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- O czym jest Pana książka? Co 
Pana zainspirowało do jej napi-
sania? Jak czytelnik powinien 
zrozumieć tytuł? 

- Książka przedstawia opowieści kilku 
bohaterów uzależnionych od alkoholu. 
Każdy z nich chce się leczyć i leczy się 
w prywatnej placówce odwykowej. Płasz-
czyznę powieściową uzupełnia terapeu-
tyczny wykład, który wyjaśnia mecha-
nizm działania choroby alkoholowej 
– fazy uzależniania się, wpływ naduży-
wania alkoholu na zdrowie fizyczne, psy-
chiczne i na kondycję duchową chorego. 
Sądzę, że książka obala co najmniej kilka 
stereotypowych wyobrażeń na temat 
alkoholizmu i alkoholika, to naprawdę 
nie musi być bezdomny z tanim winem 
pod pachą na ławce w parku łańcuckim 
czy na krakowskich plantach. Alkoholicy 
pilotują samoloty, podpisują kontrakty 
zawodowych sportowców, rządzą kor-
poracjami i państwami, wreszcie – uczą 
języka polskiego i piszą książki.

Halt to akronim (skrót, przyp. red.) – 
Hungry, Angry, Lonely, Tired, co z języka 
angielskiego oznacza „głodny, rozgnie-
wany, samotny, zmęczony” – wyjaśniam 
to wszystko dokładnie w książce. Trzeź-
wiejący alkoholik musi za wszelką cenę 
unikać tych czterech stanów, a już na 
pewno nie dopuszczać, by one współ-
występowały, wówczas nasila się u niego 
lęk, który może przerodzić się w gwał-
towną potrzebę spożywania alkoholu. 
Dlatego mam w kieszeniach zabierane 
z restauracji papierowe „listki” z cukrem. 
Cukier bardzo pomaga. A w telefonie 
kontakty do innych trzeźwiejących alko-
holików. No i jak mnie bierze, dzwonię. 
My na szczęście zawsze odbieramy od 
siebie telefony, taka solidarność.

- Halt. Zapiski z domu trzeźwienia 
to Pana debiut literacki. Jak to się 
stało, że zaczął Pan pisać?

- W podstawówce pisałem i ryso-
wałem komiksy i to mi się strasznie 
podobało. Moi koledzy ze szkoły mogą 
to potwierdzić. I pan od plastyki. Nigdy 
nie umiałem oderwać słowa od obrazu, 
rysunku. Później pisałem teksty nauko-
we do książek zbiorowych na studiach 
magisterskich i doktoranckich. Publiko-
wałem je w wydawnictwie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Pisałem też recenzje 
książek naukowych do pism literackich 
„Dialog” i „Ruch Literacki”. Zawsze inte-
resowała mnie teoria literatury i o tym 
wówczas pisałem. Nie o czym jest książ-
ka, ale o tym, jak jest „zrobiona”. Jak to 

się dzieje, że chce się nam – czytelnikom 
– tych opowieści słuchać. Opowieści, 
które sobie sami wyszeptujemy, czytając 
w myślach te wszystkie litery. Nawet to, 
co teraz tutaj napisane jakoś przecież 
widzimy.

A napisanie Haltu to rozwinięcie po-
mysłu, do którego zapalił mnie Krzysz-
tof, właściciel placówki odwykowej – po 
pierwsze, kazał mi prowadzić dziennik 
głodu alkoholowego już po wyjściu 
z placówki, po drugie w książeczce „Me-
dytacje. Dzień po dniu”, którą wręczył 
mi ostatniego dnia odwyku, napisał mi 
takie słowa: Jakubie, zadaj sobie pytanie 
„Czy to co robisz dzisiaj, przybliża cię 
do tego, co chcesz robić jutro?” I ja sobie 
odpowiedziałem na obie te kwestie w ten 
sposób, że zacząłem pisać. No i mi się ten 
dzienniczek niepicia i skrętów kiszek, 
nocnych koszmarów i suchych kaców 
zamienił w poradnik trzeźwiejącego al-
koholika. Wykleiłem sobie pokój, w któ-
rym mieszkam notatkami z wykładów, 
wskazówkami do utrzymywania trzeź-
wości i ulubionymi fragmentami książek 
o piciu. Zacząłem pracę jak amerykański 
detektyw z filmów kryminalnych, co 
tak te ściany zdjęciami morderców albo 
ofiar zalepia. I pisałem. Do momentu, do 
którego ściany zrobiły się puste i zostały 
na nich tylko ślady po plastelinie. Akurat 
ją miałem pod ręką, kiedy zdecydowałem 
się zaklejać ściany.

„Alkoholik nie musi być bezdomnym 
z tanim winem pod pachą…”

Rozmowa z JAKUBEM ZAJĄCEM, 
autorem książki Halt. Zapiski z domu trzeźwienia

Jakub Zając o sobie:
Urodziłem się 25 sierpnia 1983 roku w Łańcu-
cie. Do 19 roku życia mieszkałem w Soninie, 
gdzie przez prawie dekadę  grałem w piłkę 
nożną w klubie LKS Sawa Sonina (to było 
jedno z moich najszczęśliwszych życiowych 
doświadczeń). Uczęszczałem do II LO w Łań-
cucie, stąd na moją osobowość silne piętno 
wywarły bliskość zakładu poprawczego, cień 
Polmosu i uroki ówczesnej „Legendy” na rogu 
Grunwaldzkiej i Kościuszki. Jestem zodiakal-
ną Panną, co usprawiedliwia moją dwu lub 
„trzylicowość” i pedanterię. Urodziłem się jako 
reprezentant najliczniejszego w dziejach tego 
kraju miotu. Najwięcej dowodów osobistych 
w tym kraju zaczyna się od liczby 83 i tak 
już pewnie zostanie. Urodziłem się w tłu-
mie, którego jednocześnie nie lubię, i który 
uwielbiam. Uwielbiam zwłaszcza wtedy, kiedy 
ten tłum patrzy na mnie, mam narcystyczne 
usposobienie, więc nie kłamię. Ale narcyzm 
to dolegliwość każdego, kto jest chorobliwie 
nieśmiały, niedojrzały, wszystkiego się boi, no 
i przede wszystkim jest uzależniony. Wyjecha-
łem do Krakowa i tam studiowałem polonisty-
kę na UJ, potem byłem w Anglii przewracać 
pudełka w magazynie, a potem je z powrotem 
podnosić i ustawiać na półkach (to mi się bar-
dzo podobało), potem wróciłem – byłem na 
stażu w Bibliotece Miejskiej w Łańcucie. Tutaj 
poznałem kilka świetnych osób, wyrozumia-
łych dla rosnącej wówczas we mnie słabości 
do alkoholu. Dalej były: doktorat (niedokoń-
czony) z literaturoznawstwa, potem ponowna 
fascynacja sportem, bieganiem, etc. Ale jak to 
u zodiakalnej Panny, której cechy lubię sobie 
przypisywać, równocześnie spacerkiem szedł 
we mnie i dojrzewał alkoholizm. Dlaczego? 
Wtedy nie wiedziałem i wciąż nie wiem na 
pewno. W Krakowie wreszcie odnalazłem się 
zawodowo w Stowarzyszeniu SIEMACHA. Pra-
cując w placówce na ulicy Długiej 42 zostałem 
w 2015 roku pracownikiem roku, a potem 
dyrektorem placówki przy Rondzie Mogilskim. 
I tam zrobiłem kilka kolejnych kroków w stronę 
dołu – pierwszy stopień – pracoholizm, drugi 
stopień – depresja, trzeci – stres, przepraco-
wanie, leki, głupoty, no i wreszcie picie. W tym 
czasie pracowałem i nadal pracuję w liceum 
ogólnokształcącym jako nauczyciel języka 
polskiego i wychowawca klas maturalnych. Je-
stem niewolnikiem swojego schematu i rytmu 
życia – wstaję rano, piję dwie szklanki wody 
gazowanej, prowadzę lekcje i korepetycje, 
ćwiczę, biegam, piszę, jem tylko wieczorem. 
Kiedy jest noc, to czasem śpię, jak mam na to 
ochotę i sięgnę po leki, bo inaczej trudno mi 
zasnąć. Boję się tego momentu, kiedy już trze-
ba wszystko zamknąć i położyć się do łóżka, 
zawsze tak było. Teraz dużo się u mnie zmie-
nia, ale wreszcie zaczynam czuć szczęście. Ono 
wyrasta obok, a ja się temu wzrostowi przy-
glądam. Robi się zielono, chociaż często pada. 
A może dlatego, że pada, robi się zielono?

Jakub Zając pochodzi z Soniny FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 
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DZIĘGIEL RYSUJE

- Ile czasu zajęło napisanie książ-
ki?

- Książka Halt powstawała od listo-
pada 2018 roku do października 2019, 
czyli rok. W tym czasie miałem trzymie-
sięczną przerwę. Od marca do czerwca 
2019. Było dużo pracy, a ja miałem jakiś 
kryzys i strasznie mnie po pół roku 
niepicia wszystko denerwowało, i nie 
chciało mi się do tego wrócić. Potem po 
roku jeszcze raz miałem kilka trudnych 
miesięcy, silne nawroty ataków paniki 
i głodu alkoholowego. Pisanie Haltu było 
grzebaniem we własnej głowie i wątro-
bie, ale pomimo tego jakoś dałem sobie 
radę. A skoro komuś tak słabemu jak ja 
udaje się nie pić, to każdemu może się to 
udawać.

Pierwsze 60-70 stron dałem w lipcu 
2019 roku mojemu wujkowi, który to 
przeczytał, zachwycił się (dobre sobie) 
i zmotywował do dalszej pracy, więc 
dokończyłem. Głupio byłoby zmarnować 
to, że czytał to tyle razy i tak dokładnie, 
i tak dużo o tym myślał. Dobrze, że to 
napisałem, bo mogę z nim teraz znowu 
rozmawiać jak z prawdziwym przyja-
cielem, o którym zapomniałem w tym 
całym piciu, że przecież jest. 

- Jak przebiegł proces wydania 
książki? Czy trudno znaleźć wy-
dawcę?

- „Komputeropis” Haltu wysłałem do 
kilku wydawnictw. Chęć jej publikacji 
wyraziły dwa. Wybrałem optymalną 
ofertę. Jestem wdzięczny za wydanie 
książki, ale to dopiero teraz zaczyna się 
prawdziwa praca, chyba trudniejsza dla 
mnie. Co więcej, zważywszy na tematy-
kę książki i jej osobisty charakter sam 
miałem obawy, czy decydować się na jej 
publikację.

Trudno jest wydać książkę, jeśli nie 
ma się odpowiednich środków, by zrobić 
to samemu, zadebiutować wtedy jest 
rzeczywiście trudno. Ale dużo trudniej 
jest swoją książkę pokazać i wypromo-
wać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. 
A ja, może nieskromnie uważam, że Halt 
to książka, którą ludzie powinni czy-
tać – prawie wszyscy się czegoś boimy, 
wszyscy czujemy się samotni, uciekamy 
przed światem i samymi sobą, śnimy 
koszmarnie i boimy się tego, co przed 
nami, gonią nas złe wspomnienia i, nie 
oszukujmy się, lubimy pić. A granica 
między tak zwaną normą a obłędem jest 
naprawdę cienka.

- Ma Pan już plany na kolejne 
książki? 

- Tak, mam pomysły na dwie książki, 
a nawet więcej – precyzyjny plan na nie. 
Ale mówić za wiele na ten temat nie-
stety nie mogę. Będą to książki zara-
zem podobne i niepodobne do Haltu. 
Oczywiście, jeśli znajdę chętnych na ich 
wydanie. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Bernadeta Bróż

ROGÓŻNO Wraz z odmra-
żaniem gospodarki oraz 
„luzowaniem” obostrzeń 
dotyczących życia społeczne-
go, żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej z 31. Batalionu 
Lekkiej Piechoty z Rzeszowa 
wrócili do szkolenia. 

Pierwsze szkolenie po prawie 
trzymiesięcznych działaniach 

przeciwkryzysowych odbyło się 
na terenie gminy Łańcut. Żołnie-
rze szkolili się na strzelnicy „Cel” 
oraz na terenie Rogóżna. Jednak-
że nie zaprzestali swojej działal-
ności pomocowej niesionej dla 
szpitali, osób starszych, komba-
tantów, jak również pobierania 
wymazów. 

3PBOT

Szkolenie odbyło się 6 i 7 czerwca

Terytorialsi szkolili się w gminie Łańcut

Żołnierze szkolili się na strzelnicy „Cel” oraz na terenie Rogóżna FOT. 3PBOT
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WYSOKA Zakończył się remont drogi 
gminnej z Wysokiej do Łańcuta. In-
westycja kosztowała 5,5 mln zł.

Na odcinku do granicy z Łańcu-
tem wybudowano chodnik, po-
jawiły się zatoczki autobusowe 
i miejsca parkingowe. Dzięki in-

westycji poprawiła się estetyka centrum 
sołectwa. Wzrósł poziom bezpieczeń-
stwa. Dotychczasowe kolizyjne skrzyżo-
wanie z drogą powiatową zastąpiło tzw. 
miasteczko holenderskie, czyli skrzyżo-

wanie z wyniesioną powierzchnią. Jest 
to pierwsze w powiecie łańcuckim tego 
typu rozwiązanie komunikacyjne. 

- Przebudowa drogi „Ziajówka” była 
pierwszą inwestycją, na którą udało nam 
się pozyskać środki w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Dwa miliony zło-
tych wsparcia z budżetu państwa, które 
otrzymaliśmy wiosną 2019 r. było dla nas 
niezbędne by móc zrealizować tak duże 
przedsięwzięcie – zaznacza wójt Jakub 
Czarnota. 

(iw)

GMINA ŁAŃCUT Prawie 5 mln zł dofinansowania 
gmina Łańcut otrzymała na budowę drogi „Albi-
gowa-Granice” oraz przebudowę drogi „Albigowa 
przez wieś”. Całkowity koszt obu inwestycji to 
ponad 7,1 mln zł.

Inwestycja „Albigowa – Granice” będzie polegać na bu-
dowie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m na dłu-

gości 2,6 km. Na całej długości drogi wydzielona zostanie 
również droga rowerowa. Przy cmentarzu na długości 0,5 
km wybudowany zostanie chodnik, a na całości drogi zo-
staną utwardzone pobocza. Całkowita wartość tego zada-
nia to 6 218 500,00 zł z czego dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych wyniesie 4 352 950,00 zł. 

- 1 czerwca podpisaliśmy z Urzędem Wojewódzkim 
umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków 
budżetu państwa. Jesteśmy na etapie szukania wyko-
nawcy. Będzie to pierwsza inwestycja drogowa reali-
zowana na terenie gminy Łańcut w systemie zaprojek-
tuj-buduj, czyli ten sam podmiot wykona niezbędną 
dokumentację projektową, a później na jej podstawie 

zrealizuje zadanie – tłumaczy wójt Jakub Czarno-
ta. - Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną 
poprzez skrócenie czasu dojazdu z rejonu Granic czy 
Markowej do centrum Albigowej. Nie bez znaczenia 
będzie kwestia bezpieczeństwa, bo ruch pomiędzy 
tymi miejscowościami będzie możliwy z pominięciem 
drogi wojewódzkiej - dodaje.

Znacznie szybciej niż budowa drogi z Albigowej do 
Markowej, będzie zrealizowana przebudowa drogi gmin-
nej na odcinku od remizy Ochotniczej Straży Pożarnej do 
Pawilonu. Tam zostanie poszerzony chodnik do dwóch 
metrów, poprawi się też nawierzchnia asfaltowa. Przy-
drożny rów zostanie pokryty kolektorem, a teren będzie 
utwardzony, co pozwoli wygospodarować dodatkowe 
miejsca parkingowe. Poprawi się także bezpieczeństwo 
przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.  

Gmina Łańcut od początku uruchomienia programu 
Funduszu Dróg Samorządowych  tj. jesieni 2018 r. pozy-
skała ok. 12 mln złotych na rozbudowę dróg gminnych, co 
jest jednym z najlepszych wyników jeśli chodzi o gminy 
wiejskie na Podkarpaciu.  (iw)

„Ziajówka” gotowa

Przed przebudową  FOT. KINGA BALAWEJDER, KRZYSZTOF CZAPKA

W odbiorze drogi uczestniczyli m.in. radni i sołtys Wysokiej, przedstawiciele firmy 
Strabag, pracownicy Urzędu Gminy Łańcut

Droga Albigowa-Markowa doczeka się budowy 

Inwestycja była realizowana od lipca 2019

Fragment drogi z lotu ptaka

Ponad 6 mln zł wyniesie budowa 
drogi od Ośrodka Zdrowia 
w Albigowej do Granic

W tym roku rozpocznie się remont 
drogi od remizy OSP do pawilonu 
przy drodze wojewódzkiej 

FOT. ARCHIWUM 

Nowe skrzyżowanie z kostki brukowej z wyniesioną powierzchnią tworzy tzw. strefę 
uspokojenia ruchu 



5maj/czerwiec 2020

POLSKA Zarząd Związku Gmin 
Wiejskich RP złożył wniosek m.in. do 
premiera o utworzenie bonu inwe-
stycyjnego dla gmin z obszarami 
wiejskimi. 

„W obliczu zaistniałej sytuacji globalnej 
pandemii, gminy wiejskie i miejsko-wiej-
skie już w tym roku będą w większości 
pozbawione możliwości inwestowania 
w rozwój swoich obszarów” – czytamy 
w uzasadnieniu wniosku. 

Aby zminimalizować skutki nadchodzą-
cego kryzysu gospodarczego Zarząd Związ-
ku Gmin Wiejskich proponuje, aby każda 

gmina z obszarami wiejskimi począwszy od 
tego roku otrzymała od państwa „Gminny 
bon inwestycyjny” – czyli 1 mln zł na inwe-
stycje, remonty, czy wkład własny niezbęd-
ny przy większych projektach. 

Wniosek o ustanowienie takiego bonu 
zarząd złożył do Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Finansów, Rozwoju, Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także sejmowym i se-
nackim komisjom samorządowym. 

Roczne koszty bonu to dla wszystkich 
gmin z obszarami wiejskimi ok. 1% de-
klarowanych nakładów na „tarczę anty-
kryzysową” – twierdzi przewodniczący 
Zarządu Związku Gmin Wiejskich.  (iw) 

GMINA ŁAŃCUT  Początkiem 
czerwca wójt gminy Jakub Czarnota 
podpisał umowę na dostawę ener-
gooszczędnych opraw oświetlenia 
drogowego typu LED. 

Firma Ledolux Poland Sp. z o.o. z Głogo-
wa Małopolskiego dostarczy 100 kom-

pletów lamp, które zostaną zamontowane 
przy drodze wojewódzkiej w Soninie oraz 
przy drodze „Zagrody” w Głuchowie. 

Wykonawca dostarczy lampy za kwotę 
56,6 tys. zł. 

- Planowana wymiana lamp to kon-
tynuacja działań zapoczątkowanych 
w ubiegłym roku m.in. przy drodze wo-

jewódzkiej w miejscowościach Albigowa 
oraz Wysoka. Prace etapami będą reali-
zowane w całej gminie. Zależy nam na 
rozwiązaniach poprawiających bezpie-
czeństwo uczestników ruchu drogowego, 
obniżających zużycie energii elektrycz-
nej, a tym samym przyjaznych środowi-
sku naturalnemu - mówi Jakub Czarnota 
wójt gminy Łańcut.

Od 2019 r. trwa także systematycz-
na wymiana lamp na LEDy realizowana 
dzięki współpracy gminy z Polską Grupą 
Energetyczną, w wyniku której nowocze-
sne lampy pojawiły się m. in. w Kosinie 
oraz Rogóżnie.

Kinga Balawejder

Zatoczka na Krzyżyku wyremontowana 
- Zadanie zostało zrealizowane dzięki przychylności Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, co bardzo nas cieszy. Mieszkańcy z rejonów Albigowa 
Honie oraz Handzlówka Krzyżyk wielokrotnie prosili by tym tematem się zająć 
– zaznacza wójt Jakub Czarnota. Oprócz zatoczki wyremontowany jest również 
fragment drogi.  FOT. BERNADETA BRÓŻ 

GMINA ŁAŃCUT Zarząd Dróg Po-
wiatowych ogłosił przetarg na prze-
budowę drogi powiatowej Albigowa 
– Wysoka -Sonina. 

Projekt zakłada budowę dwumetrowe-
go chodnika o łącznej długości 4 km, 

wymianę nawierzchni asfaltowej oraz 
przepusty i zjazdy. Droga rozpoczyna 
swój bieg na skrzyżowaniu z drogą po-
wiatową Albigowa – Husów i dalej bie-
gnie w kierunku północnym do skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką z Łańcuta do 
Markowej. Zgodnie z zamówieniem wy-
konawca wyłoniony w przetargu będzie 
miał czas na realizację zadania do lipca 
2021 r. Inwestycja będzie finansowana 
z budżetu państwa ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych, a także powiatu 
łańcuckiego oraz gminy Łańcut. 

- Mieszkańcy Wysokiej oraz Soniny 
bardzo długo czekali na realizację tego 
zadania. Szczególnie jeśli chodzi o bu-
dowę chodnika, który jest tam po prostu 
niezbędny ze względu na duże natężenie 
ruchu samochodowego. Inwestycja jest 
przykładem dobrej i owocnej współpracy 
samorządu gminy oraz powiatu – mówi 
wójt Jakub Czarnota. 

- Gmina na każdym etapie wspierała 
i będzie wspierać starostwo w realizacji 
tego przedsięwzięcia poprzez m.in. pomoc 
finansową związaną z regulacją kwestii 
gruntów czy zapewnienie połowy wkładu 
własnego do pozyskanej przez powiat do-
tacji z budżetu państwa – dodaje.  (iw)

Przetarg na przebudowę drogi 
Albigowa-Sonina ogłoszony

Wniosek 
o przyznanie 
pieniędzy na 
rozbudowę 
i przebudowę 
drogi składało 
Starostwo 
Powiatowe 
w Łańcucie
FOT. ARCHIWUM 

Apel gmin wiejskich

Modernizacja oświetlenia 
w Soninie oraz Głuchowie

Nowe lampy 
zaświecą 
do końca 
tego roku 
FOT. BERNADETA BRÓŻ
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GMINA ŁAŃCUT  Temat z ze-
szłego roku powraca. W kana-
lizacji sanitarnej pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Łańcut ciągle znajdują 
rzeczy, które nie powinny tam 
trafiać. 

Materiały takie jak chus-
teczki nawilżane, pam-
persy, czy środki opa-
trunkowe nawijają się 

na wirniki pomp, co bezpośrednio 
prowadzi do awarii przepompow-
ni ścieków, awarii pompy, a nawet 
jej zniszczenia. Systemy kanalizacji 
sanitarnej skutecznie blokują także 
tłuszcze, czy resztki jedzenia. Jak się 
okazuje częstymi „bywalcami” kana-
lizacji są również materiały budow-
lane i opakowania. 

- Takie substancje i artykuły opa-
dają na dno przewodów kanalizacyj-
nych jak i studni zbiorczych powo-
dując powstawanie bardzo trudnych 
do usunięcia zatorów oraz nega-
tywnie wpływają na skuteczność 
odprowadzania ścieków – tłumaczy 

Dariusz Surmacz, kierownik ZGK 
Gminy Łańcut. 

Skutkiem powstałych zatorów jest 
spiętrzenie się ścieków w studzien-
ce kanalizacyjnej i wylanie fekaliów 
na posesję, a czasami ich cofnięcie 
i zalanie piwnicy domu. Czasami je-
dyną metodą pozbycia się awarii jest 
wymiana całego odcinka kanalizacji 
na nowy. A to jak podkreśla Dariusz 
Surmacz wiąże się z bardzo dużymi 
kosztami i innymi niedogodnościa-
mi dla mieszkańców. 

Czyszczenie, udrażnianie ka-
nalizacji bardzo często zdarza się 
w niedzielę, święta i dni wolne od 
pracy oraz w godzinach wieczornych 
i nocnych, co wiąże się z potrzebą  
„ściągnięcia” dodatkowych pracow-
ników z zasłużonego odpoczyn-
ku i dodatkowo podwyższa koszty 
utrzymania sieci kanalizacyjnej 
w odpowiednim stanie technicznym. 
Zanim więc wrzucimy do kanalizacji 
coś co powinno znaleźć się w koszu, 
pomyślmy o tych, którzy będą mu-
sieli udrażniać cuchnącą kanalizację 
i o wysokości opłat za te usługi. 

Pamiętajmy, że kanalizacja to nie 
śmietnik i NIE WOLNO wrzucać do 
niej:  
- artykułów higienicznych (chus-
teczek nawilżanych) zawierających 
włókna naturalne i syntetyczne nie-
rozpuszczające się w wodzie, zuży-
tych podpasek, pampersów, patycz-
ków do czyszczenia uszu, 
- środków opatrunkowych,
- rajstop, 
- szmat, 
- zmywaków do naczyń,
- koszyczków na kostki zapachowe 
do WC,
- plastikowych sztućców, 
- zepsutych zabawek, 
- ubrań,
- mopów

Systemy kanalizacji blokują także:
 - tłuszcze, oleje, smary ( przepraco-
wane oleje silnikowe),
- resztki jedzenia,
- materiały budowlane i opakowania 
(farby, gips, gruz, piasek, opakowa-
nia po środkach ochrony roślin, bu-
telki).  (BB)

GMINA ŁAŃCUT Nabywcy działek na Pastwi-
skach w Głuchowie doczekają się sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. 

W maju wójt gminy Łańcut podpisał umowę z fir-
mą „WODO-GAZ” Józef Słota z Przeworska na 

realizację inwestycji. Powstanie 490 m sieci wodocią-
gowej oraz 552 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

- Gmina Łańcut w ubiegłym roku przeznaczyła 
20 działek budowlanych oraz jedną inwestycyjną na 
sprzedaż. Wtedy też odbył się pierwszy przetarg. Do-
chód ze sprzedaży działek przeznaczamy na inwe-
stycje w tym terenie, zależy nam na tym, by zachęcać 
mieszkańców do osiedlania się w gminie Łańcut – za-
znacza wójt Jakub Czarnota. 

- Sprzedaż kolejnych działek ruszyła pod koniec 
maja. Zainteresowani mogą w tej sprawie zgłaszać się 
do Urzędu Gminy Łańcut. Dzięki budowie głównych 
sieci właściciele działek będą mogli bezpośrednio się 
do niej włączyć bez potrzeby budowania jej na własny 
koszt – dodaje. 

Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do 
końca sierpnia br., a wykona ją za niecałe 141,5 tys. zł. 
Na tym terenie trwa także przebudowa drogi (od DK94  
do „Pastwisk”), na którą gmina otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie ponad 4 mln zł z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Grupa remontowo-porządko-
wa Zakładu Gospodarki Komunalnej kontynuuje 
porządkowanie naszej gminy. 

W poniedziałki pracownicy ZGK sprzątają przystan-
ki. Są myte, koszona jest trawa wokół nich. Do ZGK 

należy także utrzymanie czystości oraz koszenie trawy 
na placach zabaw, siłowniach plenerowych, trasach ro-
werowych oraz wzdłuż chodników zlokalizowanych 
przy drogach gminnych i powiatowych. Pracownicy ZGK 
wykonują także inne prace zlecone przez Urząd Gminy 
– niedawno karczowali zarośniętą działkę w Głucho-
wie, a także sprzątali gminne pomieszczenia – przewo-
zili przedmioty z budynku w Kraczkowej, który będzie 
adoptowany na żłobek, sprzątali kotłownię w Ośrodku 
Zdrowia w Kosinie, czy garaż UG Łańcut. 

- Zakres prac realizowanych przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej jest bardzo szeroki, ale i efekty coraz 
bardziej widoczne. Regularne sprzątanie i mycie przy-

stanków, szybkie reagowanie na usterki, czy zniszcze-
nia, troska o elementy małej architektury, utrzymanie 
porządku na ogólnodostępnych placach zabaw i siłow-
niach plenerowych to tylko część prac – zaznacza Jakub 
Czarnota, wójt gminy Łańcut.  (iw)

Ciąg dalszy wiosennych porządków

... a także przy drogach FOT. ZGK 

Do ZGK Gminy Łańcut należy m.in. utrzymanie czystości 
na placach zabaw...

Przy podpisaniu umowy obecni byli sołtys Jan Zuber, 
radny Sławomir Kluz oraz pracownicy Urzędu Gminy 
Łańcut FOT. KINGA BALAWEJDER 

Ruszyła rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

w Głuchowie

ZGK przypomina czego nie wolno 
wrzucać do kanalizacji

Szwarc mydło i powidło – to chyba najlepsze określenie 
na to, co trafia do kanalizacji sanitarnej – mówi kierow-
nik ZGK Gminy Łańcut FOT. ZGK GMINY ŁAŃCUT

Takie materiały są znajdowane w kanalizacji i usuwane 
przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej ze 
studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków
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GMINA ŁAŃCUT/MARKOWA/GAĆ 
Wójtowie gmin Markowa, Gać i Łańcut 
napisali pismo do parlamentarzystów 
w sprawie tzw. ustawy wiatrakowej. 

Treść listu:
W związku z obowiązującą od 16 lipca 

2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (dalej „uizew”) oraz 
rozpoczęciem prac nad jej liberalizacją 
m.in. w kwestii związanej z niestosowaniem 
ustawy wobec istniejących już elektrowni 
wiatrowych, w imieniu gmin, które mamy 
zaszczyt reprezentować, wyrażamy zdecy-
dowane poparcie dla tych działań. Mamy 
jednocześnie nadzieję na dialog parlamen-
tarzystów i przedstawicieli ministerstw 
z samorządami.

 W gminach Łańcut, Gać oraz Markowa 
mieszka łącznie ponad  30 tys. osób. Wiele 
z nich w szczególny sposób zostało dotknię-
te negatywnymi skutkami wprowadzenia 
„uizew”, tj. zakazu zabudowy mieszkanio-
wej w strefie „10 H”.

W 2015 r. na terenie gmin Gać oraz 
Łańcut prywatny inwestor wybudował 
łącznie 27 wiatraków. Budowa była reali-
zowana zgodnie z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego i ów-
cześnie obowiązującymi przepisami prawa. 
W praktyce oznaczało to zakaz zabudowy 
mieszkaniowej w odległości około 350 m od 
elektrowni wiatrowej. Takie rozwiązanie 
w żaden sposób nie ograniczało możliwości 
rozwoju osadnictwa mieszkaniowego na 
terenie gmin Łańcut, Gać oraz sąsiedniej 
Markowej (na terenie której nie ma żadnej 
elektrowni wiatrowe, ale odczuwalne są 
skutki ich lokalizacji w sąsiednich miejsco-
wościach).

Sytuację dramatycznie zmieniła „uizew”, 
której zapisy wprowadziły od 16 lipca 2019 
r. zakaz wydawania przez organy gminy 
warunków zabudowy w odległości równej 
lub mniejszej niż 10 -krotna wysokość elek-
trowni wiatrowej mierzonej od gruntu do 
najwyższego punktu budowli, wliczając 
elementy techniczne, w szczególności wir-
nik wraz z łopatami. W gminach Łańcut 
i Gać wysokość wiatraków wynosi 150 m, 
co oznacza, że w promieniu 1,5 km nastąpił 
całkowity zakaz zabudowy mieszkaniowej. 
W praktyce sprowadza się to do zakazu 
budowy domów na obszarze obejmującym 
75% powierzchni Gaci, 60 % pow. Soniny, 
50 % pow. Wysokiej, 50 % pow. Białobok, 

40 % pow. Kosiny, 25 % pow. Markowej, 
a w mniejszym stopniu także Głuchowa 
oraz Rogóżna. Aby złagodzić konsekwencje 
wprowadzenia wspomnianej ustawy oraz 
by chronić interesy mieszkańców Urzędy 
Gmin Gać, Markowa oraz Łańcut podjęły 
zdecydowane działania m.in. prowadząc 
w możliwie szybkim trybie postępowania 
dotyczące wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy dla terenów znajdujących w tzw. 
strefie „10 H”. Przykładowo w samej gminie 
Łańcut w okresie od stycznia do lipca 2019 
r. wydano ok. 430 decyzji o warunkach za-
budowy dla terenów znajdujących się we 
wskazanej strefie.

Mając na uwadze trwające prace nad 
zmianą „uizew” oraz kilkakrotnie wskazy-
wane przez Minister Rozwoju Jadwigę Emi-
lewicz – „zaproszenie samorządów do dys-
kusji”, gminy Łańcut, Markowa oraz Gać 
wyrażają gotowość do udziału w toczącej 
się procedurze zmiany ustawy oraz kon-
sultacjach społecznych w przedmiotowym 
zakresie. Mając równocześnie świadomość, 
że w Sejmie RP jest procedowany poselski 
projekt zmiany powyższej ustawy (druk 
141), który to projekt ma zostać skierowany 
do opiniowania do organizacji samorządo-
wych, prosimy niniejsze pismo potraktować 
jako nasze stanowisko i opinię w przedmio-
towym zakresie.

Mając na uwadze ochronę praw naby-
tych oraz zaufanie obywateli do państwa 
i nakreślony już kierunek zmian ustawy 
o inwestycjach wiatrowych, popieramy 
proponowane zmiany i wnioskujemy o ich 
jak najszybsze wprowadzenie w życie, 
w tym w szczególności poniższych zapi-
sów: dodania do art. 1 ust. 3 w następują-
cym brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do 
inwestycji zrealizowanych i użytkowanych 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 
oraz ujednolicenie okresu przejściowe-
go zawartego we wszystkich artykułach 
Rozdziału 4 z obecnych 36 miesięcy na 72 
miesiące. Jednocześnie ze swojej strony za-
praszamy na spotkanie na terenie naszych 
gmin w celu ewentualnej wizji w terenie, 
gdzie wskażemy jakie są rzeczywiste ne-
gatywne skutki zasady „10 H” w poszcze-
gólnych miejscowościach. W przypadku 
wyrażenia woli takiego spotkania, prosimy 
o kontakt na nr tel. 17 225 68 09 (Urząd 
Gminy Łańcut - Referat Zagospodarowa-
nia Przestrzennego).

(iw)

KOSINA Tegoroczne Święto Strażaków 
w Kosinie połączone było z poświęce-
niem samochodu, który dotarł już do 
tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zakup lekkiego wozu strażackiego wraz 
z wyposażeniem był możliwy dzięki 

funduszom unijnym pozyskanym przez 
gminę w ramach EFRR. Dotacja wynio-
sła 250 tys. zł, a wkład własny 80 tys. zł. 
Nowy samochód wyposażony jest m.in. 
w zbiornik wody 1000l, zbiornik środka 
pianotwórczego, maszt oświetleniowy, 
wciągarkę, sprzęt ratownictwa medyczne-
go, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy.

Swoje dotychczasowe auto OSP Kosina 
przekazało strażakom z Głuchowa. 

- GBA Renault, który od 10 lat służył 
w podziale bojowym naszej jednostki zo-
stał przekazany do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Głuchowie. Samochód posia-
da zabudowę Camiva oraz zbiornik wody 
o pojemności 3 000 litrów. W tym roku 
został zastąpiony przez GLBA Iveco Daily. 
Zakup nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla naszej jednostki, a na-
stępnie rotacja dotychczas użytkowanego 
pojazdu z pewnością wpłynie na poprawę 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców gmi-
ny Łańcut. Cieszymy się, że samochód 
trafia do jednostki z naszej gminy. Jedno-
cześnie gratulujemy OSP Głuchów pierw-
szego w historii GBA – czytamy na facebo-
oku OSP Kosina.  (iw)

Przyjmowanie wniosków i szacowanie szkód w 
uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez 
dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele prowadzi 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego w Rzeszowie oraz koła łowieckie.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospo-
darki Mieniem, 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 
4 tel. 17 850 66 67, 17 747 67 12, 17 747 63 52, 
17 860 67 18, składane osobiście - Kancelaria 
Ogólna Urzędu lub drogą elektroniczną pod 
adres:  rolnictwo@podkarpackie.pl
Do UM zgłaszane są szkody łowieckie w upra-
wach i płodach rolnych wyrządzonych przez 
dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach 
niewchodzących w skład obwodów łowieckich 
oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych 
obwodów łowieckich i obszarach niewchodzą-
cych w skład obwodów łowieckich przez zwierzę-
ta łowne objęte całoroczną ochroną. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej PUM pod linkiem: h�ps://bip.
podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwie-
nia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowi-
ska/1367-szkody-lowieckie
Koła łowieckie
Zasięg terytorialny działania kół znajduje się na 
mapie udostępnianej przez  Okręg Rzeszowski 
Polskiego Związku Łowieckiego -  h�p://www.
pzlow.rzeszow.pl/obwody-lowieckie 

Na terenie gminy Łańcut obwody łowieckie 
dzierżawią następujące koła:
Koło Łowieckie „RYŚ” Łańcut
37-100 Łańcut , Wola Dalsza 150
h�ps://rys-lancut.wixsite.com/rys-lancut
tereny wsi Głuchów, Kosina, Rogóżno położone 
na północ od drogi krajowej DK-94.
Koło Łowieckie „KLUB MYŚLIWYCH DIANA”
37-100 Łańcut, ul. Lisa Kuli 18
h�p://klub-mysliwych-diana.pl/ 
tereny wsi Głuchów, Kosina i Rogóżno położone 
na południe od drogi DK-94, Kraczkowa – obszar 
na północ od drogi DK-94, Sonina i Wysoka w 
części położonej na wschód o drogi nr 877.
Koło Łowieckie „WKL ROGACZ” Rzeszów
35-042 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 77, skr. poczt. 210
h�p://www.wklrogacz.pl/
tereny wsi Kraczkowa położone na południe od drogi 
DK-94, Cierpisz i Albigowa oraz Handzlówka – obszar 
na wschód i północ od drogi gminnej „Gościniec”.
Koło łowieckie „Wilk - Husów” w Łędowej Tyczyńskiej
36-017 Błędowa Tyczyńska 6
h�p://testklw.opx.pl/
teren wsi Handzlówka –obszar na zachód i połu-
dnie od drogi gminnej „Gościniec”.
Koło Łowieckie „Jedność” w Rzeszowie
ul. Warszawska 22, 35-205 Rzeszów
h�ps://www.jednosc.info/
teren wsi Rogóżno – obszar na wschód od drogi 
„przez wieś” i drogi do Nowosielec.   (iw)

INFORMACJA O SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH

Przekazane auto na rzecz OSP Głuchów 
 FOT. MONIKA TELEGA, OSP KOSINA 

Lekki wóz strażacki poświęcony

To już drugi zakup na rzecz OSP Kosina. 
W zeszłym roku m. in. dzięki dotacji 
z budżetu państwa strażacy otrzymali 
średnie auto 

Uroczystości rozpoczęła msza św. w ko-
sińskiej parafii 

Nasi samorządowcy kolejny raz 
apelują w sprawie „wiatraków”

Poprzez obowiązu-
jącą tzw. „ustawę 
wiatrakową”, która 
zakazuje lokalizacji 
domów w odległości 
1,5 km od istnie-
jących wiatraków 
część terenów gminy 
Łańcut została wyłą-
czona z zabudowy 
 FOT. ARCHIWUM
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GMINA ŁAŃCUT  W maju wójt gmi-
ny Łańcut podpisał umowę z firmą 
„Grześki” z Dębicy na kompleksową 
rewitalizację basenu w Wysokiej i te-
renu wokół niego. Będzie to kolejna 
ogólnodostępna atrakcja rekreacyjna 
gminy Łańcut. 

Inwestycja polegać będzie na rozbudo-
wie i nadbudowie istniejącego budynku 
socjalnego, budowie nowego budynku 
zaplecza technologicznego, przebudo-

wie niecki basenowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, zagospoda-
rowanie otoczenia wraz z wykonaniem 
ogrodzenia. W niecce basenowej wykona-
ne zostaną nowe okładziny, a głębokości 
dostosowane będą dla dzieci i dorosłych. 
Zamontowane zostaną także zjeżdżalnie, 
kurtyny wodne i armatki. Obiekt będzie 
posiadał własną instalację solarną i foto-
woltaiczną.

Koszt realizacji inwestycji to prawie 4,9 
mln zł z czego ok. 50 % to dotacja. Koniec 
prac planowany jest na przyszły rok. 

- Basen od lat był nieczynny, a jego in-
frastruktura ulegała degradacji. Mieszkań-
cy często zwracali się do nas z pytaniami 
o możliwość ponownego otwarcia obiek-
tu. Środki unijne dały nam tą możliwość. 
Liczymy na to, że już w przyszłym roku 
kąpielisko zapełni się – mówi wójt Jakub 
Czarnota.

Na inwestycję gmina pozyskała środ-
ki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Projekt jest możliwy do zreali-
zowania dzięki przynależności do Stowa-
rzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego.

HANDZLÓWKA Rozpoczęły się prace 
rewitalizacyjne w Parku im. Francisz-
ka Magrysia. Zadanie jest realizowa-
ne w ramach programu rewitalizacji 
gminy Łańcut i jest współfinansowa-
ne z funduszy unijnych pozyskanych 
z EFRR.  

Prace obejmą m.in. remont główne-
go obiektu tj. wymianę elementów 

drewnianych, wykonanie podbudowy 
i izolacji, malowanie oraz zrobienie od-
wodnienia. Park doczeka się oświetlenia 
oraz monitoringu, zostaną także za-
montowane elementy małej architektu-
ry. Zgodnie z umową zakończenie prac 
powinno nastąpić w kwietniu 2021 r. 

- Park Magrysia to miejsce odwiedzane 
nie tylko przez mieszkańców Handzlów-
ki. Planowane działania poprawią estety-
kę, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo 
tego terenu – mówi Jakub Czarnota wójt 
gminy Łańcut.

Rewitalizacja jest kolejnym etapem 
prac prowadzonych na terenie Parku. 
W ubiegłym roku gmina sfinansowała 
wykonanie ubikacji oraz przyłączy kana-
lizacyjnych, nabyła też działkę na potrze-
by wykonania drogi dojazdowej od strony 
drogi Okop.

 (iw)

KOSINA Modernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia oraz zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej przy 
Parku pod Dębem w Kosinie to dalszy 
ciąg inwestycji realizowanych w ra-
mach projektu „Kompleksowa rewi-
talizacja na terenie Gminy Łańcut”.

18 maja wójt Jakub Czarnota podpi-
sał umowę z przedsiębiorstwem 

Budowlanym „RENOMEX” z Jarosławia 
na wykonanie inwestycji. Prace obejmują 
rozbudowę, przebudowę i zmianę spo-
sobu użytkowania części Ośrodka Zdro-
wia, utwardzenie powierzchni gruntu 
z miejscami postojowymi oraz dostawę 
i montaż wyposażenia. Obiekt zyska 

nowy dach i ocieplenie. Zostanie także 
dostosowany dla osób z niepełnospraw-
nościami. W pobliżu Ośrodka przy byłym 
budynku przedszkola powstanie prze-
strzeń wspólna ze sceną taneczno-wido-
wiskową, altaną, ścieżkami spacerowymi 
i ławkami.

Koniec prac planowany jest na kwiecień 
2021 roku. Całkowity koszt realizacji zada-
nia wyniesie 3,3 mln zł z czego dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Działania 
6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 wynosi blisko 65%. (iw) 

Park Magrysia będzie odnowiony

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego 
z Handzlówki  FOT. KINGA BALAWEJDER 

Trwa remont basenu 
w Wysokiej

W spotkaniu 
z wykonawcą 
uczestniczyli m. in. 
wójt gminy oraz 
radni z Wysokiej

Wizualizacja base-
nu po rewitalizacji 
FOT. KINGA BALAWEJDER 

Budynek Ośrodka 
Zdrowia czeka na 
adaptację już 30 
lat. Teraz powstanie 
tutaj Dzienny Dom 
Pobytu Seniorów 

Przy podpisaniu 
umowy obecni byli 
sołtys i radni 
z Kosiny  

FOT. KINGA BALAWEJDER 

W budynku Ośrodka Zdrowia 
powstanie dzienny dom 

dla seniorów 
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KOSINA/KRACZKOWA W maju 
rozpoczęły się prace remontowe 
w byłych przedszkolach w Kosinie 
oraz Kraczkowej. W obu obiektach 
jeszcze w tym roku zaczną funkcjo-
nować żłobki. 

Na realizację inwestycji gmina po-
zyskała dofinansowanie z pro-
gramu „Maluch +” w wysokości 
1,2 mln zł oraz z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego w kwocie blisko 1 mln zł 
(żłobek w Kosinie). Wyłoniona w drodze 
przetargu Firma Budowlana REMBISZ 
wykona prace do końca października 
2020 r. Zadanie realizowane jest w for-
mule zaprojektuj-wybuduj. Do czyn-
ności wykonawcy należy więc opraco-
wanie projektu przebudowy, uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń, wykonanie prac 
budowlanych oraz dostarczenie wypo-
sażenia. Firma zobowiązała się wykonać 

zamówienie dla obu miejscowości za nie-
całe 1,5 mln zł. 

W Kraczkowej powstanie żłobek dla 
20 dzieci. Wykonane zostaną prace kon-
strukcyjne i murowe. Wykonane zosta-
ną otwory drzwiowe, ścianki działowe, 
posadzki, wymieniona będzie stolarka. 
Pomieszczenia zostaną  dostosowanie do 
wymogów sanitarnych i przeciwpożaro-
wych oraz poprawiona zostanie funkcjo-
nalność budynku. Ponadto zagospoda-
rowany zostanie teren wokół budynku, 
powstaną m.in. plac zabaw, ogrodzenie, 
chodniki oraz nowe nasadzenia. Wy-
konawca dostarczy także wyposażenie 
m.in. szafki, leżaki, łóżeczka, krzesełka, 
stoliki, wykładziny, akcesoria łazienko-
we. Podobnie będą wyglądać prace w Ko-
sinie, gdzie będzie utworzony żłobek dla 
17 dzieci. Przy tym obiekcie nie będzie 
potrzeby wykonywać zagospodarowania 
terenu ponieważ w pobliżu znajduje się 
park. (iw)

Trwa remont budynków, w których 
powstaną żłobki

Teren wokół budynku również zostanie zagospodarowany  FOT. KINGA BALAWEJDER, BERNADETA BRÓŻ

-Czynimy starania, by pozyskać wsparcie pomostowe także na prowadzenie żłob-
ków. Obecnie mamy zagwarantowane środki na utworzenie etatów w Kosinie 
– mówi wójt gminy Łańcut 

Tak wygląda środek budynku w Kraczkowej. Ściany są wyburzane w celu wydzielenia 
niezbędnych pomieszczeń

GMINA ŁAŃCUT Każda szkoła z terenu gminy 
Łańcut otrzyma nowe laptopy wraz z oprogra-
mowaniem. 

Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniom z rzą-
dowych programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 

Szkoła plus”. Oba programy to odpowiedź Minister-
stwa Cyfryzacji na epidemię koronawirusa i potrzebę 
zdalnego nauczania. 

„Zasada jest taka: sprzęt kupuje gmina i wypoży-
cza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej 
go potrzebują. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt też 

tam trafi - będzie mógł być wykorzystywany przez 
wszystkich uczniów” – czytamy na stronie Minister-
stwa Cyfryzacji. 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- W przypadku gminy Łańcut nowe laptopy będą 
pomocne chociażby ze względu na fakt, że od 1 
września 2020 r. we wszystkich szkołach całkowi-
cie rezygnujemy z tradycyjnych dzienników na rzecz 
dzienników elektronicznych – zaznacza wójt Jakub 
Czarnota.  (iw)

Gmina Łańcut na zakup laptopów otrzyma prawie 80 tys. zł 
z programu „Zdalna Szkoła” i ponad 114 tys. zł z programu 
„Zdalna Szkoła plus” FOT. PIXABAY.COM

„Zdalna Szkoła”
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GMINA ŁAŃCUT Na składanie po-
dań do szkół ponadpodstawowych, 
kandydaci mają czas jeszcze 
do 10 lipca. 

Szeroka oferta Zespołu Szkół im. 
Tadeusza Kościuszki w Wyso-
kiej została przedstawiona w po-
przednim wydaniu „Głosu Gmi-

ny Łańcut”. Przypomnijmy, że szkoła 
oferuje kierunki kształcenia w 5-letnim 
technikum – technik logistyk, technik 
usług kelnerskich, technik hotelarstwa, 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, a także kierunki – cukiernik, pie-
karz, wędliniarz, kucharz, magazynier-
-logistyk  w Branżowej Szkole I stopnia. 
Niedawno uruchomiony został rów-
nież nowy kierunek – technik fotografii 
i multimediów. 

Fotografia to bardzo prężnie rozwija-
jąca się gałąź usługowa, jest wykorzysty-
wana we wszystkich niemal obszarach 
działalności człowieka. Postęp techno-
logiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi 
się od rejestracji materiałów w postaci 
analogowej na rzecz rejestracji cyfro-
wej. Pojawianie się nowego sprzętu 
elektronicznego, a zwłaszcza fotogra-
ficznego, zachęca rzesze pasjonatów 
do wykonywania zdjęć, jednak poziom 
jakościowy tych prac rzadko jest satys-
fakcjonujący. Kształcenie w zawodzie 
technik fotografii i multimediów przy-
gotowuje specjalistów z zakresu multi-
mediów i fotografii, którzy są w stanie 
sprostać oczekiwaniom, jakie niesie 
rozwijający się rynek szeroko pojętych 
usług cyfrowych. Technik fotografii 
i multimediów znajdzie zatrudnienie 
w zawodach związanych z fotografią 
i obróbką zdjęć, jak i na stanowiskach, 
gdzie realizuje się projekty multime-
dialne. Nauka w szkole obejmuje tech-
niczne aspekty dotyczące fotografii 
analogowej jak i cyfrowej, praktyczne 
zagadnienia związane z pracą w studio 
fotograficznym i plenerze, metody ko-
rekty zdjęć i montażu fotograficznego, 
obsługę i budowę sprzętu fotograficz-
nego i filmowego.

Absolwent szkoły kształcącej w za-
wodzie technik fotografii i multime-
diów jest przygotowany do wykonywa-
nia następujących zadań zawodowych:
1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania, kopiowania i obróbki 
obrazu;
3) wykonywania prac graficznych prze-
znaczonych do wydruku;
4) przygotowywania prezentacji graficz-
nych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania interneto-
wych projektów multimedialnych.

ZS Wysoka 

Nowy termin naboru i nowy zawód 
w Zespole Szkół w Wysokiej 

REKRUTACJA 
NOWY TERMINARZ:

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. 
do godz. 15:00 - składanie podań 
przez kandydatów do szkół
ponadpodstawowych.

Od 31 lipca do 4 sierpnia  2020 r. 
do godz. 15:00 - uzupełnienie 
wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie 
o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. - ogło-
szenie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowa-
nych i kandydatów niezakwalifiko-
wanych. 

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. - 
potwierdzenie woli podjęcia nauki 
w danej szkole poprzez złożenie  
oryginałów dokumentów.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. 
do godz. 14.00 -  ogłoszenie 
przez komisję rekrutacyjną listy 
uczniów przyjętych  do  szkoły.
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CIERPISZ Wniosek gminy 
Łańcut z zadaniem „Re-
mont klatki schodowej 
oraz toalet w budynku 
Domu Społecznego 
w Cierpiszu” znalazł 
się na 34 miejscu listy 
rankingowej wniosków 
o dofinansowanie w ra-
mach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi. 
Wszystkich wniosków złożono 71. 

Wniosek o dofinansowanie zadania 
na kwotę 10 tys. zł Gmina Łańcut 

złożyła w marcu. W ramach zadania pla-
nuje się wykonać remont pomieszczeń 
sanitariatów oraz klatki schodowej po-
legający na odtworzeniu warstw wykoń-
czeniowych posadzek, sufitów i ścian. 
Położone zostaną płytki ceramiczne 
i pomalowane ściany. Zmodernizowana 
będzie instalacja elektryczna i sanitarna 

oraz zamontowana zostanie 
nowa armatura łazienkowa.

Założeniem projektu jest 
integracja i aktywizacja spo-
łeczeństwa oraz poprawa 
funkcjonowania całego bu-
dynku. Dlatego też w prace 
włączeni zostaną członko-
wie OSP, KGW i LKS-u, któ-
rzy wykonają prace demon-
tażowe, zabezpieczające 

oraz porządkowe. 
- W roku ubiegłym w tym obiekcie 

również ze środków Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi wyremontowa-
na i wyposażona została kuchnia. Dzięki 
planowanej inwestycji wyremontowane 
zostaną sanitariaty oraz klatka schodo-
wa. Tym samym poprawi się estetyka 
i funkcjonalność wiele lat nieremonto-
wanego budynku, co znacznie ułatwi 
organizację wydarzeń – mówi wójt Jakub 
Czarnota.

(iw)

GMINA ŁAŃCUT Od maja rząd stop-
niowo znosi obostrzenia w związku 
z pandemią koronawirusa. Miesz-
kańcy gminy Łańcut mogą już wy-
pożyczać książki, załatwiać sprawy 
w urzędzie, czy korzystać z placów 
zabaw i boisk. Nadal jednak obowią-
zuje reżim sanitarny. 

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie re-
strykcje i obostrzenia wywołują różne 

opinie, często krytyczne. Jest to efekt wy-
łącznie odgórnych regulacji, których jako 
Urząd Gminy Łańcut i jednostki budże-
towe musimy przestrzegać – mówi wójt 
Jakub Czarnota. 

Od 25 maja przywrócona została bezpo-
średnia obsługa mieszkańców w Urzędzie 
Gminy Łańcut, ale tylko na parterze bu-
dynku. W trakcie wizyty należy pamiętać 
o zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk 
i zachowania dystansu. Do Urzędu można 
wejść tylko od strony Banku Spółdzielcze-
go. Wcześniej trzeba ustalić termin wizyty 
mailowo lub telefonicznie. Od maja szko-

ły zapewniają opiekę w świetlicy i wró-
ciły zajęcia dydaktyczne w klasach I-III. 
Zajęcia nadal odwołane są w Ośrodkach 
Kultury, ale CKGŁ planuje wakacyjne za-
jęcia animacyjne. Można też wynajmować 
sale na imprezy okolicznościowe. Działają 
także biblioteki. Czytelnicy nie wchodzą 
do środka, ale umawiają się telefonicznie 
i książki, które chcą wypożyczać zostawia-
ne są na stoliku przed wejściem do biblio-
teki. Korzystać można już także z placów 
zabaw, siłowni plenerowych, a także boisk 
znajdujących się na terenie naszej gminy 
(zasady korzystania z boisk wielofunkcyj-
nych i orlików na str. 16).  (iw)

WYSOKA Dofinansowanie z budże-
tu Województwa Podkarpackiego 
w wysokości 15 tys. zł Gmina Łańcut 
otrzymała także na realizację 
II etapu „Uniwersytetu Samorządno-
ści”. 

5 czerwca ukazała się lista rankingowa. 
W pierwszym etapie (w 2019 r.) wypo-

sażona i wyremontowana została remiza 

OSP w Wysokiej. W drugim etapie zosta-
ną przeprowadzone bezpłatne szkolenia 
dla mieszkańców powiatu łańcuckiego 
m.in. w zakresie produktu ekologicznego, 
obsługi komputera, czy możliwości dofi-
nansowania przez NGO.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Od 1 kwietnia obo-
wiązki dyrektora Centrum Kultury 
Gminy Łańcut pełni Justyna Pasz-
kiewicz. Do tej pory była zastępcą 
dyrektora, a wcześniej specjalistą 
do spraw promocji w CKGŁ.

Justyna Paszkiewicz jest absolwentką 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-

nego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
o specjalności pedagog-andragog, ani-
mator kultury. Od urodzenia mieszka 
w gminie Łańcut. Jest członkiem Gru-
py Twórczej „Inspiratio” i należy do 
Koła Gospodyń Wiejskich w Soninie, 
a także do Stowarzyszenia „Aktywny 
Senior”. 

(iw)

Obostrzenia znikają, 
ale nie wszystkie 

„Uniwersytet 
Samorządności”

Gmina Łańcut jest w gronie 16 gmin z Podkarpacia, które zostały zakwalifikowane 
do realizacji tego projektu  FOT. ARCHIWUM

Zmiany w Centrum Kultury

Będzie dofinansowanie 
na remont Domu Społecznego 

Całkowity koszt zadania to prawie 30 tys. zł. FOT. KINGA BALAWEJDER

MIEJSCE  NA TWOJĄ REKLAMĘ 
tel. 793 827 263 lub 17 247 33 42
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GMINA ŁAŃCUT  W Ośrodkach Kultury w Kosinie 
i Handzlówce zakończyły się prace remontowe. 

W Kosinie odmalowana została sala widowiskowa, 
a podłoga została wycyklinowana. Na potrze-
by organizacji wiejskich odnowione zostały po-
mieszczenia pod sceną. Odmalowany jest rów-

nież hol oraz pomieszczenie kierownika. 
Nie do poznania jest świetlica w Ośrodku Kultury w Handz-

lówce. Zakres prac w ramach funduszu sołeckiego objął montaż 
ścianki między świetlicą a pomieszczeniem kierownika, szpa-
chlowanie  i malowanie ścian i lamperii, wykończenie szpa-
letów drzwiowych, wymianę kratki wentylacyjnej, usunięcie 
metalowych zaworów po starej instalacji, CO, wymianę blatów 
stolikowych. Z pieniędzy Centrum Kultury Gminy Łańcut zaku-
piono i zamontowano drzwi wewnętrzne do biura kierownika, 
drzwi dwuskrzydłowe na korytarzu, zdemontowano stare pa-
nele i ułożono nowe, zamontowano drewniane listwy przypo-
dłogowe. Gmina dołożyła do klimatyzacji, montażu podwiesza-
nego sufitu, zakupu i montażu drzwi wewnętrznych do kuchni 

oraz wymiany gniazdek elektrycznych. Oprócz tego udało się 
pozyskać w ramach sponsoringu: telewizor Samsung 52 calo-
wy, szafkę RTV, wymienić tapicerkę na krzesłach (28 sztuk) oraz 
zamontować plafon w pomieszczeniu kierownika. (BB)

GMINA ŁAŃCUT Po kilkumiesięcznej przerwie została otwarta Bi-
blioteka Publiczna w Rogóżnie. 

Bardzo dziękujemy radnemu gminy Łańcut Tomaszowi Harpuli. Remont 
odbył się z jego inicjatywy na prośbę mieszkańców - mówi Justyna Pasz-

kiewicz, p.o. dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut.  
Niezbędne było usunięcie brzydkiego zapachu, wymiana instalacji sani-

tarnej oraz przerobienie ujęcia wody. 
- Pan radny sam wykonał te prace społecznie – dodaje Justyna Paszkiewicz. 

(iw)

WYSOKA W Ośrodku Kultury w Wyso-
kiej w dalszym ciągu realizowany jest 
projekt „Wiejscy ludowi szperacze” fi-
nansowany ze środków Fundacji Orlen. 
Ze względu na pandemię termin zakoń-
czenia został zmieniony, nie przeszka-
dza to jednak w realizacji zadań. Jednym 
z ważniejszych elementów grantu było 
uszycie strojów cieszyńskich dla tance-
rzy z ZTL „Poleczka”. Stroje są już pra-
wie gotowe i tancerze z niecierpliwością 
czekają na możliwość zaprezentowania 
nowego układ w pięknych, kolorowych 
strojach.

M. Olechowska

W nowych strojach członkowie zespołu 
„Poleczka” będą mogły zaprezentować 
się po powrocie „życia kulturalnego” 

Strój cieszyński to jeden ze śląskich 
strojów ludowych noszony przez grupę 
etnograficzną zamieszkującą znaczny 
obszar Śląska Cieszyńskiego FOT. OK W WYSOKIEJ

Stroje 
cieszyńskie 

dla ZTL 
Poleczka

Ośrodki Kultury wyremontowane 

Prace w Kosinie wykonali pracownicy CKGŁ FOT. ANNA KLUZ, JUSTYNA PASZKIEWICZ

Tak wygląda odnowiona świetlica w Handzlówce  Świetlica przed remontem

Biblioteka w Rogóżnie otwarta 

Biblioteka 
musiała zostać 
wyremontowana 
by mogła być 
ponownie 
otwarta 
dla mieszkańców
 FOT. ARCHIWUM 

Trzeba było m.in. wymienić instalację sanitarną 
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ROGÓŻNO  Czworo uczniów Szkoły 
Podstawowej w Rogóżnie pod opie-
ką pani mgr Barbary Szajnar wzięło 
udział w  Wojewódzkim Konkursie 
„Perły Techniki” organizowanym 
już od 10 lat przez Michalicki Zespół 
Szkół w Miejscu Piastowym.

Zaprezentowali się w dwóch kate-
goriach tematycznych: „Poligrafia 

– sztuka i technika dla wyjątkowego 
człowieka” oraz „Drewno jako materiał 
użytkowy i artystyczny”. Celem konkursu 
było zachęcenie do wykorzystania twór-
czych możliwości każdego człowieka, jak 
również umiejętny rozwój swoich pasji 
na rzecz orientacji zawodowej w przy-
szłości. Konkurs zachęcał młodzież do 
konkretnego działania z wykorzystaniem 
najnowszych technologii komputero-
wych oraz do kreatywnych form spędza-
nia czasu wolnego. Ze wszystkich szkół 
w województwie biorących udział w tym 
konkursie w kategorii „Poligrafia – sztu-
ka i technika dla wyjątkowego człowie-
ka” najlepsza okazała się trójka naszych 
uczniów zajmując ex aequo – miejsce 
trzecie, są to: Jakub Wiśniewski uczeń 
klasy V, Martyna Kiełb uczennica klasy 
VI oraz Michał Wikiera uczeń klasy VI. 
Przygotowali oni prezentacje multime-
dialne o swojej miejscowości – Rogóżno. 
Zaprezentowanie i promowanie swojej 
miejscowości w sposób niezwykle cie-
kawy to sztuka nie lada, a stworzenie do 
tego prezentacji multimedialnej mającej 
walory opanowania sztuki poligraficznej, 
to miano najlepszej. Bogactwo wykorzy-
stanych metod warsztatu poligraficznego 
(samodzielnie wykonane zdjęcia, filmi-
ki, poszukiwanie ciekawostek, wywiad 
z najstarszymi mieszkańcami Rogóż-
na) oraz montaż materiału jest efektem 
ogromnej pracy i zaangażowania. Rów-
nież w kategorii „Drewno jako materiał 
użytkowy i artystyczny” Szymon Stafiej 
uczeń V klasy zajął III miejsce. Połącze-
nie wrażliwości i estetyki jakie w sobie 
odkrył, dając upust w żmudnej i nieła-
twej pracy w drewnie, pozwoliło odnieść 
i w tej kategorii sukces. Laureatom gratu-
lujemy sukcesu! ZS Rogóżno 

WYSOKA W dniu 2 czerwca br. odby-
ło się rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego „Wieś moich marzeń” pod 
patronatem Wójta Gminy Łańcut. 

Organizatorami konkursu byli: 
wójt Gminy Łańcut Jakub Czar-
nota, Centrum Kultury Gmi-
ny Łańcut i Ośrodek Kultury 

w Wysokiej. W skład komisji oceniającej 
prace konkursowe weszli: dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola w Wysokiej Danu-
ta Krauz, p.o. dyrektora Centrum Kultury 
Gminy Łańcut Justyna Paszkiewicz oraz 
kierownik Ośrodka Kultury w Wysokiej 
Renata Hadław. Do konkursu zgłoszono 
54 prace z terenu gminy Łańcut: 19 w ka-
tegorii I - III oraz 35 w kategorii IV - VI.

W kategorii I - III nagrody otrzymali:
1 miejsce - Emilia Nycz, kl. II b, SP Wysoka
2 miejsce - Wiktoria Rybak, kl. III, SP 
Głuchów
3 miejsce - Weronika Harpula, kl. III, ZS 
Rogóżno
Wyróżnienie - Wiktor Bar, kl. I, SP Wysoka

W kategorii IV - VI nagrody otrzymali:
1. Maria Pelc, kl.VI b, SP Albigowa
2. Weronika Cwynar, kl. VI a, SP Wysoka
3. Blanka Bester, kl. VI a, SP Kosina
Wyróżnienie - Milena Kuźniar, kl. V a, SP 
Albigowa
Julia Panek, kl. VI a, SP Sonina.

Komisja zauważyła duże zaangażo-
wanie dzieci i nauczycieli w realizację 
zadania. Doceniła pomysły i różnorod-

ność technik. Dzięki swoich zdolnościom 
plastycznym dzieci miały możliwość po-
kazania, jak wygląda wieś ich marzeń. 
Komisja gratuluje i dziękuje wszystkim 

uczestnikom biorącym udział w konkur-
sie. Serdeczne podziękowania również 
dla sponsorów konkursu plastycznego. 

Magdalena Olechowska

GMINA ŁAŃCUT  Tuje, jałowce, 
czerwona leszczyna, klony palmowe 
m. in. takie gatunki roślin posadzo-
ne zostały w Kosinie w ramach akcji 
upiększania przestrzeni publicznej 
gminy Łańcut.

Kosina jest pierwszą miejscowością, 
która skorzystała z możliwości jaką 

daliśmy w tegorocznym budżecie gminy, 
zabezpieczając po 3000 zł na sołectwo 
na sadzonki roślin, ziemię ogrodową czy 
inne zakupy niezbędne do upiększania 
terenów. Warunkiem skorzystania z tych 
środków jest społeczne zaangażowanie 
i oddolna inicjatywa samych mieszkań-
ców zarówno w zaplanowaniu i wykona-
niu prac – tłumaczy wójt Jakub Czarnota. 

Tak też było w Kosinie, gdzie z inicja-
tywy kierownika tutejszego Ośrodka Kul-
tury Anny Borcz wokół obiektu pojawiły 
się piękne drzewka. Działanie oprócz 
środków gminy Łańcut zostało wsparte 
rzeczowo przez sponsorów tj. Tomasza 

Mazura oraz Katarzynę Bujak, za co na-
leżą się podziękowania. Prace przebiegły 
bardzo sprawnie, bo chętnych do udzia-
łu w czynie społecznym nie brakowało, 

w dobrej atmosferze i oczywiście z za-
chowaniem wymogów bezpieczeństwa 
wynikających z obowiązującego stanu 
epidemii.  (iw)

Zniżki dla Seniorów
GMINA ŁAŃCUT Członkowie Stowarzy-
szenia Seniorów Gminy Łańcut Aktyw-
ny Senior od 5 maja mają możliwość 
skorzystania z ulgi zakupowej w Qutlet 
Pełna Szafa w Łańcucie. A to dzięki 
porozumieniu Zarządu Stowarzyszenia 
i właścicieli sklepu zamieszkałych w gmi-
nie Łańcut. Zarząd zaprasza przedsię-
biorców i usługodawców z naszej gminy 
do wspierania zasłużonego filara naszej 
społeczności Seniorów w postaci ulgi 
nie tylko zakupowej. Dziękujemy pierw-
szej firmie Qutlet Pełna Szafa - firmie 
przyjaznej dla Seniorów Gminy Łańcut.

 Bogusława Falger 

Teren wokół Ośrodka Kultury w Kosinie upiększony

W akcję włączyli się m. in. radni gminy, kierownik biblioteki Agnieszka Wierzbińska, 
komendant OSP Antoni Kluz oraz pracownicy interwencyjni FOT. CKGŁ

Nagrodzeni w konkursie 
„Wieś moich marzeń”

Rysunki oceniała komisja konkursowa FOT. MAGDALENA OLECHOWSKA

Do konkursu zgłoszono 54 prace

Laureaci Wojewódzkiego 
Konkursu „Perły Techniki”
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WSPOMNIENIE W obecnym tak  
trudnym dla ludzkości czasie Świa-
towy Dzień Ziemi jaki przypadł na 
22 kwietnia ma szczególny wymiar 
i budzi wiele refleksji. 

Wielkim głosicielem ekolo-
gicznych idei był członek 
Grupy Twórczej Inspiratio 
śp. Alfred Budzyński. War-

to przy okazji tego święta przypomnieć 
ekologiczne hasła głoszone przez Alfreda 
Budzyńskiego - myśliciela, filozofa, pi-
sarza, poetę i ekologa. Jego ekologiczne 
działania popierały prawdziwe, światowe 
autorytety  w tej dziedzinie. Budzyński 
zdobył uznanie m.in.: prof. J. Aleksandro-
wicza, księcia Karola, znanego w świecie 
naukowca z Cambridge Ruperta Schel-
drake’a, czy zdobywcy nagrody Nobla Al 
Gore’a. Stworzona przez Budzyńskiego 
idea „Ekologicznego Sumienia Ziemi” 
zdobyła wyróżnienie w Międzynarodo-
wym Konkursie ECO–2000. Pan Alfred 
przestrzegał przed bezmyślnym, okrut-
nym, zachłannym niszczeniem Ziemi 
– domu wszystkich ludzi i istot żywych. 
Piętnował niszczycielską głupotę ludzi, 
która prowadzi do wielkiego zła, global-
nej katastrofy i śmierci. Ważna dla nie-
go była każda najmniejsza nawet istota. 
Ogromnie szanował Stwórcę, który po-
przez swoją miłość dał tak wiele możli-
wości i form życia. W swoich wierszach, 
jak nikt inny potrafił rozmawiać z Bo-
giem. Poprzez filozoficzne rozważania 
potwierdzał najcenniejsze prawa miłości, 
poszanowania bliźniego i świata. Był jed-
nym z Dzieci Zamojszczyzny. Okrucień-
stwo wojny, którą przeżył będąc dziec-
kiem jeszcze bardziej uwrażliwiło Alfreda 
na cierpienie i najwyższą wartość jaką 
jest życie. Z ogromnym niepokojem ob-
serwował rzeczywistość i był bardzo za-
troskany o losy Ziemi. Będąc często lek-
ceważony w swych poglądach, odrzucany 
i nierozumiany ostrzegał wielokrotnie 
przed drzemiącym w człowieku złem. Był 
świetnym pisarzem i poetą. Jego książki 
to literatura z naprawdę „górnej półki”. 
Ostatni tomik jego wierszy, wydany przed 

śmiercią poety w 2019 roku nosi tytuł „Po 
drabinie do nieba”. Ekologiczne idee Al-
freda powinny obudzić ludzkie sumienia 
a siła jego poezji dodać tak potrzebnej 
nam wiary. Profesor Julian Aleksandro-
wicz wypowiadając się na temat ekolo-
gicznych poglądów i działań Alfreda Bu-
dzyńskiego powiedział: „Wcześniej czy 
później ludzkość będzie musiała przyjąć 
Pana ideę, jeśli wyrazi wolę dalszego roz-
woju”. Urszula Pantoła

Słowo nadziei dla pana Cogito

Nie szukaj czarodziejskiego ziela 
nieśmiertelności
Ci, co jej szukali w licznych przygodach
Znaleźli ostrze przeciwieństwa 
Głębiny potwory 
Pomnij na Gilgamesza wędrówki
Jego błądzenia w krainie mitu
Gdzie wąż się skrada cicho i porywa 
ostatni listek nadziei
Pomnij na zastępy tych
Co siebie mieli na własność
I musieli ją zwrócić
Co do atomu matce Ziemi
A co mogli mieć wyłącznie własnego
Wolną wolę,
Dzięki której znaleźli swoją tożsamość 
w duchu dobra albo zła
Zła w jego czeluściach rozkładu
W spojrzeniu pustych oczodołów
Białych czaszek
Rzucanych na śmietnik historii
Czy też światła, które może
Wypełni twoje złudzenia
By zagarnąć do siebie
Bądź odważny
Czyń dobro 
I nie daj się zniewalać 
Bądź życzliwy i miłosierny
W tedy to, co inni w mozole szukali
Poza sobą – nieśmiertelność
Odnajdziesz w sobie i wszędzie
Jako światło
Przenikające nas wszystkich

A. Budzyński - wiersz z tomiku 
„Po drabinie do  nieba”

RECENZJA Pod koniec ubiegłego 
roku ukazał się piąty już z kolei to-
mik poezji Jolanty Szal-Mach pt. „Na 
werandzie chwil”. 

Poetka należy do Grupy Twórczej 
Inspiratio działającej przy Cen-
trum Kultury Gminy Łańcut, jak 
i do Klubu Poetów Podkarpacia 

Perły. Swój debiutancki tomik zatytu-
łowany „Jesteś melodią mojego życia” 
wydała w 2014 r. Następnie ukazały 
się: „W drodze” (2016 r.), „Zofia” (2017 
r.) i „Światło nadziei” (2018 r.). Jolanta 
jest również animatorką kultury, pro-
wadzi autorskie spotkania edukacyjne 
w przedszkolach, szkołach i bibliotekach. 
Z wielkim sercem i talentem pracuje 
z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Śro-
dowiskowej w Ożannie, gdzie mieszka. 
Pochodzi z Łańcuta. Jest laureatką wie-
lu znaczących konkursów poetyckich. 
W roku 2016 zdobyła pierwsze miejsce 
w Międzynarodowych Spotkaniach Po-
etów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie. Jej 
wiersze drukowane są w czasopismach 
literackich, antologiach i almanachach. 
Tytuł najnowszego tomiku „Na Weran-
dzie chwil” to nie tylko poetycka przeno-
śnia. Dom poetki położony jest w bardzo 
pięknym miejscu. Weranda, to rzeczy-
wiste miejsce w jej domu, skąd o krok do 
przyrody i bliskości lasu. W takim otocze-
niu rodzi się dużo poetyckich natchnień 
i poczucia wolności. Tu tworzą się słowa 
poezji utrwalające ulotne chwile – zdarze-
nia, ludzi, tchnienia dynamicznie zmie-
niającej się przyrody. Już sama okładka 
tomiku zaprojektowana przez przyjaciela 
Jolanty Tomasza Frączka, budzi ogrom 
skojarzeń. Daje wrażenie, że przenosimy 
się do świata poetki pełnego marzeń, na-
miętności, rozmyślań, ulotności i nostal-
gii. Grafika ta przedstawia jakby zarazem 
niebo i morze, skrzydła ptaków i przepły-
wające przez siebie cienie - przenikające 
przez subtelną kobiecą postać siedzącą 
na huśtawce. Wiersze zawarte w tym to-
miku znakomicie współgrają i tworzą z tą 

imponującą grafiką niepowtarzalną, ar-
tystyczną kompozycję. Kiedy otworzymy 
książkę udamy się w nieprawdopodobnie 
piękną, duchową podróż prowadzoną 
sercem poetki po drogich jej miejscach, 
wspomnieniach i serdecznych uczuciach 
dla przyjaciół i bliskich. Wiersze zaska-
kują dojrzałością, bardzo wiele w nich 
skupionych, szczerych emocji. Tu nie ma 
miejsca na fałszywe upiększanie świata 
ale dużo jest piękna prawdziwego, zro-
dzonego w sercu i duszy twórczyni. Za ta-
kimi wierszami się tęskni. To słowa pełne 
mądrości, pokory, miłości, zastanowienia 
nad przemijaniem, siłą uczuć i krucho-
ścią życia. To nawet nie żal utraconego 
czasu ale wielki szacunek dla zmienności 
życia, zrozumienie i świadomość rzeczy 
najistotniejszych. Z pewnością pomaga 
jej w tym kontakt z Bogiem i codzienne 
zawierzenie Stwórcy. Wiersze Jolanty 
zapełniają pustkę w sercu, uzdrawiają 
nieczułość i uzupełniają deficyt potrze-
by doświadczania piękna, pobudzają 
odczuwanie innych. Wiersze te napeł-
niają i bogacą - wiele w nich ogromnej 
radości i woli życia. Łapiąc ulotne chwile 
szczęścia poetka, mimo nieodłącznego 
od codzienności bólu zauważa wiele da-
rów jakie niesie życie - wykorzystuje je 
z wielkim zachwytem i wdzięcznością 
dla Boga. Z miłością pisze dedykacje dla 
swoich dziecięcych podopiecznych, dla 
bliskich - wspominając ich i widząc to co 
w nich najlepsze. Przekazuje atmosferę, 
zapachy domowych miejsc, lasu, przyro-
dy. Dzieli się swym zachwytem malując 
słowem wyraziste obrazy. Potrafi zatrzy-
mać te cenne chwile i poetycko oddać je 
czytelnikowi. Trzeba dodać jeszcze rzecz 
istotną – wiersze poetki niosą wiele fi-
lozoficznych rozważań, które świadczą 
że dla twórczyni najważniejszym jest 
„być” a „mieć” nie jest już tak ważne. Je-
żeli chcemy ożywić swoją duszę, brakuje 
nam czegoś co poruszy naszą wrażliwość 
i pozostanie w sercu sięgnijmy po tomik 
Jolanty Szal Mach „Na werandzie chwil”, 
który gorąco polecam.  Urszula Pantoła 

„Na werandzie chwil”

Jolanta Szal-Mach jest członkinią Grupy Twórczej Inspira�o FOT. GRUPA TWÓRCZA INSPIRATIO 

Ekologiczna misja 
Alfreda Budzyńskiego 

W lipcu minie rok od śmierci Alfreda Budzyńskiego FOT. ARCHIWUM
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GMINA ŁAŃCUT W tym roku 
31 maja miał się odbyć w Cierpiszu 
XII Przegląd Pieśni Maryjnych. 

Niestety trudny czas pandemii zniweczył 
plany organizatorów i nie pozwolił aby 

odbyło się to piękne Maryjne święto. Or-
ganizatorzy Przeglądu postanowili jednak 
uczcić ten dzień akcją, w którą włączyli 
się również mieszkańcy Cierpisza. Z wielu 
okien poprzez nagłaśniający sprzęt popły-
nęły dźwięki pieśni Maryjnych. W oknach 
domów pojawiły się także wizerunki Mat-
ki Bożej i św. Jana Pawła II, którego setną 
rocznicę urodzin świętujemy w tym roku. 
„Cześć Maryi”- coroczny hymn Przeglądu, 
jak i inne pieśni ku czci Matki Bożej roz-
brzmiewały na całą wieś z placu przy domu 
społecznym. Organizatorzy, korzystając 
z nagłośnienia odtwarzali również pieśni 
Maryjne objeżdżając samochodem wszyst-
kie dzielnice Cierpisza. O Przeglądzie pa-
miętali także członkowie Klubu Seniora 
i KGW, którzy licznie zgromadzili się przy 
krzyżu i punktualnie o godz. 14:00 – kiedy 
miała odbyć się Msza Św. rozpoczynająca 
Przegląd z wielką pobożnością i sercem od-
śpiewali wiele pieśni sławiących Matkę Naj-
świętszą. Były to bardzo wzruszające prze-
życia. W ten sposób chcieliśmy podkreślić 
pamięć i cześć dla Matki Bożej jak i tradycji 
Przeglądu Pieśni Maryjnych w Cierpiszu. 
Prosiliśmy też Marię o zdrowie i lepszy czas 
dla ludzkości oraz możliwość realizacji na-
szego przedsięwzięcia w przyszłym roku. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w tą piękną Maryjną akcję.

Organizatorzy

GMINA ŁAŃCUT Trwa 
budowa boisk wielofunk-
cyjnych. Gotowe do użytku 
są już boiska w Albigowej, 
Soninie oraz Głuchowie. 

Przypomnijmy, że boiska 
powstają dzięki dotacji po-

zyskanej z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach 
programu: Sportowa Polska – 
Program Rozwoju Lokalnej In-
frastruktury Sportowej. Kwota 
całej inwestycji to prawie 1,7 
mln zł z czego ponad 800 tys. 
zł to dofinansowanie z budże-
tu państwa. 

W sumie do sierpnia tego 
roku powstanie pięć boisk. Pra-
ce trwają jeszcze w Cierpiszu 
i Handzlówce. 

Wszystkie boiska mają być 
przystosowane do gry w siat-
kówkę, koszykówkę i tenis. 
Tam gdzie pozwoliły na to wa-
runki terenowe boisko zosta-
nie przystosowane również do 
gry w piłkę nożną. Na obiek-
tach zaprojektowano ogrodze-
nie oraz utwardzenie terenu 
wokół. 

 (iw)

Turniej 
o Puchar 

Wójta
GMINA ŁAŃCUT W tym roku od-
bywa się kolejna edycja Turnie-
ju o Puchar Wójta Gminy Łańcut.   
3 czerwca przeprowadzono loso-
wanie rozgrywek, a mecze elimi-
nacyjne potrwają do końca czerw-
ca. Turniej finałowy, tj.: półfinały, 
mecz o 3 miejsce oraz finał odbędą 
się w dniu 5 lipca 2020 r. 

(iw)

Po 10 tys. 
dla klubów 
sportowych
Gmina Łańcut Początkiem czerw-
ca ogłoszono wyniki tegorocznego 
naboru w ramach Rządowego Progra-
mu „KLUB”. Osiem klubów piłkarskich 
z terenu gminy Łańcut otrzyma wspar-
cie z Ministerstwa Sportu w kwocie 
10 tys. zł dla każdego klubu. Środki te 
będzie można przeznaczyć na m.in. 
zakup sprzętu sportowego. Na liście 
beneficjentów znalazły się następu-
jące drużyny: Arka Albigowa, „Grom 
SZiK” Handzlówka, Czarni Kraczkowa, 
Fiszman Orzeł Wysoka, Sawa Sonina, 
Głuchowianka Głuchów, LKS Szarotka 
Rogóżno, LKS Dąb Kosina.  (iw)

Pomimo pandemii 
w Cierpiszu zabrzmiało 

„Cześć Maryi”

 W oknach można było zobaczyć wize-
runki Matki Bożej FOT. ORGANIZATORZY

Prace w Cierpiszu. Nowoczesny obiekt ze sztuczną nawierzchnią zastąpi stary asfaltowy plac 

Trzy boiska wielofunkcyjne gotowe

Gotowe boisko 
w Głuchowie

Dzieci i młodzież 
chętnie 
korzystają 
z boisk. 
Na zdjęciu 
boisko 
w Albigowej 
 FOT. BERNADETA BRÓŻ 
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REKLAMA

Rowerem po gminie 
ALBIGOWA/SONINA/KOSINA W gminie 
Łańcut tras dla rowerzystów nie brakuje. 
Kilka miesięcy temu oznakowane zostały 
trzy nowe ścieżki spacerowo-rowerowe. 

W Albigowej oznakowano ścieżki „do Księ-
żego Lasu” oraz „do Stawów”. Na stadio-

nie sportowym zamontowano i wyposażono 
altanę rekreacyjną. Zagospodarowany został 
także teren wokół istniejącej altany w „Księżym 
Lesie”. Wykonano alejkę żwirową, zamontowa-
no ławki i ławostoły, a także stojaki na rowery 
i kosze na śmieci. W Soninie i Kosinie oznako-
wane i po części utwardzone kruszywem zo-
stały ścieżki „szlakiem wiatraków”. Na trasie 
utworzone zostało miejsce postojowe (ławka, 
kosz na śmieci, stojak na rowery). 

Inwestycje realizowane były przez kluby 
sportowe – LKS Arka Albigowa oraz LKS Sawa 
Sonina, które otrzymały na to dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRROW). 

- Zrealizowana inicjatywa to dobry przykład 
współpracy Urzędu Gminy Łańcut ze stowarzy-
szeniami. Taką współpracę chcemy rozwijać, 
dając organizacjom pozarządowym realne na-
rzędzia do pozyskiwania środków zewnętrz-

nych. Na początku 2020 r. rada gminy przyję-
ła projekt uchwały umożliwiającej udzielanie 
przez gminę nieoprocentowanych pożyczek 
dla stowarzyszeń, realizujących projekty finan-
sowane ze środków zewnętrznych. Obecnie 
procujemy nad uchwałą, która zapewni stowa-
rzyszeniom wkład własny niekiedy niezbędny 
do pozyskania dotacji – podkreśla wójt gminy 
Łańcut.  (iw)

GMINA ŁAŃCUT Od maja obo-
wiązują nowe zasady korzysta-
nia z orlików i boisk wielofunk-
cyjnych. 

Rezerwacji terminów można 
dokonywać w sekretariatach 
szkół. Każdy użytkownik 
obiektu jest zobowiązany do 

przestrzegania ściśle określonych 
zasad, także przepisów narzuca-
nych przez administrację państwo-
wą w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
epidemii. Zasady mogą ulec mody-
fikacji w następstwie zmian przepi-
sów prawa lub zaleceń wydawanych 
przez organy państwowe. Zgodnie 
z przepisami od 18 maja może jed-
nocześnie na boisku przebywać 12 
osób i 2 trenerów. 

Obiekty dostępne dla mieszkańców:
Zespół Szkół w Głuchowie (boisko 
wielofunkcyjne), tel. 172241231
Szkoła Podstawowa w Albigo-
wej (boisko wielofunkcyjne), tel. 
172267191
Szkoła Podstawowa w Soninie (bo-
isko wielofunkcyjne), tel. 172241521
Zespół Szkół w Kosinie (Orlik), tel. 
172250505
Zespół Szkół w Wysokiej (Orlik), 
tel. 172253211

Lista boisk wielofunkcyjnych 
dostępnych dla mieszkańców bę-
dzie poszerzona po zakończeniu 
prac budowlanych i remontowych. 

Zasady korzystania z obiektów:
- Z korzystania są wyłączone budyn-
ki szkolne. Przy Orlikach nie można 
również korzystać z szatni oraz wę-
złów sanitarnych (poza WC). Obiek-
ty są czynne codziennie od ponie-
działku do soboty z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy: w okre-
sie roku szkolnego od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 16:00 do 
20:00 (boiska wielofunkcyjne) od 
16:00 do 21:00 (Orliki) w okresie roku 
szkolnego w soboty w godzinach 
od 16:00 do 20:00 w okresie waka-
cji w godzinach od 15:00 do 20:00 
(boiska wielofunkcyjne) od 15:00 do 
21:00 (Orliki). 

- Wejście na obiekt jest możliwe 
po uprzedniej rezerwacji telefo-
nicznej, w sekretariacie szkoły lub 
na bieżąco po uzgodnieniu z opie-
kunem obiektu w przypadku wol-
nego pola gry.

- W sytuacji niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych o moż-
liwości korzystania z boiska de-
cyduje dyrektor szkoły. Zastrzega 
się możliwość wyłączenia boiska 
z użytkowania w przypadku ko-
nieczności konserwacji.

Obowiązki szkoły i opiekuna 
obiektu 

- Nadzór nad prawidłowym sta-
nem obiektu oraz sposobem korzy-
stania z niego przez mieszkańców 
sprawuje dyrektor szkoły. Dyrektor 
spośród pracowników szkoły wska-
zuje na osobę(y) pełniące zadania 
opiekunów obiektów. 

- Opiekun wpuszcza mieszkań-
ców na obiekt zgodnie z rezerwa-
cjami dokonanymi przez miesz-
kańców w sekretariacie lub na 
bieżąco w przypadku wolnego pola 
gry oraz weryfikuje liczbę osób ko-
rzystających w tym samym czasie. 
Na obiekcie może przebywać liczba 
zawodników nie większa niż do-
puszczają to aktualnie obowiązują-
ce przepisy prawa. 

- Opiekun pilnuje czasu korzy-
stania z obiektu przez poszcze-
gólne grupy. Trening każdej grupy 
rozpoczyna się o pełnej godzinie 
i trwa nie dłużej niż 45 minut. 

- Obowiązujący 15-minutowy 
bufor czasowy między zakończe-
niem gry a użyciem obiektu przez 
następną grupę, opiekun wykorzy-
stuje na dezynfekcję ławek i sprzę-
tu należącego do szkoły. 

- Szkoła nie ponosi odpowie-
dzialności za wypadki powstałe 
w trakcie korzystania z obiektu 
przez mieszkańców oraz rzeczy po-
zostawione na terenie obiektu.

Obowiązki korzystających z obiektów: 
- Korzystający z obiektu są zobowią-
zani do przestrzegania zasad oraz 
uwag opiekuna obiektu, a także do 
używania odpowiednich strojów 
sportowych oraz obuwia sportowe-
go o płaskiej podeszwie. Zabrania 
się używania obuwia piłkarskiego 
z korkami metalowymi i plastiko-
wymi. Należy mieć także swoje pił-
ki, czy inny sprzęt sportowy. 

  - W związku z przepisami i zale-
ceniami wynikającymi z obowiązują-
cego stanu epidemii Covid-19 korzy-
stający z obiektu są zobowiązani do: 
dezynfekcji rąk przed i po treningu 
(płyn do dezynfekcji znajduje się 
przy wejściu na obiekt); zachowa-
nia odległości między zawodnikami 
i trenerem, która zgodnie z zalece-
niami powinna wynosić minimum 
2 metry; rozpoczynania treningów 
o pełnych godzinach, zakończenia 
ich po 45 minutach trwania i nie-
zwłocznego opuszczenia obiektu, 
tak żeby mieszkańcy z dwóch róż-
nych grup nie mieli ze sobą kontaktu. 

Inf. Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 
w sprawie zasad korzystania z boisk 

wielofunkcyjnych oraz orlików funkcjonu-
jących na terenie gminy Łańcut 

Trasy oznakowane są takimi tablicami. Znaj-
duje się na nich mapa, a także informacje, co 
warto zobaczyć po drodze FOT. KINGA BALAWEJDER 

Orliki i boiska wielofunkcyjne 
otwarte dla mieszkańców


