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- Jak wyglądała praca strażaków 
w trakcie i po fali powodziowej 
jaka przeszła przez naszą gminę?

- W pierwszej chwili po przystąpieniu 
do działań zastęp naszej jednostki mu-
siał ocenić sytuację i przekazać informa-
cję do Stanowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Łańcucie, celem zadyspono-
wania dodatkowej ilości sił i środków do 
niesienia pomocy mieszkańcom. W tym 
dniu (26.06) głównym naszym zadaniem 
było przygotowanie worków z piaskiem 
do zabezpieczania budynków miesz-
kalnych i gospodarczych. Następnie 
w godzinach wieczornych i w kolejnych 
dniach, po obniżeniu się poziomu wody, 
przystąpiliśmy do wypompowywania 
wody z budynków i terenów. Wspólnie 
z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorial-
nej oraz strażakami skierowanymi do Al-
bigowej, staraliśmy się opanować trudną 
sytuację w naszej miejscowości. 

- Pracy było sporo… Co było naj-
trudniejsze i gdzie była najgorsza 
sytuacja? 

- Skutki powodzi najbardziej dotknęły 
mieszkańców miejscowości Handzlówka 
i Albigowa w naszej gminie. W Albigo-
wej zalanych zostało wiele domów wraz 
z gospodarstwami znajdującymi się 
wzdłuż biegu rzeki Sawa. Najtrudniej-
sze w tym zdarzeniu było to, że nikt nie 
spodziewał się nadchodzącej fali. W tym 
dniu nasza jednostka została zadyspo-

nowana o godz. 15:04 do miejscowości 
Tarnawka w celu niesienia pomocy 
sąsiedniej jednostce OSP ponieważ nad 
tym rejonem nastąpiło lokalne „oberwa-
nie chmury”. Po upływie ok. 30 minut 
dowiedzieliśmy się, że poziom wody 
w rzece Sawa przepływającej przez naszą 
miejscowość gwałtownie się podnosi. 
Stanowisko Kierowania KP KPS w Łańcu-
cie zadysponowało do działań jednostki 
ochrony przeciwpożarowej z całego 
powiatu łańcuckiego.

- Ilu strażaków OSP brało udział 
w pomocy mieszkańcom?

- Na terenie Albigowej przy ogranicza-
niu i usuwaniu skutków powodzi brali 
udział strażacy OSP z powiatu  łańcuc-
kiego, niżańskiego i leżajskiego,  strażacy 
z Komendy Powiatowej PSP w Łańcu-
cie, Ropczycach, Nisku, Kolbuszowej, 
Lubaczowie i Leżajsku, łącznie 276 
ratownikóworaz żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej z Rzeszowa i Niska łącznie 
42 żołnierzy.

- Czy obecnie jesteśmy zabez-
pieczeni przed powodzią? Co 
mieszkańcy powinni robić w takiej 
trudnej sytuacji?

- Na nadejście niespodziewanej fali 
powodziowej nikt nie jest przygotowany. 
W takiej sytuacji powinniśmy przede 
wszystkim zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo a następnie zabezpieczyć budynki 
tak aby woda nie wdarła się do ich wnę-
trza. Należy jednak pamiętać że pozo-
stawanie na zalanym terenie to ogromne 
ryzyko. Oprócz bezpośredniego zagroże-
nia utonięciem, musimy liczyć się z na-
rażeniem na choroby zakaźne, brakiem 
prądu, wody  i kanalizacji. W skrajnych 
przypadkach możemy nie otrzymać po-
mocy medycznej na czas. Decydując się 
na pozostanie na terenie zagrożonym, 
nie powinniśmy się kierować potrzebą 
ochrony dobytku. Teren w takiej sytuacji 
zostanie zabezpieczony przez właściwe 
służby. Opuszczając dom należy zabrać 

ze sobą przygotowane lekarstwa, doku-
menty i inne wartościowe rzeczy. Należy 
upewnić się, że instalacje elektryczne 
i gazowe są wyłączone. Podczas powodzi 
należy zastosować się do poleceń wyda-
wanych przez Kierującego Działaniami 
Ratowniczymi. Nie należy chodzić po 
obszarach zalanych, jeżeli woda prze-
mieszcza się szybko. Fala o głębokości 
kilkunastu centymetrów może przewró-
cić dorosłego człowieka. Jeżeli musimy 
przekroczyć zalany obszar, wybierzmy 
miejsce bez silnego nurtu. Pozostawa-
nie w samochodzie podczas wezbrania 
również nie jest bezpieczne. Większość 
samochodów może zostać porwana 
przez wodę. Jeśli zbliżamy się do zato-
pionej drogi, zawróćmy, nie ryzykujmy. 
Jeśli samochód ulegnie awarii - zalaniu, 
natychmiast z niego wysiądźmy i prze-
nieśmy się na tereny wyżej położone.

Na koniec chciałbym podziękować 
wszystkim strażakom z jednostek Ochot-
niczych i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz żołnierzom Wojsk Obrony Tery-
torialnej za pomoc, której nam udzie-
lili w tej trudnej sytuacji. Dziękuję za 
wyrozumiałość osób poszkodowanych 
w powodzi. Serdeczne podziękowania 
kieruję również do osób, które przyszły 
z bezinteresowną pomocą w tym trud-
nym czasie.

Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała Bernadeta Bróż 

– Przeprowadzona 12 lipca akcja oddawania krwi w Handzlówce jest wydarze-
niem, które można powiedzieć na stałe wpisało się w kalendarz społecznych ini-
cjatyw realizowanych na terenie tej miejscowości. Widać, że jest też stała grupa 
mieszkańców sołectwa i okolic, którzy regularnie co roku oddają krew, pojawiają 
się też nowe osoby. Podziękowania oprócz samych darczyńców należą się przede 
wszystkim strażakom ochotnikom z Handzlówki, którzy nie tylko pomagają rato-
wać dobytek ludzi, jak chociażby podczas ostatniej powodzi, ale również inicjują 
wspaniałe przedsięwzięcia jak oddawanie krwi – mówi wójt Jakub Czarnota. 

POLSKA Charytatywna akcja Gaszyn Challenge 
swoim zasięgiem ogarnęła już cały kraj.

Na czym polega Gaszyn Challenge? Wystarczy zro-
bić 10 pompek lub przysiadów, nagrać z tego fil-

mik, wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziecka i no-
minować innych. Akcję rozpoczął strażak Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Gaszyna. W ten sposób zachęcił do 
kontynuacji charytatywnej zbiórki dla małego Woj-
tusia, który cierpi na SMA, rdzeniowy zanik mię-
śni. W akcję „robienia pompek” włączyli się strażacy 
z całej Polski, a także policjanci, żołnierze, a nawet 
przedstawiciele innych instytucji, czy firm. Gaszyn 
Challenge wciąż trwa. Pieniądze są zbierane również 
na rzecz innych chorych dzieci. Z naszego regionu 

w akcji uczestniczyły już m.in. pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łańcucie, Urzędu Pracy, czy Banku 
Spółdzielczego.  (iw)

Nikt nie spodziewał się nadchodzącej fali 
Rozmowa z WITOLDEM REIZEREM, Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Albigowej

Witold Reizer w szeregi OSP w Albigo-
wej wstąpił w 1995 roku. Od czterech 
lat sprawuje funkcję Prezesa tej jed-
nostki. Jest również strażakiem zawodo-
wym w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 
 FOT. ARCHIWUM

„Pompują” dla chorych dzieci

Do akcji włączyły się także jednostki OSP z gminy 
Łańcut. Na zdjęciu OSP Albigowa FOT. FACEBOOK OSP ALBIGOWA – ZRZUT EKRANU

DZIĘGIEL RYSUJE

 FOT. ANNA KLUZ
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GMINA ŁAŃCUT Trwa kompleksowa rewi-
talizacja basenu w Wysokiej. 

Jak zapewnia Grzegorz Kastoris-Sudoł – właści-
ciel firmy „Grześki” z Dębicy, wykonawcy in-

westycji, wszystko idzie zgodnie z planem. Prace 
mają zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. 

Zakres prac obejmuje rozbudowę i nadbudo-
wę istniejącego budynku socjalnego, budowę 
nowego budynku zaplecza technologicznego, 
przebudowę niecki basenowej wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną, zagospodarowa-
nie otoczenia wraz z wykonaniem ogrodzenia. 
W niecce basenowej wykonane zostaną nowe 
okładziny, a głębokości dostosowane będą dla 
dzieci i dorosłych. Zamontowane zostaną tak-
że zjeżdżalnie, kurtyny wodne i armatki. Obiekt 
będzie posiadał własną instalację solarną i foto-
woltaiczną.

- Obecnie trwają prace żelbetowe i izolacyj-
ne niecki basenowej oraz budynku technolo-
gicznego. Pogoda nie pozwala na wykonywanie 
wszystkich prac w 100 procentach, ale jeśli jest 
tylko taka możliwość to je nadrabiamy – mówi 
Grzegorz Kastoris-Sudoł. – Ważne jest, aby ro-
boty żelbetowe i wykonanie nawierzchni poli-
mocznikowej skończyć we wrześniu. Te prace są 
najważniejsze, bo związane z warunkami atmos-
ferycznymi – dodaje. 

Koszt inwestycji to prawie 4,9 mln zł z czego ok. 

50% to dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 

- To jedna z najważniejszych inwestycji samo-
rządu tej kadencji. Myślę, że na basen czekają nie 
tylko mieszkańcy Wysokiej, ale i całej gminy. Li-
czę na to, że prace pójdą zgodnie z planem i już 
w przyszłym roku będzie można tutaj spędzać 
wakacje – mówi wójt Jakub Czarnota.  (BB)

GMINA ŁAŃCUT 24 czerwca 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Łańcucie ogłosił przetarg 
na budowę chodnika wzdłuż 
drogi 1549R łączącej DK 94 
z drogą Kraczkowa-Albigowa.

Inwestycja będzie finansowana ze 
środków gminy Łańcut i powiatu 

łańcuckiego. Planowany termin 
jej zakończenia to połowa wrze-
śnia tego roku. 

- W lutym br. podjęliśmy decy-
zję o pomocy finansowej dla po-
wiatu w kwocie 300 tys. zł na re-
alizację tego przedsięwzięcia o co 
zabiegały radne Joanna Murias 

oraz Ewa Rejman -Dziok. Warto 
dodać, że w ubiegłym roku m.in. 
dzięki zaangażowaniu finanso-
wemu gminy i dobrej współpracy 
z samorządem powiatowym uda-
ło się dokończyć budowę chodni-
ka w kierunku Albigowej oraz od 
Ośrodka Zdrowia do drogi krajo-
wej numer 94. Planowana inwe-
stycja będzie kolejnym krokiem 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w Kraczkowej, co jest dla nas bar-
dzo ważne, ponieważ natężenie 
ruchu drogowego w tej miejsco-
wości jest bardzo duże – mówi Ja-
kub Czarnota, wójt gminy Łańcut. 

(iw)

GMINA ŁAŃCUT 30 czerw-
ca odebrano wyremonto-
wane drogi Handzlówka 
– Husów Doły oraz Cierpisz 
– Wola Rafałowska. 

Nadzwyczajny zbieg oko-
liczności sprawił, że od-

biór drogi „Doły” miał miejsce 
praktycznie w tym samym cza-
sie, gdy runął most na Sawie łą-
czący Handzlówkę z Albigową. 
Ta katastrofa spowodowała, że 

to właśnie ta droga stała się te-
raz jedną z dwóch kluczowych 
dróg, którymi można dojechać 
do Handzlówki – zaznacza 
wójt Jakub Czarnota. 

W Handzlówce wyremonto-
wana została droga na długości 
2,377 km. Umocniono pobocza 
i poprawiono nawierzchnię. 
Koszt remontu wyniósł ok. 900 
tys. zł, z czego ponad 630 tys. 
to dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W Cier-

piszu remont objął 0,955 km 
drogi. Tam również popra-
wiona została nawierzchnia 
i umocnione zostały pobo-
cza. Koszt prac wyniósł ponad 
273 tys. zł., a dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych 191, 4 tys. zł. 

(BB)

POWIAT ŁAŃCUCKI 25 
czerwca Starosta Łańcucki 
Adam Krzysztoń odebrał 
promesę na przebudowę 
drogi Albigowa – Sonina. 
W wydarzeniu uczestniczył 
wiceminister infrastruktury 
Rafał Weber. 

Dofinansowanie w kwocie pra-
wie 7,5 mln zł Powiat Łańcuc-

ki otrzymał z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 10,6 mln zł, 

z czego 70% to dofinansowanie, 
resztę dołożą Gmina Łańcut oraz 
Powiat Łańcucki. Przypomnijmy, 
że w pierwszej połowie czerw-
ca Zarząd Dróg Powiatowych 
ogłosił przetarg na przebudowę 
tej drogi. Projekt zakłada budo-
wę dwumetrowego chodnika 
o łącznej długości 4 km, wymia-
nę nawierzchni asfaltowej oraz 
przepusty i zjazdy. Zgodnie z za-
mówieniem wykonawca wyło-
niony w przetargu będzie miał 
czas na realizację zadania do lip-
ca 2021 r.  (iw)

Remonty dróg w Cierpiszu i Handzlówce zakończone 

Łączny koszt 
inwestycji 
wyniósł blisko 
1,2 mln zł 

Drogi wyremon-
towało Miejskie 
Przedsiębior-
stwo Dróg 
i Mostów 
w Rzeszowie  
FOT. BERNADETA BRÓŻ

Przetarg na chodnik w Kraczkowej 
ogłoszony

Gmina do budowy chodnika ma dołożyć 300 tys. zł.  FOT. BERNADETA BRÓŻ 

Remont basenu w Wysokiej 
zgodnie z harmonogramem

W tym miejscu powstanie budynek technolo-
giczny (tzw. zaplecze)  FOT. BERNADETA BRÓŻ

7,5 mln zł na drogę 
Albigowa – Sonina 

 W spotkaniu wzięli 
udział również poseł 
Kazimierz Gołojuch, 
wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart 
oraz dyrektor Wy-
działu Infrastruktury 
PUW Krzysztof Sopel, 
wicestarosta łańcucki 
Barbara Pilawa-Kraus, 
wójt gminy Łańcut 
Jakub Czarnota, dy-
rektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łań-
cucie Janusz Wolski 
oraz sołtysi Soniny 
i Wysokiej
FOT. BERNADETA BRÓŻ

Głębokość basenu zostanie zmniejszona z 3.30 m 
na 2.70 m 
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GMINA ŁAŃCUT  Rada Gminy Łańcut 
udzieliła wójtowi Jakubowi Czarnocie 
absolutorium i wotum zaufania. 

Sesja absolutoryjna, na której przed-
stawiono Raport o stanie gminy za 
2019 r. oraz sprawozdanie z wyko-
nania zeszłorocznego budżetu od-

była się 26 czerwca. Najdłużej, bo ponad 
4 godziny debatowano nad udzieleniem 
wotum zaufania wójtowi gminy. Podczas 
dyskusji radni zadawali pytania i wyraża-
li swoje opinie o sytuacjach, które miały 
miejsce w ubiegłym roku. Na sesji pojawili 
się także mieszkańcy. 

Wójt Jakub Czarnota na wszystkie pyta-
nia, jak i zarzuty odpowiedział na końcu. 
M.in. podkreślił, że gminna rzeczywistość 
różni się od tego, co jest na sesji. - Tutaj 
część radnych próbuje kreować wizeru-
nek gminy skłóconej, gdzie wójt postępuje 
w dziwny sposób, a w rzeczywistości zu-
pełnie różni się to od tego co zrobiliśmy do 
tej pory. Rok 2019 to inwestycje i remonty 
za 6 mln zł, to pozyskanie 10 mln zł środ-
ków zewnętrznych. Zakończyliśmy rok 
z nadwyżką budżetową, a zaczynaliśmy 
z deficytem. Ogólne zadłużenie gminy 
spada, jesteśmy dziś jedną z najmniej za-
dłużonych gmin na Podkarpaciu – wyli-
czał. Wójt zwrócił się także do mieszkań-
ców, by zapoznali się z raportem o stanie 
gminy, tłumacząc że podczas debaty mó-

wiono bardzo dużo, ale nie na temat same-
go raportu. 

Ostatecznie wotum zaufania wójt 
otrzymał 16 głosami „za”. Pięciu radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Wotum zaufania jest konsekwencją 
oceny przez radę gminy przygotowanego 
i przedstawionego raportu o stanie gmi-
ny, nad którym następnie przeprowadzo-
na jest debata. Dwukrotne nieudzielenie 
wotum może skutkować rozpisaniem 
referendum w sprawie odwołania włoda-
rza. Absolutorium natomiast powiązane 
jest z procedurą budżetową. Jest wyrazem 
akceptacji rady gminy dla sposobu wyko-
nania budżetu w poprzednim roku przez 
wójta. Wiąże się ono z odpowiedzialno-
ścią jaką ponosi wójt z tytułu prowadzenia 
gospodarki finansowej gminy. Dopusz-
czalna jest sytuacja, w której wójt otrzyma 
wotum zaufania i nie otrzyma absoluto-
rium albo odwrotnie.

W głosowaniu Rady Gminy Łańcut nad 
uchwałą o udzieleniu absolutorium „za” 
było 19 radnych a 2 się wstrzymało. Po gło-
sowaniu wójt podziękował radnym za po-
parcie, a kierownikom referatów Urzędu 
Gminy Łańcut i dyrektorom jednostek bu-
dżetowych za dobrą współpracę.  – Państwa 
zaangażowanie zaowocowało wieloma do-
brymi inicjatywami. Ciężko pracowaliśmy 
w ubiegłym roku, tak będziemy robić nadal 
– mówił Jakub Czarnota.   (iw)

POLSKA W całym kraju nadal rosną 
ceny odbioru śmieci. To wynik m.in. 
wysokości cen zagospodarowania 
na instalacjach, wzrost cen mediów 
oraz kosztów pracy. Bardzo szybko 
rośnie także ilość oddawanych odpa-
dów. 

Gminy nie mają praktycznie żad-
nego wpływu na czynniki decy-
dujące o cenie odpadów, muszą 
akceptować stawki wynikające 

z przetargów. Przykładowo w Krasnem 
stawka wynosi 30 zł od mieszkańca, 
w Żołyni 25 złotych. Gmina Łańcut, jak 
i inne samorządy borykają się także ze 
znacznym wzrostem ilości odbieranych 
odpadów komunalnych. - Dla przykładu 
w I półroczu 2019 r. z terenu gminy ode-
brano 1067 ton odpadów zmieszanych, 
natomiast w I półroczu 2020 r. już 1489 
ton, co stanowi ok. 40 % wzrostu masy 
odpadów – mówi Łukasz Hubert, zastęp-
ca wójta gminy Łańcut. Podobnie inne 
frakcje. - Ilość odpadów ze szkła wzrosła 
ponad 20 % natomiast metalu i plastiku 
ok. 30% - dodaje wicewójt. Szczególnie 
duży wzrost ilości odbieranych odpa-
dów w stosunku do ubiegłego roku miał 
miejsce w okresie marca i kwietnia br.  
Mieszkańcy gminy Łańcut oddali w tym 
czasie prawie 70% więcej odpadów zmie-
szanych niż w analogicznym okresie rok 
temu, a są gminy w których odnotowa-
no jeszcze większy wzrost. - Najwyraź-
niej mogło to mieć związek z faktem, że 
w marcu i kwietniu większość z nas zo-
stała w domu z powodu Covid -19 i wyko-
rzystała ten czas na np. porządkowanie 
gospodarstw. Od maja widać, że ilość od-
dawanych odpadów rośnie w porówna-
niu do poprzedniego roku, ale ten wzrost 
nie jest już tak drastyczny – zaznacza Łu-
kasz Hubert. 

Dlaczego ceny idą w górę?
Często zadawane jest pytanie „Skąd te 
podwyżki”. Wśród głównych przyczyn 
wymienić można m.in. wzrost cen usług 
firm wywożących śmieci, w tym wzrost 
kosztów paliwa i cen energii elektrycz-
nej, a także wzrost pensji minimalnej dla 
pracowników oraz wzrost opłat środowi-
skowych (efekt rozporządzenia Ministra 
Środowiska), czyli m.in. tego ile trzeba 
zapłacić za tonę składowanych odpa-
dów. Te zmiany mieszkańcy gmin w całej 
Polsce odczuwają wyjątkowo dotkliwie. 
Poza tym, firmy wywożące odpady muszą 
wykonać dwa razy więcej pracy przewo-
zowej, bo jest więcej frakcji do segregacji, 
a każda frakcja musi być przewożona od-
dzielnymi pojazdami. - Dodatkowo gminy 
zmuszone zostały do odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie, przez minimum 
7 miesięcy w roku, a firmy zajmujące się 
odpadami zostały obarczone dodatko-

wymi wymaganiami, takimi jak np. mo-
nitoring selekcji odpadów czy tworzenie 
odpowiednich rejestrów. Szacuje się, że 
wzrost kosztów ich działalności może 
wzrosnąć od 100 tys. do 1 mln zł w zależ-
ności od wielkości i skali  działalności – 
wyjaśnia zastępca wójta.  

Nie ma chętnych na surowce wtórne 
Łukasz Hubert dodaje, że kolejnym istot-
nym problemem, który ma wpływ na 
wzrost opłat za wywóz śmieci, jest spa-
dek cen surowców wtórnych. Jeszcze rok 
temu firmy komunalne mogły zarobić na 
ich sprzedaży, natomiast dzisiaj za ich 
przyjęcie firmy komunalne muszą nie-
kiedy do tego jeszcze dopłacić. Niestety 
przyznać należy, że wszystkie te zmiany 
lub ich część, a przede wszystkim koszty 
funkcjonowania systemu odbioru i za-
gospodarowania odpadów przerzucone 
zostają na mieszkańców poszczególnych 
gmin i miast.

Gmina nie zarabia na śmieciach, 
nie może też dołożyć 
Obowiązująca w Polsce ustawa o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach 
nie daje samorządom dużego pola ma-
newru w kształtowaniu poziomu cen.  
System zgodnie z obowiązującym pra-
wem musi się bilansować. W praktyce 
oznacza to, że wszystkie koszty zwią-
zane z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów mają w całości ponosić sami 
mieszkańcy.   - Formalnie opłata za śmie-
ci jest wpłacana do kasy Urzędu Gminy, 
a stawki uchwala rada gminy na sesji. 
W praktyce wygląda to tak, iż radni nie 
mogą uchwalać innych stawek niż te wy-
nikające z kalkulacji przeprowadzonej 
po wyłonieniu w drodze postępowania 
przetargowego wykonawcy usług odbio-
ru i zagospodarowania odpadów. Gmina 
zgodnie z wolą władz państwowych na 
śmieciach nie zarabia ani złotówki, ale 
niestety mimo tego, że chcielibyśmy po-
móc mieszkańcom nie może też do nich 
dołożyć, bo prawo nam tego zabrania – 
tłumaczy Łukasz Hubert.  (iw)

Więcej śmieci i coraz droższe 
ceny za ich odbiór 

Wśród przyczyn podwyżek za odbiór 
odpadów jest niewielka liczba podmio-
tów zajmujących się gospodarowaniem 
odpadami, co oznacza brak konkurencji 
na rynku i możliwość windowania dość 
wysokich cen w przetargach FOT. ARCHIWUM 

Wotum zaufania 
i absolutorium dla wójta 

Cała transmisja z sesji dostępna jest na kanale Gminy Łańcut na YouTube
  FOT. ZRZUT EKRANU Z SESJI RADY GMINY ŁAŃCUT

I TURA Województwo 
Podkarpackie

Gmina 
Łańcut

Frekwencja 63,37% 69,18%

A. Duda 60,69% 67,38%

R. Trzaskowski 16,23% 9,90%

Sz. Hołownia 9,46% 9,30%

K. Bosak 8,96% 8,88%

W. Kosiniak-Kamysz 2,56% 2,86%

R. Biedroń 1,39% 0,95%

S. Żółtek 0,22% 0,21%

M. Jakubiak 0,18% 0,19%

M. Piotrowski 0,11% 0,18%

P. Tanajno 0,11% 0,10%

W. Witkowski 0,08% 0,06%

II TURA 

Frekwencja 66,49% 71,36%

A. Duda 70,92% 78,74%

R. Trzaskowski 29,08% 21,26%

Szczegółowe wyniki głosowania na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosowali mieszkańcy gminy Łańcut?

FOT.  ARCHIWUM
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GMINA ŁAŃCUT „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Łańcut w roku 2020” – tak brzmi 
zadanie, na które gmina pozyskała dofinansowanie w ra-
mach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

Gmina przewidziała we wniosku, że planuje dokonanie de-
montażu i unieszkodliwienia z obiektów należących do osób 

fizycznych 156, 615 ton pokryć dachowych zawierających azbest 
oraz 127,64 tony materiałów budowlanych zgromadzonych na 
działkach gruntowych należących do osób fizycznych. Oszaco-
wano, że koszt realizacji zadania wyniesie 169128,75 zł sfinanso-
wany ze środków dotacji WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz ze środków 
własnych gminy w wysokości 29864, 25 zł – wyjaśnia Sławomir 
Kuźniar z Urzędu Gminy Łańcut. 

Obecnie przeprowadzone zostaną czynności w trakcie, któ-
rych wyłoniony zostanie wykonawca zadania.

- Liczba dachów pokrytych azbestem z roku na rok maleje, co 
jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu, jakie gmina Łańcut 
otrzymuje z NFOŚiGW i środkom własnym, które przeznaczamy 
na ochronę środowiska. W tym roku będziemy odbierać wyroby 
z eternitu od mieszkańców, którzy zgłosili się do Urzędu Gminy 
Łańcut na początku 2020 r. lub też złożyli wniosek w roku ubie-
głym - podkreśla Jakub Czarnota, wójt gminy Łańcut.  (iw)

Wnioski 
na „Dobry start”
GMINA ŁAŃCUT  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcu-
cie informuje, że od 01.07.2020 r. można składać drogą elektro-
niczną wnioski o świadczenie Dobry start, o świadczenie z fun-
duszu alimentacyjnego, o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku 
rodzinnego oraz o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 01.08.2020 
r. wnioski na w/w świadczenia będzie można składać w formie 
papierowej w siedzibie Ośrodka. Przypominamy również, że 
w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie 
świadczenia wychowawczego „500+”. Na podstawie wniosków 
złożonych w ubiegłym roku świadczenia te są przyznane do 
31.05.2021 r. GOPS w Łańcucie 

GMINA ŁAŃCUT  Zakład Gospo-
darki Komunalnej Gminy Łańcut 
czyni starania, by ogólnodostęp-
ne miejsca odpoczynku i rekreacji 
były czyste i przyjemne. Bez od-
powiedzialnej postawy każdego 
kto z tych miejsc korzysta trud-
niej jest osiągnąć pożądany efekt.
Serdecznie zachęcam do korzy-
stania z punktów odpoczynku 
i postoju. Prosimy o jedno zacho-
wajcie czystość– apeluje wójt Ja-
kub Czarnota. 

To odpowiedź wójta na górę 
śmieci zostawioną w ostatnim 
czasie przy punkcie widokowym 
w Handzlówce.

- Ogólnodostępne miejsca od-
poczynku i rekreacji mają służyć 
każdemu. Dlatego szanujmy cudze 
mienie i pracę – dodaje.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Jeszcze do końca lipca 
potrwa nabór wniosków na dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła. 

Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gmi-
ny Łańcut, w godzinach pracy urzędu, po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 
17 224 60 92). 

Przypomnijmy, że projekt „Wymiana źródeł 
ciepła na terenie ROF” obejmuje wymianę dotych-
czasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa 
stałe) na gazowe kotły kondensacyjne, kotły na 
biomasę oraz ciepło sieciowe. Natomiast projekt 
„Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodar-
stwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje 
wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, 
kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe 
(inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasy-
pem paliwa (ekogroszek).

Wartość dofinansowania wyniesie do 85% kosz-
tów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na 
temat projektów, w tym dokumenty do pobrania 
znajdują się na stronie internetowej Lidera Projek-
tu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funk-

cjonalnego): https://rof.org.pl/re…/wymiana-zro-
del-ciepla-na-terenie-rof/.

 Informujemy, że programy  „Czyste Powietrze” 
i „Moja Woda” prowadzone są przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW), natomiast program „Mój prąd” przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pytania dotyczące tych projektów 
prosimy kierować do powyższych instytucji. (iw) 

Ponad 26 ton żywności trafiło do blisko 800 mieszkańców dzię-
ki akcji prowadzonej przez Urząd Gminy Łańcut oraz Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach najnowszej edycji Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, która jest realizowana 
od 2019 r. do chwili obecnej.  W tym czasie do najbardziej potrze-
bujących mieszkańców gminy Łańcut  trafiło 7400 paczek z żyw-
nością. Sprawna dystrybucja żywności jest możliwa dzięki pracy 
sołtysów, strażaków oraz wolontariuszy.   

Wszystkim zaangażowanym w pomoc w dystrybucji żywności 
dziękuję za wsparcie. Jakub Czarnota, wójt gminy Łańcut 

Dotacja na usunięcie azbestu

W ubiegłym 
roku udało 
się odebrać 
od mieszkań-
ców 162 tony 
odpadów 
azbestowych   

FOT. ARCHIWUM

Pomagamy mieszkańcom 
gminy Łańcut 

Ostatnie dni naboru wniosków 
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 

Nie śmieć w miejscach publicznych!

O porządek 
w takich 
miejscach dba 
ZGK Gminy 
Łańcut 
 FOT. ARCHIWUM

Punkt widokowy w Handzlówce – taki bałagan często zostawiają 
po sobie odpoczywające tam osoby 
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 Zerwane mosty, zalane drogi, domy i szkoła
Zalanych zostało dziesiątki do-
mów w powiecie łańcuckim m.in.  
w Handzlówce, Albigowej, Głu-
chowie, Soninie, Wysokiej, a także 
w Markowej i Husowie. Wiele dróg 
było nieprzejezdnych. W Handzlów-
ce i Tarnawce zerwały się betonowe 
mosty. W związku z ogromem znisz-
czeń, powiat i gminę Łańcut odwie-
dził premier Mateusz  Morawiecki 
oraz wojewoda Ewa Leniart. Premier 
zapewnił wsparcie ze strony rządu. 

Działania związane z usuwa-
niem skutków powodzi można 
podzielić na trzy etapy: akcja 
ratownicza, porządkowanie, 

odbudowa. Ten pierwszy zaczął się jesz-
cze w trakcie burzy, która rozpętała się 
w piątek w godzinach popołudniowych. 
Sytuację bardzo skomplikowało to, że 
część jednostek OSP m. in. z Albigowej 
oraz Handzlówki została w pierwszej ko-
lejności rozdysponowana do Tarnawki. 
Tam jednak przyszła tak duża fala, że od-
cięła na kilka godzin jednostkom możli-
wość powrotu – mówi wójt gminy Łańcut 
Jakub Czarnota. 

Łącznie ze skutkami nawałnicy w po-
szkodowanych miejscowościach powiatu 
łańcuckiego walczyło 10 zastępów Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej oraz 38 
zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych 
(również spoza powiatu łańcuckiego). Na 
terenie naszej gminy działania ratownicze 
zakończyły się w Głuchowie w godzinach 
nocnych, gdzie trwała akcja umacnia-
nia wałów. Nazajutrz rano rozpoczęły się 
działania porządkowe, wtedy też zaczął 
wyłaniać się obraz zniszczeń. Przez kil-
ka dni działania strażaków polegały na 
wypompowywaniu wody z zalanych bu-
dynków, udrożnianiu Sawy w miejscach 
stanowiących największe potencjalne za-
grożenie. W działaniach porządkowych 
uczestniczyli też żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej oraz wojsko zawodowe. Ci 
drudzy koncentrowali się nad odgruzowa-
niem zerwanego mostu w Handzlówce. 

- Warto podkreślić i docenić to, że 
jednostki uczestniczące w akcji mogły 
liczyć od samego początku na wsparcie 
mieszkańców, harcerzy, kół gospodyń 
wiejskich, lokalnych przedsiębiorców 
i samorządowców. Mieszkańcy gminy 
Łańcut pokazali, że w trudnych chwilach 
potrafią razem współpracować, co było 
budujące szczególnie dla tych, którzy tej 
pomocy potrzebowali w tym czasie naj-
bardziej – zaznacza wójt Jakub Czarnota. 

Pomoc potrzebna była także w Szkole 
Podstawowej w Albigowej. Tam całko-

wicie zalane zostało nowe boisko wielo-
funkcyjneoraz boiska trawiaste, a także 
cały teren sąsiadujący z salą gimnastycz-
ną. W środku doszło do zalania kotłowni 
z piecem gazowym i pomieszczeń znaj-
dujących się na najniższej kondygnacji 
budynku sali gimnastycznej na wysokość 
ok. 1,20 m (siłownia ze sprzętem do ćwi-
czeń, sala pingpongowa z wyposaże-
niem, łazienki, pomieszczenia gospodar-
cze ze znajdującym się w nich sprzętem 
nagłaśniającym, mikrofonami bezprze-
wodowymi i papierem ksero). Całkowite-
mu zniszczeniu uległy także zgromadzo-
ne w jednej z sal,  podręczniki szkolne 
przeznaczone dla uczniów klas 4-8 do 
użytku w roku szkolnym 2020/2021. 
Uszkodzone zostały awaryjne drzwi wej-
ściowe do budynku sali gimnastycznej 
oraz ogrodzenie terenu szkoły od strony 
południowej i wschodniej. Zniszczony 
został chodnik biegnący wzdłuż szkoły, 
niebezpiecznie nachyliło się betonowe 
ogrodzenie. 

- Kiedy już stan wody się obniżył i sy-
tuacja na to pozwoliła, przystąpiliśmy do 
prac porządkowych. Uczestniczyli w nich 
pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice 
uczniów i uczniowie. Wspomagały nas 
także liczne jednostki straży pożarnej. 
Dzięki temu sprawnie udało się usunąć 
część szkód powstałych w naszej placów-
ce. W poniedziałek, 29 czerwca pomocy 
w usuwaniu skutków powodzi udzielili 
nam także żołnierze Wojsk Obrony Tery-
torialnej. Wszystkim, którzy pomogli nam 
w tych trudnych dla nas chwilach z serca 
dziękujemy – mówi dyrekcja szkoły. 

Kwota szacowanych strat poniesio-
nych przez szkołę w Albigowej w wyniku 
powodzi wynosi od 500-800 tys. zł. 

- Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
wielu ludzi, gminę w znacznym stopniu 
udało się posprzątać.  Mamy świado-
mość, że niektóre prace będą realizowa-
ne do jesieni. Przed nami najtrudniejszy 
i czasowo najdłuższy etap czyli odbudo-
wa zniszczeń w infrastrukturze – pod-
kreśla wójt gminy Łańcut. 

Straty w drogach, mostach czy obiek-
tach szkolnych należących do gminy osza-
cowane zostały na 13 milionów złotych, co 
stanowi około 45% dochodów własnych 
gminy. Do tego dochodzą milionowe straty 
w infrastrukturze powiatowej. 

- 3 lipca do wojewody podkarpackiego 
wysłaliśmy protokół zniszczeń. Mamy 
nadzieję, że wsparcie z budżetu państwa 
szybko do nas dotrze, bo jest ono nie-
zbędne żeby przystąpić do odbudowy 
tego, co zostało uszkodzone lub całkowi-
cie zniszczone w wyniku powodzi - wyja-
śnia Jakub Czarnota.  (iw)

Droga koło szkoły w Albigowej 

W tym miejscu strażacy utatowali psa znajdującego się w budzie

Droga w Handzlówce zamieniła się w rwącą rzekę 

Zalane zostały także samochody

 Tak w skrócie wyglądała sytuacja po fali powodziowej, jaka przeszła 
przez teren województwa podkarpackiego w ostatnie dni czerwca 
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 Zerwane mosty, zalane drogi, domy i szkoła

Porządki po opadnięciu poziomu wody w Sawie. Uczestniczyli w nich też pracownicy ZGK 

Droga Spokojna w Albigowej – odpompowywanie wody trwało do niedzieli

W piątek wieczorem wójt powołał Gminny Sztab Kryzysowy i osobiście włączył się 
w działania ratownicze i porządkowe. W akcję włączyły się Wojska Obrony Terytorialnej

Woda wlała się do szkoły w Albigowej

Woda zalała niedawno otwarte boiska wielofunkcyjne

Zerwany most w Handzlówce

Teraz do Handzlówki trzeba jechać „na około” przez Husów lub Albigową Honie

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się przy zniszczonym moście w Handzlówce, 
premier obiecał, że rząd wesprze gminy, które ucierpiały w wyniku powodzi
 Ciąg dalszy str. 8  
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GMINA ŁAŃCUT Minęły już trzy 
tygodnie od feralnego piątku, kiedy 
„powódź błyskawiczna” nawiedziła 
naszą okolicę.

Mamy nadzieję, iż prace na-
prawcze i remontowe roz-
poczną się jak najszybciej. 
Jedną z najpilniejszych 

spraw dla mieszkańców Handzlówki jest 
odbudowa mostu na filii. Wstępna kon-
cepcja przewiduje budowę mostu tym-
czasowego obok starego tak, aby właści-
wy most powrócił na swoje miejsce. Już 
następnego dnia po powodzi rozpoczęło 
się sprzątanie i usuwanie szkód. Naj-
pierw dzięki pomocy strażaków ochot-
ników, żołnierzy WOT-u, a także 16 
batalionu saperów z Niska udrożnione 
zostało koryto Sawy. W tym samym cza-
sie trwało porządkowanie zalanych po-
sesji prywatnych. W pracach tych udział 
brali sami mieszkańcy, sąsiedzi i znajomi 
wg. zasady „co kto może, to pomoże”. 
W czwartek wieczorem została zorga-
nizowana mała akcja sprzątania okolicy 
parku Magrysia. W sobotę do kolejnej ak-
cji sprzątania zalanych terenów i posesji 
prywatnych włączyli się strażacy i miesz-
kańcy zaprzyjaźnionych Nizin z gminy 

Orły. W imieniu samorządu wiejskiego 
dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w działania ratownicze, porządkowe, 
transportowe, kucharskie i inne. Wielkie 
słowa podziękowania należą się stra-
żakom z OSP Handzlówka. Kolejny raz 
pokazali, że w chwili próby można na 
nich liczyć i niemal codziennie pracowa-
li przy usuwaniu szkód. W wiele działań 
zaangażowali się handzlowscy harce-
rze z 12 WDH, panie z KGW, pracowni-
cy Zespołu Szkół oraz członkowie Rady 
Sołeckiej. Wsparcie w różnej formie do-
tarło z wielu firm i instytucji: „Stary Mły-
n”,„Stokrotka” oraz „Apteka dla Pacjenta” 
z Albigowej, „Widamid”, „Asia”, Bank 
Spółdzielczy i Spółdzielnia MUSI z Łań-
cuta, „Gościniec nad Sawą” z Handzlów-
ki, KGW z Kraczkowej, Lokalny Ośrodek 
Kultury „Razem” z Niechobrza, Ośrodek 
Kultury z Soniny i Handzlówki. Nie spo-
sób pominąć wielkiego wkładu pracy 
wielu osób przygotowujących posiłki, 
ciasta i napoje, udostępniających sprzęt, 
traktory i przyczepy. Wszystkim wymie-
nionym oraz pomagającym anonimowo 
bardzo, bardzo dziękujemy za dobre ser-
ce i pomoc okazaną w trudnym momen-
cie. Wspólna praca daje najlepsze efekty. 

Radni i sołtys Handzlówki
Prace porządkowe trwały jednocześnie w wielu miejscach, zarówno na górze
jak i na dole wsi    FOT. ARCHIWUM

Mieszkańcy wspólnymi siłami sprzątali Handzlówkę

Akcja sprzątania parku Magrysia

Skutki powodzi 
w Gminie Łańcut:
Handzlówka: podtopio-
nych bądź zalanych zostało 
kilkanaście gospodarstw, 
oraz budynek działalności 
gospodarczej; zniszczeniu 
uległa droga powiatowa 
nr 1547 R, zerwany został 
również most powodując 
zamkniecie drogi; uszko-
dzeniu uległa gminna 
infrastruktura drogowa, 
w tym nawierzchnie, mo-
sty, przepusty, kładki oraz 
rowy.

Albigowa: zalanych zosta-
ło około 50 posesji. Fala 
powodziowa przeszła 
przez posesję szkoły pod-
stawowej, przedszkola, 
Domu Seniora; zniszcze-
niu bądź uszkodzeniu 
uległa również gminna 
infrastruktura drogowa.

Wysoka: podtopionych 
zostało ok. 40 posesji.

Sonina: zalane zostały 
piwnice w budynkach 
mieszkalnych;

Głuchów: zalanych lub 
podtopionych było około 
50 budynków.

Zniszczony fragment drogi powiatowej w Handzlówce
Tutaj wszystko było pod wodą 
– pokazywała mieszkanka Handzlówki

Porządki po powodzi to także usuwanie ogromnych ilości odpa-
dów gabarytowych, czy szlamu i innych nieczystości, które woda 
zostawiła po sobie

Boisko po wyczyszczeniu przez strażaków

W odgruzowaniu Sawy pomagało Wojsko Inżynieryjne z Niska 

Fot.  Bernadeta Bróż, Piotr Dubiel, SP Albigowa, UG Łańcut 
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Elewacja Ośrodka 
Kultury w Wysokiej 

była już mocno zabru-
dzona. Bardzo dokład-
nie i nieodpłatnie wy-
czyścili ją pracownicy 
firmy RH-Technology, 
za co składamy ser-
deczne podziękowania 
– mówi Justyna Pasz-
kiewicz, p.o. dyrektor 
Centrum Kultury Gmi-
ny Łańcut.  (iw)

POLSKA Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przepro-
wadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy 
gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji 
FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program 
spisów rolnych rundy 2020 r.Krajową podstawą prawną 
realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 
r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1728).Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz 
polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmo-
wania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie 
danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Pol-
sce prowadzone przez:osoby fizyczne (w gospodarstwach 
indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź 
poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające 
użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji 

rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, któ-
rych wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy; 
osoby prawne,jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.: 
cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego 
gospodarstwa rolnego,sprzedaży i zużycia wytworzonych 
produktów rolnych,struktury dochodów,aktywności 
ekonomicznej,sposobu użytkowania gruntów,powierzch-
ni zasiewów, nawożenia,zastosowania środków ochrony 
roślin,pogłowia zwierząt gospodarskich,chowu i hodowli 
ryb,budynków gospodarskich,maszyn i urządzeń rolni-
czych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych poprzez: samospis internetowy przepro-
wadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która 
będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej 
spisowi;odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przepro-
wadzanym przez rachmistrza telefonicznego; odpowiedzi 
w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo 
rolne.

Więcej informacji na stronie h�p://spisrolny.gov.pl. GUS

Procedura szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego 
zjawiska atmosferycznego

W przypadku wystąpienia na terenie gminy szkód w gospodarstwach 
rolnych spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki prze-
zimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie 
się ziemi, lawinę, wójt niezwłocznie informuje wojewodę o charakterze 
i dacie wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w rozumie-
niu przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich) oraz o przewidywanych rozmiarach strat w produkcji rolnej i in-
frastrukturze rolniczej. W przypadku uderzenia pioruna szkody muszą być 
udokumentowane protokołami Straży Pożarnej lub Policji lub Powiatowe-
go Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, gdy do 
zdarzenia doszło poza budynkiem inwentarskim. W rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodo-
wane przez deszcz nawalny oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu 
o współczynniku wydajności co najmniej 4 (40 mm na 1m2 w ciągu 1 
h – słup wody 1 mm na powierzchni 1 m2 ma objętość 1 l). W przypadku 
braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan 
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące o działaniu 
deszczu nawalnego. Deszcz nawalny powoduje zniszczenie roślin przez 
wygnicie, wymycie, silne zamulenie uprawy, pokrycie roślin nalotami 
mułu i piasku, zniszczenie liści czy złamanie pędów. 
1. Komisje Gminne ds. szacowania strat w rolnictwie zostały powołane 
Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 120/20 z dnia 24 czerwca 
2020 r. 
2. Wójt w zwyczajowo przyjęty sposób informuje rolników o możliwości 
przeprowadzenia szacunków strat, na ich wniosek oraz o terminie prze-
prowadzenia ww. szacunków. 
3. W przypadku wystąpienia na terenie gminy szkód spowodowanych 
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wójt uaktywnia 
prace Gminnej Komisji ds. szacowania strat przy współudziale Podkarpac-
kiej Izby Rolniczej oraz Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:
4. Komisja Gminna przeprowadza lustrację na miejscu wystąpienia szkód 
i dokonuje szacunków zakresu i wysokości strat, na podstawie których 
sporządza indywidualne protokoły oszacowanych szkód w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach (jeden dla producenta rolnego, drugi dla wo-
jewody), przy czym: przy szacowaniu minimalna powierzchnia uprawy nie 
może być mniejsza niż 0,1 ha (z wyjątkiem upraw pod osłonami), w razie 
kilkukrotnego uszkodzenia tej samej uprawy; wysokość każdej następnej 
szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych 
szkód w skali całego gospodarstwa rolnego; szacując straty w łąkach mak-
symalny poziom dla łąk dwukośnych wynosi odpowiednio: I pokos 60%, II 
pokos 40%, dla łąk trójkośnych: I pokos 50%, II pokos 30%, III pokos 20%; 
w przypadku szkód w uprawach spowodowanych przez niekorzystne zja-
wiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagających zaorania lub 
ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się na poziomie 
nie wyżej niż 50% (nie dotyczy szkód w owocach). 
5. Oszacowanie strat przez Komisję Gminną winno nastąpić bez zbędnej 
zwłoki, maksymalnie w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez 
producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż: od 
wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwi-
dacji; w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawal-
nego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku 
szkód w środku trwałym; w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody 
umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku 
szacowania szkód w budynkach spowodowanych przez powódź.
6. Po przeprowadzonych szacunkach strat Komisja Gminna niezwłocznie 
sporządza zbiorcze zestawienie strat z terenu danej gminy, odrębne dla 
każdej klęski, i przekazuje do wojewody wraz z protokołami w terminie 30 
dni od oszacowania szkód (w przypadku protokołów zbiorczych w termi-
nie 45 dni). 
7. W przypadku posiadania przez rolnika gruntów: w kilku gminach i gdy 
straty wystąpiły na terenie kilku gmin, szacowania dokonuje komisja wła-
ściwa ze względu na miejsce wystąpienia szkód, przygotowując jednocze-
śnie protokoły cząstkowe, zawierające wszystkie uprawy z danej gminy, 
zaś protokół zbiorczy, zwierający wysokość szkód z całego gospodarstwa, 
tj. ze wszystkich gmin, sporządza gmina właściwa ze względu na siedzibę 
gospodarstwa rolnego i ta też gmina ujmuje ww. rolnika w zestawieniu 
zbiorczym; na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystą-
piły straty, szacowania dokonuje komisja właściwa ze względu na miejsce 
wystąpienia szkód, przygotowując jednocześnie protokoły cząstkowe, zaś 
protokół zbiorczy, z całego gospodarstwa, sporządza komisja właściwa ze 
względu na miejsce położenia największej części gospodarstwa.  
 Inf. PUW Rzeszów 

WYSOKA/ROGÓŻNO Kolejnymi po Kosinie miej-
scowościami, w których mieszkańcy skorzystali ze 
wsparcia finansowego gminy na zakup roślin są 
Rogóżno oraz Wysoka. 

W Rogóżnie wszyscy byli zgodni, że teren przed bu-
dynkiem Domu Strażaka jest miejscem centralnym 

i wizytówką wsi, dlatego projektanci Mateusz i Krzysztof 
Piekło skupili się na zagospodarowaniu tego terenu.Pracy 
było bardzo dużo, roboty ziemne koparką wykonał Krzysz-
tof Olechowski. W plantowanie, równanie terenu włączyli 
się przedstawiciele organizacji: przewodnicząca KGW Ur-
szula Kmiecik wraz z członkiniami, sołtys Jan Kiełb, prezes 
Klubu Seniora Józef Niżnik, młodzież. Aktywnością przy 
upiększaniu wykazał się Tomasz Harpula firma HYDRO-
-TOM usługi hydrauliczne, który wspierał nas do końca fi-
nansowo i rzeczowo, służył swoim samochodem i przywo-
ził materiały. Pracownicy interwencyjni wykonali również 
kawał dobrej roboty. Po tygodniu ciężkiej pracy w Rogóż-
nie można podziwiać pięknie zasadzone i skomponowane 
w kamieniu ozdobnym w gazonach i korze: lawendy, ber-
berysy, cisy, jałowce, klony, róże i trawy ozdobne.Dzięki tej 
inicjatywie mieszkańcy zrozumieli, że razem można wiele 
zdziałać dla dobra swojego środowiska. 

W Wysokiej upiększanie wsi objęło okolice Ośrodka 
Kultury, kościoła i skrzyżowania z drogą powiatową, a więc 
obszar wzdłuż niedawno przebudowanej drogi z Wysokiej 
do Łańcuta.- Za wykonane prace podziękowania należą się 

przede wszystkim sołtysowi Romanowi Szpunarowi oraz 
pracownikom interwencyjnym. Merytorycznego wspar-
cia udzieliła Szkółka Roślin Ozdobnych Wilk z Wysokiej. 
Szkółka zasponsorowała także zakup części roślin– mówi 
wójt Jakub Czarnota. Dodatkowym elementem, który po-
zwoli odpocząć i cieszyć się coraz ładniejszym centrum so-
łectwa są ławeczki zakupione w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Części i sprzęt potrzebne do przymocowania ławek 
do gruntu zasponsorował radny gminy Ryszard Krauz. Na-
tomiast ławki w czynie społecznym zamontował Stanisław 
Cyran.  Grażyna Czarny, iw

Tak wyglądała ściana OK przed czyszczeniem W trakcie prac. Firma czyści elewacje 
bez użycia rusztowań

Efekt prac
 FOT. JUSTYNA PASZKIEWICZ

Elewacja Ośrodka Kultury w Wysokiej jak nowa 

Spis rolny 2020

Upiększanie gminy ciąg dalszy 

Dobra współpraca pomiędzy gminą, sołectwami 
i mieszkańcami przynosi bardzo dobre efekty. Przed 
nami akcje upiększania sołectw w kolejnych miejsco-
wościach. Zachęcamy do aktywności – podkreśla wójt 
Jakub Czarnota  FOT. ARCHIWUM 
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RECENZJA Jak wiadomo wiosenna i letnia 
pora najbardziej nastraja do miłości, niesie 
wiele poetyckich natchnień i zawsze po-
budza do przeżywania pięknych i roman-
tycznych uczuć. Jolanta Michna - poetka 
członkini Grupy Twórczej Inspiratio wy-
dała kolejny tomik poezji pt. „Miłość z szu-
flady”. Jak sama twierdzi wiersze o miłości 
kryły się w jej poetyckiej szufladzie i do-
czekały się wyjścia z jej dna. Bardzo do-
brze, że tak się stało i dzięki temu możemy 
cieszyć się kolejnym tomikiem utalento-
wanej i ciągle rozwijającej się twórczyni. 
Jolanta Michna wydała kilkanaście tomi-
ków poetyckich. Jej poezja drukowana jest 
także w wielu almanachach, antologiach, 
prasie literackiej - także zagranicznej. Jest 
ona również laureatką wielu konkursów 
poezji. Tomik ”Miłość z szuflady” został 
wydany na początku wiosny 2020 roku 
przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukar-
nię w Sandomierzu. Redakcję, skład i pro-
jekt okładki zrobił Kazimierz Linda, nato-

miast motyw plastyczny na okładce jest 
autorstwa Mieczysława Sienkiewicza. Naj-
lepszą rekomendacją i zachętą do przeczy-
tania wierszy Jolanty będzie z pewnością 

fragment wstępu do tomiku napisanego 
przez poetę i krytyka literackiego Zdzisła-
wa Antolskiego: „(…)Miłość daje człowie-
kowi moc ducha i energię życia, otwiera 
przed nami piękno świata i umysłu ludz-
kiego. Uruchamia wrażliwość i współczu-

cie dla innych. Jolan-
ta Michna stworzyła 
swoistą filozofię mi-
łości i myślę, że uda-
ło jej się dodać swojej 
wrażliwości do tego 
już obficie opisane-
go tematu. Dla mnie 
dużym zaskoczeniem 
było, że tak „ograny” 
temat można ubogacić 
jeszcze własnymi wra-
żeniami i przemyślenia-
mi, ale przecież na tym 
polega potęga i piękno 
miłości, że każdy kocha 
inaczej, po swojemu, rów-

nie mocno co znani bohaterowie literaccy. 
Cieszę się, że Jolancie Michnie udała się ta 
trudna sztuka dodania swojego kamyczka 
do tej wielkiej literackiej budowli, jaką jest 
miłość.”  
 Urszula Pantoła

fragment wstępu do tomiku napisanego 

już obficie opisane-
go tematu. Dla mnie 
dużym zaskoczeniem 
było, że tak „ograny” 
temat można ubogacić 
jeszcze własnymi wra-
żeniami i przemyślenia-
mi, ale przecież na tym 
polega potęga i piękno 
miłości, że każdy kocha 
inaczej, po swojemu, rów-

nie mocno co znani bohaterowie literaccy. 

Wychowanie patriotyczne 
przedszkolaków w Wysokiej
GMINA ŁAŃCUT W roku przedszkolnym 2019/2020 
dzieci i nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Wysokiej 
systematycznie wypełniały zadania w ramach udziału 
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna 
Nasza Polska Cała”.

W II półroczu, z powodu epidemii, niektóre z zadań 
realizowane były zdalnie. Przedszkolaki z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczyły w tym projekcie i z za-
pałem brały udział w wielu przedsięwzięciach. Z ra-
dością w oczach oraz satysfakcją pozowały do zdjęć 
upamiętniających te działania. Ich całoroczna praca, 
została zaprezentowana w mediach społecznościowych, 
na facebookowym profilu grupy „Piękna Nasza Polska 
Cała”. Projekty i działania, którymi mogą pochwalić się 
nasze przedszkolaki to m.in.: organizacja uroczystego 
apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który 
rozpoczął się od uroczystego odśpiewania hymnu pań-
stwowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Podczas występu 
dzieci recytowały wiersze patriotyczne o historii Polski, 
śpiewały piosenki m.in. „Płynie Wisła, płynie”, „Przybyli 
ułani” oraz tańczyły. Występ zakończył uroczysty polonez 
w wykonaniu grupy 6-latków. Część programu została 
zaprezentowana również na Wieczorze Patriotycznym 
„100 lat dla Niepodległej” w Ośrodku Kultury w Wysokiej 
oraz podczas uroczystości z okazji „35-lecia Klubu Senio-
ra”. Przedszkole zrealizowało również cykl zajęć, w trakcie 
których dzieci  zapoznały się z historią nazwy kraju, flagą 
i godłem Polski oraz wieloma legendami polskimi. Dzieci 
z grupy „Misie” i „Biedronki” wzięły udział w wyciecz-
ce do Siedliska Jantar w Pstrągowej. Tam zapoznawały 
się z różnymi rodzajami zbóż, tradycyjnym sposobem 
mielenia zboża w żarnach, procesem wyrabiania i piecze-
nia chleba. Przedszkolaki jeździły również indywidualnie 
konno i w grupach bryczkami konnymi po malowniczej 
okolicy Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu.  W przedszkolu zorganizowana została 
także wystawa fotograficzna „Po Polsce podróże, te małe 
i duże”, która ukazywała piękne i wyjątkowe zakątki nasze-
go kraju. W ciągu całego roku, dzieci nauczyły się wielu 
zabaw z dzieciństwa swoich Babć i Dziadków oraz tańców 
i  rymowanek. Oglądały mądre dobranocki z dawnych lat, 
przygotowywały kulinarne przysmaki: desery owocowe, 

szaszłyki, pierniczki, muffinki, kanapki z serkami smako-
wymi oraz sok marchewkowo – pomarańczowy. Nasze 
przedszkolaki udzielały się zarówno charytatywnie na 
rzecz dzieci chorych, z domów dziecka jak i ekologicznie 
na rzecz środowiska przyrodniczego. Pamiątkowe listki 
z imionami dzieci wypełniały biało-czerwone „Drzewo Do-
broci”, na którym pozostawał ślad ich dobrych uczynków. 
Z okazji Święta Wszystkich Świętych dzieci zapalały znicze 
na grobie Nieznanego Żołnierza na lokalnym cmentarzu. 
W trakcie trwania roku przedszkolnego, przedszkole 
odwiedziły ciekawe osoby: Policjantka, Dietetyczka, 
Asystentka stomatologa oraz Krawcowa. Podczas tych 
spotkań dzieci nabywały wiedzę na temat wykonywanych 
przez nich zawodów. Przedszkole odwiedzali również 
muzycy z Mobilnej Filharmonii, prezentując muzykę 
i stroje ludowe z różnych stron Polski.  Grupa „Pszczółki” 
wróżyła sobie podczas tradycyjnej zabawy andrzejkowej, 
a grupa „Żabki” uczestniczyła w świątecznych warsztatach 
szkoleniowych w Zamku w Łańcucie. Kultywując tradycję 
Świat Bożego Narodzenia dzieci przygotowały Jasełka pt. 
„Maleńka Miłość”, uczyły się kolęd i pastorałek, a  Oliwia 
z grupy „Biedronki” otrzymała wyróżnienie w XIV Gmin-
nym Fes�walu Kolęd i Pastorałek. Comiesięczne zajęcia 
edukacyjne „Kolorowe dni”, ubarwiały codzienność 
„Żabek” w przedszkolu i uwrażliwiały na piękno otaczają-
cego świata. W przedszkolu miał miejsce „Dzień Postaci 
z Bajek”, który rozpoczął się od bajkowego teatrzyku 
przygotowanego przez najstarszą grupę „Biedronki”. Na-
stępnie wszystkie przedszkolaki wzięły udział w paradnym 

balu. W placówce odbyły się również: Dzień Przedszkola-
ka, Dzień Misia, uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. 
W Światowy Dzień Uśmiechu i Życzliwości 21 listopada, 
w progu przedszkola witała dzieci i opiekunów jedna 
z nauczycielek przebrana za radosny emo�kon z życzenia-
mi, ciasteczkiem i uśmiechniętym kwiatuszkiem.  Podczas 
izolacji w domach, spowodowanej epidemią, dzieci pod 
czujnym okiem rodziców sadziły cebulki kwiatów i kwiaty 
„W małym ogródeczku” oraz wykonywały różnorodne 
prace plastyczne różnymi technikami. Wszystkie podjęte 
tak licznie działania rozwijały umiłowanie do Małej i Dużej 
Ojczyzny, wzbudzały szacunek dla naszego państwa, 
kształtowały poczucie tożsamości narodowej i regional-
nej, a także umacniały poczucie więzi rodzinnej. Dzie-
ciom, Rodzicom i Nauczycielom za ogromne zaangażo-
wanie w realizację tego projektu dziękuje serdecznie jako 
koordynatorka.  Barbara Barnat

Miłość z szuflady - najnowszy tomik poetycki Jolanty Michny

Jolanta Michna - poetka członkini Grupy 
Twórczej Inspira�o FOT. GRUPA TWÓRCZA INSPIRATIO 

Odwiedziły też Siedlisko Jantar w Pstrągowej   FOT. PP W WYSOKIEJ

Przedszkolaki brały udział m.in. w koncercie patriotycznym 
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GMINA ŁAŃCUT W bieżącym, 
krótkim z powodu pandemii, roku 
szkolnym przeprowadzono dla 
uczniów szkół podstawowych z klas 
I – III ,,Spartakiadę Dzieci”- 1 zawody 
, a dla  klas IV – VI ,,Gminne Igrzyska 
Dzieci” - 6 zawodów, natomiast dla 
starszych roczników klas VII i VIII 
,,Gminne Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej”- 5 zawodów. 

Wzorem lat ubiegłych ode-
szliśmy od punktacji i zdo-
bywanych miejsc w rywali-
zacji generalnej, ponieważ 

sport szkolny powinien ,,wychowywać 
przez sport” i zmierzać przede wszystkim 
w kierunku adaptacji do środowiska spo-
łecznego, które w naszych czasach bar-

dzo się skomplikowało. Postawa społecz-
na dziecka kształtuje się bowiem najlepiej 
poprzez działanie w grupie, poprzez ćwi-
czenia z partnerem, współzawodnic-
two i współdziałanie w walce sportowej. 
W grach niweluje się jego egocentryzm. 
Te formy aktywności ruchowej, które wy-
magają współdziałania i współpracy oraz 
przestrzegania ustalonych reguł, najle-
piej przysposabiają do życia społeczne-
go. Poprzez gry oraz inne formy działa-
nia w małych grupach dajemy dzieciom 
okazję do współpracy ukierunkowanej 
na wykonywanie wspólnych zadań oraz 
stwarzamy sytuacje wspomagające pod-
porządkowanie własnych celów i ambi-
cji dobru ogólnemu. W czasie gier dzieci 
i młodzież uczą się samodzielności, mają 
okazję do umacniania więzów przyjaź-
ni, dointegrowania się poprzez wspólne 

przeżycia i do ponoszenia odpowiedzial-
ności za zdrowie drugiego człowieka.

Najlepszymi sportowcami szkół podsta-
wowych w roku szkolnym 2019/2020 
w Gminie Łańcut zostali:
Monika Międlar z kl. VI -  SP  Albigowa
Jan Ulman kl. VI - SP  Albigowa
Daria Cwynar kl. VI  -  SP  Handzlówka
Łukasz Bytnar kl. VIII -  SP  Albigowa
Mateusz Kochmański kl. VIII -  SP  Albi-
gowa
Estera Kołucka kl. VIII -  SP  Handzlówka

Gminny Organizator Sportu dziękuje 
Wójtowi Gminy Łańcut p. Jakubowi Czar-
nocie za udostępnienie infrastruktury 
sportowej i sponsorowanie, Dyrekcjom 
Szkół  Gminy Łańcut i nauczycielom wy-
chowania fizycznego za pomoc i wyrozu-

miałość oraz przygotowywanie uczniów 
do Gminnych Igrzysk Dzieci, Gminnych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Spar-
takiady Dzieci.Gminny Szkolny Związek 
Sportowy w Łańcucie składa serdeczne 
podziękowania także Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu ,,Soninianka” So-
nina  za całoroczne sponsorowanie na-
gród ,,Fair Play”  dla ,,najlepszych zawod-
ników”  szkół podstawowych, biorących 
udział w gminnym współzawodnictwie 
sportowym w roku 2019/2020. Mam na-
dzieję, że wysiłek podjęty przez Gminny 
Szkolny Związek Sportowy był w peł-
ni uzasadniony i przyniesie wymierne 
korzyści jako cenny środek profilaktyki 
zdrowotnej i wpłynie na  poprawę stanu 
zdrowia i sprawności psychofizycznej na-
szego społeczeństwa.

Witold Kuźniar 

Podsumowanie sportowego współzawodnictwa 
szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

,,Sportowcy roku Gminy Łańcut” w dowód uznania otrzymali dyplomy oraz puchary za wybitne 
wyniki sportowe na poziomie gminy, powiatu i województwa

Estera Kołucka z Handzlówki Daria Cwynar z Handzlówki 
 FOT. WITOLD KUŹNIAR

„Aktywni Seniorzy” 
podsumowali ubiegły rok 
GMINA ŁAŃCUT 22 czerwca w plenerze z uwagi na pan-
demię w parku Magrysia w Handzlówce odbyło się Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Aktywny Senior zgodnie z wymo-
gami zawartymi w statucie. 

Pełne sprawozdanie podsumowujące działalność Senio-
rów dostępne jest na stronie internetowej Centrum Kultury 
Gminy Łańcut. 

- W roku bieżącym udało nam się zorganizować kawia-
renkę seniorów z potańcówką i okolicznościowe spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Rozpoczęła działalność Akademia 
Aktywnego Seniora w Albigowej pod przewodnictwem p. 
Anny Sobek. Plany i zamierzenia przerwała pandemia, ale 
jesteśmy pełni optymizmu, że wkrótce do nich wrócimy – 
mówi Bogusława Falger, prezes Stowarzyszenia „Aktywny 
Senior”. 

- Spotkanie było poświęcone przede wszystkim podsu-
mowaniu pierwszego roku działalności, a było się czym 
pochwalić.Współpraca seniorów z Urzędem Gminy Łańcut 
oraz Centrum Kultury Gminy Łańcut zaowocowała sze-
regiem inicjatyw, na które udało nam się pozyskać środki 
zewnętrzne.W 2020 r. weszliśmy z ambitnymi planami, ale 
epidemia Covid-19 wszystko zmieniła. Tym bardziej należy 

docenić fakt, że seniorzy po dłuższej przerwie postano-
wili wznowić działalność. Na Zebraniu niewiele mówiono 
o planach na przyszłość bo ta ciągle jest niepewna. Naj-
ważniejsze jednak, że po Covid-19 życie społeczne w gmi-
nie Łańcut odradza się i uczestniczą w tym także najstarsi 
mieszkańcy – cieszy się wójt Jakub Czarnota. 

25 czerwca 2020 r. natomiast prezes Bogusława Falger, 
wiceprezes Wiesław Wilk Zarządu Stowarzyszenia Senio-
rów Gminy Łańcut Aktywny Senior oraz wójt gminy Łańcut 
Jakub Czarnota, spotkali się z przedstawicielami Stowarzy-
szenia Manko z Krakowa, wydawcą Głosu Seniora, Ogól-
nopolskiej Karty Seniora - p. Łukaszem Salwarowskim i p. 
Markiem Pilchem. 

- Nasze działania są znane w kraju i chcemy nadal je 
rozwijać, dlatego pierwsza firma przyjazna seniorom naszej 
gminy Outlet Pełna Szafa została zaproszona do grona 
polskich firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora. 
Ponawiamy zaproszenie do dołączenia do tej grupy inne 
nasze lokalne firmy - bądźmy razem solidarni z seniorami. 
Nasi seniorzy mogą korzystać z ulg na terenie kraju, po 
złożeniu zamówienia i otrzymaniu Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. Wzór druku dostępny jest w gazetce Głos Seniora 
lub w Stowarzyszeniu Aktywny Senior – zaznacza Bogusła-
wa Falger. 

(iw)

Zarząd Stowarzyszenia w obecnym składzie: Bogusława 
Falger, Wiesław Wilk, Marcin Kisała, Helena Polak, Maria 
Nowakowska

– Stowarzyszenie z pomocą CKGŁ przekazało do każdej 
biblioteki w naszej gminie najnowszy nr Głosu Seniora oraz 
kilka egzemplarzy członkom stowarzyszenia

 FOT. STOWARZYSZENIE „AKTYWNY SENIOR” 
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REKLAMA

ROGÓŻNO Grupa pięciu uczniów 
z VII klasy Szkoły Podstawowej w Ro-
góżnie jeszcze w ubiegłym roku przy-
stąpiła do Ogólnopolskiego Konkur-
su Filmowego „Postaw na słońce”. 

Celem konkursu było przygotowanie 
krótkiego filmu edukacyjnego – re-

portażu, prezentującego mikroinstalacje 
OZE(Odnawialne Źródła Energii) w naj-
bliższym środowisku. Przygotowany 
film miał być wykorzystany do lokal-
nej kampanii promującej OZE w szkole 
i w społeczności Rogóżna. W nagrywa-
nym przez nas reportażu chcieliśmy 
poruszyć temat eksploatacji mikroelek-
trowni fotowoltaicznych oraz warunków 
ekonomicznych przedsięwzięcia. Infor-
macje na ten temat zdobywaliśmy z róż-
nych źródeł: poprzez rozmowy z wła-
ścicielami domków jednorodzinnych, 
którzy eksploatują tego typu instalacje, 
czytaliśmy felietony, oglądaliśmy filmy 
oraz szukaliśmy informacji w  Interne-
cie. W reportażu chcieliśmy pokazać mi-
kroinstalacje, ich działanie oraz poten-
cjalny zysk, jaki niesie zainstalowanie 
fotowoltaiki dla inwestora i środowiska-
.W skład zespołu, którego opiekunem 
była pani Barbara Szajnar weszła mło-
dzież przejawiająca uzdolnienia mana-

gerskie, dziennikarskie, interesująca się 
fotografią, grafiką komputerową, sce-
nografią, dźwiękiem. W naszej grupie 
znaleźli się tacy uczniowie jak: Gabriela 
Kiełb, Błażej Kiełb, Karol Sacała, Szymon 
Harpula, Jan Wikiera. W pierwszej fazie 
– preprodukcji ustalono temat, pomysł 
na film oraz napisano scenariusz. W dal-
szej kolejności młodzi adepci sztuki fil-
mowej wybrali autora zdjęć i kierownika 
produkcji. Przygotowali również całą 
dokumentację niezbędną do realizacji 
zdjęć filmowych, między innymi doty-
czącą konkretnych miejsc, w których 
miały być kręcone. Zaprojektowano sce-
nografię, przygotowano rekwizyty oraz 
logo zespołu wraz z nazwą oraz „czo-
łówką” i „tyłówką” filmu. Pierwszy etap 
naszych prac został ukończony, spra-
wozdanie wraz z szatą graficzną naszej 
produkcji przesłaliśmy do oceny jury. 
Gdy już wszystko zostało zaplanowane, 
przygotowane i dopięte na ostatni guzik, 
chcieliśmy przystąpić do realizacji zdjęć. 
Niestety w obecnej sytuacji spotkanie 
się i  realizacja zadania przez uczniów 
i wspólne nagranie reportażu stało się 
niemożliwe. Konkurs zakończono na 
I etapie. Kapituła konkursu oceniła na-
sze starania bardzo wysoko. Zajęliśmy 
21 miejsce na 178 zgłoszonych drużyn 

w kraju,a 1 w gminie Łańcut. Wyda-
je nam się, że atrakcyjna forma filmu 
(urywek z życia kolegów) – przypadnie 
większości do gustu, a w szczególności 
młodszemu pokoleniu. Dzięki wska-
zówkom, jakich udziela nam nasza pani 
od informatyki(opiekun projektu) oraz 
informacjom zdobywanym z różnych 
stron internetowych, z książek uczymy 
się jak sprawnie nakręcić i zmontować 
film. Informacje od profesjonalnych fo-
tografów i grafików posłużą w realizacji 
projektu. Wkładamy w niego dużo serca 
a także nasze doświadczenie zdobyte 
przez wszystkie lata nauki. Staramy się 
wprowadzać w życie nasze wspólne po-
mysły, aby film spodobał się wszystkim.
Jak mówią uczestnicy konkursu warto 
było poświęcić swój wolny czas i zaan-
gażowanie.  Mamy nadzieję, że konkurs 
będzie kontynuowany w przyszłym roku 
szkolnym.Nie możemy się doczekać, gdy 
ujrzy on „światło dzienne”.

SP Rogóżno

Młodzi filmowcy 


