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Szanowni Państwo, mieszkańcy Naszej Gminy

    W związku z kończącą się kadencją Rady Gminy Jodłowa pragnę podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami.
   Po ukonstytuowaniu się w listopadzie 2006 r. Rady Gminy i zaprzysiężeniu Pana Roberta Muchy na Wójta 
Gminy Jodłowa, Pan Mucha  przedstawił swój 14-to punktowy program działania, który był wcześniej opubliko-
wany w ulotce wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jodłowa (w wyborach 12 listopada 2006 r). Dzięki 
przychylności i rzetelnej współpracy całej Rady pod moim przewodnictwem, w przeważającej większości udało 
się go zrealizować. Wykonano szereg inwestycji drogowych, mostowych i budowlanych. Chcąc jednak korzystać 
ze środków zewnętrznych gmina musiała do każdej inwestycji wnieść wkład własny w wysokości zależnej od 
wielkości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych. Można więc powiedzieć, że program przedstawiony 
4 lata temu udało się zrealizować, ale również wykonano wiele innych dodatkowych inwestycji i przedsięwzięć. 
Wszystkie inwestycje i działania Rady były na bieżąco szczegółowo opisywane w kolejnych Informatorach Sa-
morządowych. Działania Rady i Wójta skoncentrowaliśmy na jak najlepszym opracowywaniu wniosków i ściągnię-
ciu jak największej ilości środków zewnętrznych – w związku z czym na pojawiające się programy składaliśmy 
wnioski, na które w przeważającej większości otrzymywaliśmy dofinansowanie. Wspomnę tutaj, że tylko w tym 
roku jest to kwota ok. 6,5 miliona złotych środków zewnętrznych. Po wprowadzeniu pozyskanych środków ze-
wnętrznych na dzień 21.10.2010 r. budżet Gminy wynosi 19 mln. 167 tyś. zł. - i jest najwyższy w historii Gminy.
    Mając na uwadze ciężką sytuację większości naszych mieszkańców Rada Gminy w całej czteroletniej kadencji 
nie podniosła podatku rolnego ani leśnego – podatki te zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, jako 
jedne  z najniższych w powiecie a może nawet i w województwie. W całej kadencji radni nie podnieśli swojego 
uposażenia (diet) ani o jedną złotówkę. Staraliśmy się jak najracjonalniej i jak najoszczędniej gospodarować 
budżetem, aby Nasza Gmina stawała się ładniejsza a ludziom żyło się lepiej wzbogacając i ulepszając infrastruk-
turę. Ułożyliśmy bardzo dobrze współpracę z powiatem i dzięki tej współpracy zostało m.in. udrożnione osuwisko 
na drodze powiatowej w Dęborzynie, które objeżdżaliśmy od ponad 35 lat i po raz pierwszy jest realna szansa, 
że w roku przyszłym ruszy  przebudowa całej drogi od Bielów do cmentarza w Jodłowej.
Te wszystkie działania  opisałem ogólnie i w wielkim skrócie.
   W roku bieżącym przyszło nam się zmierzyć z wyzwaniem na niespotykaną dotąd skalę zniszczeń, jaką wyrzą-
dziła nam powódź. W związku z tym chciałem wyrazić współczucie tym wszystkim, których ta klęska żywiołowa 
dotknęła oraz gorąco i serdecznie podziękować kolegom druhom strażakom za ofiarną pomoc i zaangażowanie 
się przy tej powodzi na terenie Naszej Gminy jak i poza jej terenem (przypomnę, że wszystkie jednostki tj. 
OSP Jodłowa, OSP Dębowa i OSP Dzwonowa kilkakrotnie wyjeżdżały czy to do Dębicy, w okolicę Mielca, Tar-
nobrzega czy do Gorzyc).
   W związku z upływającą kadencją chciałem podziękować za rzetelną współpracę Panu Wójtowi Robertowi 
Mucha, Zastępcy Wójta Panu Markowi Rączka, mojemu Zastępcy Panu Stanisławowi Furmanowi, radnej Pani 
Zofii Kaczka i wszystkim Panom radnym, Sekretarzowi Gminy Pani Małgorzacie Mikrut, Skarbnikowi Gminy Pani 
Renacie Błaszczyk, w sposób szczególny dziękuję także Pani Lucynie Gajda, która z ogromną starannością i 
uprzejmością obsługiwała Radę Gminy przez całe 4 lata. Dziękuję za współpracę wszystkim pracownikom Urzędu, 
z którymi przyszło mi się zetknąć, pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej z Kierow-
nikiem Panem Marcinem Lechem na czele, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej z Kie-
rownikiem Panią Małgorzatą Sztogrin, pracownikom Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
z Dyrektorem Panem Janem Nowakiem, pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa z Dyrektorem 
Panem Waldemarem Sztogrinem, funkcjonariuszom Policji z Kierownikiem Posterunku Policji Panem Robertem 
Gąsiorem na czele. Dziękuję za współpracę Komendantowi Gminnemu Straży Pożarnej, Prezesom Zarządów i 
wszystkim kolegom druhom z wszystkich jednostek OSP.
   Na koniec życzę nowej Radzie Gminy i Panu Wójtowi wybranemu w zbliżających się wyborach (bez względu 
na opcje polityczne czy komitety, z jakich będą startować) aby skoncentrowali się na skutecznym pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych (w tym unijnych), ponieważ w 2013 roku kończy się okres programowania i nie jest wia-
domo, czy nadal będą środki unijne, a Nasza Gmina powinna dalej się rozwijać, aby z każdym dniem była coraz 
piękniejsza.

Życzę powodzenia
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kapłon
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Fot. nr 1
Szkoła Podstawowa w Dęborzy-
nie – nadbudowa dachu, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie ścian wraz z elewa-
cją – wartość inwestycji: 347  357 
zł. Dofinansowanie w wysokości 
85% kosztów kwalifikowanych w 
ramach działania 2.2 Infrastruk-
tura energetyczna Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 projektu pn. 
„Kompleksowa termomoder-
nizacja obiektów użyteczności  
publicznej w Gminie Jodłowa”.

Fot. nr 2
Centrum kształcenia w Jodłowej 
– wartość projektu 111 948 zł. Pro-
jekt wioska internetowa – kształ-
cenie na odległość na terenach 
wiejskich finansowany w 100%  w 
ramach EFS. Centrum zostało wy-
posażone w następujący sprzęt: 
11 zestawów komputerowych, 
monitor wielkoformatowy, urzą-
dzenie wielofunkcyjne, rzutnik 
multimedialny, ekran, biurka, 
krzesła, szafy.

Fot. nr 3
Droga Jodłowa - Pańskie Pola - 
Lubcza – pierwsza droga wyre-
montowana z udziałem środków 
zewnętrznych, która po wielu 
latach doczekała się nawierzchni 
asfaltowej – wartość inwestycji: 
125 647 zł. 
Dofinansowanie: 100 000 zł.

Fot.3

Fot.2

Fot.1
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Fot.1

Fot.2

Fot.3

Fot. nr 1
Budynek Urzędu Gminy i Banku 
Spółdzielczego – wymiana sto-
larki okiennej, docieplenie ścian 
wraz z elewacją – wartość inwe-
stycji: 275 904 zł. Dofinansowanie 
w wysokości 85% kosztów kwalifi-
kowanych w ramach działania 2.2 
Infrastruktura energetyczna Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013 projektu 
pn. „Kompleksowa termomoder-
nizacja obiektów użyteczności  
publicznej w Gminie Jodłowa”.

Fot. nr 2 
Budynek Remizy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Jodłowej – wartość 
remontu 51 000 zł. 

Fot. nr 3
Budynek Weterynarii w Jodłowej – 
wartość remontu 53 326 zł. Koszty 
zostały poniesione proporcjonal-
nie do powierzchni zajmowanej 
przez poszczególnych właścicieli. 
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Fot.3

Fot. nr 1
Rynek w Jodłowej – przebudowa 
rynku wraz z oświetleniem dro-
gi powiatowej – wartość zada-
nia 606  000 zł. Dofinansowanie 
50 % kosztów kwalifikowanych 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, oś 3 „Jakość życia 
na obszarach wiejskich i różni-
cowanie gospodarki wiejskiej”, 
działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Fot.2

Fot.1

Fot. nr 2
Budynek centrum kulturalno 
- sportowego z zapleczem dla 
OSP w Dębowej – wartość zada-
nia 530 000 zł. Dofinansowanie 
50 % kosztów kwalifikowanych 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, oś 3 „Jakość życia 
na obszarach wiejskich i różni-
cowanie gospodarki wiejskiej”, 
działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Fot. nr 3
Samochód do selektywnej zbiór-
ki odpadów – wartość zadania 
248  270 zł. Dofinansowanie 75 % 
kosztów kwalifikowanych w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013, 
oś 3 „Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospo-
darki wiejskiej”, działanie „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”.
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Fot.1

Fot.2

Fot.3

Fot. nr 1
Samochód ratowniczo-gaśniczy 
OSP Jodłowa – wartość zadania 
698  924 zł. Dofinansowanie 85 % 
kosztów kwalifikowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013, oś 4. Ochrona 
środowiska i zapobieganie zagroże-
niom, działanie 4.4 Zwalczanie i za-
pobieganie zagrożeniom.

Fot. nr 2
Boisko kompleksu sportowego 
„Moje boisko - Orlik 2012” – wartość 
zadania 1 129 000 zł. 
Dofinansowanie 833 000 zł. 
Inwestycja w trakcie realizacji.

Fot. nr 3
Remonty dróg gminnych – w latach 
2007 – 2010 wyremontowano po-
nad 20 km dróg. Wartość środków 
zewnętrznych pozyskanych na ten 
cel to prawie 3 000 000 zł.
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Fot. nr 1
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Jodłowej Górnej – wymiana sto-
larki okiennej (etap I), docieplenie 
ścian wraz z elewacją i modernizacją 
kotłowni (etap II)  – całkowita war-
tość inwestycji: 508 552 zł. Dofinan-
sowanie w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych w ramach działa-
nia 2.2 Infrastruktura energetyczna 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013 projektu pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w 
Gminie Jodłowa”.

Fot. nr 2
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Jodłowej Wisowej – wymiana sto-
larki okiennej (etap I), docieplenie 
ścian wraz z elewacją i przebudową 
kotłowni (etap II)  – całkowita war-
tość inwestycji: 427 109 zł. Dofinan-
sowanie w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych w ramach działa-
nia 2.2 Infrastruktura energetyczna 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013 projektu pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w 
Gminie Jodłowa”.

Fot. nr 3
Budynek Szkoły Podstawowej w Dę-
bowej – wymiana stolarki okiennej 
(etap I), docieplenie ścian wraz z ele-
wacją i modernizacją kotłowni (etap 
II)  – całkowita wartość inwestycji: 
369 294 zł. Dofinansowanie w wyso-
kości 85% kosztów kwalifikowanych 
w ramach działania 2.2 Infrastruktu-
ra energetyczna Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 
projektu pn. „Kompleksowa termo-
modernizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej w Gminie Jodłowa”.

Fot.1

Fot.2

Fot.3
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Fot. nr 1
Budowa parkingu waz z oświetle-
niem w Jodłowej – wartość zadania 
 452 086 zł. Dofinansowanie 50 % kosz-
tów kwalifikowanych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie go-
spodarki wiejskiej”, działanie „Odnowa  
i rozwój wsi”.

Fot. nr 2
Budowa boiska wiejskiego wraz ze 
świetlicą i parkingiem w Jodłowej Gór-
nej – wartość zadania 763 579 zł. Dofi-
nansowanie 75 % kosztów kwalifiko-
wanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
oś 4 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju”, działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”.

Fot. nr 3
Projekt centrum kulturalno – sporto-
wego z zapleczem dla OSP w Dzwo-
nowej – wartość zadania 1 165 128 zł. 
Dofinansowanie 50 % kosztów kwali-
fikowanych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej”, działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”.

Fot.1

Fot.2

Fot.3
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Fot.1

Fot.2

Fot.3

Fot. nr 1
Odbudowany most i droga w miej-
scowości Dęborzyn – wartość inwe-
stycji 1 406 000 zł – zadanie zrealizo-
wane przez Starostwo Powiatowe.

Fot. nr 2
Likwidacja osuwiska na drodze po-
wiatowej w Dęborzynie – wartość 
inwestycji 1  205  000 zł – zadanie 
zrealizowane przez Starostwo Po-
wiatowe (udział Gminy Jodłowa 
150 000 zł).

Fot. nr 3
Przebudowane chodniki wraz z dro-
gą powiatową w Jodłowej – wartość 
inwestycji 1  020  000 zł – zadanie 
zrealizowane przez Starostwo Po-
wiatowe (udział Gminy Jodłowa  
510 000 zł).
 



  Gmina Jodłowa.  JODŁOWSKI Informator Samorządowy NR 3/2010                                                                           PAŹDZIERNIK 2010

wydawca:   U.G. Jodłowa;   tel. 014 68 33 053;   e-mail: ug_jodlowa@wp.pl;   www.jodlowa.eu10

    W dniu 17 października 2010r. dokonano uroczystego poświęcenia i otwarcia Centrum Kulturalno-Sportowego z 
zapleczem dla OSP w miejscowości Dębowa oraz dokonano przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP 
Jodłowa i OSP Dębowa.

     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., którą celebrowali Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej ks. Józef Jasiurkow-
ski w asyście ks. Proboszcza parafii Jodłowa Dolna Zenona Tomasiaka, ks. dr. Juliana Kapłona, Honorowego Obywa-
tela Jodłowej oraz ks. Marka Augustyna. W uroczystości udział wzięli Posłowie na Sejm RP: p. Krystyna Skowrońska, 
p. Jan Warzecha, p. Wiesław Rygiel, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego p. Czesław Łączak 
oraz radni Sejmiku: p. Jan Pieniądz i p. Przemysław Wojtys, Komendant PSP w Dębicy p. Wojciech Buszek, Prezes 
Powiatowego ZOSP p. Krzysztof Moskal Komendant Gminny OSP Jodłowa p. Jan Kapłon oraz Wójtowie i Burmistrzo-
wie Gmin: p. Leszek Bieniek, p. Józef Chudy, p. Stanisław Kmiecik oraz Zastępcy Wójtów: p. Jacek Drobot i p. Józef 
Lenartowicz, Kierownik ARiMR w Dębicy p. Marek Rączka, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych 
w Dębicy p. Dorota Szczykutowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej p. Franciszek Warzecha, Kierownik 
Posterunku Policji w Jodłowej p. Robert Gąsior, radni i sołtysi gminy Jodłowa wraz z Przewodniczącym Rady p. Sta-
nisławem Kapłonem, Prezesi, Naczelnicy oraz druhowie jednostek OSP z Jodłowej, Dzwonowej i Dębowej a także z 
Nawsia Brzosteckiego i Brzostku, przedstawiciele Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestra dęta z Jodło-
wej wraz z kapelmistrzem, chór z Błażkowej pod przewodnictwem p. Mariusza Delikata oraz media.
     W trakcie uroczystości Wójt Gminy Jodłowa oraz Przewodniczący Rady Gminy przekazali klucze do samochodu 
dla jednostki OSP Jodłowa oraz OSP Dębowa a także dokonano dekoracji odznaczonych druhów medalami za zasługi 
dla pożarnictwa. 
      ZŁOTYM medalem odznaczeni zostali  druh Marek Frączek i druh Kazimierz Chajec.
      SREBRNYM medalem druh Roman Chwał i druh Burek Włodzimierz.
      BRĄZOWYM medalem druh Robert Mucha i druh Jerzy Bałucki.
Odznaczenie STRAŻAK WZOROWY otrzymali  druh Damian Mikrut,  druh Zbigniew Pancerz i druh Marek Leja.

Na urooczystości obecna była Internetowa Telewizja Południe, relacja z poświęcenia znajduje się na stronie: 
http://www.itvpoludnie.pl/news.php?readmore=166

      Wójt Gminy Jodłowa w swoim przemówieniu powiedział, że:
      “...Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla tutejszych mieszkańców, a także dla nas wszystkich.
     Poświęcenie i otwarcie Centrum Kulturalno-Sportowego i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej oraz 
przekazanie samochodów dla jednostek OSP było długo oczekiwanym momentem.
      Budowa Remizy była tematem niezrealizowanym przez wiele lat. Dopiero zakup punktu katechetycznego od Pa-
rafii Rzymsko Katolickiej w Jodłowej, a następnie wyremontowanie i rozbudowa tego obiektu pozwoliło zrealizować 
zamierzony cel. Inwestycja była realizowana pod nazwą “Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na centrum 
kulturalno-sportowe z zapleczem dla OSP w miejscowości Dębowa” i współfinansowana w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
       Bardzo ważnym wydarzeniem dla całej Gminy był również zakup nowego samochodu bojowego dla OSP w Jodłowej 
dzięki dofinansowaniu wniosku pn.: “Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w 
samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Jodłowa” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dzięki temu zakupowi jednostka OSP 
Jodłowa  która jest włączona do KSRG otrzymała nowy samochód, a swój wcześniejszy samochód przekazuje dzisiaj 
dla OSP w Dębowej.
      Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do opracowania, napisania i sporzą-
dzenia wymaganych w projektach dokumentów...”
“...Dziękuję również wszystkim, którzy wnieśli jakąkolwiek pomoc przy realizacji naszych wspólnych przedsięwzięć.
     Dzisiaj mieszkańcom Dębowej przybył piękny budynek wielofunkcyjny. Znajdują się w nim pomieszczenia na sa-
mochody pożarnicze, świetlica, sala konferencyjna, pomieszczenie dla Stowarzyszenia “Dębowianie” wyposażone w 
podstawowy sprzęt.
     Myślę, że poświęcenie i otwarcie tego budynku wpłynie na jeszcze większy rozwój kulturalny lokalnej społecz-
ności. Wpłynie również na poprawę naszego bezpieczeństwa i ochronę przeciwpożarową stwarzając lepsze warunki 
pracy dla Naszych Druhów, którzy zawsze zajmują ważne miejsce w działaniach gminy. Zawsze są tam gdzie jest 
potrzebna pomoc.
     Życzę mieszkańcom Dębowej mądrego i zgodnego gospodarowania tym obiektem, by służył jak najlepiej Wam i 
kolejnym pokoleniom .
      Jeszcze raz serdecznie gratuluję i cieszę się bardzo z Naszego wspólnego sukcesu...”
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INFORMACJE…

      Powódź jaka miała miejsce w czerwcu 2010 r. poczyniła bardzo duże zniszczenia w infrastrukturze 
drogowej i mostowej. Wiele mostów zostało uszkodzonych, a trzy mosty kwalifikują się do całkowitej 
odbudowy. Do tej pory wyremontowano część mostów (most koło p. Kastaredy; na p. Janiga – Mysz-
kowski; na p. Szewczyka; na p. Skopka).
    W dniu 28.09.2010 r został rozstrzygnięty drugi przetarg na remont 9-ciu mostów (most na p. 
Mołdę; na p. Siepielę; na p. Raka; do p. Lecha; koło p. Szynala; koło p. M. Leji; w Jodłowej Górnej koło 
Kościoła; koło p. Furmana; do p. Kita – Stręk). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Budownictwo 
Przemysłowe “ICOR” Sp. z o.o., na kwotę 98 855,28 zł. Prace wykonane i zakończone zostaną w listo-
padzie tego roku.
     W dniu 18.10.2010 r. Wójt Gminy odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego Pana Mirosława Kara-
pyty kolejną promesę na usuwanie skutków powodzi w wysokości 300 000 zł. Za tą kwotę wykonane 
zostaną drogi: do p. Jantasa Ryszarda w Jodłowej, koło p. Lechowskiego w Dęborzynie, droga na Za-
jedle w Zagórzu i Dzwonowej oraz do p. Podrazy w Dębowej.
     Wójt Gminy czyni starania o kolejne promesy, które zamierza przeznaczyć na asfaltowanie dróg 
w Dębowej, w Wisowej, w Jodłowej Dolnej, w Jodłowej Górnej, w Dzwonowej, w Dęborzynie i Zagórzu 
oraz  na dokończenie asfaltowania rozpoczętych odcinków dróg w tej kadencji.
    Należy taż wspomnieć, że w ramach otrzymanej promesy Starosta Powiatu Dębickiego ogłosił i 
rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dęborzyn – Zagórze – Dzwonowa wraz z za-
bezpieczeniem osuwiska na Borówce. Droga jest już w trakcie przebudowy. Zostanie przebudowana 
na odcinku ok. 2,5 km. Zakończenie robót jeszcze w 2010 r.
     Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od mostu na Mro-
zowej Górce do PUB Zadora. 
     Kolejne odcinki oświetlenia czekają na ogłoszenie przetargu. 
     Został ogłoszony przetarg na drugi etap remontu Szkoły Podstawowej nr 1 w Jodłowej. Obejmuje 
wymianę instalacji wod. - kan., C.O. i elektrycznej, remont łazienek, sal lekcyjnych, szatni i korytarza 
na parterze. Wartość środków pozyskanych na obydwa etapy to ponad 700 tys. zł. Środki pochodzą 
z Ministerstwa Oświaty.

PODZIĘKOWANIA...

   Szanowni Państwo!
     W związku z kończącą się kadencją Wójta Gminy Jodłowa oraz Rady Gminy i Rady Powiatu pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa Stanisławowi Kapłono-
wi, wszystkim Radnym i Sołtysom za pomoc i rzetelną pracę, która zaowocowała wieloma inwestycjami 
na terenie Naszej Gminy.
     Pragnę tylko Państwu przypomnieć, że w latach 2007-2010 Nasza Gmina pozyskała ponad 10 mln 
260 tys. zł środków zewnętrznych i unijnych. Natomiast dzięki dobrze układającej się współpracy 
z Panem Starostą Władysławem Bielawą i naszym Panem Radnym Powiatowym Stanisławem Warzechą 
powiat w tej kadencji wykonał na terenie gminy Jodłowa inwestycje za kwotę prawie 8 mln 892 tys. zł.

    Serdeczne podziękowania składam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek pomocni-
czych, strażakom oraz mieszkańcom, którzy wspierali mnie w czasie trwania kadencji.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Jodłowa
Robert Mucha


