Powody do wielkiej radości ma Społeczny Komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi,
działający w ramach Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska – rusza rozbudowa tutejszej szkoły.
Gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie na rewitalizację z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego, są więc pieniądze na tę inwestycję, z powodu której
Komitet powstał i o którą z dużą determinacją zabiegał.
Wielkim sojusznikiem starań Komitetu w tych staraniach stał się nowy wójt gminy Lanckorona
Tadeusz Łopata, nie mówiąc już o przewodniczącym Rady Gminy Lanckorona Ryszardzie Frączku –
będącym również sołtysem Jastrzębi. Wójtowi bardzo leży na sercu gminna oświata, baza
dydaktyczna szkół, poprawa warunków nauki w szkołach, stwarzanie możliwości wszechstronnego
rozwoju dzieci i młodzieży. A w Jastrzębi sytuacja szkoły jest wyjątkowo trudna. Dzieci uczą się w
dwóch starych budynkach, oddalonych od siebie, a położonych przy drodze powiatowej bez
chodników. Szkoła nie ma własnej sali gimnastycznej. Korzysta z pomieszczeń w domu kultury.
Odkąd powstał Komitet w 2015 roku, sprawa rozbudowy szkoły stała się stałym punktem rozmów tak
w gronie jastrzębian, jak też w kontaktach z samorządem gminy. Do tej pory udało się wykonać
projekt rozbudowy wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja została wprowadzona do Gminnego
Programu Rewitalizacji. Wójt i przewodniczący Rady zapewniali, że będą szukali pieniędzy na tę
inwestycje, jednak gdyby nie rewitalizacja, byłaby ona etapowana na wiele lat, a teraz ma powstać w
ciągu lat trzech.
Jastrzębia jest małą miejscowością, mieszka w niej ok. 800 mieszkańców, ale społeczność lokalna jest
aktywna. Działa tu Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Trzy Wionki, OSP, LKS Jastrzębianka oraz
oczywiście Rada Sołecka. Społeczny Komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi początkowo był
obserwowany przez mieszkańców z dystansem, ale cel, jaki sobie obrał, jest bliski wszystkim
jastrzębianom, więc w niedługim czasie wszystkie organizacje działające na terenie wsi zaczęły się
integrować wokół działań podejmowanych przez Społeczny Komitet, Radę Rodziców i dyrekcję szkoły.
Zwłaszcza że działania Komitetu nie ograniczały się do postulowania i wygłaszania żądań, ale jego
członkowie zakasali rękawy i zabrali się do pracy. Od razu w tym samym roku zorganizowali imprezę
plenerową Beskidzki Jarmark „Jesienne przysmaki”, który na tyle się spodobał mieszkańcom, że odbył
się jeszcze raz w następnym roku pod patronatem starosty wadowickiego i wójta Lanckorony, z
dofinansowaniem z powiatu w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury.
Planowany jest kolejny taki jarmark w roku bieżącym.
Stowarzyszenie zorganizowało m.in. konkurs klas, które przez cały rok rywalizowały o puchar
przechodni w kilku kategoriach (nauka, działalność społeczna, zachowanie, rozwój zainteresowań itp.),
a zwycięskie klasy otrzymały nagrody w postaci wycieczek sfinansowanych przez Komitet. Zrealizowało
projekt „Jastrzębia, jakiej nie znacie” z warsztatami dziennikarskimi, wywiadami w terenie, podczas
których uczniowie i absolwenci wraz z członkami stowarzyszenia zbierali opowiadania osób starszych
na temat przeszłości naszej wsi. Projekt zakończył się wydaniem książki złożonej z zebranych opowieści
oraz Wieczorem Bajania (kolejną imprezą, która przerodziła się w cykliczną). Kolejny projekt
realizowany przez Komitet doprowadził do wydania albumu, złożonego z fotografii ukazujących uroki
Jastrzębi.
Równolegle do tych działań Społeczny Komitet prowadzi systematyczną akcję informacyjną,
zamieszcza informacje w gazetce szkolnej, promując ideę rozbudowy i integrując wokół niej
mieszkańców wsi oraz gminy.
Każde działanie Społecznego Komitetu w Jastrzębi przyczynia się do gromadzenia funduszy, które
wspierają rozbudowę szkoły, wzbogacają jej bazę dydaktyczną, a także umożliwiają dzieciom
rozwijanie ich talentów i zdolności.

