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- Jak podsumowałaby Pani swoją 
pracę na stanowisku dyrektora 
Zespołu Szkół w Kosinie?

- Bardzo trudno jest oceniać swoją 
pracę.Dzięki doświadczeniu na sta-
nowisku nauczyciela i wicedyrektora 
mogłam realizować własną wizję 
szkoły w Kosinie.Marzyłam o placówce, 
w której poza obowiązkowymi lekcjami 
prowadzonymi przez doświadczonych 
i ambitnych nauczycieli, uczniowie 
mogliby jeszcze rozwijać swoje talenty, 
pasje i zainteresowania. Uważam, że to 
mi się udało, gdyż szkoła tętniła życiem 
poprzez zajęcia teatralne, sportowe, 
pokazy modelarstwa, występy muzycz-
ne, taneczne i robotykę oraz pikniki 
naukowe, biwaki i „śpiewanocki” 
harcerskie, liczne wycieczki, wyjazdy 
do teatru, kina i rozpoczynanie dnia 
od przeczytania uczniom fragmentu 
książki.

Zadbałam przede wszystkim o bez-
pieczeństwo poprzez remonty sal lek-
cyjnych, biblioteki i wymianę instalacji 
elektrycznych w klasach i na holu. Do 
największych moich sukcesów należy 
niewątpliwie otwarcie nowoczesnego, 
szkolnego gabinetu stomatologicznego 
(jednego z trzech na Podkarpaciu) czyli 
działań z serii „niemożliwych, a jednak 
cud”.Wyposażyłam szkołę w piękne, 
kolorowe szafki w szatni szkolnej. 
Zadbałam o stronę wizualną szkoły 
i dlatego powstały klomby z kwiata-
mi i krzewami ozdobnymi. A w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości powstał Skwer z Ławeczką 
Niepodległości w centralnym miejscu 
terenu szkolnego. Wprowadziłam 
zwyczaj sadzenia drzewka przez klasy 
pierwsze w dniu pasowania na ucznia. 
Zdobywałam dodatkowe środki biorąc 
udział w programach rządowych jak 
„Aktywna Tablica” czy „Książki na-
szych marzeń”.

- Co było najtrudniejsze w tej 
pracy? 

- Moja kadencja dyrektora przypadła 
na bardzo trudny okres polskiej eduka-
cji czyli reformę systemu szkolnictwa 
w kraju oraz dwukrotne akcje straj-
kowe pracowników oświaty. Również 
wybory samorządowe przyniosły 
duże zmiany personalne i systemowe. 
Wszystkie te zmiany przyniosły nowe 
rozporządzenia, zarządzenia czyli całą 
biurokrację, z którą należało się uporać 
w terminie zawsze za krótkim i zawsze 
„na wczoraj”. Ciągłe zmiany przepisów 
wzbudzały wiele emocji i niepewności 
zwłaszcza podczas ostatnich egza-
minów gimnazjalnych i pierwszych 
egzaminów ósmoklasisty. 

Potrzeby tak dużej szkoły i przed-
szkola były zawsze o wiele większe niż 

budżet na ten cel przeznaczony, dlatego 
wiele trudności sprawiały mi decyzje 
związane z wyborem najpilniejszych 
zakupów, przykładowo, czy wybrać 
maty antypoślizgowe dla bezpieczeń-
stwa, czy raczej kolorowe pomoce 
i szafki dla poprawienia estetyki.

Wymieniłam wyżej wiele trudności, 
ale tak naprawdę, najtrudniejsze były 
rozmowy z rodzicami, gdy trzeba było 
przekazać informacje o niepowodze-
niach dziecka lub o zwichnięciu palca… 
przykro było również informować 
nauczycieli, że ze względu na reformę 
zabraknie im godzin do pełnego etatu.

- Jak szkoła poradziła sobie z re-
formą szkolnictwa i likwidacją 
gimnazjum?

- W skład Zespołu Szkół w Kosinie 
wchodziła szkoła podstawowa, gimna-
zjum i przedszkole. Wielu nauczycieli 
pracowało w tych trzech jednostkach. 
Decyzja o likwidacji gimnazjum sprawi-
ła, że zmniejszyła się liczba klas o dwa 
oddziały w szkole. Taka sytuacja wpły-
nęła na decyzję czterech nauczycieli, 
którzy postanowili odejść na emeryturę 
a kilku nie ma pełnego etatu. Po gimna-
zjum natomiast pozostała na murach 
szkoły piękna tablica pamiątkowa, 
pomnik Bł. Achillesa Puchały - patrona 

gimnazjum i osiągnięcia młodzieży 
zapisane w kronice szkolnej.

- Jacy są kosińscy uczniowie? 
- Uczniowie w mojej szkole byli 

wspaniali, aktywni i ciekawi świata za-
równo ci z Kosiny, jak i z Rogóżna. Od-
nosili wiele sukcesów zwłaszcza w spo-
rcie. Gdy ktoś obcy wchodził do mojego 
gabinetu i widział dziesiątki pucharów 
i medali to zawsze pytał: „Czy to szkoła 
sportowa?”… wtedy z satysfakcją od-
powiadałam: „Nie, to szkoła Kosińska” 
Uczniowie potrafili pięknie recytować, 
malować, grać i śpiewać. Prezentowali 
się zawsze profesjonalnie na scenie 
podczas licznych konkursów i uroczy-
stości o zasięgu nie tylko lokalnym, 
ale i wojewódzkim. To wielka zasługa 
wspaniałych nauczycieli, z którymi 
miałam zaszczyt pracować przez wiele 
lat w Zespole Szkół w Kosinie. Za mojej 
kadencji powstała gromada zuchowa 
i drużyna harcerska. Uczniowie lubili 
pomagać charytatywnie i organizować 
różne akcje, co zaowocowało ruchem 
wolontariatu w środowisku. Chętnie 
czytali książki i brali udział w konkur-
sach organizowanych przez bibliotekę 
szkolną. Zdarzały się również drobne 
incydenty, wybryki i niepowodzenia jak 
w każdej szkole, ale pani pedagog i wy-

chowawcy umiejętnie naprowadzali na 
właściwą drogę „zbłąkane owieczki” 
i zawsze wszyscy mogli liczyć na moją 
życzliwość i wsparcie.

- Co lub jakie wydarzenia będzie 
Pani wspominać najmilej? 

- Najmilsze są chwile, gdy byli 
uczniowie po latach zatrzymują się 
na ulicy i chcą porozmawiać, podzię-
kować, opowiedzieć o sobie. Albo 
zasłyszane słowa, że to najładniejsza, 
najbardziej zadbana i ukwiecona szkoła 
w gminie. Zacytuję tu znany afory-
zm:„Wspomnienia mają to do siebie, że 
nie przynoszą nowych rozczarowań”, 
dlatego na emeryturze będę mile wspo-
minać pracowników, grono nauczycie-
li, przyjaciół i każdy dzień spędzony 
w Kosińskiej szkole, nawet kontrole 
i wizytacje, choć zdecydowanie milsze 
były wyjazdy i rewizyty Węgrów z za-
przyjaźnionej szkoły w Balmazújváros. 
Mam pewność, że szkoła nadal będzie 
się wspaniale rozwijać pod rządami 
mojej następczyni Pani Edyty Baran.

- Jakich rad udzieliłaby Pani 
nauczycielom, czy dyrektorom, 
którzy dopiero zaczynają swoją 
karierę zawodową? 

- Aby zostać dobrym nauczycielem 
i dyrektorem trzeba być bardzo praco-
witym i systematycznym. Należy sza-
nować ludzi, znaleźć czas na rozmowę 
z każdym nawet najmłodszym dziec-
kiem. Nigdy nie można zrażać do siebie 
ludzi ani nikogo obrażać. Czasem lepiej 
przemilczeć – wszak „milczenie jest 
złotem”… ale jeżeli jesteśmy przekonani 
o słuszności naszych działań to trzeba 
być zdecydowanym i odważnie bronić 
swoich racji a zwycięstwo przyjdzie, 
czasem dopiero po latach, ale przyjdzie. 
Zawsze lepiej łączyć i szukać wspólnych 
rozwiązań niż dzielić. Służyć innym 
a nie szczycić się stanowiskiem - to 
moja dewiza życiowa. Do tego szczypta 
optymizmu i poczucie humoru sprawią, 
że świat stanie się piękniejszy.

Na koniec wywiadu chciałam ser-
decznie podziękować Panu Zbigniewowi 
Łozie – byłemu Wójtowi Gminy Łańcut 
i Panu Jakubowi Czarnocie – obecnemu 
Wójtowi Gminy Łańcut za zaufanie, 
jakim mnie obdarzono powierzając mi 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
w Kosinie. Dziękuję również radnym 
minionej i obecnej kadencji za wspiera-
nie moich przedsięwzięć oraz wszyst-
kim nauczycielom, współpracownikom, 
rodzicom i lokalnym organizacjom. Było 
dla mnie wielkim zaszczytem pracować 
dla Was i z Wami.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Bernadeta Bróż

„Służyć innym, a nie szczycić się stanowiskiem…”
Rozmowa z ANNĄ BORCZ, emerytowaną dyrektor Zespołu Szkół w Kosinie 

Anna Borcz – nauczyciel języka polskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
Dyrektorem Zespołu Szkół w Kosinie była od września 2015 roku do końca grudnia 
2019 roku. Wcześniej od 1999 roku zajmowała stanowisko wicedyrektora  FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 
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GMINA ŁAŃCUT 20 zł od osoby. 
Tyle od nowego roku mieszkańcy 
gminy Łańcut zapłacą za odbiór 
odpadów posegregowanych. Nasza 
gmina nie jest jednak jedyną, 
w której opłata wzrosła – jest tak 
w całej Polsce. 

Podwyżki są skutkiem wielu czyn-
ników, na które gminy nie mają 
żadnego wpływu. Czynniki te 
to nowe przepisy krajowe oraz 

unijne dyrektywy, wzrost opłaty mar-
szałkowskiej (tj. opłaty za korzystanie ze 
środowiska ustalanej przez rząd), wzrost 
kosztów pracy, cen usług i wzrost płac. 

Ale będzie wyjątek – w domach, w któ-
rych mieszka 5 osób i więcej miesięczna 
opłata w gminie Łańcut wyniesie 98 zł. 
Dla porównania w okolicznych gminach 
stawki wahają się od 18 do 30 zł od oso-
by (18 zł w gm. Białobrzegi, Rakszawa, 20 
zł w gm. Tyczyn, Chmielnik, 24 zł w gm. 
Boguchwała, 30 zł w gm. Krasne), Rze-
szów 32 zł. W innych województwach - 
przykładowo w gminie Bobrowniki (woj. 
kujawsko-pomorskie) opłata wynosi 22 
zł od osoby. W gminie Więcbork – 20 zł. 
Najdrożej jest w gminach województwa 
mazowieckiego – Józefów – 32 zł, Podko-
wa Leśna – 30 zł, Mysłowice – 25 zł. 

W naszej gminie stawka wzrosła o 60%, 
w innych o 100, a nawet 200%. Od czego 
zależy cena? Na to pytanie odpowiadało 
Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w swoim serwisie „Nasze Śmieci”. 
Wskazują na różnice uwarunkowań i wy-
mieniają 4 czynniki, które bierze się pod 
uwagę ustalając stawki za odbiór odpadów. 
Są to liczba mieszkańców zamieszkujących 
daną gminę, ilość wytwarzanych na tere-
nie gminy odpadów komunalnych, koszty 
funkcjonowania systemu, w tym koszty 
odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, tworzenia i utrzymania punktów se-
lektywnego zbierania odpadów komunal-
nych, obsługi administracyjnej systemu, 
a także sytuacja, gdy właściciele nierucho-
mości wytwarzają odpady nieregularnie, 
np. sezonowo. 

Rożne ceny mają także firmy odbie-
rające odpady. A to zależy od typu in-
stalacji do zagospodarowania odpadów. 

Ważna jest równieżodległość od insta-
lacji (różne koszty transportu).

Segregacja obowiązuje wszystkich!
W gminie Łańcut stawka 20 zł od oso-
by dotyczy śmieci posegregowanych. 
Dlatego, że segregacja przyczynia się 
do wydajniejszej gospodarki odpadami 
i dbania o środowisko, segregować mu-
szą wszyscy mieszkańcy. Gmina ustaliła 
stawkę dwukrotnie wyższą dla tych, któ-
rzy, jak wynika z uchwały – nie wypeł-
niają obowiązku segregowania odpadów. 

- Jeśli firma odbierająca odpady z na-
szej gminy zgłosi, że właściciel danej nie-
ruchomości nie segreguje śmieci, wójt 
gminy wyda decyzję o wyższej opłacie 
za ich odbiór – mówi Sławomir Kuźniar, 
insp. ds. gospodarki odpadami Urzędu 
Gminy Łańcut.  (BB)

Od stycznia obowiązkowa segregacja 
i droższe śmieci w całej Polsce 

Jak segregować śmieci? 
PAPIER (niebieski worek): opakowania z papieru, 
tektury i kartonu, zeszyty książki, reklamy, gazety, 
czasopisma, torby i worki papierowe. 

SZKŁO (zielony worek): butelki i słoiki po napojach 
i żywności bezbarwne i kolorowe bez zawartości, 
szklane opakowania po kosmetykach. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (żółty worek): 
plas�kowe butelki po napojach, plas�kowe opa-
kowania po produktach spożywczych, opakowania 
wielomateriałowe np. kartony po mleku, opako-
wania po chemii gospodarczej, aluminiowe puszki 
po napojach , puszki po konserwach, 
folię aluminiową, zakrętki od słoików, 
meble ogrodowe, donice 
plas�kowe, zabawki 
plas�kowe, 
styropian 
opakowa-
niowy (np. po 
produktach 
RTV, AGD). 

BIO (worek brązowy): skoszona trawa, liście, 
kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, odpadki warzyw-
ne i owocowe. 

ZMIESZANE (czarny worek): wszelkie odpady 
pozostałe po wysegregowaniu odpadów komunal-
nych selektywnie zebranych, artykuły higieniczne, 
zatłuszczony papier, ceramika, porcelana, kryształy, 
zużyte pieluchy, popiół, worki z odkurzaczy, żwirek 
dla kota. NIE WRZUCAMY: odpadów podlegają-
cych segregacji, przeterminowanych leków, 

chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, sprzętu elektrycz-
nego, wielkogabarytów, odpadów 

budowlanych, termometrów itp. 

Wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące 
gospodarki odpadami 

dostępne na stronie 
www.gminalancut.pl 

w zakładce GOSPODARKA 
ODPADAMI. 
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GMINA ŁAŃCUT W grudniu zakoń-
czyły się prace przy drogach w Albi-
gowej, Handzlówce i Głuchowie. 

W poprzednim wydaniu pisaliśmy, że 
nową nawierzchnię asfaltową ma 

droga „do Olejarki” w Albigowej. Ukoń-
czona jest już także droga „do Kopali”. 
W Handzlówce przebudowana została 
droga „Pod Gaj”. Wykonano jezdnię sze-
rokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej, 
a także obustronne pobocza o szerokości 
0,75 m na całości projektowanego odcin-
ka. Koszt inwestycji wyniósł 28, 5 tys. zł. 
W Głuchowie nawierzchnię asfaltową za 
33,8 tys. zł zyskała droga „do przepom-
powni na Pastwiskach”. 

- Drogi wewnętrzne czy też dojaz-
dowe do domów możemy przebudo-
wywać wyłącznie ze środków gminy 

Łańcut, ponieważ pozyskiwanie dotacji 
jest możliwe z reguły na większe przed-
sięwzięcia. Mamy świadomość, że do 
zrobienia jest jeszcze duża ilość dróg, 
konsekwentnie będziemy poprawiać ich 
stan – obiecuje wójt Jakub Czarnota. 

Obecnie gmina pracuje nad uregulo-
waniem statusów prawnych dróg.

- Często jest tak że nie są one nawet 
własnością gminy, a to niezbędne żeby 
móc wydatkować na nich środki pu-
bliczne. Sposobem na przyśpieszenie 
tempa utwardzania dróg masą bitu-
miczną jest sposób ogłaszania przetar-
gów. W ramach jednego zadania chce-
my realizować po kilka dróg. Taka forma 
jest wygodniejsza dla wykonawców, 
a dzięki temu mamy szanse uzyskać 
w przetargu korzystniejsze dla gminy 
ceny – tłumaczy wójt.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Rada Gminy Łań-
cut podjęła uchwałę o przekazaniu 
gruntów na rzecz gminy Chmielnik, 
na potrzeby przebudowy drogi 
z Cierpisza do Woli Rafałowskiej.  

Przebudowa drogi z Cierpisza do Woli 
Rafałowskiej skróci dojazd części 

mieszkańców Cierpisza, Albigowej oraz 
Handzlówki do Rzeszowa przez Malawę. 
Liczymy na to, że gminie Chmielnik uda 
się pozyskać dotację na ten cel, co stanie 
się możliwe dzięki temu, że kwestie wła-
snościowe zostały po latach uregulowa-
ne – podkreśla wójt Jakub Czarnota. 

- Droga z Cierpisza do Woli Rafałowskiej 
jest szlakiem granicznym pomiędzy naszy-
mi gminami, a jak to z terenami graniczny-
mi bywa częściowo są naszą własnością, 
a częściowo sąsiada. Przekazując grunty 
na rzecz Chmielnika na potrzeby realizacji 
tego zadania doprowadziliśmy do sytuacji, 
że gmina jest całkowitym właścicielem 
dwukilometrowego odcinka drogi czekają-
cego na przebudowę - dodaje. 

Jednak żeby gmina Łańcut mogła grun-
ty przekazać Chmielnikowi, wcześniej ko-
nieczna była modernizacja granic pomię-
dzy drogą, a prywatnymi działkami. 

- A to udało nam się sprawnie zreali-
zować dzięki zaangażowaniu sołtys Beaty 
Lew i dużej życzliwości właścicieli działek 
– zaznacza wójt gminy Łańcut.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Tuż przed Bożym 
Narodzeniem mieszkańcy Albigo-
wej Góra oraz Albigowej Honie, 
a także Kosiny Ścieżki doczekali się 
oświetlenia. 

W ramach inwestycji wykonane 
zostało oświetlenie LED - w su-

mie powstało 1343 m linii oświetlenia 
drogowego oraz 27 opraw oświetlenio-
wych w Albigowej oraz 687 m i 17 opraw 
oświetleniowych w Kosinie. 

- Rozbudowa oświetlenia to działa-
nie oczekiwane przez mieszkańców, 
co bardzo często jest akcentowane na 
zebraniach wiejskich. Stopniowo nasza 
infrastruktura w tym zakresie poprawia 
się. Wszystkie zadania z tym związane 
realizujemy w energooszczędnych tech-
nologiach LED, które są przyjazne dla 
środowiska oraz korzystne dla budżetu 
gminy – mówi wójt Jakub Czarnota. 

- Warto dodać, że poprawa oświetle-
nia to nie tylko rozbudowa, ale też wy-
dłużenie czasu świecenia się lamp. Od 
listopada ub. roku lampy w gminie Łań-
cut świecą się do godziny 23:00. Liczy-
my na to, że w tym roku także uda nam 
się zrealizować przynajmniej część za-
dań oczekiwanych przez mieszkańców 
gminy– mówi wójt. (iw)

GMINA ŁAŃCUT 3 stycznia w Albi-
gowej członek zarządu wojewódz-
twa podkarpackiego Stanisław 
Kruczek oraz dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Kazimierz Surmacz 
spotkali się z wójtem gminy Łań-
cut Jakubem  Czarnotą, radnym 
Wiesławem Wilkiem oraz sołtysem 
Aleksandrem Kisałą, w sprawie 
kontynuacji przebudowy drogi wo-
jewódzkiej w Albigowej.

W ubiegłym roku gmina Łań-
cut oraz województwo wspól-

nie rozpoczęli budowę chodnika od 
cmentarza w kierunku Albigowej 
Góra. Ponadto gmina zakończyła bu-
dowę oświetlenia wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej oraz budowę chodnika na 
odcinku pomiędzy Nowym Osiedlem 

a myjnią. Pomimo tych inwestycji dro-
ga wojewódzka, szczególnie na od-
cinku od cmentarza w górę nadal jest 
jedną z najbardziej niebezpiecznych 
szczególnie dla pieszych. 

– Liczymy na to, że samorząd woje-
wództwa zatwierdzi Albigową w pla-
nach na 2020 r. Spotkanie dotyczyło też 
planowanej przebudowy drogi gminnej 
od pawilonu do Ośrodka Kultury. Jeśli 
inwestycja uzyska dofinansowanie z bu-
dżetu państwa, to będzie możliwość 
uregulowania kwestii wód opadowych, 
których spore ilości płyną wzdłuż drogi 
wojewódzkiej. Przy współpracy z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich będziemy 
chcieli rozwiązać problem podtapiania 
części posesji na skutek intensywnych 
opadów i braku właściwej infrastruk-
tury – podkreśla wójt Jakub Czarnota. 
 (iw)

GMINA ŁAŃCUT W Albigowej 
i Wysokiej istniejące oświetlenie 
drogowe przy drodze wojewódzkiej 
zostanie zamienione na energoosz-
czędne. Oprawy LED będą monto-
wane do końca marca br.

Na wykonanie zadania 17 stycznia 
wójt Jakub Czarnota podpisał umo-

wę z firmą ELEKTROTEX Szajnar Tade-
usz z Kosiny. W ramach inwestycji wy-
konawca zdemontuje istniejące oprawy 
oraz zamontuje 93 komplety nowych 
typu LED. Całkowity koszt zadania tj. 
montaż i zakup lamp wyniesie 80 tys. zł. 
– Jest to kwota o 60 tys. zł niższa w po-
równaniu do pierwszego przetargu. 

Oszczędności wynikają z faktu, że ogło-
siliśmy dwa odrębne postępowania na 
montaż i zakup. Wygląda na to, że była 
to dobra i korzystna finansowo decyzja 
– zaznacza wójt Jakub Czarnota.

Wójt gminy ma także pomysł na zago-
spodarowanie zdemontowanych opraw. 
– Okazuje się, że część z nich nada się 
do dalszej eksploatacji. Będziemy chcieli 
w nich wymienić żarówki na LED i w ten 
sposób gotowe energooszczędne kom-
plety zamontujemy niskim kosztem przy 
drogach gminnych. Wielu mieszkańców 
ciągle czeka na oświetlenie – mówi wójt 
Jakub Czarnota.

Gmina ma już dalsze plany na szuka-
nie oszczędności w wydatkach na ener-

gię. Wiosną br. planowane jest powtórze-
nie przetargu na wymianę oświetlenia 
w szkołach. Są też plany by kontynuować 
wymianę opraw i żarówek przy drogach.

 (KB)

Kolejne drogi gotowe 

Droga „do przepompowni na Pastwi-
skach”

„Pod Gaj” w Handzlówce  
 FOT. KINGA BALAWEJDER 

Grunty dla gminy Chmielnik

Wójt liczy na to, że gminie Chmielnik 
uda się pozyskać dotację na przebudo-
wę drogi FOT. KINGA BALAWEJDER 

Lampy w Albigowej i Kosinie już świecą

Oświetlenie wykonane jest w energo-
oszczędnych technologiach LED 
 FOT. KINGA BALAWEJDER 

Gmina stara się o kontynuację budowy 
chodnika w Albigowej

Oszczędności na oświetleniu

W podpisaniu umowy uczestniczyli 
sołtys Roman Szpunar i radni Wiesław 
Wilk, Kazimierz Słonina, Jan Borcz. 

FOT. ARCHIWUM
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GMINA ŁAŃCUT 30 grudnia Rada 
Gminy Łańcut przyjęła uchwałę 
budżetową na 2020 rok. Dochody 
i wydatki przyszłorocznego budżetu 
po raz pierwszy w historii gminy 
przekroczą 100 mln zł. Dochody 
szacowane są na 110 mln zł, wydat-
ki będą o ok. 6 mln zł wyższe.

Najwięcej środków gmina prze-
znaczy na oświatę i wychowa-
nie– tj. ponad 41 mln zł (35% 
wszystkich wydatków). W te 

koszty wliczają się m.in. wynagrodzenia 
nauczycieli i pracowników obsługi, bie-
żące utrzymanie obiektów oraz zadania 
statutowe. Niewiele mniej bo 36,2 mln zł 
przeznaczone zostanie na pomoc spo-
łeczną i rodzinę (31%) z czego wypłacone 
zostaną świadczenia rodzinne, zasiłki, itp. 
Utrzymanie, remonty i inwestycje drogo-
we będą kosztować gminę ponad 9,5 mln 
zł (8%), a wydatki na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska wyniosą 10,4 
mln (9%). Pozostałe wydatki to admini-

stracja publiczna 6,9 mln zł, sport 6,3 mln 
zł, kultura 2,5 mln zł, gospodarka miesz-
kaniowa 742 tys. zł oraz inne 2,2 mln zł. 

Najważniejsze inwestycje planowa-
ne w 2020 r. (kwoty zabezpieczone 
w budżecie) to: projekt budowy chod-
nika przy drodze powiatowej Albigo-
wa - Handzlówka 200 tys. zł – dotacja 
dla powiatu, ciąg dalszy rozbudowy 
drogi „Ziajówka” w Wysokiej – 3,6 mln 
zł (inwestycja dofinansowana), rewi-
talizacja basenu w Wysokiej, Ośrodka 
Zdrowia w Kosinie oraz Parku Magrysia 
w Handzlówce – 4,9 mln zł (inwesty-
cja dofinansowana), rozbudowa drogi 
„Głuchów – Pastwiska” w Głuchowie 
– 4,09 mln zł (inwestycja dofinansowa-
na), budowa sceny plenerowej i zago-
spodarowanie terenu w Soninie – 363,3 
tys. (inwestycja dofinansowana), wyko-
nanie projektów budowy dróg publicz-
nych od przystanku PKP i od drogi 

Nr 94 do granic w Głuchowie – 70 tys. 
zł, ciąg dalszy budowy boisk wielofunk-
cyjnych (Albigowa, Cierpisz, Handzlów-
ka) (inwestycja dofinansowana) – 942 
tys. zł. Ponadto w budżecie znalazły się 
mniejsze inwestycje, takie jak projekty 
oraz budowa linii oświetlenia drogowe-
go, sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych, projekt ochrony strefy wód pod-
ziemnych, remonty drogowe i inne.

- Większość zadań inwestycyjnych uję-
tych w budżecie będzie finansowana przy 
współudziale środków zewnętrznych. 
Liczymy na to, że w trakcie 
roku uda nam się 
zwiększyć 

liczbę inwestycji ujętych w budżecie. 
Czekamy na rozstrzygnięcie trwających 
konkursów. Urząd Gminy pracuje nad 
kolejnymi wnioskami. Musimy też mieć 
świadomość, że subwencja oświatowa 
w coraz mniejszym stopniu pokrywa 
koszty prowadzenia szkół i przedszkoli. 
Dlatego w nadchodzącym roku koniecz-
ne będą zmiany w oświacie. Od tego bę-
dzie zależała kondycja finansowa gminy. 
Zależy nam na tym, by gmina się rozwi-
jała i stąd potrzeba szukania środków na 

inwestycje – mówi wójt Jakub 
Czarnota. 

Kinga Balawejder 

Rekordowy budżet gminy 

GMINA ŁAŃCUT Strażacy ochotni-
cy z terenu naszej gminy podsumo-
wują ubiegły rok. 

Cykl zebrań sprawozdawczych, któ-
ry ma zakończyć się w marcu, roz-

poczęli druhowie z OSP w Soninie 4 
stycznia. Głównym tematem zebrań 
jest podsumowanie poprzedniego roku 
oraz przedstawienie sprawozdań z dzia-
łalności za okres sprawozdawczy oraz 
sprawozdań finansowych. Ponadto ze-
brania mają na celu określenie planu 
działalności oraz planu finansowego na 
rok bieżący.

- Zebrania są dobrą okazją do pod-
sumowań rocznej pracy ochotniczych 

straży pożarnych, a te mają się czym po-
chwalić. Jednostki OSP to nie tylko udział 
w akacjach ratowniczo- gaśniczych, ale 
przede wszystkim aktywna działalność 
na rzecz lokalnych społeczności. Wy-
darzenia społeczne, kulturalne, dzia-
łalność edukacyjna, długo można by tu 
wymieniać – mówi wójt Jakub Czarnota. 

- Podczas spotkań podkreślane jest, 
że jakość wyposażenia jednostek stop-
niowo poprawia się, choć wszyscy 
mamy świadomość, że jeszcze dużo jest 
do zrobienia. Problemem nad którym 
trzeba się pochylić jest angażowanie 
młodych osób do straży, o tym też dużo 
rozmawiamy podczas zebrań i szukamy 
rozwiązania – zaznacza wójt.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT W grudniu Zakład 
Gospodarki Komunalnej Gminy Łań-
cut oraz Zarząd Dróg Powiatowych 
prowadzili prace związane z prze-
cinką gałęzi i krzewów przy drogach 
powiatowych oraz gminnych.

Prace rozpoczęły się w Soninie 
(Chmielarnia) na skrzyżowaniu dro-

gi wojewódzkiej nr 881 z drogą powiato-
wą przebiegającą przez Wysoką. 

- Uczestniczyli w nich pracownicy 
ZGK, którzy zabezpieczali bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego, obsługiwali pi-
larki, porządkowali teren po wycince – 
wymienia Dariusz Surmacz, kierownik 
ZGK. 

- Wycinka prowadzona była po obu 
stronach jezdni na całej szerokości pasa 
drogowego. Celem prac była poprawa 

widoczności, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wyeliminowanie spadają-
cych gałęzi i marznącego lodu na pojaz-
dy poruszające się drogami oraz odsło-
nięcie oświetlenia ulicznego - dodaje. 

- Ze względu na inne pilne zadania, 
w styczniu prace zostały wstrzymane. 
Mam nadzieję, że od lutego będziemy 
mogli kontynuować nasze działania. 
Mieszkańcy i sołtysi zwracają nam uwa-
gę na problem gałęzi utrudniających 
widoczność, a nawet poruszanie się 
po drogach gminnych i powiatowych. 
Stopniowo sytuacja przy drogach bę-
dzie się poprawiać. Kierowców proszę 
o cierpliwość, a właścicieli działek są-
siadujących z drogami o zrozumienie 
dla naszych pracowników – mówi wójt 
Jakub Czarnota. 

 (iw)

WYSOKA Rozpoczął się II etap prac 
remontowych w Ośrodku Kultury w 
Wysokiej. Po wykonaniu izolacji pio-
nowej ścian i odwodnienia w roku 
ubiegłym, obecnie wyremontowane 

zostaną piwnice - szatnie. Wykonaw-
ca firma HYDROTECH za kwotę pra-
wie 76 tys. zł odmaluje ściany, wykona 
nowe posadzki, biały montaż oraz wy-
mieni drzwi i grzejniki.  (KB)

Ruszyła przecinka gałęzi

 
Prace były prowa-
dzone przy drogach 
powiatowych Albi-
gowa-Handzlówka 
oraz Sonina-Wysoka. 
W lutym planowane 
jest wznowienie prac.   
FOT. ZGK 

Planowany termin 
zakończenia prac 
to kwiecień 2020 r.
FOT. KINGA BALAWEJDER

Remonty w Ośrodku Kultury

158 razy samochody OSP wyjeżdżały na akcje 

 Jednostka OSP Wyjazdy 
(łącznie)

Wyjazdy 
na akcje

Wyjazdy 
pozostałe

Albigowa 97 38 59

Albigowa-Honie 5 0 5

Cierpisz 23 2 21

Głuchów 39 12 27

Handzlówka 74 30 44

Kosina 96 24 72

Kraczkowa 66 26 40

Rogóżno 11 4 7

Sonina 30 11 19

Wysoka 20 11 9

RAZEM 461 158 303

WYJAZDY POJAZDÓW OSP – 2019 ROK 

Główne wyjazdy na akcje to 
pożary i skutki klęsk żywiołowych 
(usuwanie powalonych drzew itp.)  
FOT. ARCHIWUM 



6 styczeń 2020

GMINA ŁAŃCUT Zakończył się 
montaż filtrujących dystrybutorów 
wody w szkołach podstawowych 
oraz Urzędzie Gminy Łańcut. Dzięki 
temu uczniowie i pracownicy szkół, 
a także pracownicy i mieszkańcy 
odwiedzający urząd mogą bez-
płatnie korzystać z przefiltrowanej 
i zdatnej do spożycia wody pitnej. 

Działający od dziś WATERPOINT 
to nowoczesny system 

oparty na podłączeniu 
dystrybutora do istnie-
jącej sieci wodociągowej 
i filtracji wody bezpośred-
nio przed jej spożyciem, 
co daje gwarancję bezpie-
czeństwa i świeżości wody. 

Takie rozwiązanie gwa-
rantuje nieograniczony 
dostęp do wody bez ko-
nieczności wymiany butli, 
zakupów wody w butel-
kach plastikowych i maga-
zynowania jej zapasów. Od 
2020 roku firma odbierają-
ca odpady rozlicza gminę 
z każdej tony wyproduko-
wanych śmieci. Mniejsza 
ilość plastikowych butelek, 
to jednocześnie mniejsza 
opłata za odbiór odpadów 
w urzędzie i placówkach 
szkolnych.

Dostawca w ramach umo-
wy z gminą zobowiązany jest 
do regularnych przeglądów 
dystrybutorów, wymiany fil-
trów i ewentualnych napraw 
wszelkich usterek. System 
wykorzystuje ekologiczne fil-
try, a woda będzie okresowo 
kontrolowana.

- Woda, zwłaszcza ta dobrej jakości 
jest ważnym składnikiem diety. Dając 
uczniom bezpłatny dostęp do takiej 
wody promujemy jednocześnie jej spo-
żywanie i zmniejszamy prawdopodo-
bieństwo, zakupu i spożywania kolo-
rowej, gazowanej wody z mnóstwem 
konserwantów, która zwiększa ryzyko 
otyłości. Dla uczniów i rodziców jest to 
wygodne rozwiązanie. Uczniowie nie 
będą mogli korzystać z plastikowych 

kubków. Będziemy zachęcać rodzi-
ców by wyposażali dzieci 

w butelki czy bidony, któ-
re będą mogły wykorzy-
stać wielokrotnie. Tym 
samym rodzice zaoszczę-
dzą na kupowaniu co-
dziennie wody dla swoich 
dzieci, a przy okazji po-
mogą w ograniczeniu ilo-
ści plastiku – mówi wójt 
Jakub Czarnota.

Dystrybutory WATER-
POINT zostały zamontowa-
ne w Urzędzie Gminy Łań-
cut, Szkole Podstawowej 
w Albigowej, Szkole Pod-
stawowej w Handzlówce, 
Zespole Szkół w Cierpi-
szu, Szkole Podstawowej 
w Kraczkowej, Szkole Pod-
stawowej w Soninie, Szkole 
Podstawowej w Wysokiej, 
Zespole Szkół w Głuchowie 
oraz Zespole Szkół w Kosi-
nie. (iw)

GMINA ŁAŃCUT Już 27 stycznia ru-
sza nabór wniosków do programów 
wymiany źródeł ciepła. Projekty 
realizowane przez Stowarzyszenie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego skierowane są m.in. do 
mieszkańców gminy Łańcut. War-
tość dofinansowania wyniesie do 
85% kosztów kwalifikowanych.

Nabór potrwa do 31 marca 2020 r. 
Projekt „Wymiana źródeł ciepła 

na terenie ROF” obejmuje wymianę 
dotychczasowych pieców, kotłów na 
paliwa stałe, na gazowe kotły konden-
sacyjne, kotły na biomasę oraz ciepło 
sieciowe. Natomiast projekt „Instalacja 
kotłów na paliwa stałe w gospodar-
stwach domowych – projekt parasolo-
wy” obejmuje wymianę dotychczaso-
wych źródeł ciepła (pieców, kotłów na 
paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe 
(inne niż biomasa) klasy 5 z automa-
tycznym zasypem paliwa (ekogroszek). 
Projekty skierowane są do odbior-
ców „indywidualnych” – właściciele 
indywidualni (prywatni) budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, 
a także do odbiorców „zbiorowych” 
– spółdzielnia mieszkaniowa, wspól-
nota mieszkaniowa, TBS, właściciele 
lokali komunalnych, tj. gmina, spółki 
komunalne, komunalne zakłady bu-
dżetowe, itp. Wnioski będą przyjmo-
wane w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. 
31, w godzinach pracy urzędu. Telefon 
kontaktowy: (17) 224 60 92. Szczegó-
łowe informacje na temat projektów, 
w tym dokumenty do pobrania znajdują 
się na stronie internetowej Lidera Pro-
jektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego):https://rof.

org.pl/realizowane-projekty/wymia-
na-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/.

- Ochrona środowiska w tym troska 
o jakość powietrza to jedno z ważniej-
szych zadań przed którymi stoją wła-
dze państwowe i samorządy. Program, 
który będziemy realizować wspólnie 
z miastem Rzeszowem oraz gminami 
powiatu rzeszowskiego i łańcuckie-
go nie rozwiąże problemu smogu, ale 
w niewielkim żeby nie powiedzieć 
minimalnym stopniu przybliży nas do 
tego celu – zaznacza wójt Jakub Czarno-
ta. - Ważnym elementem, który będzie 
towarzyszył tym działaniom będzie 
edukacja na rzecz środowiska. Miesz-
kańców gorąco zachęcam do udziału 
w tym programie. Urząd Gminy Łańcut 
jest do dyspozycji, wszystkich którzy 
chcieliby ze środków UE skorzystać 
przy wymianie pieców.  Niedawno za-
kończyliśmy montaże paneli fotowol-
taicznych w gospodarstwach w ramach 
podobnego programu, z czego skorzy-
stało 200 rodzin z terenu gminy Łań-
cut. Mam nadzieję, że tym razem liczba 
beneficjentów z naszej gminy będzie 
jeszcze większa – dodaje wójt.  (iw)

POWIAT ŁAŃCUCKI Od nowego roku 
w kilku miejscach powiatu łańcuckiego 
działają darmowe punkty pomocy praw-
nej. Jeden z nich mieści się w budynku 
Centrum Kultury Gminy Łańcut (Wyso-
ka 49). Punkt jest czynny we wtorki w 
godzinach 11:00 do 15:00. Nieodpłatna 
pomoc prawna udzielana jest przez ad-
wokatów i radców prawnych. Obejmuje: 
poinformowanie o obowiązującym 
stanie prawnym oraz o przysługują-
cych prawach i obowiązkach, w tym w 
związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym, wskazanie sposobu rozwiąza-
nia problemu prawnego, przygotowanie 
projektu pisma w tych sprawach, z wy-
łączeniem pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu przygotowaw-

czym i sądowym, sporządzenie projektu 
pisma o zwolnienie kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du w różnych rodzajach postępowań, 
nieodpłatną mediację. Darmowa pomoc 
prawna nie obejmuje spraw związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności. 

Z porad może skorzystać każda osoba, 
której nie stać na odpłatne porady i 
która złoży stosowne oświadczenie. In-
formacje i zapisy od pon. do pt. w godz. 
7:00-15:00 pod tel. 17 224 35 45 lub 
730 312 959, lub na adres e-mail: npp@
powiatlancut.pl, a także osobiście w 
Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie 
(bud. C, pok. 51).  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Po raz kolejny 
z inicjatywy wójta gminy Łańcut 
w najbliższym czasie kontynu-
owane będzie wydawanie paczek 
żywnościowych dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

Program jest w całości finansowany 
z pieniędzy unijnych. Przy wsparciu 

radnych, sołtysów, wolontariuszy oraz 
pracowników socjalnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcu-
cie zostanie wydana żywność dla 1000 
osób we wszystkich sołectwach naszej 
gminy. Każdy potrzebujący może sko-
rzystać z pomocy żywnościowej jeśli 

przedstawi stosowne skierowanie przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łańcucie. Skierowania wydawane są 
od 2 stycznia 2020 r. Warunkiem otrzy-
mania pomocy żywnościowej jest do-
chód netto w przypadku osoby samot-
nie gospodarującej nieprzekraczający 
kwoty 1402,00 zł miesięcznie, a w przy-
padku osób w rodzinie kwoty 1056,00 
zł. Planowany termin wydawania żyw-
ności to luty 2020 r. Szczegóły pod nr 
tel. 17 225 81 90. Beata Lew

Pomoc żywnościowa 
dla potrzebujących mieszkańców

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła

Gmina odchodzi 
od plas�ku 

Łączny abonament 
(9 szkół + Urząd Gminy) 
za dzierżawę urządzeń to 
7,5 tys. zł (rocznie) 
w tym wymiana filtrów 
itd. FOT. UG ŁAŃCUT 

Mieszkańcy mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej 
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- Znaczna część tych środków to pie-
niądze, które gmina pozyskała z dotacji 
zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Eu-
ropejskiej, państwa czy województwa. 
Wiele zadań zrealizowaliśmy dzięki 
dobrej współpracy z samorządami wo-
jewództwa,  powiatu, a także życzliwo-
ści administracji rządowej – zaznacza 
wójt Jakub Czarnota.  - Żeby realizować 
inwestycje czasami potrzebne jest zro-
zumienie czy życzliwość mieszkańców, 
tego też nie brakowało, co cieszy bo 
dobro gminy to przecież nasza wspólna 
sprawa - dodaje. 

Jak podsumowuje wójt, rok 2019 to czas, 
w którym gmina starała się pozyskać 
jak najwięcej środków zewnętrznych. 
- Przez ostatnie dwanaście miesięcy 

pozyskaliśmy 10 mln złotych dotacji, z cze-
go większość przeznaczyliśmy na inwestycje 
drogowe, które będą realizowane w 2020 r.  
Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o kwoty, 
jakie zdobyliśmy dla gminy w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych to jesteśmy 
w ścisłej czołówce województwa podkar-
packiego wśród gmin wiejskich – cieszy się 
Jakub Czarnota. 

Oprócz tego w ubiegłym roku nastąpił 
wzrost wynagrodzeń pracowników jedno-
stek budżetowych, udało się też przygoto-
wać dokumentację pod ważne inwestycje, które będą 
mogły być realizowane w 2020 r. i kolejnych latach.  
- Warto pamiętać, że budżet gminy na 2019 r. począt-
kowo zakładał deficyt 1,5 mln zł, tymczasem rok koń-
czymy z nadwyżką finansową – podkreśla wójt gminy. 

Albigowa
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej    
- przebudowa dróg do Olejarki   i do Kopali 
- wykonanie nakładek na drogach – „Kluza” i do „Wró-
bla”  

- budowa oświetlenia drogowego – przy drodze woje-
wódzkiej i Albigowa Honie 

- remont chodnika 
- remont, monitoring i oświetlenie placu zabaw i si-
łowni plenerowej 
- uruchomienie linii autobusowej
- nowe wiaty i trybuny na stadionie
- wykonanie nakładki Albigowa-Granice
- remonty w Szkole Podstawowej: remont szatni i ko-
rytarza w piwnicy, dostosowanie pomieszczenia do ce-
lów klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej, remont 
pomieszczenia biblioteki, zakup wykładzin zabezpie-
czających oraz wymiana opraw oświetleniowych w sali 
gimnastycznej, modernizacja instalacji elektrycznej  

- zakupy w Przedszkolu Publicznym: 6 
skrzydeł drzwiowych, 75 szt. krzesełek, 
wyposażenie kuchni, pralka, leżaki, dywa-
ny, urządzenie wielofunkcyjne HP i laptop, 
elektryczny ogrzewacz wody, kompostow-
nik  

- ponadto: opracowanie raportu efektu eko-
logicznego audytu dla modernizacji ener-
getycznej z 2017 r. (budynek SP) , wykona-
nie Programu Funkcjonalno Użytkowego 
budowy budynku Przedszkola Publicznego, 
opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy obiektu OSA (Albi-
gowa-Honie), dostawa kruszyw na remonty 
dróg 
PLANY NA 2020 – dokończenie budowy 
boiska wielofunkcyjnego, modernizacja 
oświetlenia przy drodze wojewódzkiej, 
opracowanie dokumentacji przebudowy 
drogi powiatowej Albigowa-Handzlówka, 
rozbudowa oświetlenia przy drogach we-

wnętrznych, remonty dróg wewnętrznych , rozbudo-
wa sieci wodociągowej, inne zadania wprowadzone 
w trakcie roku (Gmina złożyła wnioski o  dofinansowa-
nie zadań: remont Ośrodka Kultury, przebudowę dróg 
„Albigowa-Granice” oraz „Przez wieś”) 

CIERPISZ
- przebudowa drogi Wojnówka  
- remont fragmentu nawierzchni drogi Srokówka 
- nowe wyposażenie kuchni Domu Społecznego  

- remonty w Zespole Szkół m. in. malowanie dachu, 
wymiana stolarki drzwiowej, remont podłóg w 3 salach 
lekcyjnych, zakup interaktywnych monitorów 
- budowa boiska wielofunkcyjnego 
- remont przepustu – droga „Dubielówka” 
- dostawa kruszywa na remonty dróg 
- odmulanie rowu przy drodze „Srokówka”

Inwestycje w Gminie Łańcut 
zrealizowane w 2019 roku 

W 2019 roku na inwestycje i remonty gmina wydała ok. 6 mln zł. 
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- gmina Łańcut współpracuje z gminą Chmielnik 
w działaniach na rzecz przebudowy drogi Cierpisz – 
Wola Rafałowska
- gmina pozyskała dofinansowanie na remont drogi 
„Dubielówka”  

- opracowany został raport efektu ekologicznego audytu 
dla modernizacji energetycznej z 2017 r. (Dom Społeczny) 
- oznaczenia dróg i przysiółków: Srokówka, Dębowa, 
Dubielówka, Kunyszówka, Poręba, Leśna, Sosnowa, 
Działy Wschodnie, Blajerówka, Zielona, Wspólna, 
Kręta, Maciejówka, Wojnówka, Koralowa, Gościnna, 
Wzgórze, Słoneczna
PLANY NA 2020 -  remont drogi „Dubielówka”, re-
monty dróg wewnętrznych, budowa boiska wielofunk-
cyjnego, inne zadania wprowadzone w trakcie roku.

GŁUCHÓW
- budowa boiska wielofunkcyjnego koło szkoły   

- remont drogi do Przystanku PKP 
- remont dróg Wzdłuż Torów oraz Do Granic 
- remont drogi do przepompowni 
- pozyskanie dotacji i rozpoczęcie przebudowy drogi 
Głuchów Pastwiska (3 grudnia 2019 przekazanie placu 
budowy i realizacja do 2021
- remonty i rozbudowa placu zabaw, budowa boiska do 
piłki plażowej oraz Otwartej Strefy Aktywności na Pa-
stwiskach 
- nowe drzwi garażowe OSP 
- remonty i doposażenie Zespołu Szkół 
- ponadto: opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy obiektu OSA  przy Zespo-
le Szkół, opracowanie raportu efektu ekologicznego 
audytu oraz zestawienia zaplanowanego oraz rze-
czywistego zapotrzebowania na ciepło (Zespół Szkół 
- zakończenie projektu), wykonanie oświetlenia oraz 

monitoringu na placu zabaw przy szkole i siłowni, do-
stawa kruszywa na remonty dróg 
PLANY NA 2020 - opracowanie dokumentacji budo-
wy drogi łączącej drogę powiatową „Dąbrówki-Wola 
Dalsza-Głuchów” z drogą nr 12, opracowanie doku-
mentacji budowy drogi od OK do DK 94, budowa drogi 
na „Pastwiskach”, prace przy drogach wewnętrznych, 
inne zadania wprowadzone w trakcie roku.

HANDZLÓWKA 
- przebudowa drogi pod gaj 
- wykonanie nakładek : Chyrów – 154 m, Pańska – 393 
m, Kluzówka – 250 m, Drozdówka – 154 m

- remont drogi „Kościelna”  
- przebudowa drogi „Muszówka” 
- przebudowa drogi „Dwór”
- prace przy drodze „Chyrów” 
- wykonanie sanitariatów w Parku Magrysia  

- zakupy w Szkole Podstawowej: 22 krzesła, regały na 
książki, lektury, programy i licencje, sprzęt kompute-
rowy, aparat 
- dostawa kruszywa na remonty dróg 
- regulacja poboczy przy drogach gminnych 
- remont dróg wewnętrznych 
- ponadto: opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy obiektów OSA, opracowanie 
raportu efektu ekologicznego audytu dla modernizacji 
energetycznej z 2017 r. (budynek przedszkola), wyko-
nanie prac dokumentacyjno-projektowych niezbęd-
nych dla ustanowienia strefy ochrony pośredniej uję-

cia wody pitnej w Handzlówce, opracowanie projektu 
budowy sieci wodociągowej „Dwór” 
PLANY NA 2020 - budowa boiska wielofunkcyjnego, 
remont drogi „Doły”, przebudowa drogi „Dział”, opra-
cowanie dokumentacji projektowej drogi Handzlów-
ka-Albigowa, doposażenie placu zabaw, remont i kon-
serwacja Pomnika Grunwald, opracowanie studium 
zagospodarowania przestrzennego pod działalność 
gospodarczą, wymiana oświetlenia na LED w Szkole 
Podstawowej, inne zadania wprowadzone w trakcie 
roku.

KOSINA
- przebudowa drogi Bartkowa Górka  

- wykonanie trybun, oświetlenia na stadionie 

- remonty części dróg Poselska za mostem oraz „bocz-
na od Poselskiej” 
- budowa oświetlenia drogi Ścieżki 
- oklejenie przystanków 
- zakup średniego wozu strażackiego 
- remonty i doposażenie szkoły: opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bu-
dynku ZS, modernizacja szatni , prace remontowe przy 
nawierzchni Orlika, zakup wyposażenia gastrono-
micznego oraz sprzętu elektronicznego
- ponadto: opracowanie raportu efektu ekologicznego 
audytu dla modernizacji energetycznej z 2017 r. 
– Ośrodek Kultury i budynek LKS „Dąb” Kosina, wyko-
nanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw i si-
łowni zewnętrznej, dostawa kruszywa na remonty dróg, 
remonty dróg 
- oznaczenia dróg i przysiółków: Poselska, Ścieżki, Mo-
lendówka, Małe Doły, Puchałówka, Nad Rzeką, Klin, 
Skotnik, Do Wsi, Bartkowa Górka, Kościelna Górka, Do 
Kościoła
PLANY NA 2020 - rewitalizacja (ROF) - modernizacja 
budynku Ośrodka Zdrowia i utworzenie przestrze-
ni wspólnej, wykonanie dokumentacji budowy drogi 
„Małe Doły”, wykonanie dokumentacji budowy drogi 
„Puchałówka” Kosina-Rogóżno, dostosowanie budyn-
ku starego przedszkola do prowadzenia opieki żłobko-
wej, zakup samochodu lekkiego dla OSP, przebudowa 
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drogi Kosina-Gać, przebudowa drogi Kosina-Markowa 
„Skotnik”, przebudowa drogi wewnętrznej „Za Rzeką”, 
inne zadania wprowadzone w trakcie roku.

KRACZKOWA
- utworzenie oddziału przedszkolnego 

- przebudowa drogi budy   

- przebudowa drogi do cmentarza 
- budowa chodników przy drogach powiatowych   

- wykonanie nakładki na „zawrotce koło krzyża”
- wykonanie nakładki na parkingu przy stadionie
- remont i porządkowanie Parku Jordanowskiego  

- remont Zagumnia Północne oraz Kraczkowa przez 
wieś - Zagumnia Południowe 
- budowa oświetlenia drogowego   

- utworzenie drogi wewnętrznej przy szkole
- wykonanie ścieżki koło szkoły
- oklejanie przystanków 
- remonty w Szkole Podstawowej i Przedszkolu: zakup 
wyposażenia do przedszkola, remont sal lekcyjnych, 
zakup wyposażenia SP 
- wykonanie oświetlenia i monitoringu na placach za-
baw
- prace przy bibliotece 
- ponadto: opracowanie raportu efektu ekologicznego 
audytu dla modernizacji energetycznej
z 2017 r. (budynek LKS, budynek SP), dostawa kruszyw 
na remonty dróg 
- oznaczenia dróg i przysiółków: Zagumnia Północne, 
Działy Wschodnie, Działy Zachodnie, Budy, Błonia, 
Stara Droga, Kędziorówka. 
PLANY NA 2020 - modernizacja kuchni Domu Lu-
dowego, kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej 
(„Granica Malawa”), budowa zbiornika wody czystej, 
budowa sieci kanalizacyjnej („Działy Wschodnie”, 
„Tłoki Zawrotka”, „Granica Malawa”), budowa oświe-
tlenia ulicznego „Działy Wschodnie”, „Zagumnia 
Północne”, remonty dróg wewnętrznych, inne zada-
nia wprowadzone w trakcie roku (UG czyni starania 
o środki zewnętrzne na drogi „Zimna Góra”, „Kamion-
ka” oraz „Graniczna”).  

ROGÓŻNO
- przebudowa drogi „Pandołowa”   

- przebudowa drogi koło Ośrodka Kultury 
- oklejenie przystanków (1 408,00zł)
- wykonanie nakładki na drodze „Pańska” 
- remonty w Zespole Szkół: wymiana pieca gazowe-
go, modernizacja monitoringu, opracowanie projektu 
przebudowy instalacji gazowej, remont sal lekcyjnych, 
zakup wyposażenia, zakup monitorów interaktywnych 
z projektu „Aktywna tablica” 
- ponadto: dostawa kruszywa na remonty dróg, od-
mulanie rowu i profilowanie poboczy od DK 94 w kier. 
toru kolejowego, zmiana organizacji ruchu 
  – progi zwalniające przy Zespole Szkół, opracowany 
został raport efektu ekologicznego audytu dla moder-
nizacji energetycznej z 2017 r. (Dom Strażaka w Rogóż-

nie, Zespół Szkół w Rogóżnie), opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej 
- remont oświetlenia stadionu w Rogóżnie 
- oznaczenia dróg i przysiółków: Zagumnia Wsch., 
Pańska, Za Koleją, Zagumnia Zach., Skotnik, Cesin, 
Wikówki, Strażacka, Pszczela, Folwarczna, Pandołowa, 
Nowosielska, Stolarska, Św. Józefa
PLANY NA 2020 - budowa sali gimnastycznej przy 
ZS, opracowanie dokumentacji budowy drogi „Pucha-
łówka”, opracowanie dokumentacji przebudowy drogi 
Rogóżno-Gać , inne zadania wprowadzone w trakcie 
roku.

SONINA
- przebudowa drogi Do cmentarza  

- budowa boiska wielofunkcyjnego  

- płyty ażurowe przy drodze obok OK 
- wykonanie drogi do zabytkowego kościoła
- remonty w Przedszkolu/Szkole Podstawowej: montaż 
klimatyzatorów w przedszkolu, docieplenie dachu bu-
dynku przedszkola, prace remontowe w szatni i piwnicy 
SP, naprawa instalacji elektrycznej w SP 
- ponadto: opracowanie raportu efektu ekologicznego 
dla modernizacji energetycznej z 2017 r (budynek LKS, 
OSP), opracowanie projektu wykonawczego budowy 
sceny plenerowej, dostawa kruszyw na remonty dróg, 
remonty dróg, wykonanie monitoringu na placu zabaw 
PLANY NA 2020 - przebudowa drogi Albigowa-Soni-
na, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na sta-
dionie, wymiana oświetlenia na LED w SP, przebudo-
wa drogi od cmentarza do „Przecznic”, remonty dróg 
wewnętrznych, inne zadania wprowadzone w trakcie 
roku.

WYSOKA
-rozpoczęcie rozbudowy drogi „Ziajówka”  
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-przebudowa drogi „Koło Krzyża”
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  
- remont drogi „Kawałki”   

- remont Ośrodka Kultury I etap 
- instalacja fotowoltaiczna – stołówka ZS 
- odmulanie rowów „Budy” 
- zakup wyposażenia do budynku OSP 
- wykonanie wiat na stadionie
- montaż progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej
- remonty i doposażenie szkół: malowanie urządzeń ogro-
dowych w przedszkolu, remont pomieszczeń szkolnych 
i ławek przed SP, zakup wyposażenia (stoliki, krzesełka, 
drzwi zewnętrzne) – SP, remonty pomieszczeń (kotłow-
nia, sanitariaty, zaplecze szkolne, korytarz) 
- ponadto: dostawa kruszyw naturalnych na remonty 
dróg, udrożnienie i czyszczenie przepustu „Wysoka-
-Wysoka za rzeką”, opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy obiektu OSA, opracowanie 
raportu efektu ekologicznego audytu dla modernizacji 
energetycznej z 2017 r. (budynek OSP, budynek byłego 
internatu), wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na 
placu zabaw 
- oznaczenia dróg i przysiółków (2 958,15 zł): Budy, Do Osie-
dla, Mały Most, Kawałki, Bolisz, Ziajówka, Koło Krzyża, 
Łąki, Wspólna 
PLANY NA 2020 - kontynuacja przebudowy drogi Zia-
jówka, przebudowa drogi powiatowej Albigowa-Sonina, 
remonty dróg wewnętrznych, modernizacja oświetlenia 
przy drodze wojewódzkiej, inne zadania wprowadzone 
w trakcie  roku, remont ośrodka kultury II etap, rewita-
lizacja basenu.   

Albigowa 
6 stycznia w Albigowej odbył się II orszak 
Trzech Króli i opłatek wiejski. Impreza 
rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w ko-
ściele parafialnym pw. NMP. Po jej zakoń-
czeniu barwny orszak na czele z Trzema 
Królami, Dziećmi Misyjnymi i licznie 
zebranymi parafianami, przy dźwiękach 
marszów Orkiestry Dętej, przeszedł uli-
cami do Ośrodka Kultury w Albigowej. 
Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się 
występami artystycznymi w wykona-
niu: Dzieci Misyjnych, Ludowej Kapeli 
Młodzieżowej i Zespołu Orkiestry Dętej. 
Ks. proboszcz pobłogosławił i poświęcił 
opłatki, a uczestnicy spotkania złożyli 
sobie życzenia pomyślności w Nowym 
2020 Roku. W wydarzeniu uczestniczy-
ły wszystkie  organizacje wiejskie i ko-
ścielne, grupy społeczne: dzieci szkolne, 
młodzież, dorośli oraz zaproszeni goście. 
Oprawę kulinarną zapewniły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich (pyszny barszczyk 
z paluszkami i pierogi) oraz pracownicy 
OK. Małgorzata Rajzer

Sonina
Orszak Trzech Króli rozpoczął piękny 
„Taniec Aniołów” w Ośrodku Kultury 
w Soninie. Uczestnicy orszaku otrzymali 
bezpłatne śpiewniki i tradycyjne już sym-
boliczne papierowe korony oraz peleryny. 
Po drodze odgrywano scenki jasełkowe 
przygotowane przez dzieci z przedszko-
la, ze szkoły oraz Zespół Ludowy „Soni-
na”. Pierwsza to taniec pastuszków przy 
szopce z owcami w wykonaniu chłopców 
z klasy 5a, następnie spotkanie króla He-
roda z Kacprem, Melchiorem i Baltaza-
rem. Scenę tę wykonali członkowie Ze-
społu Ludowego „Sonina”. Po tej scenie 
korowód ruszył w stronę Kościoła, gdzie 
Józef z Maryją i małym Jezusem przyjęli 
dary, które przynieśli Królowie. Piękne 
widowisko, piękny korowód, przeżycie 
dla każdego uczestnika. OK Sonina 

Kraczkowa/Kosina
/Rogóżno 
Orszaki Trzech Króli przeszły także przez 
Kraczkową, Kosinę i Rogóżno. W ich 
przygotowanie zaangażowani byli m.in. 
przedstawiciele placówek kulturalno-
-oświatowych, organizacji wiejskich, pa-
rafialnych, czy radni gminy. Wszystkie 
orszaki cieszyły się zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy licznie wzięli w nich 
udział.
   (iw) 

Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie (…) 
– Święto Trzech Króli w gminie Łańcut

Wydarzenie to, było sposobem na ciekawe i aktywne spędzenie wol-
nego czasu połączone z kultywowaniem tradycji i zwyczajów FOT. 1 MATEUSZ WITCZUK

Tradycyjnie już, orszak poprowadzili Królowie oraz Józef i Maryja

Orszak w Kosinie  FOT. MAREK CZERAK 
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Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie (…) 
– Święto Trzech Króli w gminie Łańcut

Orszak w Rogóżnie FOT. TOMASZ MAZIARZ

Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd FOT. OK ALBIGOWA 

W takt kolędy „Mędrcy Świata Monarchowie” cały orszak wszedł do kościoła na mszę św.  FOT. OK SONINA

Trzej Królowie z Kraczkowej  FOT. JOANNA MURIAS
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ROGÓŻNO Za nami XIV edycja prze-
glądu „Idzie Kolęda” organizowanego 
w Rogóżnie przez miejscowe Koło Go-
spodyń Wiejskich przy wsparciu m. in. 
Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz 
Gminy Łańcut. W wypełnionej po brze-

gi sali Domu Strażaka można było po-
słuchać kolęd zarówno w tradycyjnym, 
jak również bardziej nowoczesnym wy-
konaniu. Świąteczny nastrój zapewniły 
zespoły z Rogóżna, Wysokiej, Cierpisza, 
Głuchowa oraz Nowosielec. (iw)

GMINA ŁAŃCUT 10 stycznia w sali 
Ośrodka Kultury w Kosinie odbyło się 
spotkanie opłatkowe, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele organizacji wiej-

skich i parafialnych. Zebrani wysłuchali 
programu słowno-muzycznego, przy-
gotowanego przez miejscową młodzież 
i siostry zakonne.  A. Uchman

SONINA Od 15 lat członkowie i sympa-
tycy Zespołu Ludowego „Sonina” pod-
trzymują piękną ludową tradycję cho-
dzenia po drobach. 

Droby to nic innego jak noworoczni 
przebierańcy, którzy w różnych dzi-
wacznych strojach odwiedzają w Nowy 

Rok mieszkańców wsi, składając im przy 
tym starodawne życzenia. Wielu star-
szym mieszkańcom do których zawitały 
droby, odrodziły się wspomnienia z cza-
sów swojego dzieciństwa, kiedy to ich 
rodzice podtrzymywali tę tradycję.

OK Sonina

KRACZKOWA 5 stycznia w Ośrodku Kultury w Kraczkowej, na wspólnym kolędowa-
niu, spotkali się członkowie rady sołeckiej i przedstawiciele tutejszych organizacji 
społecznych.  (iw)

KOSINA Członkowie Koła Emerytów 
i Rencistów w Kosinie zorganizowa-
li w Ośrodku Kultury Sylwestra 2019. 
Uczestnicy w różnym wieku dopisa-
li i w szampańskim nastroju powitali 
2020 rok. Przy obficie zastawionych 

stołach i dobrej muzyce bawili się do 
rana.Organizatorzy zebrali wiele po-
zytywnych opinii od uczestników oraz 
zgłoszenia chęci wzięcia udziału w ko-
lejnym Sylwestrze.

KEiR

TRZEBOŚ/TARNAWKA/ROGÓŻNO/
ŁAŃCUT  Okres bożonarodzeniowy 
sprzyja wspólnemu graniu i śpiewa-
niu kolęd. Wysockie zespoły już od 
listopada grały i śpiewały kolędy, by 
kiedy nadejdzie odpowiedni czas za-
grać i zaśpiewać dla szerszej publicz-
ności. Na zaproszenie orkiestra dęta 
koncertowała w kościele w Trzebosi 
i Tarnawce. Zespół posiada w swym 

repertuarze 12 kolęd. Kapelmistrzem 
jest Kacper Bem. Kapela podwórkowa 
koncertowała w Rogóżnie oraz witała 
orszaki Trzech Króli w Łańcucie. Ze-
spół śpiewaczy i chór męski koncerto-
wali w wysockim kościele. Wszystkim 
tym zespołom dziękuję za wspólna 
pracę i życzę dalszych owocnych wy-
stępów.

Renata Hadław

„Idzie kolęda”

Na scenie wystąpiły m.in. zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Rogóżnie 
 FOT. MATEUSZ WITCZUK

Spotkanie opłatkowe w Kosinie

Spotkaniu towarzyszył śpiew kolęd i świąteczne życzenia  FOT. M. JAROSZ

Sonińskie Droby

Wraz z upływem lat ten prastary zwyczaj odchodzi w zapomnienie, niestety 
kultywują go tylko nieliczni FOT. OK SONINA 

Spotkanie noworoczne

Obecni na spotkaniu ubrani byli w stroje, w których wystąpili 6 stycznia podczas 
Orszaku Trzech Króli FOT. ARCHIWUM

Sylwester seniorów

Udane koncerty 
wysockich zespołów

Orkiestra dęta koncertowała w kościele w Trzebosi i Tarnawce FOT. OK WYSOKA
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GMINA ŁAŃCUT 12 stycznia w świe-
tlicy Ośrodka Kultury w Handzlówce 
odbył się opłatek Klubu Seniora 
zorganizowany przez Zarząd.

W spotkaniu oprócz członków 
i sympatyków uczestniczyli ks. 

proboszcz Jan Bocek, wójt gminy Łańcut 
Jakub Czarnota, radni Jadwiga Balawen-
der i Marcin Kisała, Komendant Powia-
towy i prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej Adam Rajzer, sołtys Anna Kluz.

Po wspólnej modlitwie i złożonych 

życzeniach zebrani śpiewali kolędy 
przy akompaniamencie pana Tadeusza 
Szpunara i Antoniego Trojnara.

Z roku na rok sympatyków i człon-
ków Klubu Seniora przybywa.To świad-
czy o tym, że takie spotkania cieszą się 
dużą popularnością i są dla starszych 
osób bardzo potrzebne i miłe.

Na koniec prezes Klubu Seniora pani 
Danuta Kuśta wszystkim przybyłym go-
ściom podziękowała za wspólne kolędo-
wanie, życzliwą i wspaniałą atmosferę.
 Anna Kluz

WYSOKA Są w naszym życiu spo-
tkania, na które czekamy cały rok 
i z radością w nich uczestniczymy. 
Z całą pewnością należą do nich 
rodzinne spotkania w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia czy opłatkowe 
spotkania bożonarodzeniowe.

4 stycznia w Ośrodku Kultury w Wy-
sokiej tradycyjnie, jak co roku, od-

było się spotkanie opłatkowe Klubu 
Seniora z zaproszonymi gośćmi. Świą-
teczną uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili: księża, wójt gminy Łańcut, 
radni naszej gminy, dyrektorzy szkół, 
przedszkola, Ośrodka Caritas, Centrum 
Kultury, przedstawiciele organizacji 
społecznych oraz gminnego Koła Senio-
rów. Wszystkich obecnych w świątecz-
nym nastroju powitała przewodnicząca 
Klubu Seniora Anna Michna, składając 
z serca płynące świąteczne życzenia. 

Ważną częścią spotkania było odczyta-
nie Ewangelii, poświęcenie i symbolicz-
ne łamanie się opłatkiem z życzenia-
mi przy wspólnie śpiewanej kolędzie. 
W części artystycznej wystąpiły przed-
szkolaki, zespół śpiewaczy seniorów, 
kapela ludowa. Gościnnie ze swoim 
programem słowno-muzycznym, wy-
stąpiła Grupa Twórcza Inspiratio, a to-
warzyszył jej zespół działający przy 
bibliotece w Cierpiszu „Zielony Maj”. 
Instruktorką i opiekunką tych form jest 
pani Urszula Pantoła.

Na stole oczywiście nie mogło za-
braknąć pysznych potraw wigilijnych 
i słodkich ciast. Uroczystość przebiegła 
w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Takie 
spotkania przynoszą wszystkim wiele 
radości i uświadamiają jak ważna w na-
szym życiu jest obecność drugiego czło-
wieka. Wszystkim dziękujemy za wspól-
ne świętowanie. Renata Hadław

GMINA ŁAŃCUT Po mile spę-
dzonych chwilach w tanecznych 
rytmach na zabawie andrzejko-
wej, podsumowującej zakończony 
projekt, wraz z nadejściem Nowego 
Roku 2020,Stowarzyszenie Senio-
rów Gminy Łańcut „Aktywny Se-
nior” rozpoczęło realizację dalszych 
planów, zadań i zamierzeń.

Już 23 stycznia odbędzie się kolejne po-
siedzenie Rady Seniorów Gminy Łań-

cut, na którym podsumujemy rok 2019 
oraz omówimy plany na rok bieżący 
2020, omówimy regulaminy funkcjono-
wania Klubów Seniora oraz sprawy bie-
żące dotyczące problemów osób w wie-
ku 50+. Nasi seniorzy będą uczestniczyć 
w zajęciach związanych z obsługą kom-
putera Latarnicy 2020 (e-recepty itp.).

25 lutego odbędzie się potańcówka 
karnawałowa dla Seniorów (szczegóły 
na plakacie), a 28 kwietnia potańcówka 
wiosenna w OK w Albigowej. Dlatego, 
że OK w Albigowej udostępnia 2 sale, 
w jednej będą potańcówki, natomiast 
drugą udostępniamy na ‚’kawiarenkę 
seniorów’’. Zapraszamy do niej wszyst-
kich, którzy zechcą spotkać się, po to by 
oderwać się od codzienności i porozma-
wiać z przyjaciółką lub przyjacielem przy 
kawie, herbatce i ciastku oraz posłuchać 
muzyki na żywo, ponucić w swoim gro-
nie. Nie wszyscy kochają taniec, ale spo-
ro z nas może spędzić ten wspólny czas 
przy stoliku ze znajomymi. 

27 czerwca natomiast odbędzie się 
potańcówka letnia dla Seniorów w Cier-

piszu.7 marca o godzinie 15:00 w OK 
w Albigowej będziemy obchodzić Dzień 
Kobiet. W dniach 18 do 25 kwietnia, 
30-osobowa grupa Seniorów wypoczy-
wać będzie w Truskawcu na Ukrainie.  
Przypominamy, że to już ostatni mo-
ment na złożenie wniosku o wydanie 
paszportu. W dniu 6 czerwca wyjedzie-
my na jednodniowy wypad do Svidnika 
na Słowacji ‚’na termy’’ oraz zwiedzanie 
okolicy. W drodze powrotnej zatrzyma-
my się w Iwoniczu Zdroju na dancingu 
(zgłoszenia już trwają). 

Jako, że ‚’taniec to jest lek na życie...’’ 
26 września w OK w Albigowejodbędzie 
się już nasza druga Seniorada, podczas 
której wystąpią zespoły działające na 
terenie naszej gminy. Będzie tort i oczy-
wiście trening całego ciała i regeneracja 
organizmu, czyli zabawa taneczna, którą 
rozpoczniemy jak na Seniorów przystało 
tradycyjnym polonezem w wykonaniu 
wszystkich uczestników imprezy. 

W dniu 3 października gościć będzie-
my poetów z Grupy Twórczej Inspiratio 
wraz z zespołami i panią Urszulą Pan-
tołą. Będzie to kolejny dzień związany 
z Senioradą. 

Ponadto Stowarzyszenie realizować 
będzie nowy projekt pn. „Wszystkie 
śmieci nasze są”. 

Z pewnością będą jeszcze inne do-
datkowe wydarzenia, jeżeli zostaną po-
twierdzone terminy, będziemy o nich in-
formować. Zapraszam do zapoznania się 
z powyższymi planami oraz do uczest-
nictwa w naszej wspaniałej integracji, do 
tych miłych spotkań, po których mamy 
co wspominać. Bogusława Falger

Rok 2020 obfity w spotkania i 
wycieczki dla seniorów

Seniorzy w Handzlówce złożyli sobie 
życzenia noworoczne

Panie z zarządu klubu przygotowały na spotkanie wiele przeróżnych dań 
i smakołyków FOT. KS

Opłatek u wysockich seniorów

Na scenie Ośrodka Kultury wystąpiły 
m.in. przedszkolaki

W spotkaniu wzięli udział także poeci 
z Grupy Twórczej „Inspira�o” i zespół 
„Zielony Maj” FOT. BERNADETA BRÓŻ
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KOSINA 15 grudnia w kościele 
parafialnym w Kosinie Chór „Fraza” 
obchodził piękny jubileusz 25-lecia 
swojej działalności. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św., a po niej odbył się koncert 
w wykonaniu Jubilatów. Nie 
zabrakło wielu życzeń i gratu-

lacji. Dalsze świętowanie miało miejsce 
w Ośrodku Kultury w Kosinie. 

Historia „Frazy” zaczyna się w listo-
padzie 1994 roku. Przy Ośrodku Kultury 
w Kosinie, powstaje chór mieszany. Jego 
założycielem jest ks. Roman Słota, który 
chodząc po domach zachęcał i mobili-
zował do śpiewania. To dzięki jego stara-
niom w chórze zaczęło śpiewać 25 osób. 
Pierwsze próby przypadły na czas ad-
wentu, dlatego też kolędy i pastorałki były 
pierwszymi utworami śpiewanymi przez 
chór. Pierwszym dyrygentem został dziś 
już nie żyjący pan Janusz Rajzer, nauczy-
ciel muzyki w kosińskiej szkole, który 
z wielkim oddaniem pracował do sierpnia 
2000 r. Pierwszym prezesem został wy-
brany pan Andrzej Rosół, który funkcję 
tę z wielkim zaangażowaniem i poświę-
ceniem pełnił do ostatniej chwili swojego 
życia. Chórzyści pożegnali go 15 listopada 
2002 r. Dorobek chóru to setki utworów 
o bardzo zróżnicowanej tematyce. Śpie-
wa pieśni ludowe, ślubne, żałobne, pa-
triotyczne, rozrywkowe i religijne. Wśród 
nich są też pieśni obcojęzyczne wykony-
wane w języku ukraińskim, angielskim, 
francuskim i łacińskim. 

25-letnia historia chóru to kilkaset 

koncertów w kościołach i na scenach do-
mów kultury. Kosińscy chórzyści uświet-
nili swoim śpiewem setki uroczystości 
religijnych i państwowych, nie tylko 
w swojej parafii, ale także poza nią. Śpiew 
kosińskiego chóru słyszały: Częstochowa, 
Kraków, Będzin, Niepołomice, Krosno, 
Lubaczów, Rzeszów, Zakopane, Lublin, 
Radymno, Bratkowice, Strzyżów, Nisko, 
Łańcut, Iwla, Zagórzany, Tarnów, Tarno-
brzeg, Bratkowice, Bieliniec, Kielce, Ja-
rosław, Błażowa. Chór ,,Fraza” słyszalny 
był także poza granicami naszego kraju: 
trzykrotnie koncertował na ziemi wło-
skiej. W okresie świąt Bożego Narodzenia 
2002 roku koncertował we Francji na za-
proszenie księdza Ryszarda Szwasta; a po 
drodze w Austrii i Niemczech. W 2001 
śpiewał we Lwowie w katedrze lwowskiej 
i w kościele św. Antoniego, w 2009 roku 

we Wiedniu i Bratysławie, rok później na 
Węgrzech w Jaszapati, a w 2012 roku na 
Słowacji w Stropkovie. Chór brał udział 
także w wielu przeglądach i festiwalach 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Najważniejsze to: pięciokrotny udział 
w przeglądzie pieśni religijnej ,,Cantate 
Deo” w Rzeszowie, gdzie zespół cztero-
krotnie zdobywał miejsce na podium, 
dwukrotnie zakwalifikował się do ogól-
nopolskiego przeglądu kolęd i pastorałek 
w Będzinie. W 2014 r. w XVI Małopolskim 
konkursie chórów zdobył srebrną strunę. 
W tym samym roku zespół otrzymał, za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kul-
tury, nagrodę zarządu województwa pod-
karpackiego. Chór posiada również brą-
zową odznakę Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr w Rzeszowie. Sukcesem chóru 
jest nagranie trzech płyt: Kolędy i pasto-

rałki, Laudate Dominum i Muzyka oca-
lona. Jest organizatorem koncertu pieśni 
Wielkanocnej. Do tej pory odbyło się 
osiemnaście koncertów w których udział 
wzięło 54 chóry. W ciągu minionych 25 la-
tach chórem dyrygowali: Śp Janusz Rajzer, 
Sylwia Karp Wojnar, Agnieszka Pleszyno-
wicz, Małgorzata Dzień, Agnieszka Toma-
szek, Katarzyna Sobas, Maciej Pacześniak, 
Katarzyna Burkot, Agnieszka Korzeniow-
ska-Nowak, a obecnie z chórem pracuje 
pani Magdalena Bukała. Funkcję pre-
zesa pełnili śp. Andrzej Rosół, Andrzej 
Uchman, Wiktor Łuksik, Krzysztof Pelc, 
a obecnie funkcję tę pełni Andrzej Preis. 
Wszystkie dotychczasowe sukcesy i osią-
gnięcia zespołu są efektem ogromnego 
zaangażowania, wzajemnego zrozumie-
nia oraz ciężkiej pracy dyrygentów i chó-
rzystów.  Anna Uchman

GMINA ŁAŃCUT Od 13 stycznia w Ośrodku Kultury w 
Wysokiej ruszyła realizacja projektu Fundacji „ORLEN 
-  DAR SERCA”. Wniosek o jego dofinansowanie został 
złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wysoka i nosi 
nazwę „Wiejscy Ludowi Szperacze”.

Pod okiem instruktorów i pracowników Ośrodka Kultury zo-
stały rozpoczęte nabory do poszczególnych zajęć. Większość 

warsztatów zostanie przeprowadzonych podczas ferii zimowych. 
Aktualnie trwają warsztaty taneczne z nauką tańców cieszyń-

skich, do których szyte są stroje. Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
uczą się podstaw haftu – stawiają „pierwsze kroki” w posługi-
waniu się igłą. Grupa najmłodszych dzieci pracuje z bibułą i pa-
pierem. Zespół śpiewaczy Klubu Seniora natomiast ćwiczy stare 
wyszukane pieśni. 

Pracy dużo, ale efekty będą ciekawe i już dziś zapraszamy 
mieszkańców na podsumowanie. Renata Hadław

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 13 stycz-
nia Zespół Ludowy „Sonina” miał okazję 
zaprezentować się podczas „Powsińskiej 
Wieczornicy”.

To tradycyjne spotkanie jakie odbywa się co-
rocznie w Powsinie (warszawskim osiedlu). 

Zespół otrzymał zaproszenie na wyjazd od dyrek-
tora Centrum Kultury Wilanów - Roberta Woźnia-
ka, który zainteresował się kulturą podkarpacką 
podczas przeglądu w Polanicy Zdroju. 

Przedstawienie widowiska „Wesela”, pod kie-
rownictwem Romana Skomry, poprzez członków 
Zespołu Ludowego „Sonina”, budowało świado-
mość różnic kulturowych między gośćmi a gospo-
darzami. Po pozytywnym odbiorze widowiska, go-
spodarze mieli okazję spróbować kuchni regionu 
łańcuckiego. Wieczornica wzbogacona o wspólne 
śpiewanie ludowych pieśni, przebiegała w przyja-

znej atmosferze. Podziękowania ze strony powsiń-
skich organizacji działających przy Domu Kultury 
w Powsinie, na ręce Barbary Czechowicz - kierow-
nik Ośrodka Kultury w Soninie oraz Mateusza Wit-
czuka - dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut, 
podsumowały ciepłe relacje, jakie panują między 
dalekimi i różnymi regionami. 

- Ogromnie cieszy fakt, że ZL „Sonina” został 
dostrzeżony podczas festiwalu w Polanicy Zdroju. 
Jeszcze większym wyróżnieniem było zaproszenie 
przez pana dyrektora Centrum Kultury Wilanów 
do Warszawy. Chyba na powrót stajemy się lide-
rem zespołów obrzędowych – mówi Mateusz Wit-
czuk, dyrektor CKGŁ. 

Podczas wyjazdu członkowie zespołu mieli 
również okazję zwiedzić Sejm RP z posłem Kazi-
mierzem Gołojuchem oraz wzbogacić swoją wie-
dzę we wzruszającym i autentycznym Muzeum 
Powstania Warszawskiego.  Anna Czechowicz

„Wiejscy Ludowi Szperacze”

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy nt. twórczo-
ści ludowej, czyli tańca, śpiewu, rękodzieła ludowego, a także 
pogłębienie świadomości własnej kultury FOT. OK WYSOKA

Zespół Ludowy „Sonina” wystąpił w Warszawie
Wyjazd udowod-
nił, jak ważne jest 
przekazywanie 
tradycji innym 
kulturom oraz jak 
duży wpływ ma 
ona na kształto-
wanie własnej toż-
samości narodo-
wej  FOT. CK WILANÓW

Obecnie w chórze śpiewa 22 osoby, w tym 3 najbardziej wytrwałych, którzy śpiewają od samego początku istnienia zespołu FOT. BERNADETA BRÓŻ 

25 lat minęło... – jubileusz Chóru „Fraza”
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DZIĘGIEL RYSUJE

GMINA ŁAŃCUT Indywidualny 
trening z Mistrzynią Świata w kick-
boxingu Iwoną Nierodą-Zdziebko 
oraz koszulka z autografem Krys�a-
na Herby, który skacząc rowerem 
po schodach zdobywa najwyższe 
budynki na świecie, to kolejne 
cenne nagrody, które będzie można 
wylicytować podczas Balu Charyta-
tywnego Gminy Łańcut.

Dochód z Balu przeznaczony zostanie 
na rzecz rozwoju Funduszu Stypen-

dialnego Dzieci i Młodzieży.
- Pani Iwona Nieroda opowiadała 

o niełatwych początkach swojej kariery 
oraz determinacji i wysiłku jakim musiała 
się wykazać by odnieść sukces. Pochodzi 
z małej miejscowości, gdzie warunki do 
uprawiania sportu też nie były idealne. 
Dlatego jej postawa i ciężka praca może 
być wzorem do naśladowania dla dzieci 
i młodzieży – mówił wójt Jakub Czarnota, 
po spotkaniu z Mistrzynią, która odwie-
dziła niedawno Urząd Gminy Łańcut. 

Wśród przedmiotów przeznaczo-
nych na licytację znalazły się także 
m.in. koszulki z podpisami reprezenta-
cji Polski w sokach narciarskich i piłce 
nożnej oraz piłka z autografem Stepha-
ne Antigi.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Święta Bożego Naro-
dzenia są najpiękniejszymi świętami, na 
które czekają nie tylko dzieci, ale i doro-
śli. Aby podkreślić wyjątkowy charak-
ter tych świąt, tradycyjnie 23 grudnia 
2019 r. w naszym przedszkolu odbyło 
się spotkanie opłatkowe. Przedszkolaki 

odświętnie ubrani, recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki i kolędy. Podniosłym 
charakterem spotkania było składanie 
sobie życzeń i łamanie się opłatkiem- 
symbolem pojednania, znakiem przy-
jaźni i miłości. 

Marzena Olbrycht

WYSOKA „Kocham moją babcię, ko-
cham mego dziadka, ale jak im o tym 
powiedzieć? Może im zaśpiewać 
wtedy będą wiedzieć…”- te słowa 
można było usłyszeć podczas uroczy-
stości z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
które odbyły się w dniach od 8 do 10 
stycznia w Przedszkolu Publicznym 
w Wysokiej. 

Pszczółki i Żabki w tych dniach zapro-
siły do przedszkola swoje ukocha-

ne babcie i dziadków. Natomiast grupy 
najstarsze: Misie i Biedronki wystąpiły 
wspólnie dla swoich bliskich na sce-
nie pobliskiego Ośrodka Kultury. Przed 
dziadkami jeszcze występ najmłodszych 
przedszkolaków, który odbędzie się po 
feriach. Dzieci z każdej z grup przygoto-
wały pod opieką wychowawczyń wyjąt-
kowy program artystyczny Przedszkola-
ki recytowały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły oraz wcielały się w rolę aktora 
w Jasełkach i inscenizacji teatralnej „Wi-
tajcie w naszej bajce”. W przygotowa-

nych programach artystycznych wnuczę-
ta wyraziły swoją miłość i wdzięczność 
dla ukochanych bliskich. Mali artyści 
z przejęciem prezentowali swoje role, 
a zgromadzeni goście ze wzruszeniem 
słuchali czułych słów wdzięczności kie-
rowanych pod ich adresem. Niejednej 
babci i dziadkowi zakręciła się łza w oku. 
Dziadkowie patrzyli na występy wnucząt 
z nieskrywaną dumą, radością i wzru-
szeniem. Po zaprezentowaniu części ar-
tystycznej przedszkolaki wręczyły naj-
bliższym własnoręcznie przygotowane 
upominki i laurki z pięknymi życzenia-
mi. W dalszej części uroczystości wyjąt-
kowi goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. 

To były wyjątkowe dni, pełne dumy 
i radości. Uśmiechnięte twarze babć 
i dziadków świadczyły o tym, że takie nie-
codzienne spotkania i chwile spędzone 
wspólnie z wnukami są niezwykle ważne. 
Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom 
składamy jeszcze raz najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia i samych pięknych 
chwil w życiu.  A. Kurek

ROGÓŻNO 10 stycznia w piątkowy 
wieczór Zespół Szkół im. Anny Jen-
ke rozbrzmiewał śpiewem pieśni 
bożonarodzeniowych. 

Cała społeczność szkolna na czele 
z dyrektor Barbarą Wiśniewską, za-

proszeni goście, licznie zgromadzeni 
rodzice, dziadkowie i zainteresowani 
mieszkańcy spotkali się, by tradycyjnie 
śpiewać kolędy. Tegoroczny Wieczór 
Kolęd rozpoczął się występem szkolne-
go zespołu wokalno-instrumentalnego 
prowadzonego przez p. Małgorzatę Or-
łoś. Następnie trzecioklasiści pogłębili 
nastrój bożonarodzeniowy prezentując 
jasełka przygotowane pod kierunkiem 
p. Małgorzaty Maternowskiej. Później 

każda klasa miała okazję zaśpiewać 
swoją ulubioną kolędę, a chętni ucznio-
wie występowali indywidualnie śpiewa-
jąc i grając tradycyjne kolędy i nowocze-
sne pastorałki. Zainteresowanie było 
ogromne, a to jest potwierdzeniem tego, 
że dzieci i młodzież mają różnorodne 
talenty i rozwijają je. Każdy wykonawca 
otrzymywał od pani dyrektor pamiąt-
kowego aniołka. Na koniec rozbrzmiał 
wspólny śpiew „Podnieś rączkę Boże 
Dziecię”. Pani Barbara Wiśniewska po-
dziękowała zgromadzonym, a szczegól-
nie zaproszonym radnym gminy Łańcut 
panu Janowi Kiełb i panu Tomaszowi 
Harpuli oraz emerytowanym nauczy-
cielom i pracownikom szkoły. 

Barbara Kiełb

Sportowcy wsparli Bal Charytatywny

Bal, który organizuje Urząd Gminy Łańcut i Stowarzyszenie „Nasza Gmina Łań-
cut” odbędzie się w sobotę 25 stycznia w Starym Młynie w Albigowej. Chętne 
osoby mogą się jeszcze zapisać przez stronę www.naszagmina.pl lub pod nr tel. 
506384278 FOT. KINGA BALAWEJDER

Spotkanie opłatkowe u przedszkolaków w Kosinie

Uroczystość przebiegała 
w bardzo miłej i wzrusza-
jącej atmosferze FOT. PP KOSINA 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu 

„I nam kolędować by trzeba…”

Wszyscy kolędnicy już zostali zaproszeni na kolejne spotkanie za rok FOT. ZS ROGÓŻNO

Przedszkolaki z Wysokiej 
uroczyście obchodzą 
Dzień Babci i Dziadka 
FOT. PP WYSOKA 
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WYSOKA Jubileuszowa – XX edycja Międzynarodo-
wego Turnieju Szachowego odbyła się w dniach 18 
i 19 stycznia, tradycyjnie w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. 

Jak na jubileusz przystało zmagania szachistów, poprze-
dziło uroczyste otwarcie. Były podziękowania, gratu-
lacje, jubileuszowy tort, a także „Sto lat” w wykonaniu 
kapeli podwórkowej „Wysoczanie”. 

W otwarciu turnieju uczestniczyli: poseł Kazimierz Go-
łojuch, wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota, radni gminy 
Kazimierz Słonina i Jan Cwynar, a także ks. Feliks Paściak, 
dyrekcja Centrum Kultury Gminy Łańcut Mateusz Witczuk, 
Justyna Paszkiewicz i Zespołu Szkół w Wysokiej Dorota 
Szmuc, prezes Fiszman „Orzeł” Wysoka Arkadiusz Janeczek, 
dyrektor honorowy turnieju Andrzej Szylar, dyrektor turnie-
ju Marcin Kisała, Stanisław Cyran - pomysłodawca imprezy, 
który od 20 lat społecznie działa na jej rzecz oraz szachiści. 

Tegoroczna edycja zgromadziła 185 zawodników z róż-
nych regionów Polski (z województw: podkarpackiego, lu-
belskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopol-
skiego). Zawodnicy podzieleni zostali na trzy grupy: Grupa 
A (Open)– 98 szachistów (w tym 85 z rankingiem FIDE), 
Grupa B (Juniorzy rocznik 2002-2010) również zgłoszona 
do FIDE – 60 zawodników, Grupa C (Juniorzy 2011 i młodsi) 
– 27 zawodników. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był 
5,5-letni Wojciech Bieńkiewicz z Przeworska, a najstarszym 
80-letni Jan Bobulski z Ropczyc. Sędzią głównym turnie-
ju był Marian Bysiewicz z Rzeszowa, pomagał mu Bolesław 
Ziółkowski.

Impreza cieszy się niezwykle dużym powodzeniem za 
sprawą wysokiego poziomu, jaki prezentują zawodnicy, 
a także wielu atrakcyjnych nagród. Zawody w takiej posta-
ci nie mogłyby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie orga-
nizatorów i pomoc sponsorów. Organizatorami turnieju 
byli: Centrum Kultury Gminy Łańcut, Zespół Szkół w Wy-
sokiej, Podkarpacki Związek Szachowy i Fiszman „Orzeł” 
Wysoka. Imprezę sponsorowali: poseł Kazimierz Gołojuch, 
wicemarszałek Stanisław Kruczek, Gmina Łańcut, Staro-
stwo Powiatowe w Łańcucie, Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. Ro-
man i Marcin Bijak, Fiszman „Orzeł” Wysoka”, radni gminy 
Łańcut Kazimierz Słonina i Marcin Kisała, Stanisław Cy-
ran, Andrzej Szylar, „HubInvest” z Wysokiej Hubert Cyran, 
Stowarzyszenie Kultury Sportowej „Aktywne Podkarpa-
cie” z Tarnobrzega – Andrzej Tylutki, „Budim” Kraczkowa 
Ryszard Szpunar, Tadeusz Wrona, „Ankop” Łańcut Anatol 
Wrona oraz Cukiernia z Pasją z Wysokiej. To dzięki nim 

laureaci otrzymali puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe, 
każdy mógł zjeść ciepły posiłek. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

- Po raz kolejny w tym roku Jubileuszowy 20. raz gmina 
Łańcut poprzez swoje Centrum Kultury organizuje między-
narodowy turniej „Podkarpacka Szachownica”. Z miłą chę-
cią rokrocznie Marszałek Władysław Ortyl obejmuje swoim 
patronatem ten dwudniowy turniej. W tym roku miałem 
wielką przyjemność ufundować jeden z pucharów dla zwy-
cięzców. Wielki podziw budzi fakt, że w dobie nowoczesnych 
elektronicznych smartfonów, tabletów, komputerów, gier 
komputerowych, tak wielka grupa dzieci i młodzieży z ca-
łej Polski, i co roku coraz większa, bierze w nim udział. Pra-
wie dwustu uczestników od 5 do 80 roku życia brało udział 
w zmaganiach ćwiczenia logicznego myślenia. Okazuje się, 
że na feriach są również dzieci i młodzież, którzy kochają tę 
dyscyplinę sportu – mówi Stanisław Kruczek, wicemarszałek 
województwa podkarpackiego. 

- Gdy zapytałem jednego z organizatorów turnieju pana 
Stanisława, czy jest zmęczony po dwóch dniach, powiedział 
„że jak się lubi, to co się robi, to nie ma zmęczenia tylko sa-
tysfakcja”. I czułem to. Oczywiście dziękuję wszystkim tym, 
którzy pod wodzą dyrektora turnieju Marcina Kisały, w tym 
roku i od 20 lat organizują ten tak potrzebny dla współ-
czesnej młodzieży turniej. Dziękuję też wójtowi Jakubowi 
Czarnocie i dyrektorowi CKGŁ Mateuszowi Witczukowi za 
zaproszenie na uroczysty finał Podkarpackiej przecież Sza-
chownicy – dodaje. 

Stanisław Kruczek razem z wójtem gminy i dyrektorem 
CKGŁ wzięli udział w uroczystej dekoracji najlepszych sza-
chistów, a poprowadził ją dyrektor turnieju Marcin Kisała.  
Przed rozdaniem nagród dla uczestników wystąpił zespół 
wokalny „Trio” z Rogóżna. 

Podziękowania dla wszystkich, którzy swą obecnością, 
pomocą finansową i organizacyjną uświetnili tegoroczne za-
wody. 

Międzynarodowy Turniej Szachowy „Podkarpacka Sza-
chownica” jest cykliczną imprezą na stałe wpisaną w kalen-
darz najważniejszych wydarzeń w gminie Łańcut. W turniej 
wpisują się także Otwarte Mistrzostwa Województwa Pod-
karpackiego w szachach szybkich oraz  Memoriał Tadeusza 
Szylara – instruktora szachowego w powiecie łańcuckim. 
Był jedną z osób, które przyczyniły się do rozwoju szachów 
w regionie, doprowadził „Podkarpacką Szachownicę” do po-
ziomu jednego z najlepiej ocenianych przez szachistów tur-
niejów na Podkarpaciu.  Marcin Kisała, Bernadeta Bróż 

20 lat „Podkarpackiej szachownicy”. 
W tym roku turniej zgromadził ponad 180 szachistów 

Zwycięzcy turnieju:
Grupa Open:
I miejsce – Łukasz Licznerski (Rodło Opole)
II miejsce – Kamil Gierulski (RzKSz Rzeszów)
III miejsce – Hubert Janzer (KSz BYSTROVIA Bystrowice)
Grupa Open ranking do R=1800: 
I miejsce – Krzysztof Markiewicz  (KS Dzikowiec)
II miejsce – Wojciech Magoń (Wysoka) 
III miejsce – Mariusz Lach (KSz BYSTROVIA Bystrowice) 
najlepsza kobieta w grupie Open – Barbara Trybowska 
(Tsz Skoczek Sędziszów Małopolski)
najlepsza juniorka w grupie Open – Sara Giefert  (Sano-
via Lesko)
najlepszy junior w grupie Open – Krzysztof Iwańczuk 
(MKS AGROS Chełm)
najlepszy zawodnik gminy Łańcut – Wojciech Magoń 
(Wysoka)
Juniorzy rocznik 2002-2004:
I miejsce – Remigiusz Brożyniak (Gambit Przeworsk) 
Juniorki rocznik 2002-2004:
I miejsce – Aleksandra Gromek (UKS GIM Dwójka 
Tomaszów Lubelski) 
II miejsce – Gabriela Niemczak (Wysoka)
III miejsce – Ksenia Niemczak (Wysoka) 
Juniorzy rocznik 2005-2007:
I miejsce – Paweł Gromek (UKS GIM Dwójka Tomaszów 
Lubelski) 
 II miejsce – Adrian Słoniec (Orlik Rudnik nad Sanem) 
III miejsce – Maciej Mikuła (MKSz GRYF Dębica) 
Juniorki rocznik 2005-2007:
 I miejsce – Liliana Krzanowska (Rzeszów)
II miejsce – Marika Bauer (Parnas Stara Wieś)
III miejsce – Barbara Kojder (Gambit Przeworsk) 
Juniorzy rocznik 2008-2010:
I miejsce – Dawid Wolak (Sanovia Lesko)
 II miejsce – Filip Białek (TKSzach Tarnobrzeg) 
III miejsce – Ignacy Rość (Połomia) 
Juniorki rocznik 2008-2010:
 I miejsce – Maja Bauer (Parnas Stara Wieś)
 II miejsce – Wiktoria Kostrubiec  (UKS GIM Dwójka 
Tomaszów Lubelski)
 III miejsce – Urszula Kojder (Gambit Przeworsk) 
Juniorzy rocznik 2011 i młodsi:
I miejsce – Ksawery Mroszczyk (Gambit Przeworsk) 
II miejsce – Marcin Owczarek (GKS Szach-Mat Wiśniowa)
III miejsce – Jan Jagodziński (UKS Brzozów) 
Juniorki rocznik 2011 i młodsze:
 I miejsce – Gabriela Tokarz (Gambit Przeworsk)
II miejsce – Patrycja Lęcznar (Czarna Łańcucka)
III miejsce – Izabela Jakubowska (Czarna Łańcucka) 
Najlepszym juniorem gminy Łańcut został Karol 
Paszkiewicz z Soniny, najlepszą juniorką gminy Łańcut 
i Wysokiej została Gabriela Niemczak.
 Wszystkie wyniki na:
Grupa A - h�p://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/
�_6228/results.html?l=pl&tb=10_
Grupa B - h�p://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/
�_6229/results.html?l=pl&tb=10_
Grupa C - h�p://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/
�_6230/results.html?l=pl&tb=10_

Więcej zdjęć na stronie internetowej Centrum Kultury 
Gminy Łańcut. 

Turniej poprzedziły podziękowania dla osób, które od samego po-
czątku pracują przy organizacji „Podkarpackiej Szachownicy” 

Uroczyste rozdanie nagród. Najlepszym zawod-
nikiem z gminy Łańcut i wicemistrzem gr. Open 
(R=1800) został Wojciech Magoń
 FOT. BERNADETA BRÓŻ 


