azy – Zawada – 
Zadzia³ – w km 0+000 do 0+418, dz. nr ewid. 1316, 1107, 
1110

16) Jawornik-Przedmieœcie – Do³ki – £azy- Zawada – 
Zadzia³ - w km 0+775 do 1+655 , dz. nr ewid. 1141
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17) Jawornik Polski – Zapady – Rzeki – S³otwina – w km 27) Widaczów – w km 0+000 do 0+ 077, dz. nr ewid. 369, 398
0+550 do 1+220,  dz. nr ewid. 895 w m. Jawornik Polski

18) Manasterz – w km 0+000 do 0+087, dz. nr ewid. 1449

28)Widaczów – w km 0+000 do 0+140, dz. nr ewid. 75

29) Widaczów – w km 0+000 do 0+055,  dz. nr ewid. 71/2, 
19) Manasterz –w km 0+000 do 0+138, dz. nr ewid. 2123 73/1
20) Manasterz – w km 0+000 do 0+100, dz. nr ewid. 1568 30) Hucisko Jawornickie – w km 0+000 do 1+265, Dzia³ – 
21) Manasterz – w km 0+000 do 0+240, dz. nr ewid. 800/1, Widaczów - dz. nr ewid. 33/1, 831/2, 521
801/1, 802/1, 831/1, 832/1, 833/1 31) Zagórze – w km 0+000 do 0+440,  dz. nr ewid. 654, 645, 

618, 604/3, 603

22) Manasterz – w km 0+000 do 0+117, dz. nr ewid. 1462
Inwestycjê zreal izowano dziêki wsparciu 

23) Manasterz – cmentarz – w km 0+000 do 0+115, dz. nr 
finansowemu z programu Polski £ad. £¹czna wartoœæ 

ewid. 2043/2
kontraktu to 4 608 374,09 z³ z czego 95 % to dotacja. 
Wykonawc¹ robót by³a firma Drogbud Golcowa. £¹czna 
d³ugoœæ wyremontowanych dróg to ponad 14 000 mb. 

Planowany zakres robót obejmowa³ na ogó³ 
oczyszczenie nawierzchni, profilowanie, wyrównanie 
istniej¹cej  podbudowy mater ia ³em kamiennym, 
zagêszczanie pod³o¿a, skropienie emulsj¹ asfaltow¹ 
podbudowy t³uczniowej, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz 
uzupe³nienie zani¿onych poboczy.

M.G.

Cyfrowa Gmina – zakup nowoczesnego 
sprzêtu dla serwerowni

24) Manasterz – w km 0+000 do 0+360, dz. nr ewid. 1044, 
W 2022 r. Gmina otrzyma³a grant na zakup sprzêtu 268, 963 
elektronicznego do Urzêdu Gminy Jawornik Polski. 

25) Jawornik Polski – Pasterniki - Podlas – w km  0+000 do 
W ramach projektu gmina otrzyma³a 132180,- z³ na zakup 

0+145, dz. nr ewid.1941 i w km 0+000 do 0+045, dz. nr ewid. 
sprzêtu m.in. szafy RACK, serwera RACK z systemem 

1946
operacyjnym, UTM, NAS.

26) Manasterz – Rzeki – Niewa¿ka – w km 0+320 do 1+820, 
M.K.

dz. nr ewid. 550, 435/4, 435/3, 435/2, 435/1, 750
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Kolejka w¹skotorowa – wspó³praca Rewitalizacja oran¿erii w ZPP Hadle 
z powiatem Szklarskie

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w zakresie Kolejny krok w celu przywrócenia blasku w Zespole 
realizacji w partnerstwie z Powiatem Przeworskim oraz Pa³acowo Parkowym w Hadlach Szklarskich zosta³ 
innymi gminami z terenu Powiatu Przeworskiego, Powiatu zrealizowany. W sierpniu 2022 roku zosta³a ukoñczona 
Rzeszowskiego przez teren których przebiega trasa kolejki rewitalizacja oran¿erii, która obejmowa³a wymianê pokrycia 
w¹skotorowej zadania pt.,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej dachowego, wymianê przeszklenia œciany skoœnej 
Przeworsk W¹skotorowy -Dynów” wspó³finansowanego ze (wymiana stolarki),  odnowienie tynków zewnêtrznych wraz 
œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu z malowaniem. 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 Gmina Jawornik Polski w kolejnych latach dofinansuje 
w kwocie ponad 160 000 z³otych remont kolejki jako wk³ad 
w³asny do realizacji ca³ego projektu opiewaj¹cego na kwotê 
ok.20 mln z³otych. W ramach projektu wykonywany jest 
remont torowiska od Dynowa do Hadli Szklarskich oraz 
infrastruktury towarzysz¹cej kolejce.

Prowadzone prace, dzia³ania rewitalizacyjne na tym 
jak¿e charakterystycznym dla naszego terenu zabytku 
podnosz¹ jego walory turystyczne, a tak¿e techniczne, daj¹c 
szanse na  rozwój turystyki i powrót tego nietuzinkowego 
elementu naszego regionu do pe³nej eksploatacji.

A.C.

Utworzenie punktu widokowego w 
miejscowoœci Jawornik-Przedmieœcie Kwota przeznaczona na realizacjê zamówienia wynios³a 

169 250, 46 z³. W dniu 11 lipca 2022 roku Gmina Jawornik Polski 
podpisa³a z Województwem Podkarpackim umowê K.S.
o dofinansowanie utworzenia punktu widokowego na dzia³ce 
o numerze 1193/3 w miejscowoœci Jawornik-Przedmieœcie. 

4 miejsce w Województwie Podkarpackim W ramach tej umowy, nasza gmina otrzyma³a wsparcie 
pod wzglêdem inwestycjifinansowe w wysokoœci 12 tysiêcy z³otych na wykonanie 

zadaszonego tarasu widokowego, w którym umieszczone Gmina Jawornik Polski, wed³ug czasopisma 
zosta³y ³awki oraz stoliki przeznaczone do u¿ytku dla osób „Wspólnota” zajê³a 4 miejsce w rankingu gmin i miast 
odwiedzaj¹cych. Województwa Podkarpackiego pod wzglêdem inwestycji 

w latach 2018-2020 w przeliczeniu na jednego mieszkañca. 
Na tle powiatu przeworskiego nasza gmina zajê³a pierwsze 
miejsce. Zestawienie jest jednym z najwa¿niejszych, 
przedstawiaj¹cych aktywnoœæ samorz¹dów w Polsce.

Nowo powsta³a przestrzeñ jest ogólnodostêpnym 
miejscem, s³u¿¹cym organizowaniu spotkañ plenerowych 
i stanowiæ atrakcyjny turystycznie punkt, z którego podziwiaæ 
mo¿na w pe³nej krasie piêkno naszej okolicy. Swój udzia³ 
w powstaniu punktu widokowego wnios³o Ko³o Gospodyñ 

W rankingu obejmuj¹cym lata 2018-2020 œrednie Wiejskich z Jawornika Polskiego, którego cz³onkowie po 
wydatki inwestycyjne w naszej gminie wynios³y 2296,88 z³ ukoñczeniu prac konstrukcyjnych zadbali o estetykê miejsca 
per capita (na osobê). Gmina Jawornik Polski na tle kraju poprzez wykonanie nasadzeñ kwiatów i krzewów. Ca³kowity 
zajê³a 34 miejsce.koszt wykonania tarasu wyniós³ ³¹cznie 42 tysi¹ce z³otych,  

z czego œrodki gminne stanowi¹ 30 tysiêcy z³otych. I.K-K.

A.C.
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poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego na tym odcinku Ranking 30 gmin z Podkarpacia które 
drogi wojewódzkiej i bêdzie kontynuacj¹ obecnie osi¹gnê³y najwy¿sze dochody
prowadzonej przebudowy drogi na odcinku Przeworsk – 
Kañczuga.

Wed³ug informacji Podkarpackiego Zarz¹du Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie na stronie internetowej 
www.pzdw.pl w zak³adce aktualnoœci zosta³y zamieszczone 
plany koncepcyjne etapu I.

R.L.

Przebudowa budynku administracyjnego 
by³ego zak³adu  ,,Metalsprzêt” wraz ze 
zmian¹ sposobu u¿ytkowania na cele 

mieszkaniowe

Gmina Jawornik Polski w 2021 oraz 2022r  
przeprowadzi³a ³¹cznie 3 postêpowania przetargowe celem Na podstawie danych z G³ównego Urzêdu 
pozyskania wykonawcy robót na zadaniu pn. “Utworzenie Statystycznego zosta³ sporz¹dzony przez portal 
mieszkañ chronionych oraz lokali mieszkalnych  w ramach informacyjny Nowiny24 ranking 30 gmin z Podkarpacia, 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy by³ego budynku które 2021 roku mia³y najwy¿sze dochody, w przeliczeniu na 
administracyjnego zak³adu Metalsprzêtu w Jaworniku jednego mieszkañca. GUS pod uwagê wzi¹³ wszystkie 
Polskim”.dochody osi¹gane przez dane gminy. W zwi¹zku z tym ¿e 

dochody w³asne gminy (podatki, op³aty) s¹ jedne Na dwa z tych postêpowañ przeprowadzone 
z najni¿szych w regionie, braki te rekompensujemy w 2021roku dotycz¹ce przebudowy 1-go piêtra na 
pozyskiwaniem funduszy zewnêtrznych. Gmina Jawornik mieszkania chronione nie pozyskano ¿adnej oferty. 
Polski zajê³a 1 miejsce w powiecie przeworskim z dochodem Kole jne postêpowanie  przeprowadzone 
7 793,40 z³ na mieszkañca. w bie¿¹cym roku dotyczy³o przebudowy ca³ego budynku 

I.K-K. w tym pozosta³ych piêter ³¹cznie z wykonaniem windy 
zewnêtrznej oraz przebudow¹ stropodachu na dach 
konstrukcji drewnianej kryty blach¹. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 
W tym postêpowaniu wp³ynê³a 1 oferta której 

Lublin –Przeworsk – Grabownica Starzeñska 
wartoœæ przewy¿sza³a prawie dwukrotnie zaktualizowan¹ 

na odcinku Kañczuga – Grabownica szacowan¹ wartoœæ robót.
Starzeñska W zwi¹zku z powy¿szym Gmina Jawornik Polski 

Podkarpacki  Zarz¹d Dróg Wojewódzkich podejmuje w dalszym ci¹gu starania celem pozyskania 
w Rzeszowie jako zarz¹dca drogi wojewódzkiej nr 835 zleci³ dofinasowania tego zamierzenia inwestycyjnego w kwocie 
opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. umo¿liwiaj¹cej jego realizacjê. 
“Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – R.L
Przeworsk – Grabownica Starzeñska dotycz¹cego odcinka 
od Kañczugi do Grabownicy Starzeñskiej”.

Budowa budynku wielorodzinnego w 
Odcinek przedmiotowej drogi przebiegaj¹cy przez 

miejscowoœci Jawornik Polskiteren naszej gminy w ramach opracowywanej koncepcji 
Wójt Gminy Jawornik Polski zleci³ wykonanie projektowej zosta³ podzielony na 2 etapy. 

projektu budowy bloku mieszkalnego na dzia³kach nr ew. Etap 1 obejmuje zakres od Kañczugi do 
1775/1, 1775/2 stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Jawornik miejscowoœci Hadle Kañczuckie, etap 2 do odcinek drogi 
Polski po³o¿onych w pobli¿u stadionu sportowego. wojewódzkiej od Hadel Szklarskich do granicy 

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie z miejscowoœci¹ Szklary  gmina Hy¿ne.
projektu budowlanego wg. uzgodnionej z inwestorem Zakres projektu koncepcyjnego obejmuje 
koncepcji wraz z niezbêdnym zagospodarowaniem terenu dostosowanie istniej¹cej infrastruktury drogowej do 
w szczególnoœci: zjazdami z drogi gminnej, miejscami obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie warunków 
parkingowymi, lokalizacj¹ pompy ciep³a i paneli technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne 
fotowoltaicznych na gruncie.i ich usytuowanie.

Projektowany budynek wielorodzinny bêdzie W szczególnoœci projektowaniu podlegaj¹: budowa 
budynkiem 2 klatkowym, o IV kondygnacjach nadziemnych, chodników i œcie¿ek pieszo-rowerowych, przebudowa 
czêœciowo podpiwniczony, wykonany w technologii  ponadnormatywnych ³uków, zjazdów i skrzy¿owañ 
tradycyjnej z dachem dwuspadowym konstrukcji z drogami gminnymi a tak¿e remont i przebudowa 
drewnianej kryty blachodachówk¹. odwodnienia drogowego.

W budynku  przewidziano 24 mieszkania Prace projektowe maj¹ tak¿e na celu uzyskanie 
2 pokojowe z aneksem kuchennym i ³azienk¹.normatywnych szerokoœci dwóch pasów jezdni.  Realizacja 

R.L.w przysz³oœci pe³nego zakresu projektowanych prac wp³ynie 
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Gminnego Oœrodka Kultury w Jaworniku Polskim.

Operacja jest wynikiem konkursu og³oszonego przez 
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Pogórze Przemysko Dynowskie 
na operacje w ramach poddzia³ania 19.2 „Wsparcie na 
wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez spo³ecznoœæ” 

B.Z.

Wspieranie tworzenia nowych 
przedsiêbiorstw Rewitalizacja roku - Wyró¿nienie

4 marca 2022r. na terenie Zespo³u Pa³acowo- W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
Parkowego w Hadlach Szklarskich odby³o siê posiedzenie odby³a siê konferencja z okazji Dnia Samorz¹du 
Rady Lokalnej Grupy Dzia³ania „Pogórze Przemysko- Terytorialnego. Uroczystoœæ by³a okazj¹ do wrêczenia 
Dynowskie”. Celem spotkania by³o dokonanie oceny wyró¿nieñ i podziêkowania osobom zas³u¿onym 
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, ustalenie kwot wsparcia w dzia³alnoœci spo³ecznej i samorz¹dowej. Spotkanie by³o 
oraz wyboru operacji przez LGD do realizacji. Przedmiotowa tak¿e okazj¹ do wrêczenia nagród i nominacji. 
procedura dotyczy³a naboru wniosków w ramach 
poddzia³ania 19.2 „Wsparcie na wdra¿anie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
spo³ecznoœæ” objêtego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 który trwa³  od 14.01.2022r. do 
28.01.2022r.

W wyniku dokonanej oceny 12 wniosków otrzyma 
dofinansowanie w kwocie 60000 z³ na rozpoczêcie 
dzia³alnoœci, natomiast 3 wniosku znajduj¹ siê na liœcie 
rezerwowej.

B.Z.
Wœród zas³u¿onych znalaz³a siê tak¿e Gmina 

Jawornik Polski, która otrzyma³a wyró¿nienie w kategorii 
Strategie Rozwoju LGD

rewitalizacja roku. Jest to bardzo dobra wiadomoœæ dla ca³ej 
Przed nami nowy okres programowania. gminy, która przynios³a rozg³os poddanemu rewitalizacji 

Rozpoczynaæ bêdziemy wiêc prace zwi¹zane obiektowi basenowemu, dziêki czemu „us³yszano o nas” 
z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze w ca³ym województwie.
Przemysko – Dynowskie na lata 2023 – 2027. Chcemy, by M.K.
by³a to nasza wspólna strategia. St¹d przy opracowywaniu 
nowych dokumentów bêdziemy  zapraszaæ wszystkich 

Nowe osiedle w gminie Jawornik Polskizainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach, które 
odbywaæ siê bêd¹ w gminach cz³onkowskich naszego LGD . Gmina Jawornik Polski przeprowadza kolejne 

Po otrzymaniu wytycznych od Podkarpackiego przetargi na sprzeda¿ dzia³ek budowlanych o pow. oko³o 15 
Urzêdu Marsza³kowskiego opracowany zostanie arów. Dzia³ki po³o¿one s¹ w Jawornik–Przedmieœcie - Baræ, 
harmonogram dzia³añ. posiadaj¹ atrakcyjn¹ lokalizacjê oraz wydane decyzje 

o warunkach zabudowy. B.Z.
T o  

k o l e j n a  
Modernizacja Domu Ludowego w Manasterzu

szansa na 
Planowana do realizacji operacja polegaæ bêdzie na os ied len ie  

modernizacj i  czêœci budynku Domu Ludowego siê w gminie 
w Manasterzu. W ramach operacji wykonana bêdzie J a w o r n i k  
wymiana pokrycia dachu, wraz z wzmocnieniem wiêŸby P o l s k i .  
dachowej, wymiana stolarki drzwiowej oraz modernizacja W wyniku  
ci¹gów komunikacyjnych. Zostanie zakupione dodatkowe p r o g r a m u  
wyposa¿enie tj. zestaw mikrofonów bezprzewodowych, przygotowanego przez Gminê Jawornik Polski powsta³o 
zestaw nag³oœnienia oraz kula dyskotekowa LED. nowe osiedle na przysió³ku Baræ. W prywatne rêce 

Modern izac ja  budynku Domu Ludowego przekazano ³¹cznie ju¿ 27 dzia³ek gdzie obecnie powstaje 
w Manasterzu ma na celu jego ulepszenie polegaj¹ce na  ok 10 nowych budynków jednorodzinnych. Na terenie 
unowoczeœnieniu, poprawieniu stanu  oraz  zmianie jego nowego osiedla wybudowane zosta³y tak¿e dwie drogi o 
cech. Stworzy siê komfortowe warunki  dla uczestników nawierzchni ulepszonej o ³¹cznej d³ugoœci 475 m za kwotê 
spotkañ miejscowych organizacji i stowarzyszeñ np. kó³ 217 925,25 z³. W trakcie przygotowywania do sprzeda¿y 
gospodyñ, zebrañ wiejskich. jest 10 kolejnych dzia³ek. Og³oszenia o  przetargach bêd¹ 

dostêpne na stronie internetowej BIP Urzêdu Gminy Z zaplecza kulturalnego bêdzie mo¿liwoœæ 
Jawornik Polski.ogólnodostêpnego korzystania przez wszystkie 

zainteresowane osoby w czasie godzin otwarcia filii M.G.
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Wizyta Wójta Gminy Pszczew Korpus wsparcia seniorów- teleopieka 
w Gminie Jawornik PolskiW lipcu br. goœciliœmy Wójta Gminy Pszczew Józefa 

Piotrowskiego wraz z rodzin¹ na terenie naszej Gminy. W 2022 roku Nasza Gmina przyst¹pi³a do realizacji 
Gmina Pszczew by³a jednym z samorz¹dów które po rz¹dowego programu Korpus Wsparcia Seniorów. 
powodzi b³yskawicznej w 2020 roku wspar³y finansowo Jest to program który wychodzi naprzeciw 
nasz¹ Gminê. Podczas wizyty Wójt Gminy Jawornik Polski procesom demograficznym w Polsce. Dzia³ania w ramach 
z³o¿y³ na rêce przedstawiciela Gminy Pszczew programu maj¹ wspieraæ seniorów niesamodzielnych, 
podziêkowania dla wszystkich mieszkañców, za ten gest samotnych w miejscu ich zamieszkania.  Program 
¿yczliwoœci. wykorzystuje nowe technologie – teleopiekê czyli 

monitorowanie samopoczucia i stanu zdrowia osób 
starszych oraz reagowanie w razie zagro¿enia. 
Rozwi¹zania te pozwalaj¹ osobom starszym czuæ siê 
bezpieczniej oraz byæ bardziej samodzielnymi, a w razie 
potrzeby szybko powiadomiæ blisk¹ osobê czy te¿ s³u¿by 
ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej siê znaleŸli.

W ramach programu w 2022 roku udzielana by³a 
pomoc seniorom w miejscu zamieszkania przez opiekunki 
œrodowiskowe, ale te¿ zakupionych zosta³o 20 opasek wraz 
z us³ug¹ telemedyczn¹ . Polega ona na ca³odobowym 
nadzorowaniu zdrowia posiadacza opaski, rejestrowaniu 
parametrów zdrowotnych oraz natychmiastowego 
reagowania w razie omdlenia czy upadku.  Ka¿da opaska 
wyposa¿ona jest w przycisk SOS, po naciœniêciu którego Gmina Pszczew jest gmin¹ wiejsk¹ w województwie 
zg³asza siê ratownik medyczny.lubuskim, w powiecie miêdzyrzeckim o liczbie mieszkañców 

zbli¿onej do naszej gminy. Teleopieka jest nowoczesn¹ form¹ opieki nad 
osobami zale¿nymi, w œwiecie gdzie rodzina nie zawsze ma M.J.
czas i mo¿liwoœci w pe³ni zadbaæ o osobê zale¿n¹. Jest to 
te¿ przysz³oœciowa i innowacyjna forma us³ug 

Ostatnie po¿egnanie wieloletniego opiekuñczych. Dlatego w Naszej Gminie bêdziemy starali 
siê w kolejnych latach wdra¿aæ wszelkie nowoczesne Prezydenta Miasta Rzeszowa
i skuteczne formy pomocy dla naszych mieszkañców. 27 sierpnia 2022 r. dotar³a do nas smutna informacja 

B.B.o œmierci Tadeusza Ferenca – wieloletniego Prezydenta 
Miasta Rzeszowa.

Prezydent Wierzbowy azyl
piastowa³ swoje 

Nieformalna grupa Hadlanie realizowa³a projekt pt. 
stanowisko przez 

„WIERZBOWY AZYL – spo³eczny zak¹tek inwencji i relaksu 
18 lat dbaj¹c o jego 

w Hadlach Szklarskich” z zakresu ¿ywej architektury 
rozwój, nawi¹zuj¹c 

polegaj¹cy na zaprojektowaniu i wybudowaniu altany na 
liczne wspó³prace 

terenie Zespo³u Pa³acowo – Parkowego w Hadlach 
l o k a l n e  

Szklarskich. 
i z a g r a n i c z n e .  

A l t a n a  Prezydent da³ siê 
p o w s t a ³ a  p o z n a æ  j a k o  
w strefie relaksu s e r d e c z n y  
k o m p l e k s u  i ¿yczliwy cz³owiek. Przez 18 lat panowania powiêkszy³ 
wypoczynkowegponad dwukrotnie Rzeszów a tak¿e uczyni³ z niego miasto 
o obok ogrodu nowoczesne, które szybko siê rozwija i jest przyjazne swoim 
sensorycznego, mieszkañcom.
j u ¿  w i o s n ¹  

S¹siednie samorz¹dy nauczy³ i¿ dla dobrego 
w i e r z b o w a  

gospodarza nie ma rzeczy niemo¿liwych i najwa¿niejsze to 
a l t a n a  s i ê  

mieæ pomys³ na rozwój i, przede wszystkim, byæ 
z a z i e l e n i  

zorientowanym na potrzeby ludzi bo to oni tworz¹ 
i u r o z m a i c i  

spo³eczeñstwo i najelepiej znaj¹ potrzeby swoje  i swoich 
dostêpne na tym 

najbli¿szych. Tadeusz Ferenc zmar³ maj¹c 82 lata.
terenie atrakcje.

2 wrzeœnia b.r.nast¹pi³o ostanie po¿egnanie 
Warsztaty prowadzili architekci krajobrazu, 

prezydenta Ferenca. Nabo¿eñstwo ¿a³obne odby³o siê 
ogrodnicy i wikliniarze z zespo³u ̄ ywej Pracowni z Krakowa, 

w Katedrze Rzeszowskiej Najœwiêtszego Serca Pana 
którzy od kilkunastu lat zajmuj¹ siê projektowaniem 

Jezusa.
i wykonywaniem elementów ¿ywej architektury 

K.M. i wierzbowego zagospodarowania terenu.

M.P.
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` Urodzenia Liczba 
Mieszkañców 

Zgony 

Jawornik Polski 8 1165 9 
Jawornik - Przedmieœcie 9 587 8 
Hadle Kañczuckie 2 248 6 
Hadle Szklarskie 2 567 7 
Widaczów 0 220 7 
Manasterz 7 840 18 
Hucisko Jawornickie 3 384 5 
Zagórze 6 435 3 

razem 37 4446 63 

 

Jednostka Dane kontaktowe 

Urz¹d Gminy Jawornik Polski e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl, NIP: 794-12-50-879, 
Centrala urzêdu: 
Tel. (16) 651-40-14, (16) 651-40-40, (16) 651-40-73, Fax (16) 651-40-47  
Bank Spó³dzielczy w Przeworsku - Oddzia³ w Jaworniku Polskim 
nr rachunku bankowego: 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003 
Godziny urzêdowania: poniedzia³ek, œroda, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek 
- 7.30 - 17.00, pi¹tek 7.30 - 14.00 
Godziny otwarcia kasy: poniedzia³ek, œroda, czwartek - 8.00 - 14.30, wtorek 
- 8.00 - 16.30, pi¹tek 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/ 
Informatyk 

zamowienia@jawornikpolski.itl.pl  
admin@jawornikpolski.itl.pl –  pokój nr 4, tel. wew. 26 

Ochrona Œrodowiska/ 
Ksiêgowoœæ-podatkowa 

os@jawornikpolski.itl.pl, podatki@jawornikpolski.itl 
 [parter budynku] tel. wew. 35 

Kasa kasa@jawornikpolski.itl.pl,  [parter budynku] tel. wew. 34 

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

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

Kadry/ Oœwiata/  
Obrona Cywilna 

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

Urz¹d Stanu Cywilnego/ Dowody 
Osobiste/ Ewidencja Ludnoœci 

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

Referat gospodarczy tel.  609573666 

Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Jaworniku Polskim 

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

Gminny Oœrodek Kultury w 
Jaworniku Polskim 

gok.jp@wp.pl, 37-232 Jawornik Polski 16, Tel. 016 651-40-08 
godz. otwarcia: wtorek-pi¹tek - 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: poniedzia³ek – NIECZYNNE, wt.- sob. od 9.00 do 17.00 

Filie GBP w Jaworniku Polskim 
 

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

Zespó³ Pa³acowo-Parkowy w 
Hadlach Szklarskich 

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

Zespó³ Szkó³ nr 1 im Jana Paw³a II 37-232 Jawornik Polski 209, Tel./fax 016 651-40-79, 
sp_jawornik@poczta.onet.pl 

Zespól Szkó³ i Placówek w 
Manasterzu 

sekretariat@zsipmanasterz.pl 
37-230 Manasterz 575, Tel. 16 642-31-09,  

Gminny Zespó³ ¯³obków zlobekjp@interia.pl 
37-231 Hadle Szklarskie 70, Tel. 16 661-55-00,  

 

Statystyka ma³¿eñstw:
- konkordatowe – 14
- cywilne – 3

Niezbêdnik mieszkañca Gminy Jawornik Polski

Statystyki w Gminie Jawornik Polski od 31.10.2021 do 31.10.2022
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Zwrot podatku akcyzowego Absolutorium 2022

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju Rada Gminy jednog³oœnie udzieli³a wotum zaufania 
napêdowego do produkcji rolnej przys³uguje w³aœcicielowi Wójtowi Gminy Jawornik Polski. Podobna jednomyœlnoœæ 
lub dzier¿awcy u¿ytków rolnych o powierzchni powy¿ej 1 ha. panowa³a podczas g³osowania nad udzieleniem 

absolutorium z wykonania bud¿etu gminy za rok 2021.Rolnik  sk³ada wniosek o zwrot czêœci podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napêdowego w dwóch terminach: Podczas LII sesji Rady Gminy Jawornik Polski Wójt 

Gminy przedstawi³ Raport o stanie Gminy Jawornik Polski - w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r. nale¿y z³o¿yæ 
za 2021 rok.odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT 

stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napêdowego za okres 
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

- w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. nale¿y z³o¿yæ 
odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT 
stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napêdowego za okres 
od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 
110 litrów na 1 ha u¿ytków rolnych – w przypadku rocznego 
limitu ustalanego dla powierzchni u¿ytków rolnych bêd¹cych 
w posiadaniu lub wspó³posiadaniu producenta rolnego 
okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na 
dzieñ 1 lutego danego roku,

Obowi¹zuje równie¿ dodatkowy limit na ka¿d¹ du¿¹ 
jednostkê przeliczeniow¹ (DJP) byd³a wg stanu 
œredniorocznego za rok poprzedzaj¹cy (czyli w 2023 roku Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym Raport 
bêd¹ brane pod uwagê stany œrednioroczne byd³a z 2022 obejmuje podsumowanie dzia³alnoœci Wójta w roku 
roku). Hodowcy byd³a do wniosku musz¹ za³¹czyæ równie¿ poprzednim, w szczególnoœci realizacjê polityk, programów, 
zaœwiadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR strategii i uchwa³ Rady Gminy.
potwierdzaj¹ce iloœæ sztuk byd³a w przeliczeniu na DJP Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jawornik 
w roku poprzednim. Polski – Pan Marek Makarski zaprosi³ Radnych do udzia³u 

40 litrów na 1 œredni¹ roczn¹ du¿¹ jednostkê w debacie nad przedstawionym raportem, która zakoñczy³a 
przeliczeniow¹ byd³a bêd¹cego w posiadaniu producenta siê podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
rolnego w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym zosta³ z³o¿ony Jawornik Polski wotum zaufania.
wniosek o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu Opracowany Rapor t  jes t  zes tawien iem 
ustalanego dla chowu lub hodowli byd³a. najwa¿niejszych danych o dzia³alnoœci samorz¹du, który 
Wnioski mo¿na sk³adaæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy lub za dok³adnie obrazuje funkcjonowanie gminy.
poœrednictwem poczty. Kolejnym punktem sesji by³o podsumowanie 
Dotacje wyp³acane bêd¹ w terminach: wykonania bud¿etu za miniony rok i udzielenie absolutorium 
 - 1 - 30 kwietnia 2023 r. w przypadku z³o¿enia wniosku Wójtowi Gminy. Zosta³o przedstawione  sprawozdanie 
w pierwszym terminie, z wykonania bud¿etu za rok 2021 oraz sprawozdanie 

f inansowe stanowi¹ce podstawê do udzielenia   - 1 - 31 paŸdziernika 2023 r. w przypadku z³o¿enia wniosku 
absolutorium. Przed g³osowaniem przedstawiono tak¿e w drugim terminie
uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby gotówk¹ w kasie urzêdu gminy, albo przelewem na rachunek 
Obrachunkowej Rzeszowie oraz wniosek Komisji bankowy podany we wniosku.
Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski.

S.H.
Nastêpnie Radni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jawornik Polski 
absolutorium za rok 2021.

G r a t u l a c j e  w  i m i e n i u  r a d n y c h  z ³ o ¿ y ³  
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Makarski. Nastêpnie 
Wójt Gminy Jawornik Polski podziêkowa³ wszystkim, którzy 
przyczynili siê do tego, by bud¿et za rok 2021 zosta³ 
zrealizowany prawid³owo jak równie¿ za udzielone zaufanie, 

Akcyza - statystyki za 2022r. pomoc i wsparcie w codziennej pracy. S³owa podziêkowania 
W 2022 roku do Urzêdu Gminy w Jaworniku Polskim pop³ynê³y w kierunku radnych, so³tysów, kierowników,  

wp³ynê³o 530 wniosków o zwrot podatku akcyzowego pracowników Urzêdu Gminy Jawornik Polski za ciê¿k¹ 
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do pracê i bardzo dobr¹ wspó³pracê efektem której by³o 12 000 
produkcji rolnej na ³¹czn¹ kwotê 140 029,60 z³. 000 na inwestycje w naszej gminie w 2021 roku, oraz 

wszystkich tych którzy maj¹ swój udzia³ w tym, co uda³o siê Wyp³ata otrzymanej dotacji z Urzêdu Wojewódzkiego 
zrobiæ w roku ubieg³ym. nast¹pi³a w dwóch terminach  tj.  kwiecieñ 2022 r.,  oraz  

paŸdziernik 2022 roku. I.£.

S.H.
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drewnem lub innym rodzajem odpadu gruz nie zostanie Op³aty za gospodarowanie odpadami 
przyjêty komunalnymi obowi¹zuj¹ce na terenie gminy 

4. Zu¿yte opony pochodz¹ce wy³¹cznie z samochodów Jawornik Polski
osobowych 

Urz¹d Gminy w Jaworniku Polskim informuje 
5. Przeterminowane leki i odpady medyczne i chemikalia mieszkañców Gminy o zmianie wysokoœci op³aty za 
6. Zu¿yte baterie i akumulatory gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi¹zuj¹cymi 
7. Odpady niebezpieczne od 1 stycznia 2023 roku. Op³aty w naszej gminie 

w przeliczeniu na jednego mieszkañca s¹ jedne 8. Odpady zielone 
z najni¿szych i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 9. Odzie¿ i tekstylia 

10. Zimny popió³ 

11. Bioodpady 

PSZOK nie przyjmuje nastêpuj¹cych odpadów: 

1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych 

2. Odpadów zawieraj¹cych azbest 

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

4. Opon z pojazdów ciê¿arowych i maszyn rolniczych 

5. Sprzêtu budowlanego 

6. Zmieszanych odpadów budowlanych 

7. Odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy 
odpadów wymagaj¹cych opakowañ) 

Wysokoœæ op³aty za gospodarowanie odpadami 
8. Butli gazowych 

komunalnymi  w prze l iczeniu na jedn¹ osobê 
9. Papy w gospodarstwie domowym:
10.Odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej.

Transport i roz³adunek odpadów do PSZOK mieszkañcy 
zapewniaj¹ we w³asnym zakresie. Dostarczanie 
odpadów poza godzinami otwarcia PSZOK jest surowo 
zabronione ! Punkt jest czynny codziennie w godzinach 
od 7.00 do 14.00 oraz w ka¿d¹ sobotê w godzinach od 
8.00 do 14.00. z wyj¹tkiem dni œwi¹tecznych.

I.£.

Ceny us³ug zwi¹zanych z zaopatrzeniem 
w wodê i odprowadzaniem œcieków w gminie 
Jawornik Polski pomimo podwy¿ek i inflacji 

s¹ jednymi z najni¿szych w regionie

 Decyzj¹ nr RZ.RZT.70.36.2022 z dnia 02 sierpnia 
2022 roku Pañstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski 

I.£. z siedzib¹ w Rzeszowie zatwierdzi³y taryfê za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków 
obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Jawornik Polski na okres PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
3 lat. KOMUNALNYCH W JAWORNIKU POLSKIM

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ na terenie gminy taryf¹ Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów 
cena brutto za metr szeœcienny wody i œcieków oraz op³ata Komunalnych - PSZOK to miejsce w którym mieszkañcy 
abonamentowa  przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:gminy Jawornik Polsk i  u iszczaj¹cy op³atê za 
- na lata 2022/26 – 2,95 z³. brutto za m ³ -  woda op³ata gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ dostarczyæ 
abonamentowa 2022/26 – 2,12 z³. brutto/ miesi¹cwytworzone przez siebie odpady. PSZOK przyjmuje 
- na lata 2022/26  - 3,19 z³. brutto za m ³ -  œcieki op³ata w ramach op³aty nastêpuj¹ce posegregowane odpady 
abonamentowa 2022/26 – 3,45 z³. brutto/ miesi¹ckomunalne: 

Gmina zaznacza, i¿ utrzymuje niskie ceny, 1. Elektroœmieci czyli zu¿yty sprzêt elektryczny 
jednoczeœnie inwestuj¹c w rozbudowê sieci i modernizacjê i elektroniczny (kompletny) 
przedsiêbiorstwa, dostarczaj¹c odbiorcom wodê wy³¹cznie 2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
z ujêæ g³êbinowych oraz oczyszczaj¹c œcieki na najwy¿szym  

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe – posegregowane, 
poziomie. Stawki te s¹ najni¿sze spoœród okolicznych gmin. 

w przypadku zmieszania ze styropianem, metalem, 
I.£.
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uwadze, ¿e od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
zale¿y, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Dopiero Wielu z nas postrzega odpady jako problem, który 
potem wyspecjalizowana firma odbiera poszczególne grupy rozwi¹zujemy po wyrzuceniu „œmieci” do worka lub 
odpadów i zawozi je do zak³adu zagospodarowania. Tam pojemnika. Jednak to, do jakiego koloru worka lub pojemnika 
wszystkie œmieci s¹ poddawane procesowi oczyszczania, je wyrzucimy, decyduje o ich dalszym losie, a tym samym 
a te nieposegregowane trafiaj¹ do sortowni, gdzie zostaj¹ o sukcesie ca³ej gospodarki odpadami. Czêsto nie zdajemy 
wyodrêbnione surowce nadaj¹ce siê do dalszego odzysku. sobie sprawy, ¿e co roku statystyczny Polak wytwarza nawet 
Po tym procesie odpady s¹ przekazywane do recyklerów, 315 kg œmieci. Ka¿dy z nas zu¿ywa œrednio 66 plastikowych 
którzy zajmuj¹ siê ich przetwarzaniem, daj¹c im tzw. drugie butelek, 60 kg papieru i 50 puszek. Mamy obsesjê 
¿ycie. Gospodarka odpadami niesie za sob¹ wiele korzyœci, pakowania. A¿ 250 kg – tyle œrednio wa¿¹ opakowania, 
których nie zawsze jesteœmy œwiadomi albo uznajemy je za w których w ci¹gu roku ka¿dy z nas przynosi produkty do 
ma³o istotne, niedotycz¹ce bezpoœrednio nas samych. domu. W efekcie odpady staj¹ siê coraz wiêkszym 
Niemniej rozdzielaj¹c odpady w gospodarstwie domowym, problemem œrodowiskowym. Wiele odpadów trafia nie tam, 
minimalizujemy zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzi. gdzie trzeba. Na przyk³ad porzucona w lesie plastikowa 
Natomiast inn¹ zalet¹ segregacji odpadów jest butelka roz³o¿y siê nawet po 1000 latach, reklamówka 
pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym potrzebuje na to od 100 do 450 lat, guma do ¿ucia zniknie po 
zu¿yciem zasobów naturalnych. Nie bez znaczenia jest fakt, 5 latach, a styropianowa tacka do ¿ywnoœci po 500 latach. 
¿e selektywna zbiórka odpadów jest te¿ po prostu tañsza. Odpady nie tylko szpec¹ krajobraz, zanieczyszczaj¹ wodê 
Odnosz¹c siê do powy¿szych informacji i statystyk  powierzchniow¹, podziemn¹ oraz glebê, ale maj¹ tak¿e 
zachêcamy i przypominamy naszym mieszkañcom olbrzymi wp³yw na bioró¿norodnoœæ. Odpady mo¿emy 
o obowi¹zku segregacji odpadów komunalnych.znaleŸæ wszêdzie: w górach, w lasach, na polach, nad 

I.£.jeziorami, a nawet w morzach i oceanach. I to w³aœnie skala, 
na jak¹ wytwarzamy odpady oraz wynikaj¹ce z tego 
globalne zagro¿enia, sprawi³y, ¿e konieczne sta³o siê Klub Sportowy Manasterz
gospodarowanie odpadami oraz zawartymi w nich 

W zwi¹zku z zawieszeniem przez KS Manasterz surowcami. To jedyny sposób na poradzenie sobie 
udzia³u w rozgrywkach ligi pi³ki no¿nej, zosta³y podjête z wywo³ywanym przez odpady zagro¿eniem dla œrodowiska 
dzia³ania w celu utrzymania pi³ki no¿nej w miejscowoœci naturalnego, klimatu i przysz³oœci nastêpnych pokoleñ. 
Manasterz. Przy pomocy Zespo³u Szkó³ i Placówek W wiêkszoœci krajów na œwiecie obowi¹zuj¹ normy 
w Manasterzu, KS Manasterz w tym sezonie stworzy³ w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki oraz dalszego 
dru¿ynê sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z dziewcz¹t, które postêpowania z odpadami. W Polsce, zgodnie z ustaw¹ 
rozpoczê³y swoj¹ pi³karsk¹ przygodê. Blisko 30 o odpadach, gospodarka odpadami to wytwarzanie 
zawodników uczestniczy³o w turniejach organizowanych odpadów i gospodarowanie odpadami, czyli ich zbieranie, 
przez Podkarpacki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Zespó³ poradzi³ transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót 
sobie bardzo dobrze, ciesz¹c siê zdobyciem wielu goli, ale nimi. W Polsce jeszcze w 2004 r. ponad 95% wytworzonych 
g³ównym celem klubu jest stworzenie bezpiecznej oraz odpadów komunalnych by³o unieszkodliwionych przez 
przyjaznej przestrzeni do rozwoju pi³karskiej pasji.sk³adowanie. Dziœ odchodzi siê od tej metody 

zagospodarowania odpadów na rzecz recyklingu. Obecnie 
sk³adujemy jeszcze blisko 40% wytworzonych odpadów, 
blisko 30% poddajemy recyklingowi, a pozosta³e spalamy 
w spalarniach odpadów lub kompostujemy. Jednak 
zdecydowanie najbardziej po¿¹dan¹ metod¹ ich 
zagospodarowania jest wykorzystanie w procesie recyklingu 
zawartych w odpadach surowców. Musimy pamiêtaæ o tym, 
¿e celem segregowania odpadów jest odzysk, a zw³aszcza 
recykling surowców i unikniêcie budowy kolejnych 
sk³adowisk. A pierwszymi ogniwami ³añcucha takiej 
gospodarki odpadami s¹ nasze domy. To tam podejmujemy 
decyzjê, do jakich pojemników trafiaj¹ œmieci. Warto mieæ na 

red.
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Dru¿yna ¿aków czyli najm³odszych zawodników Klub sportowy ISKRA
prowadzona przez trenera Grzegorza Pawe³ka skupiaj¹ca Klub Sportowy ISKRA Jawornik Polski zrzesza 
dzieci w  wieku 5-7 lat w roku 2022 wystartowa³a 2 dru¿yny seniorskie oraz 4 grupy m³odzie¿owe.
w rozgrywkach ligowych. W 6 rozegranych turniejach mali 

Dla I dru¿yny  KS Iskra Jawornik Polski pierwsze 
pi³karze regularnie zdobywaj¹ bramki i walcz¹ na równi 

pó³rocze 2022 roku , a wiêc runda wiosenna to kontynuacja 
z Halo Hy¿ne, Beniaminkiem Rzeszów oraz GAP 

dobrej gry pod okiem trenera Przemys³awa Laska w  efekcie 
Boguchwa³a , dziêki czemu ich gra poprawia siê z meczu na 

czego na koniec sezonu zajmujemy wysokie 6  miejsce 
mecz, nie wspominaj¹c o radoœci i uœmiechu który 

w tabeli z niewielk¹ strata do miejsca na podium. 
towarzyszy im podczas ka¿dego turnieju.

Do nowego sezonu przyst¹piliœmy wzmocnienia 
zawodnikami z  terenu gminy Jawornik Polski dziêki czemu 
zakoñczyliœmy rundê jesienn¹ na II miejscu premiowanym 
awansem do klasy okrêgowej.

Druga dru¿yna seniorów prowadzona przez trenera 
Krystiana Stanowskiego w której graj¹ g³ównie juniorzy oraz 
zawodnicy  nie mieszcz¹cy siê w sk³adzie jedynki  równie¿ 
zaczyna regularnie punktowaæ, a zdobyte doœwiadczenie 
przez m³odych zawodników przek³ada siê na miejsce 
w tabeli w ³añcuckiej klasie „B”  w  której to plasujemy siê na 
7 miejscu.

Do dru¿yn, które mo¿na zaliczyæ do rodziny KS 
ISKRA nale¿y dru¿yna prowadzona przez trenera Paw³a 
Pawe³ka -  trampkarz m³odszy dzia³aj¹ca w  strukturach 
UKS Jaworzanka utworzone na bazie OMS oraz 
w wspó³pracy z dyrekcj¹ Szko³y Podstawowej w Jaworniku 
Polskim.

W szeregach klubu funkcjonuje 4 dru¿yny 
m³odzie¿owe. 

Dru¿yna juniorów m³odszych pod okiem trenera 
Dawida Dulêby zbiera doœwiadczenie w ramach rozgrywek 
B1 Rzeszów grupa 2. Póki co nasi juniorzy zajmuj¹ ostatnie 
miejsce lecz gra z  meczu na mecz wygl¹da lepiej 
i z pewnoœci¹ w  rundzie rewan¿owej mo¿emy liczyæ na 
lepsze wyniki. 

Dru¿yna orlików m³odszych której trenerami s¹ 
Krystian Stanowski i Marek Makarski zosta³a za³o¿ona 
w roku 2022 z  inicjatywy rodziców. Ch³opcy i dziewczynki 

Podsumowuj¹c rok 2022 mo¿emy stwierdziæ, ¿e 
radz¹ sobie bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych. Na 

by³ to rekordowy rok pod wzglêdem iloœci dru¿yn 
ka¿dym z rozgranych turniejów regularnie punktuj¹ nie 

funkcjonuj¹cych w Klubie Sportowym ISKRA - 6 dru¿yn, 
daj¹c szans rywalom na korzystny wynik w efekcie czego 

140 zawodników i oko³o 200 osób trenuj¹cych pi³kê no¿n¹. 
tylko sporadycznie schodz¹ z boiska pokonani.

Jest to bior¹c pod uwagê iloœæ mieszkañców gminy bardzo 
dobry wynik co obrazuje bardzo dobr¹ pracê Zarz¹du Klubu 
Sportowego oraz wielu osób, które na co dzieñ wspieraj¹ 
sport na czele z Wójtem Gminy oraz Rad¹ Gminy Jawornik 
Polski. W tym miejscu warto wspomnieæ o sponsorach 
klubu, czyli lokalnych przedsiêbiorcach, którzy poszerzyli 
czarno - zielon¹ rodzinê pi³karsk¹, wspieraj¹ nas, dziêki 
czemu ci¹gle mo¿emy siê rozwijaæ.

Dziêkujemy firmom;  MGS Biuro Rachunkowe, So³tysiak 
Tour, Piekarnia Sokó³, Market Vita w  Jaworniku Polskim, 
Gmyrex, Igosam, CB £uczyk, W¹ski Trans, Rehafit, 
Spó³dzielnia socjalna Jawor, Bank Spó³dzielczy 
w Przeworsku, Rufcio, Zak³ad Stolarski Jacek Choma, 
Pizza Mann.

KS ISKRA
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Akcja dla Poli Nowe miejsca pracy w ZPP Hadle Szklarskie

W sierpniu Zespó³ Pa³acowo         Dynamiczny rozwój Zespo³u Pa³acowo Parkowego 
Parkowy w Hadlach Szklarskich  przy w Hadlach Szklarskich, pozwoli³ na zwiêkszanie kadry 
wspó³pracy z Gmin¹ Jawornik Polski oraz pracowników. W 2022 roku w wyniku otwarcia nowego 
Spó³dzielni¹ Socjaln¹ Jawor postanowi³ obiektu oraz prê¿nie rozwijaj¹cego siê hotelu, restauracji na 
przy³¹czyæ siê do szlachetnej akcji ca³ym obiekcie pracowa³o oko³o 70 osób zajmuj¹cy siê 
charytatywnej Licytacje dla Poli Matuszek technologi¹ basenow¹, obs³ug¹ klienta, utrzymaniem 
#teamPoli maj¹cej na celu pomoc czystoœci, gastronomi¹, ogrodem,  oraz zarz¹dzaniem 
w uzbieraniu pieniêdzy na leczenie. ZPP obiektem. W porównaniu z poprzednimi latami mo¿emy 
w Hadlach Szklarskich przeznaczy³o na zaobserwowaæ znaczny wzrost zatrudnienia, co stanowi 
licytacjê voucher o wartoœci ponad 800z³ kolejny bodziec do rozwoju obiektu. 
do wykorzystania w oœrodku rekreacyjno- K.S.
sportowym Dworska Przystañ, hotelu 
oraz restauracji Jawor. Pola choruje na 

Bar i restauracja w ZPP Hadle SzklarskieSMA, obecnie znajduje siê pod opiek¹ 
kliniki Neurologii Dzieciêcej- Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, gdzie 
zakwalifikowano j¹ do programu leczenia nusinersenem. 
Lek ten w po³¹czeniu z w³aœciw¹ f izjoterapi¹ 
i wyspecjalizowan¹ opiek¹ medyczn¹ przynosi poprawê, 
jednak nie cofa tego, co ju¿ zabra³a choroba. Licytacja trwa³a 
od 26 sierpnia do 2 wrzeœnia 2022, zwyciêzc¹ zosta³a Pani 
Bo¿ena Szczepankiewicz, która wp³aci³a na leczenie Poli 
850 z³. Voucher obejmuje nocleg w apartamencie, wejœcie na 
basen lub lodowisko (w zale¿noœci od pory roku) tor na 
krêgielni na dwie godziny, wejœcie na œciankê wspinaczkow¹ 
dla 4 osób, godzinny pobyt w saunie dla 4 osób, œniadanie 
oraz obiad w restauracji Jawor dla 4 osób. W imieniu ca³ej 
naszej Gminy gratulujemy Pani Bo¿enie oraz ¿yczymy 
szybkiego powrotu do zdrowia Poli.  

Miejscem wartym odwiedzenia w Hadlach K.S.
Szklarskich jest z pewnoœci¹ restauracja Jawor, 
prowadzona przez spó³dzielnie socjaln¹. W obecnym roku 

Noclegi w ZPP Hadle Szklarskie rozwinê³a skrzyd³a i na terenie Zespo³u Pa³acowo 
Zainteresowanie noclegami w Zespole Pa³acowo Parkowego w budynku Dworska 

Parkowym w Hadlach Szklarskich podczas sezonu letniego Przystañ uruchomi³a prê¿nie 
przeros³o oczekiwania wszystkich pracowników, zarz¹dców rozwijaj¹cy siê bar, w wyniku 
Gminy Jawornik Polski. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ju¿ czego zaspokaja kl ientów 
podczas sezonu zimowego pojawia³o siê spore poszukuj¹cych prawdziwego 
zainteresowanie okresem przed sezonowym. domowego jad³a jak równie¿ 

jedzenia w formie fast-food. ZPP w Hadlach Szklarskich wiêkszoœæ sezonu 
W barze przy basenie mo¿na letniego posiada³ stuprocentowe ob³o¿enie czyli oko³o 100 
skosztowaæ miêdzy innymi osób. Tak du¿e zainteresowanie wynika³o zarówno 

burgery, zapiekanki, frytki oraz lody w³oskie. Restauracja z przyjazdu grup zorganizowanych jak równie¿ klientów 
Jawor specjalizuje siê w prawdziwym domowym jadle indywidualnych z Polski  i zagranicy. Pozytywnym bodŸcem 
serwuj¹c w menu takie do dalszego rozwoju s¹ otrzymywane rekomendacje od grup 
przysmaki jak ¿eberka, zorganizowanych, 
pasta z ³ososia, pierogi. k t ó r e  c h c ¹  
Jednym a atutów s¹ p o d e j m o w a æ  
posiadane regionalne w s p ó ³ p r a c ê  
p i w a  d e d y k o w a n e  w kolejnych latach.  
wy³¹cznie pod restauracjê W  2 0 2 2  r o k u  
i bar Jawor. Dodatkowo goœciliœmy miêdzy 
Spó³dzielnia Socjalna innymi grupê: Flow 
Jawor doskonal i  s iê Dance z Dynowa, 
w organizacji wszelkiego koloniê pi³karsk¹ 
r o d z a j u  i m p r e z  z Krakowa, Grupy 
o k o l i c z n o œ c i o w y c h :  T r i a t h l o n u  
w e s e l a ,  k o m u n i e ,  z Lublina, Krakowa 
urodziny, chrzciny. oraz Rzeszowa oraz dwa turnusy kolonii z Gdañska. 

K.S.K.S.
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i starania poœwiêcone w pog³êbianie swojej wiedzy M³odzie¿ z gminy Jawornik Polski 
i umiejêtnoœci. Wysokoœæ przyznawanych stypendiów w czo³ówce rankingu zdawalnoœci matury 
uzale¿niona jest od wyników osi¹gniêtych przez uczniów 

w 2022 roku
oraz œrodków zabezpieczonych w bud¿ecie Gminy 

Gmina Jawornik Polski znalaz³a siê w rankingu Jawornik Polski.
40 gmin z Podkarpacia, w których uczniowie najlepiej zdali 

Serdecznie gratulujemy Naszym uczniom jak i ich 
egzamin maturalny. Na podstawie danych Okrêgowej 

rodzicom!
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie portal informacyjny 

A.P.nowiny24.pl uklasyfikowa³ m³odzie¿ z naszej gminy na 
29 miejscu. Uczniowie osi¹gnêli œredni wynik egzaminu 
46,99 %. 100 urodziny Mieszkanki naszej gminy

Gratulujemy tegorocznym maturzystom.
16 czerwca 2022r. Pani Helena Matwiej, 

B.Z. Mieszkanka naszej Gminy, obchodzi³a 100 rocznicê swoich 
urodzin.

M³odzie¿owa Rada Gminy

Celem powo³ywania m³odzie¿owej rady gminy jest 
przede wszystkim w³¹czenie m³odzie¿y w procesy 
podejmowania decyzji dotycz¹cych m³odych osób oraz ich 
najbli¿szego otoczenia. M³odzie¿owa Rada ma 
reprezentowaæ m³odych mieszkañców i mieszkanki jak 
równie¿ prowadziæ dzia³ania na rzecz upowszechniania 
wœród nich idei samorz¹dnoœci i kszta³towania postaw 
obywatelskich.

W naszej gminie M³odzie¿owa Rada Gminy 
wybierana jest corocznie wœród uczniów naszych szkó³.

Kadencja M³odzie¿owej Rady Gminy trwa jeden rok 
szkolny.

To najstarsza nasza Mieszkanka, która swoim 
doœwiadczeniem ¿yciowym, pracowitoœci¹ i optymizmem 
potrafi niejednego zmotywowaæ do dzia³ania.

Wójt Gminy Jawornik Polski mia³ mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w urodzinach Pani Heleny.

Solenizantce jeszcze raz ¿yczymy wielu lat ¿ycia, 
du¿o zdrowia i aby nigdy nie opuszcza³ jej optymizm.

K.M.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 
w Gminie Jawornik Polski

W bie¿¹cym roku wybory by³y przeprowadzane W 2022 roku po raz kolejny realizowany by³ 
w miesi¹cu wrzeœniu przez powo³ane szkolne wyborcze w Naszej  Gmin ie rz¹dowy program „Opieka 
w szko³ach oraz gminn¹ komisjê wyborcz¹. wytchnieniowa”. Program powsta³ po to, by choæ w pewnym 

stopniu odci¹¿yæ opiekunów osób niepe³nosprawnych.Mandat radnego uzyska³o 15 uczniów, w tym:

Codzienna opieka nad osob¹ niepe³nosprawn¹ to Szko³a Podstawowa w Jaworniku Polskim -  8 osób
wielkie wyzwanie. Opiekunowie czêsto nie maj¹ czasu dla Zespó³ Szkó³ i Placówek w Manasterzu – 7 osób.
siebie, s¹ zmêczeni, a przecie¿ ka¿dy potrzebuje oddechu 

B.Z.
i odpoczynku. W³aœnie dla takich osób powsta³ program 
Opieka wytchnieniowa w ramach którego mo¿na otrzymaæ 
240 godzin rocznie nieodp³atnej pomocy przy chorym Stypendia dla uczniów
cz³onku rodziny. Najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Jawornik 
 W 2022 roku w Gminie Jawornik Polski z pomocy Polski wzorem lat poprzednich przyznane zosta³y stypendia 
w ramach programu skorzysta³o 7 rodzin. naukowe na rok szkolny 2021/2022. Warunkiem 

niezbêdnym otrzymania stypendium by³o osi¹gniêcie Œrodki na finasowanie programu pochodz¹ 
œredniej  minimum 4,5 oraz z³o¿enie odpowiedniego z Funduszu Solidarnoœciowego. 
wniosku zgodnie z Uchwa³¹ Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy B.B.
Jawornik Polski z dnia 31.05.2019 roku.

Stypendia s¹ form¹ docenienia uczniów za trud 
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Kolonia Gmina Jawornik Polski – 
Miasto Gdañsk 2022

W okresie wakacyjnym wzorem lat ubieg³ych 
ponownie odby³a siê wymiana m³odzie¿y w ramach kolonii 
letnich pomiêdzy Gmin¹ Jawornik Polski a Miastem 
Gdañsk. 

Wspó³praca zosta³a nawi¹zana po powodzi 
b³yskawicznej która nawiedzi³a nasz¹ gminê w 2020 roku, 
po czym Miasto Gdañsk, jako jedn¹ z form pomocy 
zaproponowa³o pobyt dzieci z poszkodowanych rodzin na 
kolonii w Gdañsku. W kolejnym roku nawi¹zano wspó³pracê 
pomiêdzy samorz¹dami i  na naszym terenie 
zorganizowano koloniê dla dzieci z Gdañska, dla dzieci 
z naszego terenu zorganizowa³o miasto Gdañsk.

W tym roku kolonie mia³y miejsce w miesi¹cu 
sierpniu, w II turach, trwaj¹cych po 7 dni ka¿da. W ka¿dej 
turze kolonii udzia³ bra³o oko³o 45 dzieci. 

W tym roku nasza m³odzie¿ na kolonii w Gdañsku 
zapewnione miêdzy innymi nastêpuj¹ce atrakcje: przedstawili sprzêt którym siê pos³uguj¹ na co dzieñ 

w dzia³aniach ratowniczych oraz przedstawili szczegó³y - zwiedzanie stadionu Polsat Arena Plus, wizyta w parku 
dzia³añ ratowniczych. Zwiedzano muzeum w Przeworsku trampolin Movement Arena, wizyta w Centrum Nauki 
(Pa³ac Lubomirskich oraz muzeum po¿arnictwa) oraz Experyment, zabawa w Aquapark w Sopocie, gra w krêgle 
miasto Przemyœl z przewodnikiem wraz z jazd¹ na torze w Centrum U7, grê w minigolfa w Koœcierzyna i Costerina 
saneczkowym i zwiedzanie kopca tatarskiego.Park jak równie¿ pla¿owanie nad morzem oraz wiele innych 

atrakcji.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania dla 
Komendanta PSP Przeworsk m³. bryg. Marcina Lachnik, za 
wyra¿enie zgody na przyjazd grupy do stra¿nicy oraz 
stra¿aków z JRG Przeworsk za zorganizowanie pokazu dla 
m³odzie¿y. 

Uczestników kolonii z Gdañska przywita³ w ZPP Do dyspozycji uczestników kolonii w Hadlach 
Hadle Szklarskie Wójt Gminy Stanis³aw Petynia, po czym Szklarskich w wolnych chwilach by³ równie¿ oœrodek 
wrêczy³ ka¿demu uczestnikowi drobne upominki. rekreacyjny, z którego uczestnicy chêtnie korzystali.

Uczestnikom kolonii z Gdañska zapewniono miêdzy Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê 
innymi atrakcje: zwiedzanie miasta oraz zamku w £añcucie, samorz¹dowi Miasta Gdañsk.
przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ wraz z pla¿owaniem 

M.J.
w £opuszce Ma³ej, zwiedzanie stra¿nicy PSP 
w Przeworsku, gdzie stra¿acy z JRG Przeworsk 
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ma³y pierwszy krok aby zmieniæ cos na lepsze w swoim Pomoc uchodŸcom wojennym
¿yciu. Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, i¿ nasze 24 lutego 2022 r to pamiêtna data, która dla naszych 
myœlenie zamyka nas w stereotypach, jest sprzeczne s¹siadów rozpoczê³a ci¹g tragicznych wydarzeñ, Rosja 
z istniej¹cymi faktami, ¿e wystarczy rozejrzeæ siê, poprosiæ  rozpoczê³a zbrojn¹ inwazjê i zaatakowa³a Ukrainê. Naród 
o pomoc a znajd¹ siê ludzie i instytucjê, które dadz¹ nam Ukraiñski ogarn¹³ przeraŸliwy strach, ludzie zaczêli masowo 
wsparcie, pomog¹ uporaæ siê z problemem, chorob¹, wyje¿d¿aæ z kraju. Miliony kobiet z dzieæmi zaczê³y 
tragedi¹. Jeœli masz problem z nadu¿ywaniem alkoholu lub opuszczaæ swoj¹ Ojczyznê, pozostawiaj¹c rodziny i dorobek 
ktoœ z twojej rodziny, bliskich, znajomych czy przyjació³ ca³ego ¿ycia. Ich p³acz œcicka³ serca wszystkich nas.
boryka siê z uzale¿nieniem, pamiêtaj nie jesteœ sam. 
PrzyjdŸ do nas, zg³oœ siê do GKRPA, pomo¿emy 
i doradzimy jak wyjœæ z tej trudnej sytuacji. Dysponujemy 
informacj¹ o grupach wsparcia AA, poradniach uzale¿nieñ, 
psychologach. Wystarczy rozmowa by zbudowaæ w sobie 
si³ê do walki o siebie lub najbli¿szych. Czasem w takiej 
sytuacji staje siê prze³omowe spojrzenie na problem kogoœ 
innego z innej pespektywy. Ka¿dy jest inny i potrzebuje 
indywidualnego podejœcia, potrzebuje chwili rozmowy, 
wsparcia, poœwiêconego czasu. Œwiadomoœæ, i¿ nie 
jesteœmy sami w walce  o zdrowie swoje lub naszych 
bliskich jest niezbêdne. Pamiêtajmy, i¿ zdrowie nasze 
i naszych najbli¿szych jest najwiêksz¹ wartoœci¹ i trzeba 
o nie zadbaæ. Wszelkie pora¿ki i trudnoœci s¹ wpisane 
w nasze ¿ycie, w nasz¹ egzystencjê, ale nie wolno 
rezygnowaæ, usprawiedliwiaæ naszego poddawania siê. 

Gmina Jawornik Polski jako pierwsza w powiecie 
Wrêcz przeciwnie, owe trudnoœci powinny stymulowaæ nas 

otworzy³a drzwi dla uciekaj¹cych kobiet z dzieæmi. Odruch 
do dalszego dzia³ania, do walki o siebie. Pamiêtaj nie jesteœ 

serdecznoœci mieszkañców Gminy by³ zaskakuj¹cy 
sam, jesteœmy po to ¿eby Ci pomóc. 

i przerastaj¹cy nasz¹ wyobraŸniê. Mieszkañcy z ka¿dej 
Gminna Komisja Rozwi¹zywania strony zaczêli zwoziæ najpotrzebniejsze w tym 

Problemów Alkoholowych pocz¹tkuj¹cym okresie rzeczy, bez których ciê¿ko by³oby 
nam z godnoœci¹ przyj¹æ pierwszych uchodŸców, którzy 
zaczêli z ka¿dej strony Ukrainy. Pamiêtamy te dni i ich Pomoc ¿ywnoœciowa dla mieszkañców
przera¿one i zap³akane oczy, lecz nie z powodu wojny 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jaworniku poniewa¿ osobowoœci tych ludzi s¹ bardzo mocne, lecz 
Polskim po raz kolejny  przyst¹pi³ z Oddzia³em Rejonowym z tego jak zostali u nas przyjêci, ¿e my Polacy mamy tak 
PCK Przeworsk do Programu Operacyjnego „Pomoc wielki serce i potrafimy tak wiele zrobiæ dla ich cierpi¹cego 
¿ywnoœciowa 2014-2020” wspó³ f inansowanego narodu.
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Bardzo serdecznie dziêkujemy równie¿ wszystkim 
Potrzebuj¹cym. Podprogram 2021 jest kontynuacj¹ 

darczyñcom, których nie sposób wszystkich wymieniæ, te 
poprzednich Podprogramów,  umo¿liwi³ przekazanie 

wszystkie dary by³y bardzo im potrzebne, poniewa¿ 
¿ywnoœci  rodzinom, którym dochód na jedn¹ osobê nie 

przyje¿d¿ali tylko z podrêcznym baga¿em.
przekracza³ kwoty 1.320,00  z³ netto. Z pomocy w naszej 

Nawi¹zaliœmy równie¿ kontakty z bardzo wieloma gminie skorzysta³o 900 najbardziej potrzebuj¹cych osób. 
organizacjami, które w mniejszym, lub wiêkszym stopniu Podczas wydawania ¿ywnoœci zaanga¿owanych by³o wielu 
zaczê³y pomagaæ, pocz¹wszy od porad psychologicznych, wolontariuszy, na których pomoc zawsze mo¿emy liczyæ za 
zajêæ z dzieæmi, pomoc¹ lekarsk¹ do pomocy rzeczowych. co sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Bardzo serdecznie dziêkujemy najprê¿niejszej GOPS
miêdzynarodowej organizacji CORE Seana Penna, z któr¹ 
nawi¹zaliœmy bardzo owocn¹ wspó³pracê, która trwa do dnia 

Realizacja dop³at do ogrzewaniadzisiejszego, dziêkujemy bardzo w imieniu potrzebuj¹cych. 

Dodatek przys³ugiwa³ gospodarstwom domowym, Od pocz¹tku wojny podaliœmy pomocn¹ d³oñ oko³o 
dla których g³ównym Ÿród³em ogrzewania by³ kocio³ na 800-set osobom, które by³y przyjête przez trzy nasze 
paliwo sta³e, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon oœrodki, tj. w Jaworniku Polskim Hucisku Jawornickim, oraz 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia wêglowa lub piec kaflowy w Hadlach Szklarskich, jak równie¿ osobom, które 

koordynuj¹ ciê¿k¹ charytatywn¹ pracê w tych oœrodkach. na paliwo sta³e – zasilane wêglem kamiennym, brykietem 

T.T. lub peletem, zawieraj¹cymi co najmniej 85% wêgla 
kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku by³  wpis lub 
zg³oszenie Ÿród³a ogrzewania do Centralnej Ewidencji Zawalcz o siebie i swoj¹ rodzinê.
Emisyjnoœci Budynków.

Nasze przekonania maj¹ bardzo du¿y wp³yw na 
Wnioski o dodatek wêglowy sk³adano do Urzêdu 

nasze decyzje: „nie da siê”, „nic z tym nie zrobiê”, „tak musi 
Gminy. W naszej Gminie z³o¿ono ponad 1500 wniosków 

byæ”. Czêsto s³yszymy takie s³owa i godzimy siê z ich 
o dop³atê. 

znaczeniem. Jednak to nie prawda, czasem wystarczy ten 
B.B.
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Sprawnych Inaczej  otworzy³a  tradycyjnie prezentacja    Kolejny rok razem
dru¿yn i zapalenie znicza olimpijskiego.Dom Dziennego Pobytu w Hucisku Jawornickim  

dzia³a od roku 2018. Seniorzy naszego domu s¹ bardzo 
aktywni, ochoczo anga¿uj¹ siê w ró¿ne oferowane formy 
terapii m. in. zajêcia plastyczne, muzyczne, taneczne, 
œpiewy biesiadne, zabawy, wycieczki, gimnastyki grupowe 
i zajêcia kulinarne.  W ramach zajêæ grupowych prowadzone 
s¹ warsztaty, prelekcje oraz zajêcia integracyjne.

W  maju br. W  Zespole Pa³acowo - Parkowym 
w Zarzeczu odby³ siê Przegl¹d Artystyczny Osób Chorych, 
Niepe³nosprawnych oraz Seniorów, w którym na scenie 
wyst¹pili nasi  Pensjonariusze.

W czerwcu  Seniorzy odwiedzili nowo otwarty 
kompleks w Zespole Pa³acowo-Parkowy w Hadlach 
Szklarskich.

W Domu Dziennego Pobytu w listopadzie mia³o 
miejsce spotkanie z pracownikiem Muzeum w Przeworsku, 
Seniorzy podzielili siê swoimi wiadomoœciami z zakresu 
kultury ludowej, tradycji, dawnych obrzêdów ludowych 
z terenu naszej Gminy.

W paŸdzierniku  2022r  Seniorzy  z DDP w Hucisku 
Jawornickim wziêli udzia³ w II Spartakiadzie  Osób 
Sprawnych Inaczej w której patronat Honorowy nad tym 
wydarzeniem objê³a Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.  
Spartakiada odby³a siê w Szkole  Podstawowej im. Œwiêtego 

B.B.Jana Kantego w £opuszce Wielkiej. II Spartakiadê Osób 
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dla druhów. Gratulujemy odznaczeñ i wyró¿nieñ oraz Zawody stra¿ackie
¿yczymy samych sukcesów i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.W dniu 28.05.2022 odby³y siê gminne zawody 

E.£.sportowo-po¿arnicze w Manasterzu. Z naszej gminy udzia³ 
wziêli: OSP Widaczów, OSP Hucisko Jawornickie, OSP 
Zagórze, OSP Manasterz, OSP Hadle Kañczuckie, OSP OSP Widaczów – mistrz powiatu 
Hadle Szklarskie oraz M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze 

Jednostka OSP Widaczów zdoby³a pierwsze z Widaczowa i Huciska Jawornickiego. Zawody odby³y siê 
miejsce w XI Powiatowych Zawodach Sportowo - w przyjaznej atmosferze i prawdziwej sportowej rywalizacji. 
Po¿arn iczych,  k tóre  odby ³y  s iê  19.06.2022r.  Wszystkie dru¿yny ciê¿ko pracowa³y aby pokazaæ swoj¹ 
w Œwiêtoniowej. To historyczna chwila! Lata ciê¿kiej pracy determinacjê i prawdziwego ducha walki. 
w koñcu zaowocowa³y. Do walki stanê³y dru¿yny wy³onione 

I miejsce OSP Widaczów 
w eliminacjach gminnych. Emocji nie brakowa³o a¿ do 

II miejsce  OSP Manasterz samego koñca podczas zmagañ stra¿aków.
III miejsce OSP Zagórze Klasyfikacja koñcowa zawodów:
IV miejsce OSP Hadle Szklarskie Grupa A:

1. OSP WidaczówV miejsce OSP Hadle Kañczuckie
2. OSP SieteszVI miejsce OSP Hucisko Jawornickie
3. OSP Gaæ

Dru¿yny M³odzie¿owa Po¿arnicza 
Grupa C:

I miejsce Hucisko Jawornickie 1. OSP Gaæ
II miejsce Widaczów 2. OSP SIetesz

3. OSP Mirocin

Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów na Zwyciêzcy reprezentowli nas na Zawodach Powiatowych. 
szczeblu wojewódzkim.Wszystkim serdecznie dziêkujemy i zapraszamy za rok. 

E.£.E.£.

Jawornik jednak sprzeda³ samochódSamochód stra¿acki – Hucisko Jawornickie. 
Wszystko co mia³o byæ „plotk¹” okaza³o siê jednak Jubileusz 90 - lecia stra¿y w Hucisku 

prawd¹. Niestety ale KSRG OSP Jawornik Polski sprzeda³ Jawornickim.
wóz bojowy, który by³ zatopiony podczas powodzi 

W sobotê 16 lipca 2022r. odby³y siê obchody 90 - w czerwcu 2020r.W dniu 16.07.2020r. we wpisie na portalu 
lecia istnienia jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej FB stra¿acy zapewniali, ¿e jeœli tylko bêd¹ w posiadaniu 
Hucisko Jawornickie po³¹czone z poœwiêceniem nowego nowych wozów stra¿ackich, podejm¹ rozs¹dn¹ decyzjê co 
samochodu, który trzeba zaznaczyæ jednostka zakupi³a za do przekazania „zalanego” wozu. W miêdzyczasie  
w³asne pieni¹dze. Jubileusz rozpocz¹³ siê msz¹ œw. Jednostka OSP Widaczów wyst¹pi³a z proœb¹ 
w Koœciele Parafialnym. Nastêpnie poczty sztandarowe o przekazanie auta. Od tamtej pory tylko jednostka 
i zaproszeni goœcie udali siê na plac przed budynkiem remizy z Jawornika Polskiego wiedzia³a co siê dzieje z autem 
OSP gdzie odby³a siê przemówienia i podziêkowania i zaprzecza³a, ¿e maj¹ zamiar sprzedaæ auto. Piêkne, nowe 
zaproszonych goœci oraz uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ samochody zasili³y KSRG OSP Jawornik Polski - jeden lekki 

samochód ratowniczo – gaœniczy wraz ze sprzêtem 
zakupiony przez Gminê Jawornik Polski, a drugi z Promesy 
od Prezydenta Andrzeja Dudy, a informacji co do „zalanego” 
wozu nadal nie by³o. W dniu 09.08.2022r. z mediów 
spo³ecznoœciowych dosz³a do nas przykra informacja, ¿e 
wóz bojowy zosta³ sprzedany na po³udnie Polski (film  ju¿ po 
zakupie zosta³ umieszczony na portalu tik tok przez 
handlarza). Pozosta³ niesmak i rozczarowanie postaw¹ 
Druhów z Jawornika Polskiego wobec ca³ej spo³ecznoœci, 
a szczególnie wobec braci Stra¿ackiej.

E.£.
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Ferie w bibliotece Pielêgnujemy tradycjê

W okresie ferii zimowych w bibliotece oraz  filiach W okresie przedœwi¹tecznym bibl ioteka 
odbywa³y siê spotkania dla dzieci i m³odzie¿y. Podczas zajêæ organizowa³a  warsztaty pielêgnuj¹ce tradycjê i zwyczaje 
uczestnicy spotkañ rozwijali  swoje zdolnoœci manualne, wielkanocne. W filiach w Hadlach Szklarskich i Manasterzu 
uczy³y siê nowych technik plastycznych, wykonywa³y uczestnicy ozdabiali  pisanki. Palmê wielkanocn¹ wykona³y 
kompozycje kwiatowe, szklane ogrody, flower boxy, kwiaty dzieciaczki z Przedszkola Samorz¹dowego w Hucisku 
z krepiny, malowa³y  na szkle, by³ dzieñ p¹czka i dzieñ kota, Jawornickim pod fachowym okiem Pani Janiny Bielec 
gry planszowe, uk³adanie puzzli i wiele innych atrakcji. a tak¿e uczestnicy zajêæ w bibliotece w Jaworniku. Obie 
Najwiêcej jenak by³o uœmiechu, radoœci i zabawy. palmy wziê³y wdzia³ w konkursie  organizowany przez GOK.
Dziêkujemy rodzicom, m³odzie¿y i dzieciom  za wspólnie  
spêdzony czas.

Warto pielêgnowaæ tradycje i zwyczaje, one tworz¹ 
E.M.

nasz¹ to¿samoœæ i indywidualnoœæ poszczególnych 
spo³eczeñstw.

Akcja ¯onkile

E.M.Nasza Biblioteka  w³¹czy³a siê w tegoroczn¹ akcjê 

¯onkile.

Spotkanie autorskie

Z okazji Tygodnia Bibliotek odby³o siê spotkanie 
autorskie z panem Dyrektorem MBP w Przeworsku 
Henrykiem Prochowskim a zarazem autorem ksi¹¿ki 
“Samotne kapliczki i krzy¿e 
w okolicach Przeworska. 
Opowieœci z rowerowych 
wypraw”.

Pan  Henryk  jes t  
bibliotekarzem, od 15 lat 
D y r e k t o r e m  M i e j s k i e j  
B i b l i o t e k i  P u b l i c z n e j  
w Przeworsku, Prezesem 
d w ó c h  s t o w a r z y s z e ñ  
dzia³aj¹cych przy bibliotece, tj. 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Akcja ¯onkile 2022 by³a po³¹czona  z 79 rocznic¹ i „Teatru u Julka”.
wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zbrojny zryw Podczas spotkania 
ludnoœci zgromadzonej na terenie getta rozpocz¹³ siê porwa³ nas w wir opowieœci 
19 kwietnia 1943 roku, trwa³ do 16 maja i kosztowa³ ¿ycie o sobie, o swojej pasji jak¹ jest 
ponad 56 tysiêcy ludzi. ¯onkile, które ka¿dego roku rower oraz o historiach, które 
pojawia³y siê pod pomnikiem powstania, sta³y siê symbolem s³ysza³ podczas wypraw. 
tej tragicznej karty w historii Warszawy. ¯ó³te kwiatki Z tych opowieœci powsta³a 
przypominaj¹ o desperackiej walce ¿ydowskiej ludnoœci ksi¹¿ka,  która na swoich 
stolicy. Do udzia³u w akcji ̄ onkile zosta³y zaproszone szko³y, kartkach opowiada równie¿ historiê krzy¿a  z terenu naszej 
biblioteki, instytucje kultury w ca³ej Polsce. Nasza biblioteka gminy. Ksi¹¿ka nie jest przewodnikiem, czy zbiorem 
równie¿ w³¹czy³a siê czynne w Akcjê ¯onkile, rozdaj¹c wydarzeñ historycznych, jest prób¹ ocalenia od 
kwiatki wœród  czytelników odwiedzaj¹cych biblioteki, zapomnienia, legend, historii i wspomnieñ mieszkañców.
pracowników Urzêdu Gminy. W chwili gdy tu¿ za nasz¹ 

Bo czasem trzeba przystan¹æ, cieszyæ siê chwil¹, 
granica umieraj¹ ludzie w walce o wolnoœæ akcja ¯onkile 

celebrowaæ ¿ycie i zatrzymaæ w pamiêci to co ulotne i co 
nabiera³a nowego wymiaru.

tworzy nasz¹ przesz³oœæ.
E.M.

E.M.
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Warsztaty rêkodzielnicze Biblioteka œwiat w jednym miejscu

W dniu 21 kwietnia w bibliotece odby³y siê warsztaty Biblioteka to szczególne  miejsce gdzie 
rêkodzielnicze organizowane w ramach Planu Komunikacji w ksi¹¿kach spotykamy ca³y œwiat. W Tygodniu Bibliotek 
LGD jako wydarzenia aktywizuj¹ce i integruj¹ce odby³o siê wiele spotkañ w tym: lekcje biblioteczne, 
mieszkañców . Na warsztatach uczestnicy uczyli siê jak pasowanie na czytelnika, zajêcia, konkursy. Dziêkujê 
zrobiæ  postacie ze sznurka.  By³a œwietna zabawa i piêkne Paniom wychowawczyniom oraz dzieciom i m³odzie¿y za 
efekty :)) udzia³ w spotkaniach. Mi³oœæ do ksi¹¿ki zaszczepiona 

w dzieciñstwie owocuje m¹drym i wykszta³conym doros³ym 
spo³eczeñstwem.

E.M.

E.M.Niezwyk³y dar

Biblioteka otrzyma³a cenny dar od naszej czytelniczki 
Ksi¹¿ki w jêzyku ukraiñskim pani Barbary Jarosz a jednoczeœnie mamy œp. Wiktorii 

Dubaj. Przed wybuchem II wojny œwiatowej mama pani Êíèãè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
Barbary zbiera³a kartki z gazety w, której by³a drukowana Biblioteka w Jaworniku Polskim bierze udzia³ 
powieœæ M. Willemer “Przeklêta”. Kartki zabezpieczono w projekcie „Podaruj ksi¹¿kê ukraiñskim dzieciom”, 
domowym sposobem oklejaj¹c taœm¹ lub papierem aby realizowanym wspólnie przez Fundacjê Metropolia Dzieci
przed³u¿yæ ich trwa³oœæ. Niektóre fragmenty gazety s¹ na i Instytut Ksi¹¿ki. Celem projektu jest zapewnienie dostêpu 
tyle zaklejone, i¿ sta³y siê nieczytelne ale du¿o artyku³ów do literatury w jêzyku ojczystym uchodŸcom z Ukrainy, 
mo¿na odczytaæ. którzy w Polsce znaleŸli swój nowy dom.
W tak ie j  pos tac i  W ramach projektu, w bibliotece zosta³a  
“ksi¹¿ka w czêœciach”, wyodrêbniona pó³ka  z ksi¹¿kami w jêzyku ukraiñskim, co 
p rze t rwa ³a  ok res  mamy nadziejê, pozwoli ich odbiorcom poczuæ siê czêœci¹ 
wojny i póŸniejsze czytelniczej spo³ecznoœci. Zapraszamy naszych goœci 
lata. Pierwsza strona z Ukrainy do korzystania z naszych propozycji ksi¹¿kowych 
jest z 9 kwietnia 1939 w jêzyku ukraiñskim.
roku ostatnia z 31 
sierpnia 1939 roku. 
Ca³oœæ stanowi 54 
kartki.

Wybuch wojny 
przerwa³ ukazywanie 
siê powieœci.  Ale 
zebrane fragmenty 
przetrwa³y. Jak wielkie 
z a m i ³ o w a n i e  d o  
czytania, do literatury 

Á³áë³îòåêà â ßâîðíèêó Ïîëüñüêîìó áåðå ó÷àñòü wykaza³a mama pani 
ó ïðîåêò³ «Ïîäàðóé êíèãó óêðà¿íñüêèì ä³òÿì», ùî B a r b a r y  
ðåàë³çóºòüñÿ ñï³ëüíî Ôîíäîì «Ìåòðîïîë³ÿ Äçº÷³» òà prze t r zymu j¹c  te  
²íñòèòóòîì êíèãè. Ìåòîþ ïðîåêòó º íàäàííÿ äîñòóïó äî fragmenty powieœci. 
ë³òåðàòóðè ð³äíîþ ìîâîþ á³æåíöÿì ç Óêðà¿íè, ÿê³ Serdecznie dziêkujê 
çíàéøëè ñâ³é íîâèé ä³ì ó Ïîëüù³. pani Barbarze Jarosz 

Â ðàìêàõ ïðîåêòó â á³áë³îòåö³ áóäå â³äîêðåìëåíà oraz jej mamie za tak 
ïîëèöÿ ç êíèãàìè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ùî, ñïîä³âàºìîñÿ, c e n n y  d a r  
äîçâîëèòü ¿õ îäåðæóâà÷àì â³ä÷óòè ñåáå ÷àñòèíîþ i œ w i a d e c t w o  
÷èòàöüêî¿ ñï³ëüíîòè. Çàïðîøóºìî íàøèõ ãîñòåé z a m i ³ o w a n i a  d o  
ç Óêðà¿íè ñêîðèñòàòèñÿ íàøèìè êíèæêîâèìè ksi¹¿ek.
ïðîïîçèö³ÿìè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.E.M.

E.M.
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Podró¿e Kozio³ka Klemensa audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek 
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”, otrzyma³a kwotê W dniach od 12 do 15 lipca 2022 r goœciliœmy 
5 000 z³. Zakup nowoœci „Dofinansowano ze œrodków Kozio³ka Klemensa, który jest bibliotecznym kozio³kiem 
finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i podró¿uje po bibliotekach w ca³ej Polsce od 20 marca 2020 
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju r. Podczas pobytu Kozio³ek Klemens odwiedzi³ dzieci 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Nowoœci wydawnicze z przedszkola w Hucisku  Jaworniku, bra³ udzia³ w zajêciach 
trafi³y ju¿ do Biblioteki w Jaworniku oraz filii.plastycznych, zaprzyjaŸni³ siê z Leonkiem z którym czyta³ 

razem bajki, a w Zespole Pa³acowo Parkowym odpoczywa³ 
przed dalsza podró¿¹. 

Zakupiono literaturê dla dzieci i m³odzie¿y oraz 
literaturê dla doros³ych. Zapraszamy do korzystania 
z naszych najnowszych propozycji ksi¹¿kowych.Pomys³ podró¿y Kozio³ka powsta³ w Miejsko 

E.M.Gminnej Publicznej Bibliotece w Wieruszowie i mia³ zbli¿yæ 
biblioteki w czasie gdy  by³y zamkniête w 2020 r. Pomys³ tak 
bardzo siê spodoba³ bibliotekom w ca³ej Polsce, i¿ pomimo,  Narodowe Czytanie 2022
¿e biblioteki s¹ ju¿ otwarte to Kozio³ek wci¹¿ podró¿uje. 

“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza by³y By³o nam niezmiernie mi³o, ¿e odwiedzi³ równie¿ nasz¹ 
tegoroczn¹ lektur¹ Narodowego Czytania. W dniu gminne i nasz¹ bibliotekê . 
9 wrzeœnia na sali narad w Urzêdzie Gminy spotkaliœmy siê 

E.M.
aby wspólnie czytaæ wspania³e utwory naszego wieszcza. 
By³a to ju¿ 11 ods³ona Narodowego Czytania nad, którym 
patronat honorowy objê³a para prezydencka.  Dwieœcie lat Bibliotekolandia
temu w Wilnie zosta³y wydane po raz pierwszy  Ballady W lipcu i sierpniu w ka¿d¹ œrodê  w bibliotece 
i romanse Adama Mickiewicza – ten zbiór poezji, odbywa³y siê wakacyjne spotkania dla dzieci i m³odzie¿y. 
zapocz¹tkowa³ w Polsce romantyzm.  Rok 2022 jest Podczas zajêæ ka¿dy móg³ 
og³oszony Rokiem Romantyzmu Polskiego w³aœnie r o z w i j a æ  s w o j e  p a s j e ,  
z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.u m i e j ê t n o œ c i  

i zainteresowania. Ka¿dy 
znalaz³ coœ dla siebie, kredki, 
farby,  papier kolorowy, 
wst¹¿ki, kwiatki, klej, w³óczka, 
wszystko to sprawi³o, i¿ spod  
r¹k  uczes tn ików za jêæ  
wychodzi³y niezwyk³e i piêkne 
prace.

D z i ê k u j e m y  
w s z y s t k i m  z a  u d z i a ³ .  
Szczególne podziêkowania 
kierujê do pani Barbary 
Jarosz za przekazanie nam 
cz¹s t k i  swo je j  w iedzy  
i nauczenia nas podstaw 
szyde³kowania.

Zapraszamy na nastêpne wakacje.
Pomimo, iz utwory s¹ bardzo m³odzieñcze to 

E.M.
jednoczeœnie bardzo dojrzale, wiersze sta³y siê 
prze³omowe, to jedne z pierwszych utworów, które 

Nowoœci wydawnicze :)) przychodz¹ na myœl czytelnikowi gdy myœli o epoce 
romantyzmu.  Sk³adam wszystk im serdecznie Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim 
podziêkowanie za udzia³ w tym spotkaniu. w ramach programu „Dofinansowania dla bibliotek 

E.M.publicznych na zakup nowoœci wydawniczych oraz us³ugi 
zdalnego dostêpu do ksi¹¿ek w formatach e-booków i/lub 
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Nowa pracownia techniczno- informatyczna Rz¹dowy Program „Aktywna tablica”

Zespó³ Szkó³ i Placówek w Manasterzu bierze w Szkole Podstawowej w Jaworniku Polskim
udzia³  w realizacji rz¹dowego programu „Aktywna 

Laboratoria Przysz³oœci to inicjatywa edukacyjna 
Tablica”.

realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
„Aktywna tablica”   to rz¹dowy program, którego wspó³pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji Ministrów. 
uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych, dofinansowania na modernizacjê szkó³ 
i innych stanowisk nauczycielskich pod k¹tem 
nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych,  doposa¿enie 
w specjalistyczny sprzêt i oprogramowanie do diagnozy 
i terapii uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi 43 750 z³., w tym 
z bud¿etu pañstwa 35 000 z³,  wk³ad Gminy 8 750 z³.

Szko³a otrzyma³a wsparcie finansowe w wysokoœci 
60 tys z³otych, dziêki któremu zakupiono wyposa¿enie 
podstawowe, w którego sk³ad wchodz¹: drukarka 3D 
z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i sensorami, 
sprzêt audio- video, stacje lutownicze oraz wyposa¿enie 
stanowisk w narzêdzia do obróbki drewna i metalu. Ten 
nowoczesny sprzêt uatrakcyjni zajêcia szkolne i pozwoli 
uczniom rozwijaæ swoje zainteresowania na lekcjach 
techniki,  w ramach innych zajêæ obowi¹zkowych, czy kó³ G³ównym celem Programu jest umo¿liwienie 
zainteresowañ. Zajêcia z elementami robotyki zachêcaj¹ wyko rzys tywan ia  w  p roces ie  dydak tycznym 
uczniów do pracy zespo³owej, pokazuj¹ sens nauki nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez 
programowania, kszta³c¹ kompetencje z tzw. kierunków szko³ê zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz 
STEM (nauka, technologia, in¿ynieria, sztuka oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez 
matematyka). Uczniowie bior¹cy udzia³ w zajêciach maja zmianê sposobu myœlenia o mo¿liwoœciach wykorzystania 
mo¿liwoœæ wydrukowania swoich lub skorzystania nowych technologii.
z gotowych projektów na jednej z dwóch dostêpnych 
w szkole drukarek 3D. Przed wyposa¿eniem przygotowana 
zosta³a sala 101, w której zamontowano now¹ wyk³adzinê, 
projektor, dodatkowe gniazdka do oœwietlenia, tablicê oraz 
sprzêt niezbêdny na zajêcia. 

   Cel g³ówny Programu bêdzie realizowany przez cele 
szczegó³owe:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, 
w szczególnoœci w zakresie pos³ugiwania siê TIK 
w procesie kszta³cenia lub uczenia siê;

2. kszta³towanie kompetencji spo³ecznych i twórczych 
uczniów, w tym umiejêtnoœci pracy zespo³owej;

3. wspieranie innowacyjnych metod pracy;

4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowañ 
w ró¿nych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do 

Dziêkujemy panu Wójtowi za wsparcie finansowe realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
w urz¹dzaniu pracowni. M.Z.

R.D.
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ró¿norodne gad¿ety, które zosta³y rozdane uczniom “B¹dŸ dobry zawsze, gdy jest to mo¿liwe. 
podczas pikniku. Za nasz¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ SKO A jest mo¿liwe zawsze. “
otrzyma³o od banku dofinansowanie pieniê¿ne, za które 

Od pierwszych dni bestialskiej agresji Rosji na 
zosta³y zakupione gry planszowe, przybory szkolne, lody 

Ukrainê spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ i Placówek 
oraz inne s³odycze. Nagrody te uczniowie otrzymywali za 

w Manasterzu zaanga¿owa³a siê w pomoc ukraiñskim 
udzia³ w konkursach, quizach, zabawach oraz zawodach 

uchodŸcom, którzy znaleŸli schronienie na terenie gminy 
sportowych przygotowanych przez opiekunów szkolnego 

Jawornik Polski.
SKO oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Nasz 

Szkolny Klub “Wolontariusz” og³osi³ zbiórkê piknik by³ po³¹czony z akcj¹ "Zdrowe œniadanie", gdy¿ 
artyku³ów, a jej efekty przeros³y nasze oczekiwania. Skala staramy siê aby nasi SKO-wicze prowadzili zdrowy tryb 
tej ofiarnoœci by³a wzruszaj¹ca i jeszcze raz wszystkim za ¿ycia.
ni¹ dziêkujemy.

Du¿¹ atrakcj¹ by³a ¯yrafka zaopatrzona w kosz 
Wszystkie pozyskane dary zosta³y przekazane pe³en cukierków.

potrzebuj¹cym w Hucisku Jawornickim i w Hadlach 
Piknik okaza³ siê byæ fantastycznym wydarzeniem. 

Szklarskich.
By³o to spotkanie pe³ne radoœci i dobrej zabawy.

Z radoœci¹ goœciliœmy  w szkole dzieci i m³odzie¿ 
Za ten wspólnie spêdzony czas oraz wieloletni¹ 

z Ukrainy. Chêtni uczniowie klasy ósmej zostawali po 
wspó³pracê serdecznie dziêkujemy Dyrektor Banku PKO 

lekcjach, ¿eby spêdziæ z nimi czas na wspólnych zajêciach 
BP w Przeworsku pani Genowefie Homik, opiekunowi SKO 

jêzykowych, sportowych, plastycznych, muzycznych 
pani Agnieszce Wronie, a tak¿e pozosta³ym pracownikom 

i informatycznych. Dzieci jeŸdzi³y tak¿e z nami na basen, 
tego¿ banku.

bra³y udzia³ w szkolnych imprezach. Zawi¹zywa³y siê 
Szczególne podziêkowania kierujemy do Dyrektor przyjaŸnie. Z niecierpliwoœci¹ oczekiwaliœmy na ka¿de 

Do Spraw Sprzeda¿y  Regionalnego Oddzia³u odwiedziny goœci w szkole.
Detalicznego pani Marii Makarskiej - Cynk za cenne 
wskazówki, pomoc oraz ¿yczliwoœæ. Liczymy na dalsz¹ 
owocn¹ wspó³pracê.

A.Ch.

I miejsce dla KGW Jawornik Polski 

  W niedzielê, 25 wrzeœnia na placu obok szko³y 
podstawowej w Morawsku odby³a siê Biesiada nad 
Morawskim £êgiem – Prezentacja Tradycji Kulinarnych 
Podkarpacia. W konkursie wziê³o udzia³ dziesiêæ Kó³ 
Gospodyñ  Wie jsk ich  i  S towarzyszeñ ,  k tó re  
zaprezentowa³y tradycyjne potrawy wytwarzane niegdyœ 
w wiejskich gospodarstwach. 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jaworniku Polskim 
zajê³o 1 miejsce w konkursie.

Szczególnie w okresie œwi¹tecznym robiliœmy 
wszystko, aby nasi przyjaciele czuli siê u nas jak w domu. 
W tygodniu przedœwi¹tecznym dzieciaki z wielkim 
zaanga¿owaniem robi³y baranki i zaj¹czki, coraz lepiej 
poznawa³y nasz jêzyk i zwyczaje, a my tak¿e 
dowiedzieliœmy siê wiele o ich OjczyŸnie.

Tak¿e na wakacjach nauczyciele ZSiP organizowali 
zajêcia dla dzieci ukraiñskich budynku Techniteksu 
w Jaworniku Polskim .

Niestety wojna na Ukrainie nadal trwa, ale na 
szczêœcie my ka¿dego dnia mo¿emy pomóc  rodzinom, 
które przebywaj¹ w naszej gminie.  Nie zapominajmy o tym, 
Nasza najwiêksza si³a tkwi w dobroci i czu³oœci naszego 
serca.

A.U.

Tegorocznym tematem konkursu by³y potrawy 
z jesiennych warzyw sezonowych oraz potrawy m¹czne.SKO w Manasterzu

Oprócz tradycyjnych potraw bior¹cych udzia³ 
W bie¿¹cym roku szkolnym SKO w Manasterzu 

w konkursie, ka¿da grupa prezentowa³a tak¿e rekwizyty 
obchodzi 10-lecie swojej dzia³alnoœci. Z tej okazji 7 czerwca 

przydatne w dawnej kuchni, dziêki czemu odwiedzaj¹cy 
zosta³ zorganizowany piknik, na który przyby³y panie 

stoiska mogli zobaczyæ unikalne przedmioty dawnego 
Agnieszka Wrona oraz Alicja Kubusiak       przedstawicielki 

gospodarstwa domowego. 
banku PKO BP w Przeworsku. Panie przywioz³y ze sob¹ 

M.P.
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i poczêstunek . Wizyta w Hadlach Szklarskich
Dzieñ Dziecka by³ wspania³¹ zabaw¹ nios¹c¹ wiele radoœci Ko³o Emerytów i Rencistów z Jawornika Polskiego 
i pozytywnych emocji.goœcinnie odwiedzi³o urocze miejsce w naszej gminie, jakim 

jest Zespó³ Pa³acowo - Parkowy w Hadlach Szklarskich. M.P.
By³o to super spêdzone popo³udnie w towarzystwie Wójta 
Gminy Pana Stanis³awa Petyni. Serdecznie dziêkujemy.

 Majówka pod Jaworem

29 maja br.odby³a siê '' Majówka pod Jaworem'' - 
Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Œpiewaczych 
i Tradycyjnych Potraw w Hadlach Szklarskich. 
Organizatorami byli: Wójt Gminy Jawornik Polski, 
Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej '' Jawornik'', 
Gminny Oœrodek Kultury w Jaworniku Polskim i Centrum 
Kulturalne w Przemyœlu. Majówkê rozpoczê³a Msza 
Œwiêta, któr¹ odprawi³ proboszcz parafii Hadle Szklarskie 
ks. Adam Hus.

M.P.

 Zajêcia w Gminnym Oœrodku Kultury

 Podczas ferii zimowych i wakacji w GOK - 
u odbywa³y siê zajêcia rêkodzielnicze dla m³odzie¿y, dzieci 
i seniorów. Spotkania cieszy³y siê bardzo du¿ym 
zainteresowaniem. Wspólnie wykonywaliœmy arcydzie³a 
i prace plastyczne. Efekt naszych zajêæ mo¿na zobaczyæ na 

Zmagani
om muzycznym 
t o w a r z y s z y ³  
konkurs kulinarny 
maj¹cy na celu stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury i fb.
przypomnienie Serdecznie dziêkujemy za tak liczny udzia³ i piêkne prace.!!!
t r a d y c y j n e j  

M.P.
kuchni wiejskiej. 
Po raz kolejny 
królowa³y kasze Dzieñ Dziecka
w ró¿nych ods³onach.15 czerwca na terenie Obiektu Rekreacyjno - 

Po zmaganiach konkursowych popo³udnie Sportowego w Hadlach Szklarskich odby³ siê Gminny Dzieñ 
up³ynê³o przy rytmach muzyki zespo³u Don Vasyl Junior.Dziecka.W imprezie uczestniczy³y dzieci i m³odzie¿ z terenu 

naszej gminy. Dla nich to w³aœnie organizatorzy Zapraszamy za rok w ostatni weekend maja.
przygotowali ró¿ne atrakcje: szczudlarz, zje¿d¿alnie, M.P.
wodny plac zabaw, basen, krêgielnia, zabawy ruchowe 
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Staroœcina Pani W³adys³awa Dyjak i Starosta  Œwiêto Konstytucji 3 Maja
Sylwester K¹dzio³ka przekazali na rêce gospodarza Wójta Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie 
Gminy Pana Stanis³awa Petyni kwiaty i bochen chleba, który Jawornik Polski rozpoczê³y siê przemarszem z placu przy 
zosta³ podzielony miêdzy uczestników naszych do¿ynek. Urzêdzie Gminy do Koœcio³a Parafialnego w Jaworniku 

Wójt Gminy podziêkowa³ wszystkim rolnikom za Polskim na mszê œwiêt¹ w intencji Ojczyzny.
trudn¹ i ciê¿k¹ pracê na roli.

Nastêpnie goœcinnie na scenie wyst¹pi³ parodysta 
i kabareciarz STAN TUTAJ oraz nasze gminne zespo³y: 
Zespó³ Ludowy ''Hadlanie'', Zespó³ Œpiewaczy ''Jawor'', 
Grupa Œpiewacza Ko³a Emerytów i Rencistów, Kapela 
Ludowa ''Klika z Jawornika'' oraz Julia Szmulik i Maria 
Dusza.

Po uroczystej mszy, któr¹ odprawi³ proboszcz parafii 
ks .S tan is ³aw Guzy  odby ³o  s iê  p rzemówien ie  
okolicznoœciowe Wójta Gminy Pana Stanis³awa Petyni. 
Nastêpnie mieszkañcy, zaproszeni goœcie oraz delegacje 
i organizacje udali siê pod Tablicê Upamiêtniaj¹c¹ Ziemiê 
Katyñsk¹, gdzie zosta³y z³o¿one kwiaty.

Podnios³ego charakteru uroczystoœci doda³a asysta 
Tradycyjnie imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna Orkiestry Dêtej z Dyl¹gówki.

przy zespole '' Legato.''M.P.
Sk³adamy podziêkowania wszystkim, którzy 

przyczynili siê do organizacji tej wspania³ej uroczystoœci.
W dniu 21 sierpnia 2022r. w Widaczowie 

M.P.
odby³y siê Do¿ynki Gminne. 

Jest to impreza cykliczna, organizowana w drugiej 
Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopadapo³owie sierpnia. Do¿ynki tradycyjnie rozpoczê³y siê 

uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym w Jaworniku Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci w naszej gminie 
Polskim z udzia³em przedstawicieli naszej Gminy, rolników rozpoczê³o siê przemarszem pocztów sztandarowych, 
i mieszkañców, aby podziêkowaæ Bogu za plony naszej organizacji i w³adz samorz¹dowych w asyœcie Orkiestry 
ziemi i prosiæ o ³aski na ca³y rok. Dêtej z Dyl¹gówki z rynku do Koœcio³a parafialnego 

w Jaworniku Polskim, gdzie rozpoczê³a siê Msza Œwiêta.Po nabo¿eñstwie korowód do¿ynkowy przejecha³ do 
Remizy OSP w Widaczowie, gdzie rozpoczê³a siê dalsza 
czêœæ uroczystoœci.

Wyst¹pienie okolicznoœciowe wyg³osi³ Wójt Gminy 
Jawornik Polski Pan Stanis³aw Petynia.

Nastêpnie delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów 
przed tablic¹ Upamiêtniaj¹c¹ Ziemiê Katyñsk¹. 

M.P.

30



w Hucisku Jawornickim, Zespó³ Ludowy Hadlanie, Zespó³ Zajêcia rêkodzielnicze w GOK
Œpiewaczy '' Jawor'', M³odzie¿ z Hadel Szklarskich, Grupa Podczas tegorocznych wakacji w Gminnym Oœrodku 
Œpiewacza Ko³a Emerytów i Rencistów z Jawornika Kultury w Jaworniku Polskim odbywa³y siê zajêcia 
Polskiego i Kapela Ludowa '' Klika z Jawornika.'' Goœcinnie rêkodzielnicze, które cieszy³y siê bardzo du¿ym 
wyst¹pi³y pary taneczne z Rzeszowskiego Studia Tañca zainteresowaniem. By³y to zajêcia z wielu dziedzin, zarówno 
SENSO.z tworzenia kompozycji kwiatowych, tworzenia ozdób oraz 

Niedzielny wieczór uœwietni³ wystêp kabaretu RAK. bi¿uterii, sk³adania papieru technik¹ origami, malowania 
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ MIG.ró¿nymi technikami.

Ca³oœæ zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹ przy 
zespole '' Pod ochron¹.''

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, 
którzy pomagali przy organizacji tej wspania³ej imprezy.

M.P.

Gminne Kolêdowanie 

W dniu 20.12.2021 o godzinie 15:30  na placu przed 
Urzêdem Gminy rozbrzmia³y piêkne kolêdy.

Zebrani  symbolicznie po³amali siê op³atkiem, na 
rêce Wójta Gminy, Dyrektor GBP i Ks Proboszcza 

Dziêkujemy za wspólnie spêdzony czas i kreatywn¹ z Jawornika Polskiego  harcerze przekazali œwiate³ko 
wspó³pracê. Betlejemskie a wraz z nim rozb³ys³a choinka. 

M.P.

Dni Gminy Jawornik Polski

31 lipca na terenie boiska sportowego w Jaworniku 
Polskim odby³a siê impreza z okazji Dnia Gminy Jawornik 
Polski. 

I chocia¿ niesprzyjaj¹ca aura i dokuczliwy œnieg 
zmusi³y uczestników do przeniesienia siê do sali narad 
Urzêdu Gminy to spotkanie rozgrza³o nasze serca 
i wprowadzi³o radosny, przedœwi¹teczny nastrój. 

Najwiêcej emocji wzbudzi³ Miko³aj, który  rozdawa³ 
s³odycze dla wszystkich uczestników.

Spotkanie rozpoczê³o siê zabawami dla dzieci 
prowadzonymi przez animatora, dmuchane zamki, 
zje¿d¿alnie oraz inne atrakcje. 

Nastêpnie na scenie wyst¹pi³y zespo³y z terenu 
naszej gminy: Pensjonariusze z Domu Dziennego Pobytu 

Dziêkujemy Zespo³owi Emerytów i Rencistów, 
Zespo³owi Jawor oraz m³odzie¿y ze szko³y w Jaworniku 
i Manasterzu za piêkne kolêdy. 

Pyszny barszczyk i kapuœniaczki przygotowa³a dla 
nas Spó³dzielnia Socjalna Jawor. 

E.M.
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Banner autorstwa Pana Macieja Fija³kowskiego

“Wiadomoœci Samorz¹dowe Jawornika Polskiego” 
Biuletyn informacyjny Urzêdu Gminy Adres redakcji: Urz¹d Gminy 

37-232 Jawornik Polski 30, tel. 651-40-14, 651-40-55
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

 Agnieszka Czapla, Bernadetta Zaj¹c, Beata Bielañska, Izabela Kuchciñska-Kasznia, Maria Pieni¹dz, El¿bieta 
Maciel¹g, Romana Dubas, Maria Zg³obicka, Agnieszka Uchyra, Agnieszka Chruszczyk, Tadeusz Tompalski, 

Ryszard Litwin, Katarzyna Makarska, Sylwia Homik,  Iwona £ysiak, Jakub Jaremkiewicz, Marek Gmyrek, Marek 
Jamrozik, Aneta Stochla, Ewa £ysiak, Anna Piejko, Krzysztof Mroczka, Micha³ KuŸma, Krystian Stanowski.

 Sk³ad techniczny: Marek Jamrozik.

Artyku³y przygotowywali:

Wersja elektroniczna biuletynu znajduje siê na stronie internetowej: www.gminajawornikpolski.pl
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