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1. Wstęp 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-

2013 będzie wdraŜany w ramach czterech osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, którego realizacja będzie współfinansowana z Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków 

krajowych przeznaczonych na ten cel. 

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z podstawowych działań tego Programu i jednocze-

śnie kluczowe zadanie, jakie stoi przed Polską w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jego realizacja stworzy warunki dla rozwoju społeczno–ekonomicznego obszarów wiej-

skich i aktywizacji ludności wiejskiej, poprzez wsparcie inwestycyjne projektów dotyczą-

cych zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich. 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” zmierza do podniesienia standardu Ŝycia na obsza-

rach wiejskich, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi 

oraz promowanie terenów wiejskich. UmoŜliwi ono równieŜ kształtowanie toŜsamości spo-

łeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrak-

cyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. 

Efektem wdraŜania tego działania będzie ponadto wyeliminowanie istniejących dys-

proporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do terenów miejskich. 

Punktem wyjścia do odnowy wsi i jej rozwoju, w tym do podniesienia warunków Ŝy-

cia i pracy mieszkańców będzie Plan odnowy miejscowości. Jego opracowanie i zatwier-

dzenie jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Będzie ono równieŜ pomocne dla władz gminy Łańcut przy opracowaniu kierunków roz-

woju miejscowości Albigowa. 

W ramach Planu wsparciem finansowym zostaną objęte między innymi projekty do-

tyczące budowy i wyposaŜenia obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, kształ-

towania obszaru przestrzeni publicznej, budowy infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, odnowy i eksponowania lokalnych pomników historycznych oraz 

zabytkowych budynków, a takŜe zwyczajów, obrzędów i produktu lokalnego. 

Plan Odnowy Miejscowości Albigowa jest dokumentem wyznaczającym strategię 

działań w sferze społeczno-gospodarczej tej miejscowości w latach 2008-2015.  

Punktem wyjścia do jego opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łańcut 

na lata 2004–2006, z perspektywą na lata 2007-2013 i Strategia Rozwoju Gminy Łańcut 

na lata 2008-2020, z którymi to dokumentami jest on spójny. 

Zawiera on charakterystykę miejscowości, inwentaryzację jej zasobów, analizę 

mocnych i słabych stron, kierunki rozwoju wraz zaplanowanymi przedsięwzięciami oraz              

z zestawieniem szacunkowych kosztów i harmonogramem działań. 

Plan jest dokumentem dopuszczającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od 

zmieniającej się sytuacji społecznej i uwarunkowań finansowych. MoŜe on być uzupełnio-

ny o nowe zadania, w zaleŜności od uruchomienia konkretnych mechanizmów wsparcia 

finansowego Wspólnot Europejskich, jak równieŜ pozwala on na zmianę kolejności wdra-

Ŝania zaplanowanych działań. 
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2. Wprowadzenie  

Plan Odnowy Miejscowości Albigowa jest podstawowym dokumentem strategicz-

nym, określającym przewidywane kierunki rozwoju tej wsi na przestrzeni najbliŜszych     

7 lat. 

Obejmuje on swoim zasięgiem jedną miejscowość i zakłada realizację na jej terenie 

lokalnych przedsięwzięć, słuŜących poprawie standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi. 

W swoich działaniach skupia się na zagadnieniach społeczno-kulturowych, posiada-

jąc równocześnie ograniczony, gospodarczy charakter. Dzięki bezpośredniej bliskości 

miejscowych problemów społecznych i wskazaniu realnych moŜliwości ich rozwiązania,  

stanowi on uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, która jest 

planistycznym dokumentem wyŜszego szczebla dla obszarów infrastrukturalnych i gospo-

darczych.  

ZałoŜeniem Planu jest zachowanie i rozwój atrakcyjności wsi jako miejsca zamiesz-

kania, pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Jego przewodnią ideą jest zaplanowanie 

oraz realizacja ujętych w nim zadań w sposób akceptowalny oraz wykonalny dla lokalnej 

społeczności.  

WdroŜenie ujętych w Planie zadań pozwoli na zwiększenie zainteresowania Ŝyciem 

na terenie miejscowości, którego standard nie odbiega od tego, jaki zapewniają ośrodki 

miejskie, a stan naturalnego środowiska, walory przyrodnicze i ekologiczne gwarantują 

korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Ponadto realizacja załoŜonych działań wyeks-

ponuje lokalny charakter miejscowości i jej kulturową toŜsamość. 

Plan Odnowy przewiduje w ciągu najbliŜszych 7 lat wdroŜenie na terenie miejscowo-

ści szeregu działań, które wykonywane przez członków lokalnej społeczności, przy zaan-

gaŜowaniu środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, pozwolą osiągnąć 

poprawę warunków Ŝycia na wsi i realizację kluczowych celów strategicznych dotyczących 

tego obszaru. 

UmoŜliwi on racjonalne gospodarowanie zasobami miejscowości oraz stworzy wa-

runki właściwego wykorzystania istniejącej infrastruktury i posiadanych oraz pozyskanych 

środków finansowych. 

Plan pozwoli włączyć władze lokalne oraz mieszkańców w proces współdecydowania 

o swojej przyszłości i zwrócić uwagę na moŜliwości oraz potencjalne problemy, które mo-

gą pojawić się w kolejnych latach w trakcie jego realizacji. 

Powstał on z inicjatywy mieszkańców sołectwa, przy współudziale pracowników 

Urzędu Gminy Łańcut, w oparciu o wskazania społeczności lokalnej.  

Dokument ten jest wynikiem oceny i analizy miejscowych zasobów, jak równieŜ wy-

razem ich mobilizacji oraz zaangaŜowania w partnerską inicjatywę dla osiągnięcia załoŜo-

nych celów. Zestawienie i usystematyzowanie w nim zaplanowanych do realizacji na te-

renie Głuchowa działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
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3. Charakterystyka miejscowości 
 
3.1 PołoŜenie 

Albigowa jest jednym z dziewięciu sołectw, wchodzących w skład gminy Łańcut.           

Są to: 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

 

 

 Miejscowość połoŜona jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynow-

skiego, na południe od miasta Łańcuta w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Od wschodu 

graniczy z Markową, od północy z Wysoką, od południa z Handzlówką natomiast od za-

chodu z Cierpiszem.  

        Liczba ludności wynosi 2.924 (stan na dzień 31.12.2007 r.). Albigowa jest jedną              

z większych miejscowości w gminie, charakteryzującą się stałą tendencją wzrostową.            

Jej powierzchnia wynosi 1879 ha. Na tle pozostałych sołectw gminy Łańcut, Albigową 

cechuje średnia gęstość zaludnienia wynosząca 155 osób na 1 km2.  

       Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka relacji Naklik – LeŜajsk – Szklary 

(nr 877); drogi powiatowe: Kraczkowa – Albigowa (nr 1 549 R), Albigowa – Sonina         

(nr 1 5 41 R), Albigowa – Handzlówka (nr 1 547) oraz Albigowa – Husów (nr 1 544 R). 

Drogi gminne to: Albigowa przez wieś - do Wysokiej (nr 1 0 9859 R), Albigowa przez 

wieś (nr 1 0 9860 R), Albigowa – „Honie–las” (nr 1 0 9856 R), Albigowa – Honie do   

szkoły ( nr 1 0 9857 R), Albigowa – KrzyŜyk – Handzlówka (nr 1 0 9857 R). 

       

3.2 Funkcje 

 Jedną z funkcji miejscowości jest produkcja rolnicza, o czym świadczy fakt, iŜ 78 % 

powierzchni sołectwa stanowią uŜytki rolne. Występujące na terenie wsi dobrej jakości 

gleby (II i III klasa bonitacyjna), sprzyjają uprawie roślin zboŜowych i okopowych. WaŜną 

funkcję spełnia równieŜ sadownictwo.  

 W miejscowości znajduje się załoŜony w 1966 r. Sadowniczo – Szkółkarski Zakład 

Doświadczalny, naleŜący do Związku Sadowników Polskich, współpracujący z wieloma 

uczelniami. Zajmuje on powierzchnię 207 ha. Ma on na swoim koncie wiele osiągnięć 

produkcyjnych, naukowo–badawczych i upowszechnieniowych a jego funkcjonowanie 

wytworzyło kulturę rolną pozwalającą na zdynamizowanie produkcji owoców i warzyw          

w regionie. 

       Obok funkcji rolniczej istotną rolę dla rozwoju wsi odgrywają usługi, w tym świad-

czone przez przedsiębiorstwa róŜnych branŜ m.in. budowlane, transportowe, samocho-
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dowe (mechanika pojazdowa), handlowe, produkcyjne (produkcja okien), produkcyjno – 

handlowe (piekarnia), usługowe (stacja paliw) i szkółkarskie. 

 

3.3 Historia 

Pierwotne nazwy wsi: Helwygheshow, Helwigau, Helwygeshof, Halwygowa świad-

czą, Ŝe osada została zasiedlona przez kolonistów z Niemiec. Nazwa pochodzi się od 

imienia Helwiga, pierwszego wójta. Wieś lokował w II połowie XIV wieku ówczesny wła-

ściciel włości łańcuckiej Otto z Pilczy herbu Topór, generalny starosta ziemi ruskiej i wo-

jewoda sandomierski.  

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z końca XIV wieku. 5 maja 1384 r. Dymitr 

(Demetrius) kardynał legat papieski, zarządca kościoła ostrzychomskiego wystawił do-

kument, w którym zatwierdził nadanie dziesięcin kapitule przemyskiej. W powyŜszym 

dokumencie obok innych miejscowości okręgu łańcuckiego wymieniono Albigową. 

Po śmierci Ottona Albigową odziedziczyła córka ElŜbieta Pilecka, a następnie jej po-

tomkowie. Jeden z nich Mikołaj w 1542 r. sprzedał wieś Mikołajowi Tarle, chorąŜemu 

przemyskiemu.  

Od końca XVI wieku nowym właścicielem wsi został Konstanty Karol Korniakt rodem 

z Krety, kupiec lwowski, dzierŜawca ceł ruskich, nobilitowany w 1571 r. Albigowa naleŜała 

do rodziny Korniaktów do 1672 r., kiedy to zmarł ostatni przedstawiciel rodu Karol Fran-

ciszek. Kolejnym dziedzicem został Stanisław Potocki, chorąŜy koronny, który w 1781 r. 

odsprzedał wieś Tadeuszowi Jerzemu Chruścickiemu. 

Następnie Albigową dzierŜyli kolejno: Skarbkowie (od 1830), Franciszek i Stanisław 

OdrowąŜ PieniąŜek. Od tego ostatniego wieś odkupił Alfred Potocki z Łańcuta. W rękach 

Potockich Albigowa pozostawała do 1944 r.  

Albigowa jest wsią znaną z gospodarności i licznych inicjatyw społecznych. Do grona 

wybitnych społeczników tej wsi naleŜał proboszcz Albigowej ksiądz Antoni Tyczyński, 

współinicjator budowy szkoły koszykarskiej, kółka rolniczego, szkoły gospodarstwa wiej-

skiego, szkoły ludowej, mleczarni, spółki oszczędności i poŜyczek Raiffeisena, fabryki dre-

nów.  

Ponadto Potoccy załoŜyli tutaj stadninę koni. Po II wojnie światowej została ona zli-

kwidowana, a na jej gruntach załoŜono słynny Instytut Sadowniczy, który obecnie działa 

jako prywatne Przedsiębiorstwo Sadowniczo–Ogrodnicze wraz z reaktywowaną stadniną 

koni. 
  

3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

Usytuowany jest w centrum wsi na niewielkim wzniesieniu w zakolu rzeki Sawy. 

Wzgórze dostępne jest przez szerokie schody prowadzące wprost do fasady kościoła 

parafialnego. U stóp wzgórza,  z czterech stron postawiono kamienne figury (św. Jana 

Nepomucena, Antoniego, Józefa z Dzieciątkiem i Matki Boskiej). Kościół został wzniesiony     

w stylu neoromańskim z elementami neogotyku. Jest to budowla murowana, z cegły, 

nieotynkowana, jednonawowa z kaplicą od północy, prosto zamkniętym prezbiterium i 

znajdującą się po stronie frontowej wieŜą. 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALBIGOWA 

 

ALBIGOWA  2008 9 

Jego wnętrze jest przesklepione krzyŜo-

wo na półkolistych gurtach. Z wyposaŜenia 

warto zwrócić uwagę na neomanierystyczny 

ołtarz główny, późnobarokowe ołtarze boczne 

i rokokową ambonę przeniesione ze skasowa-

nego w 1820 r. kościoła OO. Dominikanów       

w Łańcucie. Obok wejścia głównego znajduje 

się marmurowa tablica poświęcona księdzu 

kanonikowi Tyczyńskiemu.  

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny w Albigowej erygowana została           

w 1362 r. Wówczas wzniesiono kościół drew-

niany, który wzmiankowano w 1462 r. Kolejną 

świątynię fundacji Tarłów wybudowano w II 

połowie XVI wieku. Trzeci z kolei drewniany 

wzniesiono w II połowie XVII wieku. Konse-

krowany on został w 1683 r. przez Jana Zbąskiego, biskupa przemyskiego. Kościół ten 

rozebrano w 1895 r.  

Obecna świątynia wzniesiona została w latach 1895-1897. Jej częściowym fundato-

rem był Roman Potocki, ordynant łańcucki. Kościół wykonano według projektu Sławomira 

Odrzywolskiego z udziałem budowniczego z Łańcuta Stanisława Betnarskiego a konse-

krowano w 1910 r. 

 

Zabudowania plebańskie 

     Obok kościoła znajduje się zespół dawnych zabudowań plebańskich, w skład którego 

wchodzą plebania, wikarówka i budynki gospodarcze. 

 

  
Plebania w Albigowej  
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Kapliczki 

Są ustawione w najwaŜniejszych punktach wsi. 

Jedna z nich ufundowana w 1914 r.  znajduje się na 

początku Albigowej, przy gościńcu z Łańcuta. Inną, 

drewnianą ufundował hrabia Roman Potocki przy 

skrzyŜowaniu drogi folwarcznej z gościńcem (we-

wnątrz figura św. Józefa z dzieciątkiem,                    

z II połowy XVIII wieku). Kolejne dwie postawiono 

obok szkół. Pierwsza obok Szkoły Ogrodniczej zosta-

ła wymurowana w 1887 r. Druga, wzniesiona         w 

1908 r. pierwotnie znajdowała się obok karczmy i 

miała chronić mieszkańców przed plagą pijaństwa.  

W 1983 r. w związku z rozbudową szkoły rozebrano 

ją i dwa lata później odbudowano w obecnym miejscu.  Kapliczka w Albigowej  

 

Budynki uŜyteczności publicznej 

W środku wsi, nieopodal skrzyŜowania lokalnej drogi gminnej z drogą wojewódzką 

znajdują się najwaŜniejsze zabytkowe budynki uŜyteczności publicznej. Są wśród nich: 

dawna mleczarnia, dawna szkoła gospodarstwa wiejskiego i dawna szkoła ludowa.  

 Budynki te zostały wzniesione na początku XX wieku przez budowniczego z Łańcuta 

Franciszka Lencznarowicza i charakteryzują się typowym dla tego okresu zróŜnicowaniem 

bryły i dbałością o detal architektoniczny. 

            
      Dawna szkoła gospodarstwa wiejskiego                                               Dawna mleczarnia 

 

Zabudowania „Dawnego Stada Ogierów Ordynacji” (folwark)  

Wybudowane w zachodniej części Albigowej, znajdują się 400 m od drogi woje-

wódzkiej. W ich skład wchodzi budynek administracyjny (rządcówka), spichlerz, stajnie, 

budynki pomocnicze i pozostałości ogrodzenia.  

Całe załoŜenie zachowało się w bardzo dobrym stanie, z czytelnym pierwotnym 

układem i wiernie odzwierciedla ówczesne zasady budownictwa przeznaczonego dla celów 

folwarcznych. Budynki zostały wybudowane z inicjatywy Alfreda I Potockiego. Pierwotnie 

słuŜyły jako folwark. W 1927 r. zostały rozbudowane przez Alfreda III Potockiego na po-

trzeby stadniny ogierów. 
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Zespół Młyński Ordynacji 

 Dwa budynki, młyn oraz budynek mieszkalny młynarza znajdują się przy skrzyŜo-

waniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową do Kraczkowej. Wymurowane one zostały  

w 1927 r. przez budowniczych z Łańcuta - Władysława Pelca i Stanisława Rogowskiego. 

 W cieśninie szczytowej młyna znajduje się wmurowana w 2000 r. tablica upamięt-

niająca bitwę jaką stoczyły w tym miejscu 9 września 1939 r. oddziały 10 Brygady Kawa-

lerii gen. Stanisława Maczka z Dywizją Pancerną Wermachtu. 

 
Dawny młyn w Albigowej 

Leśniczówka 

Mijając folwark i jadąc polną drogą dalej w kierunku zachodnim moŜna dotrzeć do 

dawnej leśniczówki Potockich, do której prowadzą zabytkowe aleje: modrzewiowa i lipo-

wa. TakŜe w najbliŜszym otoczeniu nie brakuje ciekawych drzew, takich jak stare akacje, 

dęby, czy sosny.  

 
Leśniczówka w Albigowej 

Teren wokół leśniczówki został dobrze zagospodarowany i znajduje się pod opieką 

Wojskowego Koła Łowieckiego z Rzeszowa. Urządzono tutaj pole biwakowe i wybudowa-

no niezbędne budynki zaplecza. Pole biwakowe jest doskonałym miejscem, z którego 

amatorzy wycieczek pieszych i rowerowych mogą udać się polnymi dróŜkami biegnącymi 
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albo w stronę Cierpisza, bądź w kierunku przysiółka Albigowa Honie i dalej do Handzlów-

ki. Nieopodal leśniczówki znajdują się takŜe trzy niewielkie stawy oraz ujęcia źródlanej 

wody.  

Ujęcia wody obok leśniczówki są do tego stopnia wydajne i silne, Ŝe nierzadko są 

powodem „ściągania piorunów". Potwierdzają to dwukrotne poŜary pobliskiego folwarku, 

które trawiły zabudowania. TakŜe współcześnie moŜna oglądać częściowo spalone dęby i 

inne drzewa. 
 

3.5 Edukacja  

 W Albigowej działają w ramach Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa kształcąca 225 

uczniów w 11 oddziałach i Publiczne Gimnazjum, w którym uczy się 104 uczniów w 6        

oddziałach (stan na dzień 30.09.2007 r.).  

 Ponadto w miejscowości działa Przedszkole Publiczne obejmujące opieką 95 dzieci             

w 4 oddziałach.  

 Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów zarówno z biblioteki szkolnej jak i publicznej. 

Wysoki poziom edukacji umoŜliwia uczniom zdobywanie nagród i wyróŜnień w róŜnych 

konkursach, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim.  

 

 
                          Zespół Szkół w Albigowej 
3.6 Organizacje społeczne  

W Albigowej aktywnie działają: Ludowy Klub Sportowy „ARKA” Albigowa, 2 jednost-

ki Ochotniczej StaŜy PoŜarnej, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Klub Rękodzieła i 

Stowarzyszenie „Dla Albigowej”. 
       

3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

Za wyjątkiem przysiółka Albigowa – Honie zadania inwestycyjne polegające na bu-

dowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały w Albigowej zakończone. Dla przysiółka 

Albigowa–Honie została opracowana dokumentacja techniczna na budowę sieci wodocią-

gowej i złoŜony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkar-

packiego na lata 2007-2013.  

Według stanu na dzień 31.12.2007 r. do sieci wodociągowej przyłączonych było 760 

budynków, natomiast do sieci kanalizacyjnej 654 budynki.  
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 Wieś jest w pełni zelektryfikowana i zgazyfikowana. Gospodarka odpadami uregulo-

wana jest w ok. 90 %. Odpady komunalne są wywoŜone na składowisko znajdujące się  

w miejscowości Młyny w gminie Radymno.  

 Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka stłuczki szklanej oparta na pojemni-

kach typu IGLO oraz zbiórka butelek, złomu i makulatury bezpośrednio z gospodarstw 

domowych.  

 Liczba abonentów korzystających z telefonów stacjonarnych wynosi 221. 

Według „Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sku-

teczności działania Policji w 2007 r.” w Albigowej odnotowano łącznie 5 zdarzeń krymi-

nalnych, wśród których dominują kradzieŜe i oszustwa. 

 

3.8 Kultura  

        W Albigowej funkcjonuje Ośrodek Kultury działający w ramach Centrum Kultury 

Gminy Łańcut, przy którym działają: 

- Orkiestra dęta, 

- Kapela ludowa „Albigowianie”, 

- Zespół piosenki i ruchu „Pyza”, 

- Zespół taneczny „Młodzi Albigowianie”, 

- Zespół tańca nowoczesnego „Mikado”, 

- Kapela ludowa-dziecięco-młodzieŜowa, 

- Chór mieszany czterogłosowy „Alcanto”, 

- Zespół wokalny „Alwa-Luz”, 

- Klub szachowy, 

- Klub seniora, 

- Szkółka orkiestrowa, 

- Biblioteka publiczna. 

    
             Zespół tańca nowoczesnego „Mikado                     Chór mieszany czterogłosowy „Alcanto” 

 

WaŜniejsze imprezy kulturalne organizowane na terenie miejscowości: 

- „Festiwal kwiatów” – jedyna w regionie impreza o tej tematyce, organizowana od 

2000 r. Jest ona adresowana nie tylko do hodowców kwiatów i roślin ozdobnych, wła-

ścicieli gospodarstw agroturystycznych, firm wspierających (sprzęt, środki ochrony 

roślin), ale takŜe do wszystkich zainteresowanych estetycznym zagospodarowaniem 

swoich ogródków. Imprezie tradycyjnie towarzyszy konkursowy, barwny korowód. 
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- „Święto kwitnących sadów” jest jedną z największych imprez w regionie, który ma za 

sobą juŜ 30 edycji. Jest to festyn poświęcony tradycjom sadowniczym w regionie, po-

łączony z kiermaszami roślin, środków ochrony roślin, sprzętu ogrodniczego i sadow-

niczego. 

- Spotkanie Muzyków Ludowych „Stefanowa Nuta”. Jest imprezą o zasięgu międzynaro-

dowym mającą na celu kultywowanie kultury ludowej. Połączona jest ona z wystawą, 

prelekcjami jak równieŜ wspólnym muzykowaniem. Spotkanie adresowane jest do 

wszystkich osób zainteresowanych folklorem muzycznym, w tym: muzyków, instruk-

torów muzyki i śpiewu oraz do nauczycieli, 

- Wystawa rękodzieła i twórczości „Wielkanocne tradycje”, 

- Wystawa rękodzieła i twórczości „Czas BoŜego Narodzenia”, 

- Koncert noworoczny, 

- Konkurs organizowany przez KGW „Wielkanocny stół”, 

- „Przedszkolada”, 

- DoŜynki wiejskie, 

- Koncert Pieśni Patriotycznej i Popularnej. 
 

4. Inwentaryzacja zasobów społeczno–gospodarczych miejscowości 
 

ANALIZA ZASOBÓW 
Znaczenie zasobu 

Rodzaj zasobu Opis zasobu miejscowości 
Małe DuŜe          WyróŜniające 

1 2 3 4 5 

Środowisko           

przyrodnicze 

    

1. Walory krajobra-

zu 

Krajobraz zróŜnicowany, teren równinny, urozmaicony 

wzniesieniami. 

 
 X 

2. Walory klimatu Klimat korzystny, dobrze nasłoneczniony  X  

3. Walory szaty 

roślinnej 

Bogata szata roślinna, zarówno uŜytkowa jak i ozdob-

na. 

 
X 

 

4. Cenne przyrod-

niczo obszary i 

obiekty 

Brak takich zasobów. 

X 

 

 

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona. Na terenach polnych moŜna 

spotkać sarny, baŜanty, kuropatwy, lisy i zające. 

 X 
 

6. Wody po-

wierzchniowe 

Rzeka Sawa  
 X 

7. Wody podziemne Albigowa posiada udokumentowane zasoby wód pod-

ziemnych, zlokalizowane w środkowej części wsi.             

Ten obszar wodonośny jest wykorzystywany do zaopa-

trywania mieszkańców w wodę. 

 

 

X 

8. PodłoŜe i warun-

ki hydrogeologiczne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. 

Dominują osady piaszczysto–Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci glin pylastych. W dolinie rzeki 

Sawy występują  osady aluwialne typu mady w postaci 

glin z domieszką substancji organicznej. 

 

X 

 

9.Gleby Dobrej jakości gleby, przewaŜa III i II klasa bonitacyj-

na. 

  
X 
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10. Kopaliny Stanowiska archeologiczne 
 

 
X  

11. Drogi i dostęp-

ność komunikacyj-

na 

Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka relacji 

Naklik – LeŜajsk – Szklary (nr 877); drogi powiatowe: 

Kraczkowa – Albigowa (nr 1 549 R), Albigowa – Sonina         

(nr 1 5 41 R), Albigowa – Handzlówka (nr 1 547) oraz 

Albigowa – Husów (nr 1 544 R). Drogi gminne to: Albi-

gowa przez wieś - do Wysokiej (nr 1 0 9859 R), Albi-

gowa przez wieś (nr 1 0 9860 R), Albigowa – „Honie–

las” (nr 1 0 9856 R), Albigowa – Honie do szkoły               

(nr 1 0 9857 R), Albigowa – KrzyŜyk – Handzlówka   

(nr 1 0 9857 R). 

  

X 

Środowisko      

kulturowe 

    

12. Walory archi-

tektury wiejskiej 

Architektura nowoczesna z elementami starej, trady-

cyjnej, sporo zabytkowych budynków mieszkalnych.  

  
X 

13. Walory ukształ-

towania przestrzeni 

publicznej  

Centralne umiejscowienie  

 

 

X  

14. Osobliwości 

kulturowe 

Odbywające się cyklicznie imprezy:  

- „Festiwal Kwiatów”,  

- „Święto kwitnących sadów”,  

- Spotkanie Muzyków Ludowych „Stefanowa Nuta”, 

- coroczny gminny konkurs palm i ciast Wielkanocnych 

  

X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

Kościół parafialny pod wezwanie Narodzenia Najświęt-

szej Marii Panny. Parafia w Albigowej pw. Narodzenia 

NMP według tradycji erygowana przez Ottona                

z Pilczy w 1362 r., wówczas wzniesiony kościół drew-

niany, który wzmiankowano w 1462 r. Kolejny fundacji 

Tarłów wybudowano w II połowie XVI wieku. Trzeci             

z kolei drewniany wzniesiono w II połowie XVII wieku, 

konserwowany w 1683 r. przez Jana Zbąskiego, bpa 

przemyskiego, rozebrany w 1895 r. Obecny wzniesiono 

w latach 1895-1897, częściowo ze środków Romana 

Potockiego, ordynata łańcuckiego, według projektu 

Sławomira Odrzywolskiego z udziałem budowniczego  

z Łańcuta Stanisława Cetnarskiego, konsekrowany  

w 1910 r. 

  

X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki 

8 wrzesień – odpust Matki BoŜej Siewnej, Pielgrzymki 

organizowane do LeŜajska, Kalwarii Pacławskiej, Borku 

Starego oraz HyŜnego. 

 

X  

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek boŜonaro-

dzeniowy, straŜ grobowa w okresie Wielkanocy, świę-

cone, obrzędy weselne, kolędowanie. 

 

X  

18. Tradycyjne 

potrawy 

Kapusta z grochem, Ŝurek. 
 

 

 

X 

 

19. Legendy, poda-

nia i fakty histo-

ryczne 

Legendy i podania: związane z załoŜeniem miejscowości przez 

Ottona z Pilczy. 

 

 

X  

20. WaŜne postacie 

historyczne 

Ks. Antoni Tyczyński, Wójt Wojciech Szpunar, Włady-

sław Szpunar, płk. Ignacy Szpunar, ks. Edward Sanda-

łowski, Andrzej Mazanek, Franciszek Falger. 
 X  



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALBIGOWA 

 

ALBIGOWA  2008 16 

  21.Dawne nazwy Helwygheshow, Helwigau, Helwygeshof, Halwygowa, 

oraz nazwy zwyczajowe: „cifagręt”, „przednie łąki”, 

„hyj”, „maziarnia”, „zagumnia”. 
 X 

 

22. Dawne zawody Kowal, zdun, wyplatacz wikliny, młynarz.  X  

23. Zespoły arty-

styczne 

Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Orkiestra dęta, 

- Kapela ludowa „Albigowianie”, 

- Zespół piosenki i ruchu „Pyza”, 

- Zespół taneczny „Młodzi Albigowianie”, 

- Zespół tańca nowoczesnego „Mikado”, 

- Kapela ludowa-dziecięco-młodzieŜowa, 

- Chór mieszany czterogłosowy „Alcanto”, 

- Zespół wokalny „Alwa-Luz”, 

- Klub szachowy, 

- Klub seniora, 

- Szkółka orkiestrowa, 

- Biblioteka publiczna. 

  

X 

Obiekty i tereny     

24. Działki pod 

zabudowę 

DuŜa dostępność 
  X 

25. Działki pod 

domy letniskowe 

Umiarkowana dostępność 

 

 

X  

26. Działki pod 

zakłady usługowe i 

przemysłowe 

MoŜliwość zabudowy  

 X 

27. Pustostany 

mieszkaniowe i 

magazynowe 

Brak takich obiektów. 

X  
 
 
 

28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

Ochronka, Plebania 

 
 

X   

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Plac przy Ośrodku Kultury, stadion sportowy, hala spor-

towa, plac obok Kościoła, boisko szkolne. 

  

X 

30.Miejsca do upra-

wiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, hala sportowa i boisko szkolne. 
 

 

X  

31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

Przez Albigową przebiega malownicza trasa rowerowa, 

mająca swój początek i koniec w Handzlówce oraz 

Szlak Turystyczno–Historyczny  im. płk. Leopolda Lisa – 

Kuli. 

 

 

X 

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Mała ilość miejsc pracy nie pokrywa duŜego zapotrze-

bowania lokalnego środowiska. X 
 

 

33. Zakłady pro-

dukcyjne 

Brak takich zakładów. 
X   
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34. Produkty Wyroby ślusarskie, produkty rolne, meble, wyroby 

rzeźnicze, hafciarstwo. 

 
 X 

35. Gospodarstwa 

rolne 

Gospodarstwa rozdrobnione, w większości produkujące 

na własne potrzeby, kilka duŜych gospodarstw towaro-

wych. 
X   

36. Uprawy i ho-

dowle 

Uprawy: ziemniaki, pszenica, kukurydza, burak cukro-

wy, rzepak, warzywa, sady owocowe. Hodowle: krowy 

mleczne, trzoda chlewna, drób, konie, pszczoły.   

 
 X 

37. Znane firmy 

produkcyjne i   

zakłady usługowe 

- Zakład instalacji budowlanych MODERN, 

- Zakład remontowo – budowlany CERB-BUD, 

- Stacja Paliw OKTAN. 

 

 X 

38. Miejsca hotelo-

we i noclegowe 

Miejsca noclegowe w Gospodarstwie Agroturystycznym 

„Albinos” X   

39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

Pizzeria w Albigowej 
 

X   

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

W zasadzie nie występują, są zagospodarowane. 
 

 

 

 

X 

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

Istnieje moŜliwość wykorzystania energii słonecznej i 

energii pozyskanej z roślin energetycznych. X  

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

Autorytety:  ks. Antoni Tyczyński, ks. Ignacy Szpunar, 

Wójt Wojciech Szpunar, Władysław Szpunar,                   

ks. Edward Sandałowski, Andrzej Mazanek, Franciszek 

Falger, Władysław i Józefa Kuźniar – nauczyciele. 

 Znane postacie: Wiesław Cisek – były reprezentant 

Polski w piłce noŜnej. 

 

 X 

43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

Prof. Stefan Inglot, prof. Stanisław Cwynar, Wiesław 

Cisek – były reprezentant Polski w piłce noŜnej. X   

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

Prof. Stefan Inglot, prof. Stanisław Cwynar 

X   

45. Przedsiębiorcy Stanowią niezbyt liczne, ale aktywnie działające środo-

wisko. 

 
X  

46. Związki i sto-

warzyszenia 

- Stowarzyszenie „Dla Albigowej”, 

- Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Ludowy Klub Sportowy „ARKA”. 

 

X  

47. Kontakty i 

współpraca 

Kontakty Klubu Sportowego „ARKA” oraz licznych ze-

społów działających przy Ośrodku Kultury – szczególnie 

Zespołu „Albigowianie” i Chóru „Alcanto”. 

 

 

 

 

 

X  
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Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

- Przedszkole Publiczne, 

- Szkoła Podstawowa,  

- Gimnazjum Publiczne,  

- Ośrodek Kultury,  

- Biblioteka. 

 

 X 

49. Telefonia cy-

frowa 

Zasięg sieci cyfrowej na terenie całej miejscowości 

zapewniają nadajniki znajdujące się w odległości            

kilkunastu kilometrów. 

 
 X 

 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości   

  W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Albigowa, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrodni-

czego zastosowano analizę SWOT. Pozwoliła ona na zdefiniowanie szans i zagroŜeń jakie 

w najbliŜszym czasie pojawią się w rozwoju wsi.  

  Zdobyte podczas prac nad analizą SWOT opinie, uwagi i wnioski stanowią cenny 

materiał do zdefiniowania stanu wyjściowego. Pozwoliły one równieŜ na określenie atutów 

i mocnych stron miejscowości, które wytyczają jej kierunek rozwoju społeczno–

gospodarczego. 

 

5.1 Mocne strony:  

1. Sąsiedztwo miasta Łańcuta, dobre połączenie z Rzeszowem. 

2. Bogate walory krajobrazowe, przyrodnicze, tradycje sadownicze. 

3. Walory kulturowe, dobrze rozwinięta działalność kulturalna i artystyczna. 

4. Przewaga gleb wysokiej klasy bonitacyjnej, duŜe zasoby wody pitnej. 

5. Dobry stan środowiska naturalnego i czyste ekologicznie płody rolne. 

6. Infrastruktura techniczna. 

7. Szkolnictwo – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Publiczne, Filia 

Politechniki Rzeszowskiej – laboratorium. 

8. Kapitał społeczny – wysoki odsetek ludzi młodych, duŜe zasoby siły roboczej, liczne 

organizacje. 

 

5.2 Słabe strony:  

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych, mała specjalizacja produkcji rolniczej za 

wyjątkiem sadownictwa). 

2. Zanieczyszczenie rzeki Sawy i nieuregulowane stosunki wodne. 

3. Słaba jakość dróg wewnętrznych i niedostateczne odwodnienie przy drogach. 

4. Brak rozwiniętej bazy turystycznej (noclegowej i gastronomicznej). 

5. Niewystarczająca promocja gminy na zewnątrz – tylko poprzez gazetę lokalną i stronę 

internetową. 

 

5.3 Szanse:  

1. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką. 

2. MoŜliwość promowania gminy jako miejsca czystego ekologicznie. 
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3. MoŜliwość powstawania zakładów produkcyjno – usługowych m.in. dla obsługi ruchu 

turystycznego. 

4. Korzystne warunki glebowo klimatyczne dla rozwoju produkcji Ŝywności ekologicznej i 

nowych upraw. 

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

6. Środki pomocowe na inwestycje w dziedzinie infrastruktury. 

7. Rozwój przedsiębiorczości. 

  

 

1. Bezrobocie – uboŜenie społeczeństwa i migracja ludzi młodych. 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Łańcucie i Rzeszowie. 

3. ZagroŜenie powodziowe. 

4. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w rolnictwie – uboŜenie rolników, zamykanie 

rynku zbytu dla pojedynczych gospodarstw. 

5. Brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów turystycznych. 

6. Opóźnienie cywilizacyjne. 

7. Niewykorzystania potencjału kulturowego. 

 

6. Planowane działania  

6.1 Zestawienie planowanych zadań 

 Plan Odnowy Miejscowości Albigowa jest zgodny z załoŜeniami dotyczącymi rozwoju 

gminy zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Łańcut na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013, Strategii 

Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Łańcuckiego na lata 2007-2014, Strategii 

rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz zapisami Narodowego   

Planu Rozwoju na lata 2007-2013.  

Cele i zadania określone w Planie są wewnętrznie spójne, a ich realizacja nie spo-

woduje ujemnych skutków dla realizacji celów i zadań strategii wyŜszego rzędu.  

 Na potrzeby poprawy sytuacji społeczno–gospodarczej miejscowości Albigowa usta-

lono i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania, jakie powinno się zrealizo-

wać w ciągu najbliŜszych lat na jej terenie.  

 Zestawienie inwestycji, działań i zadań zaplanowanych do wykonania w okresie 

krótko i długoterminowym jest wynikiem przeprowadzenia analizy SWOT oraz uwzględ-

nienia opinii zainteresowanych ich urzeczywistnieniem mieszkańców Albigowej. 
 

 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadnia Cel 

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego według aktualnego projektu. Poprawa bezpieczeństwa  

ruchu drogowego 

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w przysiółku Honie od sklepu do 

Pana Magrysia. 

Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do hydroforni. Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

4. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej przysiółka Albigowa 

Honie. 

Rozbudowa infrastruktury 

kanalizacyjnej 

5.4 ZagroŜenia: 
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5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Ciemna ulica” oraz koło 

Pana Barana. 

Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

6. Remont i utwardzenie dróg dojazdowych do pól KsięŜa, Rejzerówka, 

Kluzówka, Pyszówka do Grabnika i Zagumnia. 

Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

7. Wykonanie chodnika przy drodze Wojewódzkiej do granicy Albigowej           

z Wysoką oraz na odcinku od Koszykarni do Starego  Dworu. 

Poprawa bezpieczeństwa  

ruchu drogowego 

8. Regulacja rzeki Sawa. Poprawa bezpieczeństwa          

przeciwpowodziowego 

9. Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody. Rozbudowa infrastruktury 

wodociągowej 

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 

 

6.1.2  Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

1. Budowa nowego cmentarza wraz z infrastrukturą. Rozbudowa infrastruktury 

społecznej 

2. Modernizacja Domu Katechetycznego. Poprawa stanu infrastruktury 

społecznej 

 

6.1.3  Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół. Rozwój bazy oświatowej 

2. Modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

3. Remont kapitalny budynku tzw. „małej sali gimnastycznej (remont 

dachu, wymiana drzwi i okien, remont elewacji, wykonanie odwodnienia 

budynku wraz z montaŜem urządzenia do elektroosmozy, roboty              

remontowe sanitariatów i pomieszczeń) przy Zespole Szkół. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

4. Rekultywacja terenu przyszkolnego oraz modernizacja boiska przy-

szkolnego do piłki noŜnej przy Zespole Szkół. 
Rozwój bazy oświatowej 

5. BieŜące remonty podłóg i ścian pomieszczeń w Zespole Szkół. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

6. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Zespole Szkół. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

7. Remont sali zabaw w piwnicach Przedszkola Publicznego (wykonanie 

izolacji i wymiana podłogi, wymiana oświetlenia i malowanie, wykucie 

otworów okiennych, rozbiórka tarasu). 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

8. Konserwacja pokrycia dachowego Przedszkola Publicznego. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

9. Remont elewacji Przedszkola Publicznego (wymiana luksferów, remont 

balkonów, docieplenie). 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

10. Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

11. Wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. w Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

12. Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym. Rozwój bazy oświatowej 

13. BieŜące remonty pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 
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6.1.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia: 

Nazwa zadania Cel 

Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia. Poprawa stanu zdrowia  

mieszkańców 

 

6.1.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

1. Zaprojektowanie i wykonanie ścieŜki zdrowia Cifagrenty, Przednie łąki, 

Gaj do Husowa. 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

2. Budowa obiektów sportowych na stadionie. Rozbudowa infrastruktury 

sportowej 

 

6.1.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji: 

Nazwa zadania Cel 

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja produktu lokalne-

go, rozbudowa zaplecza turystycznego wsi, tworzenie folderów i stron 

internetowych dla tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

Promocja lokalnych            

zasobów wsi 

2. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. „Festiwalu Kwia-

tów”, „ Święta kwitnących sadów”, Spotkań Muzyków Ludowych „Stefa-

nowa Nuta”, corocznego gminnego konkursu palm i ciast wielkanoc-

nych, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych.  

Rozwój działalności           

kulturalnej 

3. Promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, rekwizyty i instrumenty            

muzyczne  miejscowych zespołów artystycznych. 

Promocja działalności            

artystycznej 

4. Stałe uzupełnianie eksponatów oraz materiałów archiwalnych do miej-

scowej izby pamięci – „Izby Albigowskiej”. 

Promocja lokalnych            

zasobów wsi  

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Albigowa zakłada realizację szeregu działań z zakresu in-

frastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, ochrony zdrowia, sportu i          

rekreacji, kultury oraz turystyki.  

Celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie standardu Ŝycia w miejscowości 

oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie istniejącej infrastruk-

tury drogowej. W ciągu najbliŜszych 7 lat planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej 

na drogach w przysiółku Honie od sklepu do Pana Magrysia, na drodze do hydrofornii, na 

drodze „Ciemna ulica” oraz na drodze koło Pana Barana.  

Przewiduje się równieŜ przeprowadzenie remontu i utwardzenia dróg dojazdowych 

do pól KsięŜa, Rajzerówka, Kluzówka, Pyszówka, do Grabnika i Zagumnia. 

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców miej-

scowości wykonane będzie oświetlenie uliczne i chodnik przy drodze wojewódzkiej do 

granicy Albigowej z Wysoka młyna oraz na odcinku od Koszykarni do Starego Dworu. 

W związku z występującym na terenie miejscowości zagroŜeniem powodziowym 

planuje się podjęcie działań mających na celu likwidację tego ryzyka. SłuŜyć temu będzie 

uregulowanie płynącej przez wieś rzeki Sawa. 
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Działania podejmowane w celu ochrony naturalnego środowiska są waŜnym czynni-

kiem wpływającym na warunki Ŝycia oraz stan zdrowia mieszkańców sołectwa, jak rów-

nieŜ zachęcającym turystów do odwiedzenia miejscowości.  

NaleŜy zatem w dalszym ciągu kontynuować działania mające na celu ochronę natu-

ralnego środowiska przed niekorzystną działalnością człowieka. Powinny one przybrać 

postać m.in. zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej w przysiółku Albigowa-

Honie, i likwidacji „dzikich wysypisk” śmieci. Planuje się ponadto modernizację miejsco-

wej sieci wodociągowej i hydroforni. 

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej     

 Zadania ujęte w tym obszarze mają na celu rozbudowę infrastruktury społecznej 

miejscowości. Ich wykonanie przyczyni się do powstania na terenie wsi obiektów spełnia-

jących istotne funkcje dla lokalnej społeczności. 

 W ramach zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliŜszych 7 lat na terenie Albigo-

wej działań przewiduje się budowę nowego cmentarza wraz z infrastrukturą oraz moder-

nizację Domu Katechetycznego. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

Ujęte w Planie Odnowy Wsi Albigowa zadania z zakresu oświaty nastawione są na 

poprawę funkcjonowania istniejących placówek oświatowych i częściowe poszerzenie  

bazy lokalowej oraz przestrzeni wykorzystywanej do działalności edukacyjno-

wychowawczej.              

W pierwszej kolejności zakłada się budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą 

przy Zespole Szkół, przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku „małej sali gimna-

stycznej” i sali zabaw w piwnicach tej szkoły.  

W dalszej kolejności przeprowadzona będzie wymiana instalacji elektrycznej oraz 

instalacji wod.-kan i c.o, rekultywacja terenu przyszkolnego i modernizacja boiska przy-

szkolnego do piłki noŜnej przy Zespole Szkół oraz rekultywacja i wyposaŜenie placu za-

baw przy Przedszkolu Publicznym. To ostatnie zadanie obejmie wyrównanie terenu, zasa-

dzenie iglaków i roślin ozdobnych oraz budowę alejek i ławeczek.  

Zakupione zostaną równieŜ nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne, tj. m.in. ze-

stawy zabawowe typu „Wisus”, „Bąbel” lub „Gagatek”, huśtawki, bujaki spręŜynowe, 

zjeŜdŜalnie, karuzele a takŜe zamontowana zostanie nowa piaskownica.  

W późniejszym okresie wykonana będzie modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu 

Szkół, konserwacja pokrycia dachowego, remont elewacji i wymiana stolarki okiennej            

z drewnianej na PCV w tym obiekcie.  

 W ciągu najbliŜszych 7 lat prowadzone będą ponadto bieŜące remonty pomieszczeń 

szkolnych i przedszkolnych oraz ich doposaŜenie. 

 

6.2.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia  

 W ramach zaplanowanych do wykonania w ciągu najbliŜszych 7 lat działań w zakre-

sie ochrony zdrowia planuje się przeprowadzenie remontu i modernizacji Ośrodka Zdro-

wia. UmoŜliwi to podniesienie standardu usług medycznych świadczonych dla miejscowej 

ludności oraz zapewni poprawę dostępu mieszkańców do opieki lekarskiej. 
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6.2.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej oraz rozwijanie potencjalnych 

moŜliwości rekreacyjnych miejscowości stanowią istotne obszary, w których zaplanowano 

do realizacji zadania w ciągu najbliŜszych 7 lat. 

Obejmą one budowę obiektów sportowych na miejscowym stadionie oraz zaprojek-

towanie i wykonanie ścieŜki zdrowia Cifagrenty, Przednie łąki, Gaj do Husowa. 

W ramach pierwszego z zaplanowanych zadań przeprowadzona będzie budowa try-

bun widowiskowych, modernizacja nawierzchni płyty boiska, utworzenie boiska treningo-

wego oraz boiska do koszykówki i siatkówki oraz wykonanie oświetlenia. 

Drugie z projektowanych zadań mające na celu zaprojektowanie i wykonanie ścieŜki  

zdrowia ma na celu stworzenie zaplecza poprawiającego zdolności ruchowe, kondycję 

oraz samopoczucie mieszkańców miejscowości.  

Obejmie ono umieszczenie na terenie wsi kilkunastu elementów ćwiczeniowych            

w tym m.in. płotków do przeskoków, równowaŜni, słupków do slalomów, zestawów do 

wspinania, zestawu do podciągania, drabinki poziomej, poręczy gimnastycznych, rucho-

mego pomostu i zestawów do wykonywania pompek oraz brzuszków. 

 

6.2.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Albigowej jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

własnych kwalifikacji, rozwoju intelektualnego i kulturalnego, a takŜe zwiększenie docho-

dowości miejscowej ludności.  

 W pierwszej kolejności planuje się prowadzenie działań zmierzających do tworzenia 

gospodarstw agroturystycznych, promocji produktu lokalnego i rozbudowy zaplecza tury-

stycznego wsi. Tworzone będą foldery i strony internetowe dla tych gospodarstw i pro-

duktu lokalnego. 

W ciągu najbliŜszych 7 lat kontynuowana będzie organizacja imprez kulturalnych na 

terenie Albigowej, m. in. „Festiwalu Kwiatów”, „ Święta kwitnących sadów”, Spotkań Mu-

zyków Ludowych „Stefanowa Nuta”, corocznego gminnego konkursu palm i ciast wielka-

nocnych, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych.  

Ponadto prowadzona będzie dalsza promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, rekwizy-

ty i instrumenty muzyczne miejscowych zespołów artystycznych, w tym m.in. Orkiestry 

Dętej, Kapeli ludowej „Albigowianie”, Zespołu piosenki i ruchu „Pyza”, Zespołu tańca no-

woczesnego „Mikado”. 

Planuje się równieŜ stałe uzupełnianie eksponatów oraz materiałów archiwalnych do 

działającej na terenie Albigowej Izby Pamięci. W okresie realizacji Planu „Izba Albigow-

ska” zostanie doposaŜona w nowe fotografie, starodruki, stroje ludowe, zabytkowe na-

rzędzia, przedmioty stanowiące wyposaŜenie danych domów i inne pamiątki historyczne. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Albigowej oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działal-

ności kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem 
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zwiększą atrakcyjność tego obszaru jako miejsca Ŝycia, pracy, a takŜe rekreacji i wypo-

czynku. 

  Zaplanowany rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, a co za tym idzie roz-

wój funkcji kulturalnych i społecznych ma na celu zapewnienie mieszkańcom poprawy 

warunków Ŝycia na wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.              

Co więcej zespół działań podejmowanych w ramach Planu, a słuŜących realizacji wizji 

rozwoju wsi w sposób bezpośredni wpłynie na rozwój pozarolniczych źródeł dochodów 

ludności. 

 Korzystna szczególnie będzie moŜliwość zatrudnienia przy realizacji inwestycji miej-

scowych bezrobotnych. Realizacja Planu będzie w pozytywny sposób oddziaływać na 

strukturę społeczno-demograficzną miejscowości.  

 JuŜ na etapie konstruowania Plan wpłynął korzystnie na kształtowanie się właści-

wych postaw wśród mieszkańców wsi, szczególnie zaangaŜowania, odpowiedzialności i 

współpracy.  

 Plan sprzyja dąŜeniom do zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa wsi. 

Nie tylko nie spowoduje negatywnych skutków dla środowiska, a przeciwnie sprzyjać bę-

dzie efektom pozytywnym. 

 

6.3.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska  

 Inwestycje zaplanowane w tej dziedzinie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego i zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe miejscowości oraz poprawią standard Ŝycia na wsi. 

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

 Zaplanowane inwestycje mająca na celu budowę nowego cmentarza wraz z infra-

strukturą oraz modernizację Domu Katechetycznego będą słuŜyły wszystkim mieszkań-

com wsi oraz stworzą warunki sprawowania sakramentów i pogłębiania wiary. 

  

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

 Zaplanowane do wykonania zadania w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby edukacji 

przedszkolnej, jak i szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego są niezbędne                   

z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego standardu działalności dydaktyczno–

wychowawczej i moŜliwości wpływu na kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowo-

ści dziecka oraz jego przystosowania do Ŝycia w społeczeństwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia  

 Planowanie zadania przyczynią się do utworzenia infrastruktury koniecznej do 

świadczenia usług medycznych oraz pozwolą na poprawę stanu zdrowotności mieszkań-

ców sołectwa i ułatwienie im dostępu do pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

Zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu ścieŜki zdrowia oraz budowie 

obiektów sportowych na stadionie pozwolą stworzyć odpowiednie zaplecze dla mieszkań-

ców i turystów do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.  
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Poprawią one aktywność miejscowego Ludowego Klubu Sportowego i zachęcą  mło-

dzieŜ do uprawnia róŜnych dyscyplin sportowych. 

 

6.3.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

 Planowane do wykonania działania mające na celu wypromowanie Albigowej jako 

wsi atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie, a takŜe zmierzające do rozwoju intelektualne-

go, kulturalnego i zwiększenia dochodowości miejscowej społeczności będą wyznaczały  

w ciągu najbliŜszych 7 tak kierunek działań w obszarze kultury, turystyki i promocji.  

  

6.4 Rezultaty  

 Plan Odnowy Miejscowości Albigowa pozwoli na podniesienie standardu Ŝycia jej 

mieszkańców i rozwój społeczno–kulturowy wsi. 

  Wykonanie zaplanowanych zadań będzie słuŜyć kształtowaniu się postaw obywatel-

skich i integracji społecznej wokół problemów lokalnego środowiska. 

 

6.4.1 Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- poprawa stanu środowiska  

- poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności wiejskiej 

- poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 

 

6.4.3 Oświata: 

- rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  
 

6.4.4 Ochrona zdrowia: 

- zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych  

- podniesienie standardu świadczeń medycznych  

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

 

6.4.5 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  
 

 

6.4.6 Kultura, turystyka i promocja: 

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieŜy  

- poprawa estetyki miejscowości  
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6.5 Szacunkowy koszt realizacji zadań  

Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. 
BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska 

    

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego według 

    aktualnego projektu. 
281.000 84.300 

 
196.700 

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w przy-

siółku Honie od sklepu do Pana Magrysia. 
80.000 24.000 

 
56.000 

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dro-  

    dze do hydroforni. 
120.000 36.000  84.000 

4. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanali- 

    zacyjnej przysiółka Albigowa Honie. 
150.000 45.000  105.000 

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dro-

dze „Ciemna ulica” oraz koło Pana Barana. 
100.000 30.000  70.000 

6. Remont i utwardzenie dróg dojazdowych 

    do pól KsięŜa, Rejzerówka, Kluzówka,  

    Pyszówka do Grabnika i Zagumnia. 

100.000 30.000  70.000 

7. Wykonanie chodnika przy drodze woje-

wódzkiej do granicy Albigowej z Wysoką 

oraz na odcinku od Koszykarni do Starego 

Dworu. 

200.000 60.000  140.000 

8. Regulacja rzeki Sawa. 100.000 30.000  70.000 

9. Modernizacja sieci wodociągowej i stacji 

uzdatniania wody. 
1.500.000 450.000 

 
1.050.000 

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 80.000 24.000  56.000 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

1. Budowa nowego cmentarza wraz z infra-

strukturą. 
200.000   200.000 

2. Modernizacja Domu Katechetycznego. 150.000   150.000 

3. Oświata      

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z infra-

strukturą przy Zespole Szkół. 
6.523.710 1.850.000  4.673.710 

2. Modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu 

Szkół. 
30.000 9.000  21.000 

3. Remont kapitalny budynku tzw. „małej sali 

gimnastycznej” (remont dachu, wymiana 

drzwi i okien, remont elewacji, wykonanie 

odwodnienia budynku wraz z montaŜem 

urządzenia do elektroosmozy, roboty           

remontowe sanitariatów i pomieszczeń)  

przy Zespole Szkół. 

250.000 75.000  175.000 

4. Rekultywacja terenu przyszkolnego oraz 

modernizacja boiska przyszkolnego do pił-

ki noŜnej przy Zespole Szkół.  

20.000 6.000  14.000 

5. BieŜące remonty podłóg i ścian pomiesz-

czeń w Zespole Szkół.  
50.000 15.000  35.000 

6. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na 

PCV w Zespole Szkół. 

 

 

 

80.000 24.000  56.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. 
BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

7. Remont sali zabaw w piwnicach Przedszko-

la Publicznego (wykonanie izolacji i wy-

miana podłogi, wymiana oświetlenia i ma-

lowanie, wykucie otworów okiennych, roz-

biórka tarasu). 

80.000 24.000  56.000 

8. Konserwacja pokrycia dachowego Przed-

szkola Publicznego. 
20.000 6.000  14.000 

9. Remont elewacji Przedszkola Publicznego 

(wymiana luksferów, remont balkonów, 

docieplenie). 

90.000 27.000  63.000 

10. Wymiana instalacji elektrycznej w Przed-

szkolu Publicznym. 
45.000 13.500  31.500 

11. Wymiana instalacji wod.-kan. i c.o.     

w Przedszkolu Publicznym. 
85.000 26.000  59.000 

12. Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw 

przy Przedszkolu Publicznym. 
120.000 46.229 73.771  

13. BieŜące remonty pomieszczeń w Przed-

szkolu Publicznym. 
60.000 23.115  36.885 

4. Ochrona zdrowia      

Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia. 60.000 18.000  42.000 

5. Sport i rekreacja      

1. Zaprojektowanie i wykonanie ścieŜki zdro-

wia Cifagrenty, Przednie łąki, Gaj do            

Husowa. 

90.000 34.672 55.328 

 

2. Budowa obiektów sportowych na stadionie. 200.000 77.049 122.951  

6. Kultura, turystyka i promocja     

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 

promocja produktu lokalnego, rozbudowa 

zaplecza turystycznego wsi, tworzenie           

folderów i stron internetowych dla tych go-

spodarstw i produktu lokalnego. 

100.000  61.475 38.525 

2. Kontynuacja organizacji imprez kultural-

nych, m. in. „Festiwalu Kwiatów”, „ Święta 

kwitnących sadów”, Spotkań Muzyków Lu-

dowych „Stefanowa Nuta”, corocznego 

gminnego konkursu palm i ciast wielka-

nocnych festynów rodzinnych, sportowych 

i rekreacyjnych.  

140.000 28.000  112.000 

3. Promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, 

rekwizyty i instrumenty muzyczne miej-

scowych zespołów artystycznych. 

140.000  86.065 53.935 

4. Stałe uzupełnianie eksponatów oraz mate-

riałów archiwalnych do miejscowej izby 

pamięci – „Izby Albigowskiej”. 

100.000  61.475 38.525 
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6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska         

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego według aktualnego 

    projektu. 
 x       

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w przysiółku Honie 

od sklepu do Pana Magrysia. 
    x    

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do  

    hydroforni. 
    x    

4. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej 

    przysiółka Albigowa Honie. 
       x 

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Ciemna 

    ulica” oraz koło Pana Barana. 
   x     

6. Remont i utwardzenie dróg dojazdowych do pól  

    KsięŜa, Rejzerówka, Kluzówka, Pyszówka do Grabnika,   

     i Zagumnia. 

   x x x x  

7. Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej do  

granicy Albigowej z Wysoką oraz na odcinku od             

Koszykarni do Starego Dworu. 

      x  

8. Regulacja rzeki Sawa.      x   
9. Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania 

wody. 
x x    

   

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. x x x x x x x x 
2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

1. Budowa nowego cmentarza wraz z infrastrukturą.  x x      

2. Modernizacja Domu Katechetycznego.  x x x     

3. Oświata          

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy 

Zespole Szkół. 
x x x x     

2. Modernizacja ogrodzenia terenu Zespołu Szkół.   x x     

3. Remont kapitalny budynku tzw. „małej sali gimna-

stycznej” (remont dachu, wymiana drzwi i okien,     

remont elewacji, wykonanie odwodnienia budynku 

wraz z montaŜem urządzenia do elektroosmozy, robo-

ty remontowe sanitariatów i pomieszczeń) przy Ze-

spole Szkół. 

x x x      

4. Rekultywacja terenu przyszkolnego oraz modernizacja 

boiska przyszkolnego do piłki noŜnej przy Zespole 

Szkół.  

   x x    

5. BieŜące remonty podłóg i ścian pomieszczeń w Zespo-

le Szkół.  
 x x x x    

6. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV              

w  Zespole Szkół. 
    x x   

7. Remont sali zabaw w piwnicach Przedszkola Publicz-

nego (wykonanie izolacji i wymiana podłogi, wymiana 

oświetlenia i malowanie, wykucie otworów okiennych, 

rozbiórka tarasu). 

x x       

8. Konserwacja pokrycia dachowego Przedszkola Pu-

blicznego. 

 

 

  x      
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9. Remont elewacji Przedszkola Publicznego (wymiana 

luksferów, remont balkonów, docieplenie). 
   x x    

10. Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Pu-

blicznym. 
 x x x     

11. Wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. w Przedszkolu 

Publicznym. 
   x x    

12. Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw przy Przed-

szkolu Publicznym. 
x x x      

13. BieŜące remonty pomieszczeń w Przedszkolu Publicz-

nym. 
x    x x x  

4. Ochrona zdrowia          
Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia. 

 
x x       

5. Sport i rekreacja          

1. Zaprojektowanie i wykonanie ścieŜki zdrowia  

Cifagrenty, Przednie łąki, Gaj do Husowa. 
x   

     

2. Budowa obiektów sportowych na stadionie. 

 
x x x   

  
 

6. Kultura, turystyka i promocja         

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja 

produktu lokalnego, rozbudowa zaplecza turystyczne-

go wsi, tworzenie folderów i stron internetowych dla 

tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

x x x x x x x x 

2. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. 

„Festiwalu Kwiatów”, „Święta kwitnących sadów”, 

Spotkań Muzyków Ludowych „Stefanowa Nuta”,           

corocznego gminnego konkursu palm i ciast wielka-

nocnych, festynów rodzinnych, sportowych i rekre-

acyjnych.  

x x x x x x x x 

3. Promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, rekwizyty i 

instrumenty muzyczne miejscowych zespołów arty-

stycznych. 

x x x x x x x x 

4. Stałe uzupełnianie eksponatów oraz materiałów           

archiwalnych do miejscowej izby pamięci – „Izby            

Albigowskiej”. 

 

x x x x x x x x 

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Albigowa przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu za-

dań mających na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej rozwój 

w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, ochrony zdrowia, turystyki oraz promocji.  

 Zakłada się, Ŝe wykonanie zaplanowanych działań będzie wynikiem zaangaŜowania 

całej społeczności lokalnej i skierowania jej aktywności w kierunku rozwoju i promocji 

tego, co decyduje o oryginalności i odrębności kulturowej Albigowej. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Albigowa nastąpi po jego przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie Sołectwa i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Łańcut. Odpowiedzialnymi 

za realizację Planu będą Wójt Gminy Łańcut i Sołtys Wsi.  
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 Monitorowanie wykonania Planu zostanie powierzone Sołtysowi Wsi i pracownikowi 

Urzędu Gminy Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane                 

z wspieraniem rozwoju miejscowości.  

 Ocena wdraŜania Planu dokonywana będzie natomiast  przez Zebranie Wiejskie. 

 

 
 

             Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

                 Sołectwa Albigowa 
 

Albigowa, 22 czerwca 2008 r.                                        …………………………………………………………………………………………………………. 


