
Powodzie, pożary to zjawiska tak naturalne, jak i nieuniknione. Nie można ich 
całkowicie wyeliminować, ale można skutecznie ograniczać ryzyko ich wystą-
pienia. Na negatywny wpływ żywiołów narażeni są mieszkańcy niektórych  
regionów Podkarpacia. By chronić zarówno ludzi, ich domy czy gospodarstwa, jak  
i wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 przeznacza 
znaczne środki na walkę z zagrożeniami.

– W naszej gminie lasów jest naprawdę dużo. Piękne okolice wymagają jednak 
szczególnej troski. Aby chronić lasy, ich małych i większych mieszkańców, a także 
okoliczną ludność, zdecydowaliśmy się na realizację projektu, w ramach którego 
wykonujemy kilka działań zabezpieczających przed pożarem. Budujemy 2 nowe 
zbiorniki na wodę. Większy, na 200 tys. litrów, powstanie w Pietruszej Woli. Drugi 
będzie mógł przyjąć 150 tys. litrów i zlokalizowany został w Łękach Strzyżow-
skich. Zbiorniki są zamknięte i wkopane w ziemię. Powstały na nich parkingi, 
ponieważ na powierzchni znajduje się jedynie specjalna nasada umożliwiająca 
strażakom czerpanie wody. Ale to nie wszystko, zatroszczymy się także o wyre-
montowanie 4 istniejących już obiektów. W Odrzykoniu mamy otwarty basen do 

Ujarzmić żywioły. 
Fundusze Europejskie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców

Zatrzymać wodę
Nie igrać z ogniem

Informacje o konkursach i naborach w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 
znajdziesz tutaj:

Twoje źródło informacji

www.rpo.podkarpackie.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nadzoruje  
realizację zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów 
zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50 + 
500 – 57 + 800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. pod-
karpackie”. Wojciech Sławiński, kierownik  jednostki realizującej 
projekt, inspektor nadzoru RZGW, podkreśla, że powstające wały 
zapewniają ochronę życia i mienia mieszkańców terenów dotych-
czas klasyfikowanych jako zalewowe.
– Przedsięwzięcie polegało na budowie nowych i rozbudowie istniejących 
już prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki o łącznej 
długości 4,418 km. W ramach projektu zbudowaliśmy także infrastrukturę 

funkcjonalnie związaną z budowanymi i rozbudowywanymi obwałowaniami. 
Dlatego też w celu zapewnienia odwodnienia terenu zalewowego wykona-
ne zostaną 2 przepusty wałowe. Aby umożliwić prowadzenie ewentualnej  
akcji przeciwpowodziowej i konserwacji wału, wykonano drogę powodziową  
z 11 przejazdami wałowymi. Głównym celem projektu była poprawa ochrony 
przed powodzią w dolinie Wisłoki na terenie Dębicy i Kędzierza. Efekty pro-
jektu zminimalizują bądź całkowicie zlikwidują zagrożenie ze strony wody, 
a przez to tragiczne w skutkach straty w ludziach, ich zdrowiu, mieniu oraz 
zminimalizują degradację środowiska naturalnego. Infrastruktura prze-
ciwpowodziowa powstała w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia 
odporności obszarów we wspomnianych miejscowościach na zagrożenia 
spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Teraz możemy 
zapewnić ochronę mienia i życia przeszło 240 mieszkańców oraz obiektów  
infrastruktury technicznej, użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw.  
Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jako-
ści życia mieszkańców i przedsiębiorców, którym wcześniej zagrażała powódź.

O projekcie „Bezpieczne lasy w gminie Wojaszówka” opowiada  
inspektor  Witold Kołek z Urzędu Gminy Wojaszówka:

Projekty dofinansowania w ramach RPO WP, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

czerpania wody, w Ustrobnej zadbaliśmy o powiększenie istniejącego już zbior-
nika. Wyremontowaliśmy tam dawną, podupadającą remizę strażacką i udało się 
w niej zlokalizować jedną z 4 powstających leśnych baz sprzętu przeciwpożaro-
wego. Konieczne do nich wyposażenie również zakupiliśmy w ramach projektu. 
W tego typu bazach niezbędne są łopaty, hydronetki czy sprzęt do gaszenia 
pożaru ściółki leśnej. Mamy też pług do wyrywania pasów zieleni na wypadek 
zagrożenia. Środki europejskie postanowiliśmy wykorzystać także na działania 
edukacyjne. Do tej pory powstało ponad 30 tablic zlokalizowanych przy drogach 
dojazdowych do gminy. Informują one o ewentualnych zagrożeniach, w tym 
pożarowych. To bardzo cenne i potrzebne działania. Przez letnie susze poziom 
wód jest bardzo niski i w razie zagrożenia pożarem nie mieliśmy skąd czerpać 
wody. Musieliśmy działać, zadbać o dobro lasów otaczających 11 miejscowości 
naszej gminy. Mieszka w nich niemal 9 tysięcy osób. Działamy dla ich dobra  
i dla dobra przyrody.

Chroniąca przed powodzią infrastruktura wykonana w ramach projektu na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz.
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