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Mieszkańcy Gminy Dębowiec!

Niewątpliwie był
stawiający ogromne
postawiła Nas oraz

RadyC
Teresa Pewhana

Wójt "
Marcin

życie coazienne nie tylKo azieci, ale taKze rodziców.
Jak długo potrwają wszelkie ograniczenia w życiu
społecznym? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że musimy
być odpowiedzialni zachowując dystans oraz stosując
wszelkie wytyczne.

POMAGALIŚMY SĄSIADOM
KTÓRZY UCIERPIELI W POWODZI

Pracownicy Urzędu Gminy Dębowiec oraz Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu zorganizowali
wewnętrzną zbiórkę i zakupili najpotrzebniejsze artykuły
dla powodzian z Trzcinicy i Skołyszyna. Artykuły zostały doręczone
i rozdysponowane potrzebującym. Wśród zakupionych rzeczy
znalazły się: środki czystości, środki grzybobójcze, mopy, wanienki,
koce, pościel, worki na śmieci, ściereczki, płyny do naczyń, wiaderka,
ręczniki. Ponadto na terenie Gminy Dębowiec trwały inne zbiórki
min. zorganizowana przez KGW Dębowiec. Zgromadzono wiele
potrzebnych rzeczy. W zbiórce uczestniczyli również KGW Woła Cieklińska, KGW Dobrynia oraz lokalne firmy
ofiamjąc najporrzebniejsze artykuły. Z kolei mieszkańcy Majscowej pomogli rodzinie, którapochodzi właśnie z tej
miejscowości, a mieszka na terenie dotkniętym powodzią. To tylko mała część zbiórek prowadzonych na naszym.

swoją pomoc prywatnie.
Dziękujemy z c omoc:

.OTE GODY W GMINIE DĘBOWIEC

'ł;

roku

ze względu na wprowadzony stan epidemii i związane z tym
ograniczenia uroczystość nie mogła odbyć się w takiej formie
jak zawsze. W trosce o zdrowie seniorów Wójt Gminy
Dębowiec Marcin Bolek okolicznościowe medale, legitymacje
oraz listy gratulacyjne przekaże indywidualnie małżonkom
lub za pośrednictwem rodzin. Szanownym Jubilatom składamy
serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu
i szczęściu oraz wszelkiej pomyśhiości na dalsze lata
wspóhiego życia.
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ODESZLI NA EMERYTURĘ
W dniu 22 września w budynku urzędu odbyło

się spotkanie, na którym Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek
wręczył podziękowania za dhigoletnią pracę pedagogiczną.
Tradycyjnie już organizujemy spotkania z pracownikami,

órzy kończą pracę na obecnych stanowiskach. Spotkanie
'-> okazja do rozmowy i wspomnień pracy przez długie lata.
W tym czasie nauczyciele wspominali jak zmieniła
się ich praca z uczniami, program nauczania oraz wspominali
miejsca w których wykonywali swoje obowiązki. W tym roku
żegnamy się z: Panią Renatą Budziak. Panią Marią
Oworzańską, Panią Iwoną Józefiak, Panią Danutą Szurek,
Panią Grażyną Koczoń. Życzymy zdrowia i spokojnych dni.

KGW ZARZECZE

W tym roku Panie z Koła Gospodyń Wiej skich w Zarzeczu
obchodziły jubileusz 95 lecia. Msza Święta z okazji jubileuszu
odbyła się 18 lipca w kościele parafialnym w Dębowcu.

Na uroczystości pojawiły się członkinie koła w pięknych
ludowych strojach. Życzymy kolejnych pięknych lat w zdrowiu i szczęściu.
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GOSPODARKA
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natomiast na dwa zadania do końca roku zostaną podpisane

obejmuje wykonanie 358,9m odcinka sieci

Ciekiinska zadanie obejmuje v\

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec (przysiółek tCopaniny) - ? e jest
na lata 2020 - 2023. Zadanie w trakcie realizacji (projekt dokumentacji). Do \\y O m.
kanalizacji.

Na pozostałe dwa zadania zostaną podpisane umowy do końca 2 )20 roku. Zadania te o ejmujs}
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Cieklinie zadanie 3\vane
jest do wykonania w 202 l r.
Rozbudowa sieci Dębowieckiej - zadanie zaplanowane jest
do wykonania w 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 863 618,07 zl, w tym kwota l 999 905 zł stanowi dofmasowanie
pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KONTYNUACJA BUDOWY KANALIZACJ W ŁAZACH DĘBOWIECKICH I MAJSCOWEJ

Dobiega końca budowa kanalizacji w Łazach
Dębowieckich (o której pisaliśmy w poprzednim
numerze). Z planowanych robót do wykonania zostało
zakończenie zagospodarowania terenu tłoczni oraz
bieżące prace porządkowe.

Cały czas trwają także prą
kanalizacji w Majscowej. oiy<.
1750 metrów kanalizacji gra

3752 metrów kanali

Wartość zadań łącznie to kwota 5 930 033,52 złotych.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków "Programu Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki- etap III.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich w ramach działania 2. 3 "Gospodarka Wodno Ściekowa
w aglomeracjach". Oś Priorytetowa II "Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu". Program
Operacyjny Infrastmktura i Środowisko 2014-2020".



W 2020 ROKU!!!
atmdnień organizacyjnych wszystkie zaplanowane inwestycje udało
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- wykonanie remontu (żwirowanie 2447 m) dróg - dotyczy wszystkich

DĘBÓW EC "NA KOBY ł> OLADĘBOWIECKA

DZIELEC

remont mostu w Foluszu oraz budowa mostu w Pagórku

MOST W FOLUSZU ST W PAGÓR 'U

REMONT BARIER OSTO WD V CI



STRONĘ ZARZECZA
Jest to ostatni

A,

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DĘBOWCU NA DRODZE POWIATOWEJ

tym odcinku

NO Y CHODNIK W MAJSCOWEJ
W STRONĘ ZARZECZA

Dobiegła końca budowa chodnika Majscowa- Zarzecze
(315 m, inwestor Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie, współfinansowane
przez Gminę Dębowiec w kwocie 170 000 zł). Przy
natężonym mchu na drodze wojewódzkiej chodnik
zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom miejscowości
oraz ułatwi komunikację pieszych.
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NOWE MOSTY

W dniu 10 czerwca 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy łia realizację inwestycji pn.
istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Ciek] in".
Zakres prac obejmował rozbiórkę i budowę dwóch nowych mostów na potoku Bednarka
w ciągu dróg powiatowych nr 1868RTrzcinica-Osobnica 1877R

PRACE BUDOWLANE

^..

GIILACJ. RYTA RZEKI

i \

CIEKLIN8KIEJ

Zadanie to realizowane jest przez Powiat Jasielski. Wartość inwestycji to 3 382 944,69 zł, przy czym
zadanie to otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, które pokryje 50%
kosztów. Wkład Gminy Dębowiec wynosi 340 000,00 złotych. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorshvo
Drogowo-Mostowe "GODROM" Sp. z o.o. z Gorlic.
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REGULACJA ZA EZPIECZENIE NA TERENIE GMINY

CIEKLIN RADOŚĆ

.>-
^^?S

WOLA DĘBOWIECKA

REGULACJA BRZEGÓW W
MIEJSCOWOŚCIACH: CIEKL1N (GRANICA

Z DZIELCEM), RADOŚĆ, WOLA
DĘBOWIECKA.

ZADANIE WYKONANE PRZEZ
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE

WODY POLSKIE
REGULACJA POBOCZA W MAJSCOWEJ

-zadanie własne Gminy Dębowiec

WYR
KŁADJ

OWANA
CIKKLINIE
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końca Domu Ludowym
zakresie: izolacji
balkonem wraz

wykonanie tynku
4 kraty okienne

z izolacją, ocieplenie ściany oraz
elewacyjnego, pomalowano także
i wymieniono 4 parapety. Podczas prac użyto także preparatów
przeciwwilgociowych oraz folii. Zadanie wykonano w ramach
funduszu sołeckiego.

Wykonano także remont łazienki oraz wymianę opraw
oświetleniowych. Całość zadania to kwota 16 000,00 złotych.
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NA GMINY...

u

przyłącza wody

wyrównanie i zagospodarowanie ziemi
zadania

OŚWIETLENIE SI .OWNI PLENEROWEJ

W okresie wakacyjnym wykonano oświetlenie
placu Otwartej Strefy Aktywności w Duląbce na łączna
kwotę 4 700, 00 złotych. Zamontowano oprawy
oświetleniowe na słupie żelbetowym. Dzięki tej
inwestycji poprawi się widoczność siłowni plenerowej
oraz bezpieczeństwo dla przebywających
tam mieszkańców.

Remont p acu zabaw w Majscowej

ODNOWI
STAREJ

SAL^ W
D

Trwają prace w budynku Starej Szkoły
w Dębowcu. W chwili obecnej została ułożona
podłoga w dużej sali, odmalowano ściany,
wymieniono oprawy oświetlenia, zakupiono
rolety okienne oraz drzwi wejściowe
do budynku. Nadal trwają prace przy
odmalowaniu korytarza oraz wymianie żaluzji
okiennych.
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ODBIÓR AZBESTU W 2020 ROI

W 2020 r. odebrano 78
i Wojewódzkiego Funduszu

z

c

się o

LA Ę OWC l IIAWIEUKONC

; "Bud 'a remizy
zewnątrz

umywalki. zostało pomalowane

OSP Dębowiec pozyskało na to zadanie promesę
od Komendanta Głównej Państwowej Straży
Pożarnej w wysokości 100 000,00 złotych.



w NTOWANA W CIEKLINIE

Cieklin
od
zMS

prace polegające remizy. Wnętrze zostało

OSP

STUJEMYWDOPOS ŻENIĘ JEDNOSTEK STRAŻACKICH

ubrania

gminy.
zł dotacja z budżetu

na zakup agregatu

i dokumentację. Zakup sprzętu
WFOS w kwocie 13 468,91

gminy

\ NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI
DLA OSP ŁAZY DĘBOWIECKIE

Zakupiono
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"Budowa infrastruktury
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów \

w G

gontem.

ALTANA W ZARZECZU ^
.

ALTANA W CIEKLINIE

AL ANA W WOLI DĘBOWI E
W ramach zadania pn. "Integracja oraz aktywizacja lokabiej

społeczności poprzez budowę altany przy Wiejskim Domu
Kultury w Woli Dębowieckiej celem zaspokojenia potrzeb
społecznych" wykonano altanę przy Wiejskim Domu Kultury
wraz z oświetleniem solamym oraz murowanym grillem. Altana
została posadowiona na kostce brukowej. Ponadto zamontowano
ławki drewniane. Całkowita wartość zadania wyniosła
49 986,00 zł w tym 10 000 zł stanowiło dofinansowanie
ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
Wkład własny jaki poniosła Gmina Dębowiec wynosił
39 986,00 zł. Celem realizacji zadania jest podniesienie

aktywności lokalnej społeczności oraz integracja inieszkańców poprzez wspólne spędzanie c^asu. Ponadto
informujemy, że z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Sołectwa Wola Dębowiecka.

c

W TRAKCIE BUDOWY GOTOWA INWESTYCJA



ODNOWIONY PAIUCIET
SALI GIMNASTYCZNEJ

W Szkole Podstawowej w Dobryni wykonano
cyklinowanie i lakierowanie parkietu o łącznej
wartości 12 500, 00 zł.

SERCE DLA SERC

Czerwony pojemnik w kształcie serca
przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek
stanął 16. 10.2020 roku przy Szkole Podstawowej
w Dobryni. Zaprojektował go i wykonał pan Stanisław
Sroka-Lewosz z pomocą syna Piotra. Sam pomysł
zrobienia serca był inicjatywą mam z Rady Rodziców.
Pamiętajmy, że wrzucając plastikowe nakrętki

małymi czynami możemy wpływać na życie potrzebujących osób. Warto wspomnieć, iż jest to pierwszy taki
pojemnik-serce w powiecie jasielskim. Zachęcamy wszystkich do zbierania przekazywania nakrętek, które
wspomogą leczenie chorych dzieci. Zapraszamy więc do Dobryni.

/tekst, zajęcia SP Dobiym.aI

TABLETY DLA ZESPOŁU
SZKÓŁ W DĘBOWCU

Szkoła w Dębowcu wzbogaciła się o kolejny
' sprzęt komputerowy. Placówce udało się pozyskać 25

zestawów w skład którego wchodzi 25 tabletów wraz
z ushigq mobilnego dostępu do Intemetu (usługa
LTE), klawiatura bezprzewodowa z etui oraz

Pozyskany sprzęt pochodzi z Państwowego
Instytutu Badawczego NASK w ramach projektu
"Szkolne Pakiety Multimedialne OSĘ". Wartość
projektu 24 261, 75 zł.

Bardzo się cieszymy, że taki sprzęt trafia
do naszej szkoły, na pewno pozwoli to poprawić
jakość kształcenia naszych uczni ów.

/tekst i zdjęcie Zespół Szkół w Dębowca/
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W dniu l

CZY ÓW

kolarze po czas

z-awoaniKow przywitaliśmy gorąco, cnociaz w aeszczowej aimosierze. okolicach nas2rs''<.
kibice i sympatycy kolarstwa. Wyścig jest jedną z ważniejszych in inapie kolars
się, że mogliśmy razem współorganizować to wydarzenie.
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w cieklińskim muzeum, między innymi Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębowcu Krystyny Czechowicz, bibliotekaAi z filii
bibliotecznej w Cieklinie Pani Doroty Starzec oraz pracowników Urzędu
Gminy.

Zwracamy się do mieszkańców korzystających z gminnej wody. aby oszczęUzac wo ę ciągu
roku, a zwłaszcza w okresach suszy. Woda jest uzdamiana mechanicznie i nie tiad *iię .eló\
ogrodniczych. Problem suszy w naszym regionie narasta. Poziom wody w stud (owych
się obniża. Prosimy o racjonalna gospodarkę wodną.

Kolejny problem dotyczący naszych miejscowości to prawid owe
sanitarnej. Powinny tam trafiać jedynie ścieki bytowe z podłączonych budy
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domo\
ie jest i> iejscem na odpady konuin P, nawil/one chusteczki,

każdorazowa awaria wymaga użycia sp cjatistycznego sprzętu i
przekłada się to później na cenę I m' ś ie caiiych do sieci.

osztyte ionosimymy 'GMINY,

analizacji
w wyniku
sitnitarna

bieliznę itp.
owe koszty.

Painiętajmy o właściwej segł gacj ">adów komunalnych. Smi ci odbiera regularnie
według harmonogramu. Mamy dodatkowo prowadzone znakowanie sc regacji. Wszystkie zmiany
wprowadzaiie w ostamich latach mają na c racjonalne gospodarowanie odpadami. kontrolę ilości
odpadów, odbiór oraz utylizację. Pamiętajmy, /e sposób w jaki żyjemy od-^wierciedla stan naszego
środowiska.



gminy Dębowiec 2021 rok

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

IEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Zarzecze, Majscowa, Łazy
Dębowieckie,

11

Dębowiec,

LISTOPAD

Zarzecze, Majscowa, Łazy
Dębowieckie, Duląbka,

Dób nią

12. 26

8, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

Zarzecze, Majscowa, Łazy
Dębowieckie,

15

Dębowiec, Wola
Dębowiecka

12, 26

8, 17, 31

14, 28

12, 26

9,

6, 20

4, 18

Dębowiec,

15

Radość, Dzielec, Pagórek,
Cieklin, Duląbka

25

22

22

Dobrynia, Folusz, Wola
Dębowiecka, Wola Cieklińska

25

22

Radość, Dzielec, Pagórek, Cieklin, Folusz, Wota Cieklińska

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

Radość, Dzielec, Pagórek, Dobrynia, Folusz, Wola
Cieklin, Duląbka Dębowiecka, Wola Cieklińska

16 29

GRUDZIEŃ 13 13 14 27

KWIECIEŃ
GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zarzecze, Majscowa, Łazy
Dębowieckie, Duląbka,

Dobrynia

Dębowiec, Wola
Dębowiecka

16
10

Radość, Dzielec, Pagórek, Cieklin, Folusz, Wola Cieklińska

30
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