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- Grupa Twórcza „Inspiratio” dwa lata temu 
obchodziła jubileusz 15-lecia swojej działalno-
ści. Wróćmy jednak do jej początków. Jak to się 
wszystko zaczęło?

- Jubileusz 15-lecia świętowaliśmy w 2018 roku, była 
to naprawdę piękna uroczystość na którą przybyło 
wielu gości z innych grup literackich, Związku Literatów 
Polskich, Podkarpackiej Izby Poetów, rzeszowskiego 
Wojewódzkiego Domu Kultury, lokalnych władz, na-
szych sympatyków i przyjaciół. Wracając do początków, 
musimy powiedzieć o Kraczkowej i tamtejszym Klubie 
Seniora, na którego spotkaniach pojawiła się poezja. Uta-
lentowani członkowie klubu podczas swoich spotkań za-
częli czytać własne wiersze pisane z okazji świąt, rocznic 
patriotycznych czy też lekkie, humorystyczne umilające 
przyjacielskie spotkania. Do 2013 roku opiekę nad Kołem 
Poetów Gminy Łańcut sprawowała wspaniała osoba jaką 
jest wieloletni pedagog, animatorka kultury, działaczka 
społeczna, regionalistka i pisarka pani Genowefa Kisała. 
Trzeba wspomnieć także o jej śp. mężu Henryku. Mał-
żonkowie wspólnie dzielili swe pasje i wnieśli ogromny 
wkład nie tylko w życie społeczne Kraczkowej i Gminy 
Łańcut ale także zbierali i ocalali od zniszczenia zapisy-
wane teksty, wiersze. Wrośliśmy, co często podkreślam, 
na dobrych, mocnych fundamentach. Grupa bardzo 
się rozrosła i zrzesza ludzi nawet z dalszych okolic. 
W związku z tym zmieniliśmy nazwę i funkcjonujemy 
jako Grupa Twórcza „Inspiratio”.

- Jak dzisiaj wygląda działalność grupy?
- Przez długi czas naszego istnienia potrafiliśmy 

wypracować sobie dobrą markę i naprawdę wysoki 
poziom artystyczny. Świadczy o tym m in. współpraca 
z ZLP, Podkarpackim Salonem Literackim oraz WDK. 
Wiele naszych spotkań, montaży poetycko muzycznych 
prezentowanych jest nie tylko na terenie naszej gminy 
przy różnych okazjach i świętach. Nasi twórcy zapraszani 
byli wielokrotnie przez Podkarpacką Izbę Poezji, a także 
na spotkania autorskie w wielu miejscach naszego woje-
wództwa - często w Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu, poetyckie spotkania w Zespole Parkowo Dwor-
skim w Wiśniowej, spotkania z poezją religijną w Borku 
Starym i Dolinie Miłosierdzia Bożego w Kraczkowej. 
W ubiegłym roku w maju Grupa „Inspiratio” została uho-
norowana prezentacją w kolejnej odsłonie Podkarpac-
kiego Salonu Literackiego w Rzeszowie. Ciągle przybywa 
wydanych tomików wierszy, organizujemy także wy-
stawy twórców realizujących się w innych dziedzinach 
sztuki tj. malarstwie, rzeźbie, rękodziele artystycznym 
czy muzyce. Zrzeszamy także recytatorów. Jesteśmy 
bardzo często zapraszani również na inne uroczystości,  
spotkania różnych organizacji, jednostek oświaty. Orga-
nizujemy własne spotkania, na które zapraszamy innych, 
zwykle licznych gości. Myślę, że bywają oni u nas, bo 
zapotrzebowanie na piękno słowa, estetyczne, duchowe 
doznania, ale i wyciszenie, odskocznię od codzienności, 
jest po prostu każdemu potrzebne. Ci, którzy przychodzą 
do nas po raz pierwszy zostają chwaląc przyjacielską, cie-
płą atmosferę i doznania jakich tu doświadczyli. Grupa 
Twórcza „Inspiratio” ma swoje znane szerzej, coroczne 
cykliczne imprezy jak np: Spotkania z Poezją Religijną 
w Dolinie Miłosierdzia Bożego w Kraczkowej, Zaduszki 
Poetyckie, Opłatki Literackie. Poezję, czy inne arty-
styczne dziedziny doskonale podkreśla muzyka, która 
jest także obecna przy naszych spotkaniach i bardzo je 

urozmaica. Od prawie 15 lat wspólnie z mężem Piotrem 
prowadzimy społecznie zespoły wokalne, z którymi i my 
występujemy na scenie. Najpierw przez 10 lat prowadzi-
liśmy zespół Con’ Cuore, którego koncerty cieszyły się 
naprawdę wielkim powodzeniem i sympatią publicz-
ności, było też wiele sukcesów i tak samo jest z naszym 
nowym zespołem - Zielonym Majem. Nasz repertuar jest 
bardzo bogaty, czerpiemy nawet z muzyki ukraińskiej, 
łemkowskiej, pięknych melodii włoskich, naturalnie też 
- rodzimych, ludowych, biesiadnych, pieśni religijnych, 
czy kolęd i pastorałek. Włączamy też piosenki poetyc-
kie, liryczne - takie, które współgrają z poezją i jeszcze 
bardziej pobudzają jej odbiór. Potrafimy sami stworzyć 
muzyczno-poetyckie spektakle, wiele takich montaży 
np. papieskich czy świątecznych prezentujemy także 
w kościele. W dobie trudnych czasów ciągle nasilającej 
się pandemii twórcy nie porzucili swych pasji. Staramy 
się uczestniczyć w kulturze w sieci, prezentować się 
w mediach, tworzyć prezentacje online, nagrywając 
filmiki. Mamy nadzieję na lepsze czasy i jak każdy na nie 
oczekujemy.

- Przed nami wspomniane wcześniej Zaduszki 
Poetyckie, które organizujecie co roku -  jak będą 
wyglądały tym razem? 

- Corocznie w listopadzie organizujemy znane już 
Zaduszki Poetyckie, które gromadzą wielu uczestników, 
wzruszają, mają niepowtarzalny klimat i bardzo się 
podobają. Ostatnie ubiegłoroczne zrealizowane zostały 
przy bardzo dobrej współpracy z Ośrodkiem Kultury 
w Głuchowie i jego kierowniczką Zofią Dziergą. W tym 
roku, ze względu na pandemię musimy zaplanować je 
trochę inaczej. Myślę, że odwiedzimy kraczkowski cmen-
tarz zapalając światła na grobach śp. osób z naszego gro-
na, tych którzy tworzyli nasze początki. Wspomnimy na-
szych przyjaciół czytając ich wiersze. Zgromadzeni mniej 
licznie poeci zaprezentują też swoje własne zaduszkowe 
wiersze. Będzie nam brakować osób, które corocznie an-
gażują się w piękną tradycję Zaduszek, ale czas w jakim 
przyszło nam żyć niestety bardzo się zmienił.

- Czym jest dla Pani poezja, skąd czerpie Pani 
inspiracje? Jakie ma Pani inne pasje?

- Poezja jest pięknem, odkrywaniem drugiego czło-
wieka, drogą do zrozumienia i odczuwania innych, jak 
też pobudzaniem szacunku dla ludzi. To bardzo osobisty 
kontakt z nimi, ich uczuciami, tęsknotami, radościami, 
żalem - całą gamą ludzkich odczuć. Zawsze interesowali 
mnie ludzie. Lubię z nimi przebywać i ich słuchać. Jestem 
bardzo szczęśliwa, że los a może sam Bóg postawił na 
mojej drodze ludzi tak wspaniałych, obdarzonych wiel-
kim talentem, kulturalnych, którzy potrafią tak trafnie, 
prawdziwie i pięknie zapisać swe emocje. Według mnie 
poeta, artysta nie może być złym człowiekiem i to się 
potwierdza, z satysfakcją to obserwuję. Poezja to otwie-
ranie duszy, to także uwalnianie się od stanów, które 
są trudne aby je przeżyć. Życie niestety ma też swoje 
ciemne, czasem bardzo dramatyczne strony. Myślałam 
kiedyś nad tytułem naszej jeszcze nie wydanej, drugiej 
antologii. Pomyślałam, że nazwiemy ją „Ścieżką, kwia-
tem, kamieniem” dlatego, że każdy z nas idzie własną 
ścieżką życia, poezji, która rozkwita jak barwny kwiat 
niosąc czar zapachu, koloru ale bywa też kamieniem, 
ciężkim, ciemnym noszonym z udręką w sercu lub tym 
celnie wymierzonym, wyrzuconym po to aby wskazać 

prawdę, zauważyć krzywdę czy napiętnować niesprawie-
dliwość. Osobiście nie uważam się za poetkę, bo poetami 
są ci, którymi się opiekuję, a do ich poziomu bardzo mi 
daleko. Czasem piszę wiersze, utwory dla dzieci, ale ra-
czej relacjonuję różne wydarzenia, z przyjemnością piszę 
o innych. Mam prawdziwe archiwum życia kulturalno-
-społecznego Gminy Łańcut, wiele relacji, fotografii, 
filmów. Prowadzę też kronikę KGW w Cierpiszu. Cierpisz 
to moja ukochana, rodzinna miejscowość. Człowiek po 
prostu sam nie istnieje albo jego istnienie w samotno-
ści jest bardzo smutne. Wszystko co się dzieje w moim 
życiu, dzieje się z ludźmi, dzięki ludziom. Cieszę się z ich 
życzliwości, przyjaźni, współpracy. Doświadczyłam od 
ludzi wiele dobra, pamiętam o tym, a o złych rzeczach 
szybko zapominam. Jestem bibliotekarzem, co oczywi-
ście łączy się z drugą częścią mojej pracy czyli opieką nad 
Grupą Twórczą „Inspiratio”. Lubię organizować wszelkie 
imprezy kulturalne, zajmuję się też konferansjerką, sama 
przygotowuję dekoracje z wszystkiego, co jest w zasięgu 
reki, wystarczy trochę wyobraźni. Poezja, literatura, teatr, 
muzyka to moje wielkie pasje. Lubię przyrodę i zwie-
rzęta. Interesuję się także psychologią. Cenię u innych 
dystans do siebie, dobry humor, punktualność, takt 
i kulturę osobistą. To, że mogę realizować swe pasje za-
wdzięczam wszystkim tym, których wypadałoby tu wy-
mienić ale po prostu nie jest to możliwe. To z pewnością 
moi podopieczni z Grupy Twórczej Inspiratio, których 
podziwiam, z których jestem dumna i dziękuje im za 
przyjaźń, to współpracownicy, ludzie związani z kulturą, 
literaturą. To także ludzie dzięki, którym uwierzyłam 
w siebie, to Ci którzy mnie wiele nauczyli i byli dla mnie 
autorytetem i przykładem i tu muszę wymienić moją 
znakomitą, pełną talentu i pasji nauczycielkę języka pol-
skiego ze szkoły podstawowej Aleksandrę Młynek, Jana 
Barana wieloletniego koordynatora CKGŁ, obdarzonego 
ogromnym talentem odczuwania kultury i pracy z ludź-
mi, dzięki któremu realizowałam swe zainteresowania 
już od 14 roku życia, panią Genowefę Kisałę, wspaniałego 
człowieka, oddanego innym i swym pasjom , o której 
mówiłam już wcześniej oraz emerytowanego dyrektora 
CKGŁ Andrzeja Łobazę, który zawsze dawał wspania-
ły przykład, z wielkim oddaniem tworzył kulturę i jej 
służył, pomagał nam i wspierał naszą działalność. Muszę 
powiedzieć też o poetce z Wysokiej – Jolancie Michnie, 
która zawsze służy mi pomocą w realizacji każdej naszej 
poetyckiej imprezy. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Bernadeta Bróż

Poezja to otwieranie duszy…
Rozmowa z URSZULĄ PANTOŁĄ – poetką, kronikarką, bibliotekarką, 
opiekunką Grupy Twórczej „Inspira�o” oraz Zespołu „Zielony Maj”

Pani Urszula jest m.in. pisarką, jej teksty o innych 
osobach związanych z działalnością kulturalną często 
pojawiają się m.in. na łamach „Głosu Gminy Łańcut”
 FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 
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ALBIGOWA Droga „za szkołą” 
 FOT. BERNADETA BRÓŻ

GMINA ŁAŃCUT Zakończyła się 
budowa chodnika przy drodze po-
wiatowej w Kraczkowej na odcinku 
od DK94 do skrzyżowania z drogą 
powiatową Albigowa - Kraczkowa. 

Zadanie w 50% było współfinanso-
wane ze środków gminy Łańcut. -Od 

2019 r. przy współpracy z samorządem 
powiatowym prowadzimy działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego na terenie so-

łectwa Kraczkowa. Na wniosek radnych 
Ewy Rejman-Dziok oraz Joanny Murias 
zabezpieczamy w budżecie gminy środ-
ki na realizację zadań inwestycyjnych, 
co zaowocowało m.in. budową chodnika 
przy łączniku z drogą krajową numer 94 
koło salonu samochodowego, a w ubie-
głym roku budową chodników od Ośrod-
ka Zdrowia do krajowej „czwórki” oraz 
dokończeniem budowy w kierunku Al-
bigowej – zaznacza wójt Jakub Czarnota. 

(iw)

HANDZLÓWKA 14 października wójt gminy Łań-
cut Jakub Czarnota podpisał umowę na przebudo-
wę drogi gminnej „Dział” w Handzlówce. 

Inwestycja obejmie m.in. wykonanie nawierzchni na 
długości 500 m i poprawę istniejącej oraz wykonanie 

zjazdów. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Koszt inwestycji 
to prawie 500 tys. zł. Realizacja zadania jest możliwa 
dzięki wsparciu gminy Białobrzegi oraz miast Wro-
cław i Warszawa. Planowany termin zakończenia prac 
to koniec listopada br.  (BB)

Chodnik w Kraczkowej gotowy

W odbiorze chodnika uczestniczyli wójt Jakub Czarnota, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Janusz Wolski, przedstawiciele firmy realizującej inwestycje, radne 
Joanna Murias oraz Ewa Rejman-Dziok, a także sołtys Łukasz Techman FOT. MONIKA TELEGA 

Niedawno rozpoczęła się również budowa chodnika w Albigowej przy drodze 
wojewódzkiej FOT. BERNADETA BRÓŻ

Trwają remonty dróg gminnych

Ruszyła przebudowa 
drogi „Dział” 

Przy podpisaniu 
umowy obecni 
byli m.in. radni 
gminy – Marcin 
Kisała, Jadwiga 

Balawender 
oraz sołtys 

Handzlówki 
Anna Kluz

  FOT. BERNADETA BRÓŻ 

Umowa o przekaza-
niu gminie Łańcut 
200 tys. zł wsparcia 
od Warszawy została 
podpisana jeszcze 
we wrześniu. Stolicę 
reprezentował wi-
ceprezydent Michał 
Olszewski, z którym 
w Łańcucie spotkali 
się także szefowie 
wszystkich komisji 
Rady Gminy Łańcut 
oraz sołtys Handz-
lówki FOT. ARCHIWUM 

KOSINA Dobiegł końca remont frag-
mentu drogi Poselskiej. Oprócz nowej 
nawierzchni, droga wkrótce doczeka się 
rozbudowy i modernizacji oświetlenia 
ulicznego. Środki na ten cel będą pocho-
dzić z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, a ogłoszenie przetargu 
planowane jest w  listopadzie br. tj. po 
ukończeniu prac nad dokumentacją 
projektową

ROGÓŻNO Nakładka asfaltowa na drodze 
Skotnik 

SONINA Poprawiony  został stan jednej 
z dróg wewnętrznych krzyżujących się z 
drogą wojewódzką 

SONINA Dobiegł końca także remont 
nawierzchni drogi do cmentarza 

WYSOKA Fragment drogi koło kościoła
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GMINA ŁAŃCUT Początkiem paź-
dziernika ruszyła linia Albigowa-
-Kraczkowa-Malawa-Rzeszów. 

Autobusy jeżdżą od poniedziałku do 
piątku. Pierwszy kurs z Albigowej 

rusza o 5:40, ostatni o 17:20. W związ-
ku z uruchomieniem linii funkcjonują 
dwa nowe przystanki autobusowe przy 
Ośrodku Kultury w Albigowej (do czasu 
zakończenia przebudowy drogi „Przez 
wieś” autobus wyjeżdża wyłącznie spod 
przystanku koło Pawilonu) oraz przy dro-

dze powiatowej Albigowa - Kraczkowa 
w pobliżu skrzyżowania z drogą woje-
wódzką.

- Rośnie liczba mieszkańców gminy, któ-
rzy na co dzień pracują, studiują bądź uczą 
się w Rzeszowie. Dlatego podejmujemy 
działania zachęcające prywatnych prze-
woźników do obsługi bezpośrednich połą-
czeń naszej gminy ze stolicą Podkarpacia. 
Prowadzimy rozmowy z kolejnymi prze-
woźnikami, liczymy na to, że będzie coraz 
więcej dogodnych połączeń z Rzeszowem 
– mówi wójt Jakub Czarnota.  (iw)

POLSKA Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Łańcucie przy-
pomina, że mamy czas największe-
go nasilenia zachorowań na grypę 
i choroby grypopodobne. W sezonie 
2020/2021 grypa będzie występo-
wała razem z SARS-CoV-2 w związku 
z czym różnicowanie zachorowań 
na grypę i Covid-19 ułatwić mogą  
szczepienia ochronne. 

Przyczyną corocznych, sezonowych 
wzrostów zachorowań na grypę 

w okresie jesienno-zimowym są wirusy 
grypy typu A i B. Zakażenie szerzy się 
drogą kropelkową przez kontakt bezpo-
średni lub kontakt ze skażonymi przed-
miotami. W Polsce sezon wzmożonych 
zachorowań na grypę trwa od paździer-
nika do kwietnia następnego roku, przy 
czym szczyt zachorowań przypada 
między styczniem, a marcem. Z danych 
epidemiologicznych NIZP-PZH wyni-

ka, że w sezonie 2019/20 liczba zacho-
rowań na grypę i zachorowania grypo-
pochodne była niższa w porównaniu do 
lat poprzednich. W okresie od września 
do lipca na grypę i zakażenia grypo-
pochodne zachorowało 3 873 136 osób. 
Z powodu grypy i jej powikłań hospita-
lizowano 17317 osób. Zmarło 65 osób. 
Najwyższy spadek zachorowań na gry-
pę odnotowano od połowy marca 2020 
roku, wraz z ogłoszeniem pandemii 
COVID-19. Odnotowany spadek zacho-
rowań na grypę związany był z wpro-
wadzeniem zasad dyscypliny społecz-
nej związanej z noszeniem maseczek, 
zdalną pracą czy dystansowaniem spo-
łecznym. Aby uniknąć zarażenia wiru-
sem zalecane jest: regularne, coroczne 
szczepienia przeciwko wirusowi grypy, 
szczególna dbałość o higienę osobistą, 
częste mycie i dezynfekcja rąk, noszenie 
maseczek, używanie jednorazowych 
chusteczek higienicznych, unikanie 
skupisk ludzi, masowych zgromadzeń, 
unikanie kontaktu z osobami chorymi, 
izolowanie chorych, wspieranie odpor-
ności. PSSE w Łańcucie

POWIAT ŁAŃCUCKI Pieszy, który 
porusza się po drodze bez odbla-
sków, zarówno po zmierzchu, jak 
i wczesnym rankiem, jest dla kierow-
cy mało widoczny. Zadbajmy o swoje 
bezpieczeństwo. Nośmy odblaski, 
bądźmy widoczni.

Jesień jest okresem, w którym po-
licjanci odnotowują zwiększoną ilość 
wypadków drogowych. I choć z zagroże-
niem liczyć muszą się wszyscy uczestnicy 
ruchu drogowego, o swoje bezpieczeń-
stwo najbardziej zadbać powinni piesi 
i rowerzyści. Pamiętajmy, że pieszy poru-
szający się po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, ma obowiązek 
używania elementów odblaskowych. 
Za brak takiego elementu grozi mandat. 
Funkcjonariusze przestrzegają - pieszy, 
który porusza się po drodze po zmierz-
chu bez odblasków jest mało widoczny. 
Kierowca jest w stanie zauważyć taką 
osobę dopiero z odległości około 20 me-

trów. Natomiast, jeśli pieszy ma elementy 
odblaskowe, kierowca widzi go z odległo-
ści nawet 150 metrów. Nośmy elementy 
odblaskowe na rękawach kurtek, przy 
kieszeniach i na plecach. Ważne jest by 
odblask był widoczny dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. 

KPP Łańcut 

Nowe oświetlenie w Soninie. - Praca-
mi w Soninie zakończyliśmy wymianę 
oświetlenia przy drogach wojewódz-
kich. Następnym krokiem będzie 
montaż lamp LED przy drogach po-
wiatowych, co powinno rozpocząć się 
w przyszłym roku. Nie zapominamy też 
o rozbudowie oświetlenia. Dzięki środ-
kom otrzymanym z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych jeszcze w tym 
roku ogłosimy przetarg na realizację 
rozbudowy oświetlenia w Albigowej 
(Kluzówka i Ciemna), Głuchowie (Mal-
wa), Kraczkowej (Działy Wschodnie), 
Rogóżnie (k. stacji kolejowej), Soninie 
i Głuchowie (Zablesze) oraz Kosinie (Po-
selska) - podkreśla wójt Jakub Czarnota.  
 FOT. BERNADETA BRÓŻ 

GMINA ŁAŃCUT  Od 26 październi-
ka br. bezpośrednia obsługa miesz-
kańców w Urzędzie Gminy Łańcut 
prowadzona będzie przy wyzna-
czonym stanowisku na parterze po 
wcześniejszym umówieniu się tele-
fonicznie lub mailowo z właściwym 
w danym zakresie pracownikiem 
merytorycznym. 

Wykaz telefonów na stronie Urzę-
du w zakładce Samorząd/Referaty 

(www.gminalancut.pl/samorzad/refe-
raty). Wójt gminy jednocześnie zachęca 
do załatwiania spraw bez konieczności 
wizyty w Urzędzie korzystając z takich 
możliwości jak: telefon, email, ePUAP,  
dostarczanie pism do skrzynki przy wej-
ściu do Urzędu. 

W związku rosnącą liczbą zachorowań 
na COVID-19, od 20 października za-
mknięta do odwołania jest Kasa Urzędu. 
Płatności z tytułu podatków i innych na-
leżności należy dokonywać na rachunek 
bankowy: Bank Pekao  S.A. 59 1240 2643 
1111 0000 3778 1750. Opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi należy 
wpłacać na indywidualne rachunki ban-
kowe podane w informacji o wysokości 
ww. opłaty.  (iw)

Wejście do urzędu tylko 
po telefonicznym umówieniu się 

FOT. ARCHIWUM 

Policjanci przypominają o odblaskach!

Nawet najdrobniejszy element odbla-
skowy: smycz do kluczy, czy zawieszka 
- sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni
 FOT. KPP ŁAŃCUT 

Nowa linia autobusowa

Rozkłady jazdy au-
tobusów są dostęp-
ne na przystankach, 
można też o nie 
dopytać bezpośred-
nio u przewoźnika 
– firma CEZAR 
tel. 787 535 871 
 FOT. ARCHIWUM

Covid a grypa
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ROGÓŻNO Zespół Szkół im. Anny 
Jenke w Rogóżnie doczeka się pełno-
wymiarowej sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem socjalnym. To efekt prac 
obecnych władz gminy Łańcut, które 
już w 2019 r. rozpoczęły starania 
o pozyskanie funduszy zewnętrznych 
na ten cel. 

Budowa nowego obiektu będzie moż-
liwa dzięki pozyskanemu przez Gmi-

nę Łańcut dofinansowaniu z programu 
Sportowa Polska 2020. Gmina otrzyma 
z Ministerstwa Sportu prawie 2,2 mln 
zł dofinansowania. Na nową salę czeka-
ją zarówno uczniowie, nauczyciele, jak 
i mieszkańcy. Dyrektor szkoły Barbara 
Wiśniewska podkreśla, że obecnie naj-
większym problemem w zakresie wycho-
wania fizycznego jest właśnie sala gimna-
styczna.

-Obecna ma tylko 104 metry kwadra-
towe, niski sufit, dodatkowo przedzielony 
obniżoną belką, co ogranicza możliwości 
prowadzenia zajęć. Dla nastolatków z 7, 
8 klasy jest za mała i nie jest w stanie za-
spokoić ich potrzeb w zakresie ruchu – 
mówi. 

Również pozostałe klasy mają ogra-
niczone możliwości w zakresie reali-
zacji zajęć z podstawy programowej. 

Część ćwiczeń, w czasie sprzyjających 
warunków atmosferycznych, musi być 
organizowana na boisku zewnętrznym. 
W sali organizowane są również impre-
zy kulturalne z udziałem zaproszonych 
gości (konkursy powiatowe, dzień babci 
i dziadka, wieczór kolęd, itp.). Cieszą się 
one dużym zainteresowaniem, jednak 
nie wszyscy chętni się mieszczą.   

- W Rogóżnie jest wielu chętnych do 
korzystania z sali. Od wielu lat odbywają 
się na niej treningi i mecze sekcji tenisa 
stołowego, a w poprzednim roku zajęcia 
miały również najmłodsze dzieci ćwi-
czące piłkę nożną. Niestety warunki nie 
sprzyjają tym aktywnościom i wiele grup 
musi jeździć na treningi do innych miej-

scowości – wyjaśnia Barbara Wiśniewska. 
- Chciałabym, aby wszyscy uczniowie 

mieli jednakowe szanse rozwoju, również 
ci z małych miejscowości. Dlatego budo-
wa pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
z zapleczem socjalnym, pozwoli uczniom 
naszej szkoły oraz mieszkańcom Rogóż-
na na rozwijanie swoich sportowych pasji 
– cieszy się dyrektor szkoły. 

Inwestycja będzie realizowana w la-
tach 2021 – 2023, a jej całkowity szacun-
kowy koszt to ponad 4 mln zł. Projekt 
zadania zakłada budowę dwóch kon-
dygnacji. Na parterze będzie znajdować 
się główna część tj. sala gimnastyczna 
oraz zaplecze higieniczno-sanitarne dla 
uczniów, zaplecze socjalne dla nauczy-

cieli, sanitariaty, kotłownia, magazyn 
sportowy, pomieszczenia gospodarcze. 
Na drugiej kondygnacji natomiast zbu-
dowana zostanie antresola dla widzów. 
Sala zostanie połączona z istniejącym 
budynkiem. Wykonane będą ciągi komu-
nikacyjne. Obiekt będzie dostosowany 
do osób niepełnosprawnych. Umożliwi 
uprawianie dyscyplin sportowych takich, 
jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, 
tenis, czy badmington, dodatkowo – gim-
nastyki. Zaprojektowana została również 
ścianka wspinaczkowa. Obiekt będzie 
przystosowany do organizacji zawodów 
sportowych na szczeblu międzyszkol-
nym gminnym i powiatowym. Nowa sala 
gimnastyczna na co dzień będzie służyć 
uczniom szkoły oraz mieszkańcom sołec-
twa. Ponadto przy sali powstanie parking. 

- Koncepcja projektowa jest efektem 
wielu spotkań z lokalnym środowiskiem 
zaangażowanym w realizację tego przed-
sięwzięcia. Warto dodać, że oprócz kwe-
stii formalnych czyniliśmy wiele innych 
starań, by pozyskać środki. W tym celu 
w lipcu br. spotkaliśmy się w Warszawie 
z ówczesną minister funduszy regional-
nych panią Małgorzatą Jarosińską-Jedy-
nak. Przed nami podpisanie umowy z Mi-
nisterstwem oraz ogłoszenie przetargu 
na realizację zadania – zaznacza wójt Ja-
kub Czarnota.  (iw)

KOSINA/KRACZKOWA Adaptacja 
obu żłobków powinna zakończyć 
się w tym roku. Data uruchomienia 
placówek będzie jednak zależeć od 
sytuacji związanej z epidemią. 

Przypomnijmy, że prace remontowe 
rozpoczęły się w maju. Na realizację 

inwestycji gmina pozyskała dofinansowa-
nie z programu „Maluch +” w wysokości 
1,2 mln zł oraz z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego w kwocie blisko 1 mln zł (żłobek 
w Kosinie). W Kraczkowej powstanie żło-

bek dla 20 dzieci. Wykonane zostały już 
prace konstrukcyjne i murowe. W kilku 
pomieszczeniach położone są płytki. Po-
nadto zagospodarowany zostanie teren 
wokół budynku  - pojawi się m.in. plac 
zabaw, ogrodzenie, oraz nowe nasadze-
nia. W Kosinie, gdzie będzie utworzony 
żłobek dla 17 dzieci, wymienione są już 
m.in. drzwi i okna, pomalowane są także 
ściany. Do obu żłobków wykonawca do-
starczy także wyposażenie m.in. szafki, 
leżaki, łóżeczka, krzesełka, stoliki, wy-
kładziny, akcesoria łazienkowe.  

Oba żłobki mają już również wybrane-
go dyrektora. Ogłoszony latem konkurs 
na to stanowisko został rozstrzygnięty. 
Dyrektorem będzie Iwona Kiełb z Kosi-

ny. Pani Iwona ma 41 lat, wykształcenie 
wyższe magisterskie (filologia słowiań-
ska – rosyjska na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim), ukończyła również studia 
podyplomowe w zakresie logopedii oraz 
studia podyplomowe w zakresie neu-
rologopedii (Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie), a także kurs kwalifikacyjny z za-
kresu organizacji i zarządzania oświatą. 
Do chwili obecnej pracuje z dziećmi jako 
neurologopeda. Pełni również obowiąz-
ki zastępcy dyrektora niepublicznego 
przedszkola.  (BB)

Ponad 2 mln zł dotacji na budowę sali gimnastycznej 

Gmina Łańcut rozpo-
częła przygotowania 
do inwestycji jeszcze 
w 2019 r. Wtedy to 
opracowana zosta-
ła dokumentacja 
projektowa. Gmina 
nabyła również 
działkę niezbędną 
pod przyszłą 
budowę FOT. ARCHIWUM 

Budynek żłobka w Kosinie                                                     Budynek żłobka w Kraczkowej                                                    Efekty trwających prac w Kosinie FOT. AGNIESZKA SZPYTMA

Efekty prac w budynkach, w których 
powstają żłobki już widoczne

Jedno z pomieszczeń w kraczkowskim 
żłobku FOT. BERNADETA BRÓŻ
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GMINA ŁAŃCUT  Kilka jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Łańcut – OSP Handz-
lówka, OSP Kosina, OSP Kraczkowa, 
OSP Albigowa oraz OSP Głuchów 
otrzymają dofinansowanie na zakup 
niezbędnego sprzętu i wyposażenia 
oraz remonty remiz.

Dofinansowanie pochodzi z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej (WFO-
ŚiGW) – łącznie ok. 54 tys. zł, a także 
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników (FSUSR) – łącz-
nie 48 tys. zł. Część funduszy strażakom 
dołoży Gmina Łańcut. 15 października 
w Urzędzie Gminy wójt Jakub Czarnota 
podpisał umowy z prezesami jednostek.   

OSP Głuchów na zakupy (aparat po-
wietrzny nadciśnieniowy, butla do apara-
tu powietrznego, sygnalizator bezruchu, 
maska G1) otrzyma ponad 6 tys. od Gminy 
i prawie 12 tys. z WFOŚiGW. OSP Handz-
lówka otrzyma 3 tys. zł od Gminy i 15 
tys. zł z WFOŚiGW na ubrania specjalne, 
wodery, kombinezon ochronny, piłę tar-

czową, detektor prądu przemiennego, 
turbowentylator prądu przemiennego, 
zestaw podkładów i klinów do stabilizacji 
pojazdów. Kraczkowa z WFOŚiGW dosta-
nie ponad 12 tys. zł i 1,3 tys. zł z Gminy na 
aparat powietrzny nadciśnieniowy, butlę 
do aparatu powietrznego, sygnalizator 
bezruchu, maskę G1. OSP Albigowa na-
tomiast na zakup ubrania specjalnego, 
latarek nahełmowych, mostków przejaz-
dowych otrzyma 15 tys. z WFOŚiGW oraz 
3,7 tys. z Gminy. 

Dodatkowo z Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
jednostki OSP z Kraczkowej, Albigowej 
oraz Handzlówki otrzymają po 16 tys. zł 
wsparcia  na remonty. Wkład własny do 
realizacji zadań zapewniła gmina Łańcut 
w łącznej wysokości 15 tys. zł. 

 - Jednostki OSP starające się o  wspar-
cie ze środków zewnętrznych np. budże-
tu państwa zawsze mogą liczyć na dodat-
kowe wsparcie finansowe gminy.  Zależy 
nam na tym, by poprawiać  jakość uposa-
żenia jednostek oraz stan techniczny re-
miz. Dzięki dobrej współpracy z jednost-
kami OSP  udaje nam się to realizować 
– mówi wójt Jakub Czarnota.   (iw)

KOSINA W budynku ośrodka 
powstaje Dzienny Dom Pobytu 
Seniorów. 

Przypomnijmy, że prace obejmują 
rozbudowę, przebudowę i zmianę 

sposobu użytkowania części Ośrod-
ka Zdrowia, utwardzenie powierzch-
ni gruntu z miejscami postojowymi 
oraz dostawę i montaż wyposażenia. 
Obiekt zostanie także dostosowa-
ny do osób z niepełnosprawnościa-
mi. Koniec prac planowany jest na 
kwiecień 2021 roku. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniesie 3,3 mln 
zł z czego dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Działania 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej – Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 wy-
nosi blisko 65%. Modernizacja tego 
budynku oraz zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej przy Parku 
pod Dębem w Kosinie to dalszy ciąg 
inwestycji realizowanych w ramach 
projektu „Kompleksowa rewitaliza-
cja na terenie Gminy Łańcut”.

(iw) 

Trwa remont placu 
zabaw przy szkole w Ro-
góżnie. Zakres inwesty-
cji obejmuje wykonanie 
sztucznej nawierzchni 
oraz wymianę zużytych 
elementów zabawek. 
Rozpoczął się również 
remont pobliskiego bo-
iska wielofunkcyjnego 
FOT. UG ŁAŃCUT

Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosinie 
i jednostki JRG PSP Łańcut za natychmiastową pomoc oraz opanowanie 
sytuacji zalania domu w dniu 25.08.2020 w Kosinie.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku 
Małgorzata i  Rafał Olejnik 

Trwa remont Ośrodka Zdrowia 

Prace wewnątrz idą pełną parą 

Na zewnątrz obecnie wymieniany jest dach  
 FOT. BERNADETA BRÓŻ

Czerwcowe 
powodzie 
pokazały jak 
bardzo nie-
zbędna dla 
mieszkańców 
gminy jest 
pomoc stra-
żaków OSP 
FOT. ARCHIWUM

Ponad 100 tys. zł wsparcia 
dla jednostek OSP
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ALBIGOWA 8 października w Ośrod-
ku Kultury w Albigowej odbyło się 
podsumowanie kolejnej edycji gmin-
nego konkursu „Piękna i bezpieczna 
zagroda”.

Prowadząca imprezę Zofia Dzierga po-
witała przybyłych gości w osobach: 

Jakuba Czarnotę – Wójt Gminy Łańcut, 
Mieczysława Bochenek – Prezes WZR-
KiOR w Rzeszowie, Janinę Kuźniar – 
Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady 
KGW w Rzeszowie, Barbarę Michna – 
Prezes Stowarzyszenia „Razem Dla Wsi 
Łańcuckiej”, gospodarzy:  Aleksandra 
Kisałę – sołtysa, Martę Kluz – Przewodni-
czącą KGW i Małgorzatę Rajzer – Kierow-
nik OK w Albigowej oraz Przewodniczące 
Kół KGW i uczestników konkursu. Komi-
sja konkursowa w składzie: Małgorza-
ta Jacek - PIP w Rzeszowie, Agata Borcz 
–KRUS w Rzeszowie, Paweł Leżański 
– PODR w Boguchwale, Janina Kuźniar – 
Przewodnicząca WR KGW w Rzeszowie 
dokonała w sierpniu oceny 34 gospo-
darstw i ogrodów przydomowych z 10 
Kół gminy Łańcut oraz KG Łańcut Przed-
mieście. Komisja przyznała 7 nagród dla 
gospodarstw rolnych oraz 27 nagród 
dla ogródków przydomowych. Nagrody 
dla gospodarstw ufundowały i wręczyły 
przedstawicielki KRUS oraz PIP w Rze-
szowie. W kategorii ogrody przydomowe 
nagrody i dyplomy  wręczyli: Wójt – Jakub 
Czarnota oraz Paweł Leżański z PODR 
w Boguchwale. Podsumowanie konkur-
su było okazją do wysłuchania prelekcji 
pt. „Jesień w ogrodzie”, którą przygoto-
wała Marta Dobrowolska – specjalistka 
ogrodnictwa w PODR w Boguchwale. Po 
wysłuchaniu prelekcji utwierdziła nas 
myśl „szanujmy drzewa, bo one pomagają 
naszym płucom”. Panie z zarządu KGW 
w Albigowej podjęły uczestników spotka-
nia tradycyjnymi potrawami. Były pyszne 
ruskie pierogi, żurek i sezonowa szarlot-
ka. Uwieńczeniem spotkania było zwie-
dzanie ogrodu przydomowego Państwa 
Genowefy i Jerzego Tyrka z Albigowej. 
Z podziwem oglądaliśmy kwiaty, krzewy, 
warzywniak, sad i pięknie prowadzone 
winogrona (12 odmian). Każdy skrawek 
ogrodu przydomowego jest zagospoda-
rowany i jest on wizytówką Albigowej. 
Dziękujemy fundatorom nagród i organi-
zatorom konkursu, a to: Wójtowi Gminy 
Łańcut, Gminnej Radzie KGW w Łańcu-
cie, CKGŁ – OK w Albigowej, KRUS i PIP 
w Rzeszowie, PODR w Boguchwale, KGW 
w Albigowej. Mamy nadzieję, że za rok 
doczekamy 30. edycji konkursu, pełnej 
ciekawych wydarzeń i niezapomnianych 
przeżyć bez udziału koronawirusa w co-
dziennym życiu.

Janina Kuźniar

GMINA ŁAŃCUT Pomimo niesprzy-
jającej pogody ponad trzydziestu 
mieszkańców Cierpisza wzięło udział 
w gminnej akcji sprzątania lasów 
i potoków. 

W ciągu dwóch godzin zebrali bli-
sko 40 worków odpadów głównie 

plastikowych i szklanych butelek. Pra-
ce zakończyły się wspólnym ogniskiem. 
Podziękowania za świetnie zorganizo-
waną akcję należą się sołtys Beacie Lew, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiszu, 
a przede wszystkim mieszkańcom sołec-
twa.

- Sprzątanie lasów i potoków plano-
waliśmy w każdej miejscowości. Niestety 
za względu na sytuację epidemiologicz-
ną udało nam się to zrealizować na razie 
tylko  w Kraczkowej oraz Cierpiszu, za co 
bardzo dziękuję mieszkańcom obu so-
łectw – mówi wójt Jakub Czarnota. (iw)

GMINA ŁAŃCUT Uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia ROF przyjęty został 
zaktualizowany Regulamin naboru 
wniosków zgodnie z którym: 

- Uruchamia się nabór uzupełniający dla 
Beneficjentów: odbiorców indywidual-
nych i odbiorców zbiorowych, który pla-
nuje się w okresie 2 – 30 listopada 2020 r.
- Wprowadzono zapisy w zakresie moż-
liwości udziału w projekcie spółdzielni, 
wspólnot mieszkaniowych, lokali komu-
nalnych i budynków należących do JST 
zainteresowanych wymianą istniejących 
źródeł ciepła na kotły gazowe.
- Zaktualizowane dokumenty znajdują się 
na stronie https://rof.org.pl/realizowane-
-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-te-

renie-rof/ w zakładce DOKUMENTY.
Szczegóły w Referacie Pozyskiwania 

Funduszy Urzędu Gminy Łańcut nr  tel. 
17 224 60 92. 

GMINA ŁAŃCUT Przypomnijmy, że 
od przyszłego miesiąca mieszkańcy 
gminy Łańcut zapłacą 30 zł od osoby 
za odbiór odpadów komunalnych. 

O 5 zł mniej zapłacą Ci, którzy zade-
klarują, że sami zagospodarują bio-

odpady, w przydomowych kompostow-
nikach. 

Wzór nowej deklaracji dostępny jest na 
stronie Urzędu Gminy Łańcut w zakładce 
Gospodarka odpadami/Deklaracja. 

Razem z nową stawką zmieni się także 

harmonogram odbioru odpadów. Na ra-
zie firma Ekoline podała terminy odbioru 
na miesiąc listopad oraz grudzień 2020. 

Szczegółowy harmonogram na cały przy-
szły rok będzie dostępny w późniejszym 
terminie. 

Miejscowość
LISTOPAD 2020 GRUDZIEŃ 2020

zmieszane selektywne zmieszane selektywne

Handzlówka 5.11.20 4.11.20 3.12.20 2.12.20

Głuchów i Wysoka 9.11.20 9.11.20 14.12.20 14.12.20

Sonina 10.11.20 10.11.20 8.12.20 8.12.20

Albigowa i Cierpisz 18.11.20 18.11.20 9.12.20 16.12.20

Kraczkowa 12.11.20 12.11.20 10.12.20 10.12.20

Kosina i Rogóżno 13.11.20 13.11.20 11.12.20 11.12.20

GMINA ŁAŃCUT 3 października wójt 
gminy Łańcut wspólnie z dyrekcją, pra-
cownikami Szkoły Podstawowej w Albi-
gowej oraz radnym Wiesławem Wilkiem 
poprawiali estetykę okolicy szkoły w ra-

mach akcji Zagospodarowania Przestrze-
ni Publicznej Gminy Łańcut. Oprócz Al-
bigowej akcja była już przeprowadzona 
w Kosinie, Rogóżnie, Wysokiej i Soninie. 

(iw)

Od listopada nowa stawka za śmieci i nowy harmonogram

Będzie uzupełniający nabór wniosków 
na wymianę pieców

Las w Cierpiszu 
posprzątany 

Organizatorem akcji była Beata Lew 
sołtys Cierpisza FOT. ARCHIWUM

„Piękna
 i bezpieczna 

zagroda”

Upiększanie Albigowej

Wcześniej podobne prace wykonali pracownicy Przedszkola Publicznego w Albigowej
FOT. ARCHIWUM

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 

tel. 793 827 263 
lub 17 247 33 42
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GMINA ŁAŃCUT  W październiku 
w Albigowej i Wysokiej odbyły się 
piękne koncerty patriotyczne. 

A  to w ramach projektu pt. „Lo-
kalni (nie)widzialni w drodze 
do wiktorii 1920”. Głównym 
jego celem było upamiętnienie 

trzech „niewidzialnych”, wielkich bo-
haterów i sprawców niepodległej Polski, 
którzy w realny sposób przyczynili się 
do wiktorii 1920 roku. Leopold Lis-Ku-
la, Ignacy Szpunar - to urodzeni w Ko-
sinie  i Albigowej żołnierze. Ich kolegą 
był Adam Kowalski z Rzeszowa - żoł-
nierz i jednocześnie autor ponad 200 
pieśni legionowych, którego utwory 
mogli usłyszeć mieszkańcy gminy Łań-
cut. Oprócz koncertów częścią projektu 
były także lekcje dla dzieci i młodzie-
ży w przedszkolach i szkołach podsta-
wowych gminy Łańcut. - Dzięki temu 
projektowi i nowatorskiemu podejściu 
do jego prezentacji chcieliśmy muzyką, 
wspólnym śpiewem zjednoczyć lokalną 

społeczność, wlać w nią ducha historii, 
a najmłodszych zainspirować wartościa-
mi, którymi kierowali się nasi bohatero-
wie. Prezentowane treści, a zwłaszcza 
historia Adama Kowalskiego, Ignacego 
Szpunara i Leopolda Lisa-Kuli nabrała 
innego wymiaru i koloru – podkreślał 
Mirosław Szpyrka, prezes Stowarzysze-
nia Twórczego „SztukPuk Sztuka”, które 
realizowało projekt. Koalicjantami pro-
jektu byli Centrum Kultury Gminy Łań-
cut oraz Gmina Łańcut. Projekt otrzymał 
dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu „Koalicje dla niepodle-
głej”.- Bardzo się cieszymy, iż udało nam 
się zdobyć środki i zrealizować projekt. 
Z naszych informacji wynika, że audycje 
bardzo się podobały dzieciom w szko-
łach i przedszkolach. Wychowanie pa-
triotyczne zawsze było i będzie naszym 
obowiązkiem i trzeba szukać okazji 
do wpajania wartości patriotycznych - 
mówi  Justyna Paszkiewicz, p.o. dyrektor 
CKGŁ.  (iw)

WYSOKA W dniach 29 i 30 września 
w OK w Wysokiej odbyły się warsz-
taty z makramy. Organizatorem wy-
darzenia było Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Wysoka, przy współpracy 
z Centrum Kultury oraz Ośrodkiem 
Kultury w Wysokiej. 

Głównym celem warsztatów było: 
poznanie podstawowych splotów, 

a także ciekawych węzłów makramo-
wych, własnoręczne wyplecienie swojego 
autorskiego projektu, wykonanie ozdoby 
makramowej, która może posłużyć jako 
element dekoracyjny, zarówno na ścia-

nie, jak i kwietnik. Technika tworzenia 
makramy jest znana od starożytności. 
Do wiązania splotów nie są potrzebne 
igły, druty czy szydełko. Wystarczą chę-
ci i czas. Zajęcia te pozwalają na rozwój 
manualny, rozbudzenie kreatywności na 
różnych płaszczyznach intelektualnych. 
W warsztatach brały udział panie pracu-
jące w szkołach, przedzkolach, studentki, 
emerytki, jak również gospodynie domo-
we. Jak widać sznurkiem może pracować 
każdy. Wszystkich chętnych zapraszamy 
i zachęcamy do wzięcia udziału w kolej-
nych warsztatach. 

Beata Kłak 

Warsztaty z makramy

Efekty warsztatów FOT. BERNADETA BRÓŻ

Instruktorem makramy jest Beata Kłak, instruktor Ośrodka Kultury w Wysokiej

Makrama to technika do której nie potrzeba igły, czy szydełka 

Zaśpiewali najpiękniejsze pieśni patriotyczne 

Podczas koncertów komentarze i historię wydarzeń z lat 1918-1920 opowiadali 
aktorzy z teatrów im. Wandy Siemaszkowej oraz Teatru Maska w Rzeszowie

Najpiękniejsze pieśni patriotyczne zaprezentowała Mobilna Filharmonia 
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Zaśpiewali najpiękniejsze pieśni patriotyczne 

Muzycy Mobilnej Filharmonii to także mieszkańcy naszej 
gminy i powiatu łańcuckiego 

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

Na scenie Ośrodka Kultury w Albigowej W Ośrodku Kultury w Wysokiej 

Przed koncertem w Wysokiej podczas mszy św. zaśpiewał chór „Edwardos” pod kie-
rownictwem Teresy Rydel 

Po mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II FOT. BERNADETA BRÓŻ

Koncertowi w Wysokiej towarzyszył 
Dzień Papieski
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ALBIGOWA Mikołaj Dzień z Albi-
gowej końcem września obchodził 
jubileusz setnych urodzin. 

Z tej okazji życzenia w imieniu Gminy 
Łańcut złożyli wójt Jakub Czarnota 

oraz sołtys Aleksander Kisała. Pan Mi-
kołaj pochodzi z Tarnawki, w Albigowej 

zamieszkał w latach 70-tych XX wieku. 
Zawodowo pracował w powozowni przy 
Muzeum-Zamek w Łańcucie. Setne uro-
dziny świętował w licznym gronie dzieci, 
wnuków i prawnuków. Jubilatowi gratu-
lujemy sędziwego wieku i życzymy by sił 
oraz zdrowia starczyło na kolejne lata. 

(iw)

ALBIGOWA 19 września „Aktywni 
Seniorzy” naszej gminy pożegnali 
odchodzące lato 2020 w plenerze w 
Stodole w albigowskich Sadach. 

Podczas spotkania uczestnicy udali się 
na spacer po alejkach obiektu. Dzię-

kujemy pani Paulinie za oprowadzenie. 
W Stodole spędziliśmy czas w otoczeniu 
wiejskim z zapachem siana, przy muzy-
ce na żywo z piosenką biesiadną. Dzię-
kujemy panu Zdzisławowi Głuszkowi za 
muzykę i pani Annie Sobek za możliwość 
skorzystania ze śpiewników. Nasi Senio-
rzy miło i aktywnie spędzali czas w ryt-
mach melodii walca, poleczki, tanga a na-
wet rocka. Wieczór był chłodny, ale przy 
lampach zrobiło się ciepło. Spotkanie 
ujawniło tęsknotę naszych seniorów do 
kontaktów z innymi osobami, do śpiewu 
i tańca. Po niedługim czasie od rozpoczę-
cia spotkania na twarzach uczestników 
pojawiły się szczere uśmiechy i rumieńce 
zadowolenia, a dla organizatorów była to 

radość w sercu. Wczujmy się w słowa akcji 
Solidarni z Seniorami i nie pozostawiajmy 
trzeciego filara naszego społeczeństwa 
samemu sobie. Wszyscy młodsi, Wy też 
będziecie seniorami, a nastąpi to szybciej 
niż się tego spodziewacie. Bądźmy Ra-
zem. Spotkanie nie było dofinansowane. 
Seniorzy koszty pokryli z własnych fun-
duszy. Nasi seniorzy uczestniczyli także 
w spotkaniach Uniwersytetu Samorząd-
ności. Te spotkania były bezpłatne.

Bogusława Falger

POLSKA Główny Urząd Statystyczny 
przypomina, że do końca listopada 
2020 r. potrwa Powszechny Spis 
Rolny. 

Rolnicy powinni spisywać się przez 
Internet na stronie internetowej GUS 

 - www.spisrolny.gov.pl. 
Aby spisać się szybko i wygodnie na-

leży przygotować wcześniej: numer go-
spodarstwa rolnego OdBR (otrzymany 
w liście od Prezesa GUS), PESEL (do za-
logowania), informacje o powierzchni 
gruntów, zasiewów, stosowanych nawo-
zach, itp. 

Pomoc i informacje na temat samo-
spisu można uzyskać pod numerem in-
folinii Urzędu Statystycznego - 22 279 
99 99. Pod tym numerem można także 
spisać się przez telefon. WBS w Rze-
szowie  uruchomił również dodatkowe 

linie telefoniczne z możliwością doko-
nania samospisu. Dla rolników z powia-
tu łańcuckiego są to numery telefonów 
– 517 555 998,  516 535 160. 

Obecnie spis prowadzony jest również 
przez rachmistrzów telefonicznych Urzę-
du Statystycznego oraz rachmistrzów te-
renowych, którzy ze względu na sytuacje 
epidemiologiczną w większości przepro-
wadzają wywiady drogą telefoniczną. 

W celu przeprowadzenia wywiadu 
spisowego rachmistrz dzwoni do respon-
denta z numeru tel. 22 666 66 62. 

W razie wątpliwości tożsamość rach-
mistrza można potwierdzić na infolinii 
spisowej pod numerami infolinii  podając 
nr jego identyfikatora. 

Więcej informacji o spisie można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Łańcut pod nr tel. 
733300341. 

 (iw)

Z wizytą u najstarszego 
mieszkańca gminy 

Gratulacje od  Gminy Łańcut                           Nie zabrakło urodzinowego tortu FOT. BERNADETA BRÓŻ 

Na zdjęciu pan Mikołaj z żoną, z którą w tym roku obchodził 77-lecie małżeństwa 

W związku z przypadającymi w dniach 1 i 20 października oraz 14 listopada 
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych oraz Europejskim i Ogólnopol-
skim Dniem Seniora składam wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życze-
nia z okazji ich święta. Życzę długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych 
rodzinnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich  
marzeń. Niech każdy dzień dostarcza Wam wielu radości i uśmiechu 
na twarzy

Prezes Stowarzyszenia 
Seniorów Gminy Łańcut „Aktywny Senior” 

Bogusława Falger 

Spotkanie Seniorów w Sadach

Potańcówkę poprzedził spacer alejkami obiektu

Seniorzy mogli skosztować różnych 
pyszności FOT. STOWARZYSZENIE „AKTYWNY SENIOR”

Trwa powszechny 
Spis Rolny 2020
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GMINA ŁAŃCUT Wspaniałą okazją 
do propagowania czytelnictwa było 
współtworzenie dziewiątej odsłony 
akcji Narodowe Czytanie 2020. 

Włączenie się do tej inicjatywy 
stało się kilkuletnią tradycją 
Szkoły Podstawowej w Ro-
góżnie. W tym roku odby-

ło się skromniej, bez specjalnych gości 
i w węższym gronie odbiorców ze wzglę-
du na czas pandemii. Najstarsi uczniowie 
wysłuchali fragmentów „Balladyny” Juliu-
sza Słowackiego – lektury zaproponowa-
nej przez Parę Prezydencką. Na początku 
uczestnicy wysłuchali fragmentu listu 
Prezydenta Andrzeja Dudy skierowane-
go do czytelników na tę okoliczność. Na-
stępnie zapoznali się z biogramem autora 
„Balladyny”, a później przenieśli się do 
czasów legendarnych w okolice jeziora 
Gopło za sprawą akcji dramatu. Lektora-
mi były nauczycielki: pani Lucyna Mazur 
i Barbara Kiełb oraz   grupa ósmoklasistów. 
Tekst tragedii romantycznego twórcy pre-
zentowano z podziałem na role, co uła-
twiło młodzieży odbiór tego klasycznego 
utworu. Przybliżone zostały dwie sceny – 
przybycie Kirkora do chaty ubogiej wdowy 
i zakochanie się za sprawą czarów w oby-
dwu siostrach oraz zbieranie malin w lesie 
przez Alinę z Balladyną i tragiczna śmierć 
młodszej dziewczyny. Dzięki włączeniu 
się do ogólnopolskiej akcji nasza szko-
ła zyskała kolejną pamiątkową pieczęć 
z Kancelarii Prezydenta RP, tym razem 
promującą „Balladynę”. Uczniowie zostali 
zachęceni do przeczytania całej tragedii, 
która znajduje się w spisie lektur obowiąz-
kowych. Najważniejszym celem  Narodo-
wego Czytania  było spotkanie młodego 
człowieka z wybitną polską literaturą. Ko-
lejną okazją do promowania czytelnictwa 
był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czyta-
nia, w który nasza szkoła włączyła się 29 
września. Dzień ten został ustanowiony 
z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 
roku. Na Patronkę tego święta wybrano 
Janinę Porazińską, a jego głównym celem 
jest propagowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Pani bibliotekarka 
Lucyna Mazur odwiedziła uczniów klas 
I – III, którym czytała fragmenty książek. 

W kl. I „Jacek, Wacek i Pankracek”, kl. II 
„Afryka Kazika”, kl. III „Ignacy i Mela na 
tropie złodzieja. Zagadka dębów rogaliń-
skich”. W klasach IV – VIII wybrane frag-
menty książek czytali uczniowie. W kl. IV 
Weronika Harpula „Charlie i fabryka cze-
kolady”, kl. V Magdalena Turek „Piękna 
i bestia”, kl. VI Emilia Dudzic „Pociągi jadą 
do taty”, kl. VII Martyna Kiełb „Srebrny 
miecz”, kl. VIII Łukasz Kruk „Dwie wieże”. 
Podczas akcji przypominaliśmy uczniom 
korzyści płynące z czytania i zachęcaliśmy 
do częstego sięgania po książkę. Inną ini-
cjatywą była I Międzynarodowa Edycja V 
Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czyta-
nie”. Do bicia rekordu w liczbie osób czy-
tających na przerwie przyłączyliśmy się 7 
października udowadniając, że sięgać po 
książkę można w każdej sytuacji i w każ-
dym miejscu. Czytających  w przerwach 
międzylekcyjnych nie zabrakło w sali 
lekcyjnej, na korytarzu, na schodach, na 
stołówce, na podwórku, na placu szkol-
nym czy pod dębem. Najmłodsi uczniowie 
mieli swoją strefę czytania, gdzie z uwagą 
wsłuchiwali się w treść książki prezen-
towanej przez wychowawcę. Starsi - ko-
rzystając z biblioteki - sięgali zarówno po 
lektury obowiązkowe, jak i po nowości 
wydawnicze. Było to ciekawe doświadcze-
nie. Po udanej akcji promującej czytelnic-
two wśród dzieci i młodzieży planujemy 
kolejne, nie tylko w październiku - Mię-
dzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkol-
nych. Zatem książki w dłoń!

Barbara Kiełb, Lucyna Mazur

CZĘSTOCHOWA/WADOWICE/ŁA-
GIEWNIKI W dniach 7-8 październi-
ka na Jasnej Górze w Częstochowie 
w ramach 100. rocznicy urodzin 
wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana 
Pawła II odbyła się XX Ogólnopolska 
Pielgrzymka Rodziny Szkół im Jana 
Pawła II. 

W pielgrzymce tej udział wzięli 
również uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Kraczkowej, którzy wraz 
z pocztem sztandarowym reprezentowali 
Gminę Łańcut, szkołę oraz parafię. Mło-
dzież w tych dniach podążała śladami 
miejsc, które były bliskie Janowi Pawłowi 
II.  W pierwszym dniu odwiedzili rodzin-
ne miasto naszego papieża – Wadowice, 
w którym to zwiedzali dom rodzinny 
Karola Wojtyły, gdzie mieszkał i wycho-
wywał się. Następnie Bazylikę, w któ-
rej się modlił, był ochrzczony i wzrastał 
w wierze. Nie zabrakło również słynnych 
papieskich kremówek. Po zwiedzaniu ro-
dzinnego miasta młodzież udała się do 
autokaru, a następnie wyruszyła na Jasną 
Górę. W Częstochowie uczniowie wraz 
z opiekunami udali się do domu pielgrzy-
ma, gdzie mieli zakwaterowanie. Wieczo-
rem wszyscy udali się do Bazyliki przed 
obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i uczest-
niczyli w Apelu Jasnogórskim. Po apelu 
uczniowie wrócili do swoich pokoi na 
spoczynek nocny. Drugi dzień pielgrzym-

ki rozpoczęli od wspólnego śniadania. Po 
śniadaniu udali się wraz pocztem sztan-
darowym do recepcji gdzie otrzymali pa-
miątkowe upominki a jedna z uczennic 
szkoły odebrała nagrodę z Ogólnopol-
skiego konkursu na znaczek pielgrzymki. 
Uroczyste obchody 100. – rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II rozpoczęły się przywi-
taniem wszystkich przybyłych gości wraz 
z pocztami sztandarowymi. O godzinie 11 
miała miejsce uroczysta msza święta któ-
rej przewodniczył ks. bp. Antoni Długosz 
przyjaciel dzieci i młodzieży. W czasie 
mszy świętej miało miejsce zawierzenie 
Matce Bożej wszystkich szkół noszących 
imię Jana Pawła II oraz odczytanie listu 
prezydenta Andrzeja Dudy skierowane-
go do dzieci, młodzieży, wychowawców, 
nauczycieli oraz rodziców należących do 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II podtrzy-
mujących to duchowe dziedzictwo, jakim 
jest nauczanie naszego wielkiego Papieża. 
Po zakończonych uroczystościach ostat-
nim etapem pielgrzymki było odwiedze-
nie Centrum Jana Pawła II w Krakowie 
oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. Tam też można było się 
spotkać z misjonarzem z Brazylii, który 
opowiedział o swojej pracy. W imieniu 
uczniów naszej szkoły chcemy podzięko-
wać panu wójtowi gminy Łańcut i radnym 
za wsparcie finansowe oraz pani dyrektor 
naszej szkoły za okazane wsparcie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kraczkowej

W Centrum Kultury Gminy Łańcut trwa informatyzacja bibliotek. - W styczniu 
2021 roku planujemy uruchomić komputerową wypożyczalnię. To będzie duże 
ułatwienie dla czytelników. Każdy dostanie swoją kartę biblioteczną - mówi 
Justyna Paszkiewicz, p.o. dyrektor CKGŁ FOT. CKGŁ

XX Ogólnopolska Pielgrzymka 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

Uczniowie odwiedzili m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
FOT. SP KRACZKOWA

Akcje czytelnicze 
w Rogóżnie

Podczas Narodowego Czytania 2020 FOT. SP ROGÓŻNO

Akcje czytelnicze odbywały się też 
na podwórku 
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GMINA ŁAŃCUT Mimo, iż sytuacja 
epidemiologiczna w naszym regio-
nie jest trudna, nadal  realizowane 
są zajęcia w ramach projektu pn.: 
„Interaktywni – Kompetentni-Pro-
fesjonalni – program wsparcia szkół 
w Gminie Łańcut”. 

Zajęcia przerwane 12 marca na 
mocy Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 mar-
ca 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 zostały wznowione 
w bieżącym roku szkolnym. Zachowu-
jąc wymagane zasady bezpieczeństwa, 
w znacznie utrudnionych warunkach 
sanitarno-epidemiologicznych, zarówno 
nauczyciele prowadzący, jak też uczest-
nicy poszczególnych rodzajów zajęć, 
doskonale radzą sobie w dalszym zdo-
bywaniu kompetencji kluczowych, zwią-
zanych m.in. z: porozumiewaniem się 
w językach obcych, rozwijaniem zdolno-
ści matematycznych, informatycznych, 
naukowo-technicznych, umiejętnością 
uczenia się oraz przedsiębiorczością, 
a także rozwijaniem postaw społecznych 
i obywatelskich. Warto tu zaznaczyć, że 
246 uczniów (139 dziewcząt i 107 chłop-

ców) uczestniczących w zajęciach pro-
jektowych w roku szkolnym 2018/2019, 
nabyło już wymagane kompetencje po-
twierdzone znacznym przyrostem wie-
dzy i końcową oceną pozytywną. Byli to: 
Młodzi Odkrywcy z eksperymentalnych 
kół fizyczno-geograficznych, Przyjaciele 
Nauki z eksperymentalnych kół biolo-
giczno-chemicznych, Mistrzowie Języka 
z kół języka angielskiego z wykorzysta-
niem TIK, Miłośnicy Świata Cyfrowego 
z kół informatycznych oraz Praktyczni 
i Przedsiębiorczy z kół matematycznych 
wszystkich szkół podstawowych naszej 
gminy. Niestety niektórzy z uczestników, 
tj. uczennice i uczniowie klas ósmych, 
ze względu na pandemię koronawirusa 
przerwali w marcu br. udział w Projek-

cie. Pod okiem wysoko wykwalifikowa-
nych, przeszkolonych w ramach Projektu 
nauczycieli, wiedzę i nowe umiejętno-
ści w zakresie kluczowych kompetencji 
nadal zdobywają dziewczęta i chłop-
cy w kołach: Mali Poligloci, Tropiciele 
Przyrody, Kreatywne Cyberludki, Cyfer-
ki pod lupą, English na co dzień, Młodzi 
Naukowcy, Myszk@, Mistrzowie Języka, 
Przyjaciele Nauki, Miłośnicy Świata Cy-
frowego, Praktyczni i Przedsiębiorczy. 
Dzięki zakupionym dla szkół pomocom 
naukowym, zaangażowaniu kadry peda-
gogicznej i stosowanym innowacyjnym, 
aktywizującym metodom nauczania, 
uczniowie zdobywają wiedzę przede 
wszystkim na drodze eksperymentów. 
Uczą się tak ważnych w dzisiejszym świe-

cie zasad bezpiecznego poruszania się 
w cyberprzestrzeni oraz korzystania ze 
sprzętu komputerowego i innych mobil-
nych narzędzi cyfrowych.

Małgorzata Hadław

ROGÓŻNO Dzięki współpracy dyrektor Barbary 
Wiśniewskiej, dyrektora Centrum Oświaty Woj-
ciecha Dudka oraz zaangażowaniu wójta gminy 
Jakuba Czarnoty nasza placówka wzbogaciła się 
o kompleksowe zestawy pomocy dydaktycznych 
oraz sprzęt do pracowni fizycznej, chemicznej, 
biologicznej i geograficznej.

Gmina Łańcut otrzymała prawie 40 tys. zł z rezerwy 
subwencji oświatowej dla naszej szkoły. Z pienię-

dzy uzyskanych z projektu zostały zakupione pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy progra-
mowej z przedmiotów przyrodniczych. Liczny sprzęt 
laboratoryjny, szkło do doświadczeń, odczynniki, 
mierniki, modele, plansze dydaktyczne, multimedial-
ne programy dydaktyczne i monitor interaktywny – to 
niektóre z pomocy pozwalających na prowadzenie in-
teresujących i kreatywnych lekcji. Dzięki nim uczeń za-
angażowany wielozmysłowo łatwiej zapamiętuje treści 
i utrwala trudne zagadnienia.  SP Rogóżno

GMINA ŁAŃCUT Kurs komputerowy 
był kolejnym szkoleniem z cyklu bez-
płatnych spotkań, które odbywają się 
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wysokiej w ramach realizowanego 
przez Gminę Łańcut projektu „Uni-
wersytet Samorządności”. 

Przypomnijmy, że projekt składa się z dwóch etapów. 
W pierwszym, zrealizowanym w ubiegłym roku, wy-

posażona i wyremontowana została remiza OSP. II etap 
to przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń, na które Gmi-
na otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł 
z budżetu Województwa Podkarpackiego. Dotychczas 
odbyły się trzy szkolenia - z zakresu produktu tradycyj-
nego i ekologicznego, programu „Czyste Powietrze” oraz 
kurs komputerowy. Ze względu na epidemię ponownie 
przeniesione zostało ostatnie szkolenie – z dotacji ze 
środków publicznych (NGO).  (iw)

Interaktywni- Kompetentni- Profesjonalni w czasie epidemii

W ramach projektu prowadzone są cieka-
we doświadczenia   FOT. ARCHIWUM PROJEKTOWE 

Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez eksperymenty 
Zakończenie zajęć projektowych planowane jest na gru-
dzień bieżącego roku

Na trzecim szkoleniu „Uniwersytetu Samorządności” 
uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak korzystać z Internetu 

FOT. BERNADETA BRÓŻ

Za nami kolejne 
bezpłatne szkolenie

40 tys. zł na nowoczesne pomoce dydaktyczne 

Fundusze pozyskane przez Gminę Łańcut 
umożliwiły kompleksowe wyposażenie 
pracowni przyrodniczych 

Nauczyciele łącząc nowoczesność z tradycją wykorzy-
stują metody badawcze - obserwacje i doświadcze-
nia, sprawiając, że odkrywanie świata przez dzieci i 
młodzież jest atrakcyjne FOT. SP ROGÓŻNO 
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GMINA ŁAŃCUT Uczennice klasy 
VIII b Antonina Głowiak, Klara Kuź-
niar, Justyna Sienkiewicz ze Szkoły 
Podstawowej im. św. Jana Bosko 
w Wysokiej odniosły swój duży 
sukces w ogólnopolskim konkursie 
Ministerstwa Finansów „Finansoak-
tywni. Misja: Planujemy Budżet”. 

Zadanie polegało na stworzeniu projek-
tu inwestycji realizowanej w ramach 

budżetu partycypacyjnego oraz wypro-
mowaniem go w szkole lub środowisku 
lokalnym. Młodzież pod opieką pani Ka-
tarzyny Wrony-Bar zaplanowała stwo-
rzenie kina plenerowego jako sposobu na 
nudę. W ramach przedsięwzięcia został 
opracowany budżet inwestycji, przygoto-
wana została gazetka szkolna poświęco-
na podejmowanym działaniom, uczest-
nicy konkursu nagrali film promujący 
przedsięwzięcie. Projekt został zaprezen-
towany społeczności szkolnej podczas 
kampanii. Praca została wysłana do 
komisji konkursowej w Warszawie. Ka-
pituła konkursu „Finansoaktywni” wy-
brała 10 najlepszych projektów spośród 
118 zgłoszeń, wpisujących nasz projekt 
„KINO PLENEROWE – ALTERNATYWA 
NA NUDĘ” na pierwsze miejsce. Dzięki 
udziałowi w programie uczniowie dowie-
dzieli się m.in. jak duże znaczenie ma bu-
dżet – od osobistego i rodzinnego, aż po 
budżet państwa oraz w jaki sposób mo-
żemy decydować o wydatkach w naszym 

miejscu zamieszkania. Patronat honoro-
wy nad tegoroczną edycją objął Minister 
Edukacji Narodowej.  SP Wysoka 

WYSOKA 5 października dzieci z gru-
py Żabki z  Przedszkola Publicznego 
działającego przy Zespole Szkolno 
–Przedszkolnym w Wysokiej wzięły 
udział w jesiennej edycji ogólnopol-
skiej akcji ,,Pola Nadziei”na rzecz 
opieki paliatywnej i hospicyjnej nad 
ciężko chorymi i ich rodzicami. 

Nasze przedszkole przyłączyło się do 
akcji sadzenia żonkili – tworzenia pól 

nadziei. Ma ona charakter symboliczny, 
a jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej 
oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 
potrzeby osób chorych. Akcja integru-
je osoby, które chcą jak my włączać się 
w dzieło pomocy hospicjum. Cebulki 
żonkilowe zasadzone przez nas jesie-
nią odrodzą się na wiosnę i rozkwitną 
w naszym ogrodzie. Żonkile są między-
narodowym symbolem nadziei. Przy-
pominają nam o ludziach cierpiących, 
oczekujących naszej pomocy i opieki 
w trudnym okresie odchodzenia z tego 
świata.

Grażyna Bytnar

GŁUCHÓW Pierwsze zajęcia w ra-
mach projektu „Tradycja łączy poko-
lenia” za nami. 

Podczas spotkań dzieciom przekazy-
wana jest wiedza na temat dawnych 

zwyczajów, obrzędów, życia na pol-
skiej wsi. Pracownicy Ośrodka Kultu-
ry w Głuchowie i członkowie zespołu 
śpiewaczego „Nasturcje” opowiedzieli 

już o tradycyjnym stroju ludowym (za-
równo damskim jak i męskim). Został 
zaprezentowany także filmik z wyko-
nania lalki w stroju ludowym przez 
panią Beatę Babiarz - zachęcono dzie-
ci do przygotowania takiej w domu. 
Na koniec, po prezentacji piosenek lu-
dowych dzieci uczyły się jednej z nich 
- „Wiejska dziewczyno”. Podczas dru-
gich warsztatów przy zaostrzonym 

reżimie sanitarnym zespół śpiewaczy 
„Nasturcje” wspólnie z członkami Gru-
py Inicjatywnej „Na ludowo” przeka-
zywali wspomnienia z czasów własnej 
młodości - opowiadali o trudach co-
dziennego życia (pracy na roli, siano-
kosach, żniwach), ale zarazem opi-
sywali uroki wiejskich pejzaży, gdzie 
na łąkach stały okazałe kopki siana, 
a zboże po wykoszeniu układane było 

w mandele. W oddali widniał młyn, 
a domy kryte strzechą otoczone były 
drewnianym płotem, zaś idąc do pracy 
w pole słychać było gwar i śmiech. Pod-
czas warsztatów dzieci obejrzały filmik 
z przygotowania tradycyjnych prozia-
ków, które w obecnym czasie wracają 
na nasze stoły. Miały także okazję spró-
bować takich rarytasów.  

OK Głuchów

Sukces uczennic z Wysokiej 
w ogólnopolskim konkursie „Finansoaktywni”

Ze względu na aktualną sytuację epide-
miczną w kraju wyjazd na dwudniową 
wycieczkę do Warszawy i odbiór nagród 
został odwołany, a uroczysta Gala odbę-
dzie się zdalnie FOT. SP WYSOKA 

Pola Nadziei

 
Akcja jest 

organizowana przez 
Fundację Podkar-
packie Hospicjum 
dla Dzieci  FOT. PP WYSOKA 

,,Gdziekolwiek jesteś, możesz wspólnie z Nami  ukorzenić w sercu ideę pomocy 
chorym”

„Tradycja łączy pokolenia” 

Nie mogło zabraknąć nauki pieśni ludowych Dziewczynki miały okazję popróbować, w jaki sposób i jak długo trzeba 
ubierać się we wszystkie elementy ludowego stroju FOT. OK. GŁUCHÓW
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DZIĘGIEL RYSUJE

GMINA ŁAŃCUT 9 października 
w Kraczkowej odbyło się kolejne 
spotkanie, działającej już 17 lat Gru-
py Twórczej Inspira�o. 

Grupa Inspiratio - wcześniej Koło Po-
etów Gminy Łańcut zawiązało się 

przy kraczkowskim ośrodku kultury 
z inicjatywy działającego tu Klubu Senio-
ra. Z biegiem czasu grupa pozyskała wie-
lu nowych twórców ukazujących się nie 
tylko w poezji ale i wielu innych dziedzi-
nach sztuki. Pamiętając o mocnych fun-
damentach, jakie zapewnili nam kracz-
kowscy poeci postanowiliśmy poświęcić 
to jesienne spotkanie ich poezji. Wielu 
z nich odeszło już od nas na zawsze. Są też 
osoby, które ciągle tworzą, ale wiek i cho-
roby nie pozwalają im na udział w spo-
tkaniach grupy. Ze względu na panującą 
i nasilającą się pandemię ograniczyliśmy 
liczbę uczestników spotkania i oczywi-
ście zachowaliśmy ścisły reżim sanitar-
ny. W spotkaniu uczestniczyli: Karolina 
Szyszka - poetka z Kraczkowej, Szymon 
Halko -poeta z Rzeszowa, Jolanta Mich-
na -twórczyni z Wysokiej, Maria Fleszar 
-pisarka, regionalistka z Soniny, Urszula 
Pantoła -prezes Grupy Twórczej Inspira-
tio oraz Maria Józefczyk i Teresa Pecuch, 
recytatorki, które są również przedstawi-
cielkami kraczkowskiego Klubu Senio-
ra. Prezentowana poezja przeniosła nas 
na chwilę do spokojnego świata pełnego 
piękna, barw, dobrych emocji i zadumy. 

Dominowały jesienne tematy. Pobudzo-
ne słowami wierszy w naszej wyobraźni 
rozkwitały wspaniałe krajobrazy, nie-
zwykłe opisy przyrody rodzimych kracz-
kowskich miejsc i urokliwych łańcuckich 
okolic. Wspominając 42. rocznicę wyboru 
na stolicę papieską Karola Wojtyły były 
także wiersze poświęcone naszemu wiel-
kiemu rodakowi, jak i wiele poezji pa-
triotycznej. Kraczkowscy poeci stworzyli 
bardzo dużo wierszy o tych tematykach. 
Wiele tomików poezji poświęconej Jano-
wi Pawłowi II stworzyła Janina Peszko. 
Jej wiersze dotarły do papieża i poetka 
odebrała za nie podziękowania oraz pa-
pieskie błogosławieństwo. Prezentowali-
śmy także wiersze najstarszych naszych 
członkiń: poezję patriotyczną Wiktorii 
Michna, pełne radości życia i zachwytu 
nad przyrodą wiersze poetki i malarki 
ludowej Heleny Magryś. Czytaliśmy tak-
że  fragmenty opowieści „Z wiatrem i pod 
wiatr” autorstwa śp. Anny Kisała. Pisarka 
i poetka  opowiada o swoim, niełatwym 
ale bardzo ciekawym  życiu wspomina-
jąc czasy młodości i II wojny światowej. 
Było bardzo ciekawie. Ustaliliśmy, że 
przy okazji następnych naszych spotkań 
będziemy starali się przybliżyć sylwet-
ki twórców naszej grupy, prezentując 
ich kolejno w cyklu pt. „Poetycki fotel”. 
W swych prezentacjach nie zapomnimy 
i o tych, którzy wyrażają swój talent po-
przez malarstwo, fotografię, rzeźbę czy 
muzykę. Urszula Pantoła

Jesienne spotkanie z poezją 
w Kraczkowej 

Takie spotkania 
zawsze bogacą 
i niosą w sobie 
wiele wartości
FOT. GRUPA TWÓRCZA INSPIRATIO

RZESZÓW W dniu 21.09.2020 r. 
w Teatrze Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, na dużej scenie odbył 
się niezwykły muzyczno-poetycki 
koncert zespołu Freeborn Brothers 
zatytułowany „Ogród Leśmiana”. 

Było nam bardzo miło kiedy Grupa 
Twórcza Inspiratio otrzymała od ze-

społu zaproszenie na to jedyne w swoim 
rodzaju wydarzenie. Jak wiemy członka-
mi zespołu, który odnosi już międzyna-
rodowe sukcesy są utalentowani muzycy 
z naszego województwa, jak również gmi-
ny Łańcut. Zespół powstał w 2013 r. roku 
i każdy jego występ to wielka dawka dobrej 
energii, to rytmy porywające do radości 
i zabawy, ale także dopracowane literac-
ko, niebanalne, artystyczne teksty pisane 
przez Nikodema i Mateusza. To naprawdę 
znakomity poziom muzyczny. Ich koncer-
ty to przemyślane choć niereżyserowane, 
spontaniczne widowiska muzyczne, które 
wprost magicznie pociągają publiczność. 
Freeborn Brothers ma bardzo wielu fa-
nów a ich muzyka - jak sami z humorem ją 
określają: „bałkańsko–cygańsko–folkowe 
rytmy” podkręcone rockowym brzmie-
niem nie tylko wpadają w ucho ale dają 
dużo szersze artystyczne doznania. Muzy-
cy wplatają w swe występy także elementy 
teatralne i niezaprzeczalnie ukazują swe 
aktorskie talenty. Wykorzystują też mu-
zykę klasyczną. Docierając do ogromnego 
bogactwa różnych odmian muzycznych, 
które wzajemnie uzupełniają się, mieszają, 
przenikają muzycy tworzą bardzo wyrazi-
sty, plastyczny obraz. To muzyka niepo-
wtarzalna, inteligentna, znakomicie tech-
nicznie dopracowana. Byliśmy ogromnie 
ciekawi jak zaprezentują poezję Leśmiana. 
Poeta w swej twórczości wykorzystywał 
wiele elementów fantastycznych zaczerp-
niętych z ludowego folkloru. Ukazywał 
magiczne światy z pogranicza jawy i snu, 
pełne tajemnych mocy, które władały 
przyrodą, miłością i śmiercią. Można było 
spodziewać się, że zespół nada trochę 
ożywczego powiewu dla może zapomnia-
nych choć bardzo oryginalnych wierszy. 
Koncert w teatrze z pewnością przekro-
czył nasze wyobrażenia. Baśniowa, filo-

zoficzna, bardzo ciekawa, międzywojenna 
poezja Leśmiana, połączona z fantazją, 
wrażliwym odczuwaniem poezji i wspa-
niałym opracowaniem muzycznym wy-
konawców stworzyła ogromnie spójną ca-
łość. Muzycy z pewnością czuli, że teksty 
Leśmiana bardzo współgrają z ich muzyką 
i z ogólnym charakterem zespołu, dlatego 
właśnie po nie sięgnęli. Odczucia zawie-
szenia pomiędzy jawą a snem potęgowały 
światła i dekoracje teatralnej sceny – na 
której rozkwitł prawdziwy tajemniczy, 
niesamowity ogród - doskonale wpaso-
wany w klimat koncertu. Ogromna ener-
gia z jaką muzycy opracowali i prezento-
wali teksty bardzo pobudziła i ożywiła 
niezwykłe Leśmianowskie światy. Myślę, 
że sam ich twórca, mistrz Leśmian byłby 
ogromnie zadowolony podziwiając ten 
swoisty, znakomity, jedyny w swoim ro-
dzaju spektakl. Członkowie Grupy Twór-
czej Inspiratio, którą reprezentowali poeci: 
Karolina Szyszka, Jolanta Michna, Szymon 
Halko i Urszula Pantoła szczerze gratulu-
ją zespołowi Freeborn Brothers. Jesteśmy 
ciągle pod wielkim wrażeniem koncertu 
i ogromnie dziękujemy za wspaniałe prze-
życia. Muzycy zostali nagrodzeni wielkimi 
naprawdę zasłużonymi brawami. Koncert 
dofinansowany był przez Narodowe Cen-
trum Kultury w ramach projektu „Kultura 
w sieci”.  Urszula Pantoła

Czekamy na kolejne artystyczne odsłony 
Freeborn Brothers a tych, którzy baśnio-
wego koncertu nie słyszeli kierujemy do 
posłuchania i obejrzenia retransmisji pod 
adresem: www.lesmian.online/?page_
id=492 FOT. ARCHIWUM FREEBORN BROTHERS  

Zespół tworzą: Nikodem Soszyński z Kosiny, Arkadiusz Hawro z Kraczkowej, Ma-
teusz Pleśniak z Błażowej, Krzysztof Pasieka z Głogowa Małopolskiego i Krzysztof 
Rakoczy z Rzeszowa

Grupa Twórcza Inspira�o na koncercie 
zespołu Freeborn Brothers 
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1września 1939 r. miałyśmy iść do 
szkoły. Moje starsze siostry i ja, 
która miałam 8 lat. O godzinie 
4-tej rano coś bardzo groźnie za-

hurgotało. Na niebie było jeszcze bardzo 
ciemno, gdy rodzice nas pobudzili, że 
coś strasznego wydarzyło się w Polsce. 
Dokładnie widać było jak duże czarne 
samoloty przelatywały przez naszą ko-
lonię i jak coś spadło na naszą szkołę, 
do której chodziliśmy na stacje kolejo-
wą i kościół. Widzieliśmy jak straszne 
kłęby dymu unosiły się w niebo hukiem 
i ogniem. Czekaliśmy do rana, aby do-
wiedzieć się co się stało. Było u nas takie 
małe radio na słuchawki, którego tato 
słuchał i powiedział do mamy, że wojna 
się zaczęła i że bombardują miasta pol-
skie. Nie wiedziałam jeszcze wówczas co 
to znaczy wojna.Rodzina nasza liczyła 10 
osób. Najstarszy brat Jan miał 18 lat i na-
leżał do strzelców – to była taka organi-
zacja młodzieżowa – Junaki. Najmłodsze 
dzieci miały 4 – 6 lat.Do szkoły już od tej 
pory nikt nie chodził. Pracowaliśmy na 

gospodarstwie rolnym, gdyż ojciec był 
inwalidą wojennym z I wojny światowej i 
osiedlił się we wsi Zasieczne, poczta Za-
dwórze, powiat Przemyślany woj. Tarno-
pol. Tam mieszkaliśmy do 10 lutego 1940 
r. W tymże dniu bardzo rano, o godz.5-
-tej przyszli do nas jacyś ludzie. Było to 
wojsko rosyjskie z ukraińcami i zarzą-
dzili, że za godzinę mamy być gotowi do 
wyjazdu. Nie było żadnych tłumaczeń, 
było bardzo zimno, mróz i śnieg. Nie 
wolno nam było nic zabrać, tylko tyle 
co się ubrać. Jechaliśmy gdzieś  bardzo 
daleko; bo nasza stacja kolejowa była już 
nieczynna. Okazało się, że całą naszą 
kolonię wywozili, bo widzieliśmy się w 
transporcie. Na jakiejś stacji załadowano 
nas w pociąg towarowy i tak jechaliśmy 
4 dni przez Polskę. Dalej przeładowano 
nas na transport rosyjski towarowy i tak 
jechaliśmy cały miesiąc. Gdy zaczęła się 
dalsza podróż saniami zaczęły dziać się 
straszne rzeczy: choroby, psychozy, bo 
były matki mające małe dzieci, a nie było 
warunków do życia, mężowie zaś byli na 
wojnie. Małe dzieci umierały każdego 
dnia i każdej nocy. Również starsi ludzie 

bardzo chorowali i umierali. W wago-
nach były warunki okropne, brak wody 
do picia. Jedynie pociąg zatrzymywał się 
w wyznaczonych punktach, wówczas 
przynoszono nam zupę i trochę wody. W 
wagonach nie było ustępów, w podłodze 
była wyrżnięta dziura i tam trzeba było 
się załatwiać. Ludzi było pełniutki wa-
gon. Wagony były pozamykane na kłód-
ki i na każdej stacji liczyli ludzi żywych 
i umarłych. Były w wagonach porobio-
ne z desek prycze i tak siedzieliśmy na 
nich i spali. Było bardzo zimno i brudno.
Gdy dojechaliśmy na Syberię brakło już 
małych dzieci i staruszków, którzy po-
umierali. Na Syberii było bardzo zimno. 
Po oddzieleniu nas – starsze rodzeń-
stwo wywieźli do ciężkich prac, a kale-
ki i dzieci młodsze pracowały na miej-
scu, przy wyrabianiu mioteł i drzewie. 
Każdego ranka przychodził do nas taki 
człowiek, który nazywał się komandzir i 
liczył nas. Musieliśmy stać na baczność, 
a gdy ktoś był chory i nie mógł stać to 
był bity, wyzywany i za karę wywozili 

na Kamczatkę. Dziewczyny, które sobie 
upatrzył, musiały iść z nim tam gdzie 
chciał, a w przeciwnym wypadku łamał 
im ręce i wsadzał do więzienia, które na-
zywało się ciurma. Rozpacz, głód, cho-
roby, ziąb, choroby zakaźne, wszy i inne 
pasożyty, które oblegały miejsca owło-
sione to wszystko nękało ludzi. Pewnego 
razu mama wysłała mnie wraz z młod-
szą siostrą do drugiej wioski, abyśmy 
przyniosły coś do jedzenia, a nie wolno 
było nikomu nigdzie wychodzić. Ponie-
waż ja byłam jeszcze mała, sądziła mat-
ka, że nie spotka mnie za to kara. Jednak 
po powrocie spotkało mnie to najgorsze. 
Wsadził mnie do tej ciurmy, przyniósł 
wiadro wapna i kazał abym pomalowała 
nim podłogę, a gdy wyschnie abym umy-
ła i znów kazał malować i myć tak trwało 
to przez całą noc i cały dzień. Nie pamię-
tam jak to się skończyło, lecz pamiętam, 
iż bardzo długo bolały mnie po tym wap-
nie ręce. Również i matkę bardzo zbił, 
owinął na swoją rękę mamy warkocz i 
uderzył nią po ścianie i drzwiach. Nasze 
okrutne cierpienia trwały do 1943 roku. 
Potem coś się zmieniło, wolno nam było 

wyjechać gdzie indziej z tej tajgi. Było to 
koło Nowego Sybirska koło Bajkału. Po-
tem wyjechaliśmy do Ałtajskiego Kraju – 
też Syberia, tylko że tam były kołchozy. 
Mogliśmy pracować przy ziemniakach, 
burakach cukrowych, co dawało więk-
szą szansę na przeżycie. W tym czasie 
zaczęła się tworzyć Armia Polska. Wszy-
scy chłopcy i dziewczęta chcieli dostać 
się do wojska. Z naszej rodziny poszedł 
tylko brat Jan. Reszta z nas była za mło-
da i takich nie przyjmowali. Działo się to 
wiosną 1943 roku. Mama nasza wycień-
czona, schorowana zmarła w szpitalu w 
Bawnaule. Pojechaliśmy do miasteczka 
pochować matkę. Ojciec nie mógł poje-
chać, gdyż sam był ciężko chory. Poje-
chała siostra Paulina, Zofia i ja Katarzy-
na. W szpitalu w piwnicy nie poznałyśmy 
naszej matki. Ale był tam jakiś człowiek, 
co miał na liście zmarłych i numery. Wy-
dawał zmarłych rodzinom po numer-
kach. I tak odszukaliśmy i naszą matkę. 
Zaniosłyśmy ją na cmentarz i tam same 
wykopałyśmy jej grób i pochowaliśmy ją 
bez odzieży i bez trumny. Wróciliśmy do 
domu, gdzie zastałyśmy zrozpaczone-

go ojca. Tak żyliśmy do jesieni. Siostra 
Paulina pracowała przy burakach cukro-
wych i razu pewnego wyniosła nam 2 
buraki, za co spotkała ją bardzo surowa 
kara. Była wiązana powrozami i z innymi 
skazanymi gnali ich tak daleko do wię-
zienia. Oni jechali na koniach, a więź-
niowie byli ciągnięci, wywracali się, bo 
brakowało im sił by zdążyć za końmi.W 
jesieni 1943r. po śmierci matki, brat był 
wówczas na wojnie, siostra w więzieniu 
spotyka nas druga tragedia umiera nasz 
ojciec. Zostajemy bez rodziców. Siostra 
Genowefa, ja i młodsze rodzeństwo. Ojca 
pochowaliśmy sami. Było to niedaleko w 
takich małych brzózkach. Wykopaliśmy 
grób i tak jak matkę bez trumny pogrze-
baliśmy. Najstarsza siostra Genowefa od 
tej chwili była nam ojcem i matką. Gdy 
nieraz nas szukała to zawsze odnajdy-
wała na grobie ojca. Ja wraz z młodszym 
bratem Józefem paśliśmy krowy. Dwie 
młodsze siostry pasły świnie i tak żyli-
śmy w strasznej nędzy i biedzie. 

Ciąg dalszy  w następnym numerze

Katarzyna Zyga, Handzlówka

Wspomnienia 
z dzieciństwa…

Apelujemy do Sybiraków i ich rodzin o zachowanie pamiątek, a także 
utrwalenie informacji o tych wydarzeniach. Przeżycia syberyjskie sta-
nowią przestrogę dla przyszłych pokoleń, że brak poszanowania, prawa, 
kultury prowadzi do utraty niepodległości. Pochylmy głowy nad losem 
wygnańców wyrwanych ze snu krzykiem, przekleństwami, biciem, wy-
pędzonych z domów, i pozbawionych dorobku całego życia. Więzionych 
tygodniami w nieludzkich warunkach, ciągle dalej i dalej, a później po-
niżani fizycznie i psychicznie, odzierani z ludzkiej godności i głodzeni. 
Pozbawieni nadziei, rozdzieleni z najbliższymi, i doprowadzeni do osta-
teczności, zakatowani w syberyjskich łagrach.Setki tysięcy pozostało już 
na wieki na tamtej ziemi. Aby uczcić obchodzony w tym roku 17.09 2020 
Dzień Sybiraka, Biblioteka Publiczna w Handzlówce postanowiła przypo-
mnieć że posiada w swoich zbiorach wspomnienia spisane przez handz-
lowską Sybiraczkę Katarzynę Zyga.

Marta Preizner 

Przed nami 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych, który co roku stwarza okazję 
do refleksji, wspomnień i modlitwy za najbliższe osoby. Jak mówił ks. Jan Twar-
dowski „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”  FOT. BERNADETA BRÓŻ 

Syberia - to kraina dzika,
Syberia - to okrutny cios.

W człowieczy los tu nikt nie wnika,
Syberia - to tułaczy los.

frag. pieśni pt. „Syberia. My, polscy wygnańcy”

Podolanka – Sybiraczka Katarzyna 
Zasieczne 10. II 1940 r.1



16 październik 2020

Boisko w Handzlówce gotowe. - Obiekt w Handzlówce jest ostatnim z pięciu boisk 
wybudowanych przez gminę dzięki środkom pozyskanym w ramach programu 
„Sportowa Polska”.  Boisko na co dzień będzie służyć przede wszystkim uczniom 
szkoły podstawowej, ale zgodnie z regulaminem przyjętym we wrześniu przez Radę 
Gminy Łańcut będzie dostępne też dla osób spoza szkoły – zaznacza wójt Jakub 
Czarnota FOT. BERNADETA BRÓŻ 

GMINA ŁAŃCUT  19 października 
Sportur Gmina Łańcut rozpoczął 
kolejny sezon rozgrywkowy podkar-
packiej 2 ligi mężczyzn w siatkówce.  

Nasz zespół został mocno przebudo-
wany w przerwie wakacyjnej. Cieszy 

fakt iż wracają do nas zawodnicy, którzy 
byli wypożyczeni przez ostatnie lata. Na-
szym pierwszym przeciwnikiem w roz-
grywkach ligowych była drużyna SST 
Lubcza Racławówka II, która od lat zaj-
muje czołowe miejsca. Wiedzieliśmy, iż 
czeka nas ciężki mecz i musimy dać z sie-
bie wszystko, tym bardziej że gramy na 
wyjeździe. Nasze przeczucia sprawdziły 
się bardzo dobrze, gdyż już w pierwszym 
secie gra była wyrównana i żadna z dru-
żyn nie mogła wejść na kilkupunktowe 
prowadzenie. Ostatecznie Sportur wygrał 
cały mecz 1:3 (25:19, 13:25, 23:25, 22:25). 

Trzeba zaznaczyć, że przygotowania 
do nowego sezonu szły pełną parą. 26 
września 2020 roku na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Albigowej odbył 
się turniej siatkówki o Puchar Wójta 
Gminy Łańcut. W tym roku gościli-
śmy drużyny, które biorą udział w roz-
grywkach Podkarpackiej 2 ligi męż-
czyzn Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Związku Piłki Siatkowej. Punktualnie 
o godzinie 9:00 dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Albigowej, pan Adam Hoły 
wraz z prezesem SST Sportur Przemy-
sławem Tajchman rozpoczęli oficjal-
nie rozgrywki. W turnieju brały udział 

4 drużyny, które rywalizowały ze sobą 
systemem każdy z każdym na jednym, 
centralnym boisku. Już pierwsze me-
cze pokazały, iż turniej będzie ciekawy, 
a rywalizacja bardzo zacięta. Pomimo 
mocnej walki na boisku atmosfera poza 
nim była miła i przyjazna. Pozom roz-
grywek był wysoki, szczególnie cieka-
wy i zacięty okazał się ostatni mecz, 
który decydował o zajęciu 1 miejsca. 
Zwycięską ręką z tego pojedynku wy-
szła drużyna SST Lubcza Racławówka, 
która była w tym dniu bardzo dobrze 
dysponowana co potwierdza komplet 
zwycięstw. W trakcie turnieju wszyst-
kim zawodnikom zapewniony został 
poczęstunek, za który dziękujemy re-
stauracji „Kraina Smaków” z Łańcuta. 
Końcowa klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 1 miejsce: SST Lubcza Ra-
cławówka, 2 miejsce: AZS UR Rzeszów, 
3 miejsce: SST Sportur Gmina Łańcut 
4 miejsce: TKF Anilana Rakszawa. Po 
zakończonych rozgrywkach wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminę Łańcut. W imieniu Wójta 
Gminy Łańcut, który z przyczyn nieza-
leżnych nie mógł pojawić się na turnie-
ju nagrody wręczyli Radni Rady Gminy 
Łańcut, Wiesław Wilk i Marcin Kisała. 

18 października natomiast zwycię-
żyliśmy w Towarzyskim Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Prezesa TKF Rak-
szawa.

Przemysław Tajchman

WYSOKA Począt-
kiem października 
miał miejsce Tur-
niej o Puchar Wój-
ta Gminy Łańcut 
w tenisie ziemnym. 
W zawodach zorga-
nizowanych przez 
Gminę Łańcut oraz 
klub Orzeł Wysoka 
uczestniczyli zawod-
nicy z terenu gminy 
i miasta Łańcuta.

(iw)

Turniej tenisa o puchar wójta

Finaliści oraz półfinaliści otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe  FOT. UG ŁAŃCUT 

Zwycięzcy: I miejsce Michał Szura, II miejsce Bogdan Dudek , III miejsce Marek 
Szmuc i Piotr Magdoń

Ruszyła liga siatkówki

Turniej już po 
raz czwarty 

został zor-
ganizowany 

przez Sto-
warzyszenie 

Sportowo 
Turystyczne 

Gminy Łańcut 
Sportur 

FOT. SPORTUR GMINA ŁAŃCUT


