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Szanowni Mieszkańcy Miasta Łańcuta!
Za nami wybory samorządowe, które zapisały się już na 
kartach łańcuckiej historii jako wielkie święto demokracji.
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim mieszkań-
com Łańcuta za udział w wyborach. Szczególnie gorąco 
dziękuję tym, którzy oddali głosy na moją osobę i obdarzyli 
mnie swoim zaufaniem,  dzięki czemu po raz trzeci mogę 
sprawować zaszczytny Urząd Burmistrza Miasta Łańcuta. 

Myślę, że minione kadencje dowiodły, że razem z Radą 
Miasta potrafi my wspólnie, skutecznie i dynamicznie 
rozwijać nasze miasto oraz poprawiać warunki życia 
mieszkańców. Dowodem naszych osiągnięć są wysokie 
pozycje zajmowane przez Gminę Miasto Łańcut w różnych 
rankingach, w tym  uplasowanie się na szóstym miejscu za 
rok 2013 w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia, jako 
jedna z najlepiej rozwijających się gmin w województwie.
W trakcie kampanii wyborczej przedstawiłem swój pro-
gram wyborczy. Zakłada on działania i inwestycje, które 
są  odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania naszych 
mieszkańców i wyzwaniem do aktywnej pracy w bieżącej 
kadencji. Szczególnie cieszy mnie fakt, że program ten 
jest spójny z programami komitetów, z których startowali 
Radni obecnej kadencji. Daje nam to nadzieję na dobrą 
i owocną współpracę.

Drodzy Mieszkańcy
Dziękuję! Dziękuję Wam za to, że myślicie podobnie 
jak ja, że przez tak liczne, oddane na mnie wyborcze 
głosy, jeszcze bardziej utwierdzacie mnie w przekonaniu, 
że proponowany przeze mnie program jest dobry i słuszny, 
ponieważ daje ogromne szanse na kontynuowanie rozwoju 
naszego miasta, który zapoczątkowany został przeze 
mnie w kadencjach 2006-2010-2014 r. W związku z tym 
przedstawiam Państwu listę działań jakie zaplanowałem 
na najbliższe cztery lata.

Inwestycje zaprojektowane i przygotowane do realizacji 
w latach 2014-2018

1. Przebudowa i modernizacja MDK Kościuszki.
2. Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego.
3. Budowa nowej Sali gimnastycznej przy SP3 przy 

ul. 29 Listopada.
4. Uzbrojenie osiedla Księże Górki.
5. Budowa budynku socjalnego dla 30 rodzin przy 

ul. Kościuszki.
6. Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy pl. Sobie-

skiego. 
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowskiego.
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego.
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Sokoła.
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Kasprowicza.
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Składowa.
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Piekarska.
13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. B. Chłopskich 

i ul. Stefana Batorego.
14. Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej 

i oświetleniem ulicznym przy ul. Podzwierzyniec – 
rejon strefy ekonomicznej.  

15. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Podzwierzyniec – rejon strefy 
ekonomicznej.

16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie strefy 
ekonomicznej. 

17. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomo-
dernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5. 

18. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy 
instalacji solarnej z wykorzystaniem na potrzeby 
ciepłej wody użytkowej w budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 5. 

19. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy 
pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5.

20. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomo-
dernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

21. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy 
instalacji solarnej z wykorzystaniem na potrzeby 
c.w.u. w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1. 
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22. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy 
pochylni przeznaczonej  dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

23. Opracowanie dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej termomodernizacji budynku przy ul. Pił-
sudskiego 9.

24. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Trau-
gutta i ul. Mościckiego. 

25. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kana-
lizacji sanitarnej przy  ul. Kąty.

Inwestycje w trakcie projektowania
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci wodo-

ciągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. W. Rut-
kiewicz. 

2. Opracowanie dokumentacji projektów budowlano – 
wykonawczych oświetlenia drogowego przy ulicach: 
Batalionów Chłopskich, Traugutta odcinek w stro-
nę Wysokiej, Piłsudskiego – boczna, Składowa, 
Dąbrowskiego – boczna osiedle, Zielona odcinek 
do Szenwalda, Reja, Turka, Dąbrowskiego – boczna  
cmentarz;

3. Opracowanie projektu technicznego pn. „Zagospo-
darowanie terenów Stawu Browarnego na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe.

4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebu-
dowy ul. Polnej w Łańcucie. 

5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy 
obiektu mostowego przez potok Mikośka w Łańcucie.

6. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 
przebudowy drogi ul. Kraszewskiego w Łańcucie.

7. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zjazdu 
publicznego i drogi wewnętrznej do obiektu MOSiR 
w Łańcucie. 

8. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa skrzy-
żowania planowanej do rozbudowy drogi krajowej 
nr 4 z drogą wojewódzką nr 877 w formie ronda 
oraz drogi łącznikowej od wymienionego ronda do 
ul. Mickiewicza w Łańcucie. 

9. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy 
drogi łączącej ul. Potockich i ul. Górne w Łańcucie.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy 
ul. Traugutta i ul. Mościckiego. 

Powyższy katalog spraw nie jest zamknięty. Oczywiście 
życie pokaże nowe wyzwania na które będziemy reagować 
na bieżąco i skutecznie. Jestem otwarty na sugestie 
i propozycje od Państwa! Będziemy nad nimi wspólnie 
pracować i szukać źródeł fi nansowania, by móc je 
zrealizować. Jako mieszkańcy Łańcuta, związani naszym 
pięknym i nie powtarzalnym miastem, bądźmy dumni  
z jego dotychczasowego rozwoju i ta myśl niech nam 
towarzyszy  przy realizacji wszystkim naszych zamierzeń 
dla pożytku tak mieszkańców, jak i przyjezdnych. 
Wspólnie spróbujmy zrealizować marzenia o dostatnim, 
szczęśliwym mieście Łańcucie – wizytówce Podkarpacia 
i naszej Ojczyzny !  

Szanowni Państwo!

W życiu każdej społeczności oprócz dóbr materialnych, 
infrastrukturalnych ułatwiających życie, ważne są symbole, 
wartości patriotyczne i miejsca pamięci narodowej. 
W Łańcucie w tym zakresie, jak Państwo dostrzegacie, 
mamy jeszcze jedną ważną rzecz do zrobienia. Dołóżmy 
wspólnie starań, by pomnik usytuowany na łańcuckich 
plantach wraz z najbliższym otoczeniem  był miejscem, 
które jednoczy nas wszystkich, wprawia w zadumę, 
wychowuje w duchu umiłowania Ojczyzny, stwarza szansę 
lepszego poznania historii, a nie miejscem dzielącym 
mieszkańców i gości.

Wspólnie zmieńmy tą rzeczywistość. Zróbmy to bez 
emocji, z rozwagą, bez oskarżeń i najlepiej na początku 
tej kadencji. Zapraszam wszystkich do współpracy i za-
angażowania.

Stanisław Gwizdak
Burmistrz Miasta Łańcuta

Wyniki II tury wyborów na Burmistrza Miasta 
Łańcuta

Stanisław Gwizdak  3 397 głosów 51,03%  

Rafał Kumek   3 260 głosów 48,97%

Wyniki I tury wyborów na Burmistrza Miasta 
Łańcuta 

 Stanisław Gwizdak  2737 głosów, 38,08%

Rafał Kumek   2740 głosów, 38,12% 

Halina Murias   363 głosów, 5,05%

Joanna Rupar   1347 głosów, 18,74%



Każdy może zauważyć, że miasto przez ostatnie lata 
bardzo się zmieniło,  powstały nowe drogi, miejsca 
parkingowe, dysponujemy świetną bazą hotelową, 
mamy też jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni 
ścieków w Polsce? Co jeszcze można zrobić?
Przez ostanie lata przeprowadziliśmy szereg ważnych 
i dużych inwestycji. Naszą chlubą jest rozbudowana 
i zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Woli Dalszej. 
Na tę wartą blisko 40 mln zł inwestycję pozyskaliśmy 
ogromne środki rzędu 22 mln zł. Możemy się również 
pochwalić utworzeniem Podstrefy Łańcut, która została 
wpisana do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Mielec. Stworzone dzięki temu tereny inwestycyjne 
są koniecznym kierunkiem rozwoju społeczno-gospo-
darczego w mieście. 
Jednym z naszych priorytetów na okres kadencji 2014-
18 jest stworzenie jak najdogodniejszych warunków dla 
przyszłych inwestorów. Poza uaktywnieniem terenów 
przy ul. Polnej i Żeromskiego, chcemy powiększyć obszar 
Podstrefy i przygotować kolejne tereny. Nowi inwestorzy 
w mieście to nowe miejsca pracy, rozwój miasta i lepsza 
przyszłość dla mieszkańców.
Jak w ostatnich latach poprawiła się infrastruktura 
drogowa w mieście? Jakie są plany na przyszłą ka-
dencję?
Ostatnie osiem lat intensywnej pracy zaowocowało 
stworzeniem nowych dróg na terenie naszego miasta. 
Szczególnie jestem dumny z powstania ul. Rodziny 
Ulmów, która wraz z wygospodarowanymi miejscami 
postojowymi rozwiązała problem parkowania samochodów 
w najbliższym sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego. 
Wyremontowaliśmy wiele dróg nie tylko miejskich, 
ale również tych znajdujących się w gestii Starostwa. 
Z pewnością mieszkańcy ulic Zielonej i Szenwalda odczuli 
już różnicę i w komfortowy sposób mogą dostać się do 
swoich posesji. Na terenie całego miasta powstało kilkaset 
nowych miejsc parkingowych. 
W fazie końcowej są przygotowania projektu przebudowy 
ul. Kraszewskiego oraz bezpiecznego zjazdu z drogi kra-
jowej nr 4 na teren MOSiR. 
Chcę doprowadzić do przebudowy drogi E-40 na odcinku 
Łańcut-Głuchów oraz wspierać Marszałka Województwa 
w budowie łącznika między drogą krajową E-40 a auto-
stradą A-4 w węźle Łańcut w Woli Małej od strony 
wschodniej Miasta.
Łańcut posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową. 
Co może Pan jeszcze zaoferować mieszkańcom aby 
poszerzyć ofertę sportową w mieście?
Zawsze dbałem aby oferta sportowa w Łańcucie była 
różnorodna i ciekawa. Na terenie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji ciągle powstają nowe obiekty. 
Wybudowaliśmy boiska Orlik, skatepark, lodowisko 
oraz kort tenisowy. Nie zapominamy też o obiektach 
usytuowanych w innych częściach miasta. Właśnie 
rozpoczęliśmy budowę hali sportowej przy Zespole Szkół 
Nr 1. Jednym z moich planów na najbliższą kadencję jest 
etapowa modernizacja stadionu miejskiego i budowa 
nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
Jaki ma Pan pomysł na ożywienie życia kulturalnego 
w mieście?
Po zakończeniu budowy Filii Miejskiego Domu Kultury 
w dzielnicy Podzwierzyniec jesteśmy już gotowi podjąć 
tak obciążające budżet miasta zadanie jak modernizacja 
MDK w centrum miasta. Jest to jedna z najważniejszych 
inwestycji zaplanowanych przez mnie na najbliższe 
lata, na którą staramy się zdobyć możliwie największe 
środki w nowej perspektywie fi nansowej. Kompleksowa 
modernizacja tego obiektu wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół, da nam nowe możliwości ożywienia życia 
kulturalnego i organizacji wielu ciekawych imprez.
Jakie inne ważne zadania planuje Pan zrealizować? 
Jak Łańcut zmieni się w najbliższych czterech latach?
Nadal będziemy dbali o rozwój budownictwa mieszkal-
nego. Chcemy wykonać niezbędną infrastrukturę os. 
J. Pawła II (Księże Górki) i rozpocząć udostępnianie 
terenu pod zabudowę.
Z myślą o najbardziej potrzebujących chcemy, według 
opracowanego już projektu, wybudować budynek socjalny 
na 30 mieszkań. W naszych planach znajduje się również 
rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście oraz 
doprowadzenie do stworzenia Centrum Komunikacji 
Miejskiej i Turystycznej. W trosce o rozwój przestrzeni 
miejskiej zamierzamy przeprowadzić rewitalizację 
śródmieścia na możliwie największym obszarze, a w ko-
lejnym etapie na pozostałych terenach wyznaczonych 
w przygotowywanym Planie Rewitalizacji. W dalszym 
ciągu kontynuować będziemy modernizację dróg, 
budowę nowych miejsc parkingowych, unowocześniać  
infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.
Rozpoczniemy zagospodarowanie na cele rekreacyjne 
takich terenów jak: Staw Browarny, Dębnik i Bażantar-
nia. Dalej będziemy zapewniać opiekę przedszkolną 
wszystkim dzieciom. Utrzymamy wysoki poziom tech-
niczny obiektów oświatowych, nauczania i kultury 
fi zycznej w łańcuckich szkołach. Będziemy dążyć do 
zapewnienia dzieciom opieki dentystycznej w  szkołach. 
Nie zapomnimy również o osobach niepełnosprawnych.

Dziękuję za rozmowę
Dziękuję 
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Moim priorytetem jest dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Łańcuta
Stanisław Gwizdak –  Burmistrz Miasta Łańcuta mówi o wykorzystanych szansach 

i planach dotyczących dalszego rozwoju Miasta Łańcuta
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W dniu 28 listopada 2014 r. odbyła się I inauguracyjna 
Sesja Rady Miasta Łańcuta. Podczas obrad, nowa Rada, 
w składzie:
Włodzimierz Baran, Andrzej Barnat,Jacek Adam Bartman
Adam Bielecki, Robert Grabowski, Jolanta Małgorzata 
Kluz-Zawadzka, Jadwiga Maria Kuźniar, Paweł Piotr 
Kuźniar, Marek Piotr Nitkiewicz, Adam Opałka, Sławomir 
Rafał Rejman, Joanna Rupar, Mirosław Franciszek 
Rzeszótko, Marta Elżbieta Szubart, Wrzesław Konrad 
Żurawski
złożyła ślubowanie i wybrała ze swojego grona Prze-
wodniczącego, którym został Andrzej Barnat oraz Zastępcą 
Przewodniczącego - Roberta Grabowskiego.
Podczas drugiej sesji obecnej kadencji Rady Miasta 
Łańcuta, która odbyła się  8 grudnia 2010 r., miało miejsce 
uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
Stanisława Gwizdaka.
W obecności Radnych Miasta Łańcuta i zaproszonych 
gości: posła RP Kazimierza Gołojucha, Starosty Powia-
tu Łańcuckiego Adama Krzysztonia, Wicestarosty Łań-
cuckiego Barbary Pilawy-Krauz, ks. Prałata Władysława 
Kenara, ks. Prałata Tadeusza Kocóra - proboszcza parafi i 
farnej, ks. Marka Blecharczyka - proboszcza parafi i  pw. 
św. Michała Archanioła, ks. Alojzego Szweda – probosz-
cza parafi i pw. św. Józefa, dyrektorów jednostek podle-
głych, prezesów łańcuckich spółek i kierowników wy-
działów a także małżonki, Stanisław Gwizdak Burmistrz 
Miasta Łańcuta złożył ślubowanie:
Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i  pomyślno-
ści mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.
Po części ofi cjalnej, Rada przystąpiła do wyboru składu 
oraz przewodniczących komisji miejskich.

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: 
Jadwiga Kuźniar
Włodzimierz Baran
Paweł Kuźniar
Marek Nitkiewicz
Mirosław Rzeszótko
Komisja 
Budżetu i  Finansów
Przewodniczący: 
Paweł Kuźniar
Andrzej Barnat
Adam Bielecki
Robert Grabowski
Sławomir Rejman
Joanna Rupar
Komisja Gospodarki 
Miejskiej
Przewodniczący: 
Sławomir Rejman
Włodzimierz Baran
Andrzej Barnat
Jacek Bartman
Robert Grabowski
Jadwiga Kuźniar

Z OBRAD RADY 
MIASTA ŁAŃCUTA

Paweł Kuźniar
Adam Opałka
Joanna Rupar
Marta Szubart
Jolanta Kluz-Zawadzka
Wrzesław Żurawski
Komisja 
Spraw Społecznych
Przewodniczący: 
Jacek Bartman
Adam Bielecki
Jadwiga Kuźniar
Marek Nitkiewicz
Mirosław Rzeszótko
Marta Szubart
Jolanta Kluz-Zawadzka
Komisja Kultury
Przewodniczący: 
Wrzesław Żurawski
Andrzej Barnat
Adam Bilecki
Adam Opałka
Joanna Rupar
Jolanta Kluz Zawadzka

  UM

Fot. E. Soński, Zaprzysiężenie Burmistrza na kadencję 
2014-2018

Fot. E. Soński, Gratulacje dla nowego 
Przewodniczącego Rady Andrzeja Barnata
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5 listopada 2014 r. podczas 
uroczystej gali w sali ko-
lumnowej Urzędu Woje-
wódzkiego rozstrzygnięty 
został konkurs Złota Setka 
Gmin Podkarpacia 2014. 
Ranking przeprowadzony 
jest już po raz siódmy przez  
redakcję gazety codziennej 
Nowiny i portal Strefa Bi-
znesu, wspólnie z Wyższą 

Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Miasto Łańcut zna-
lazło się w czołówce zestawienia, na 6. miejscu spośród 
160 podkarpackich gmin. Bardzo wysoka lokata Gminy 
Miasto Łańcut to rezultat i dorobek pracy Burmistrza oraz 
Rady Miasta Łańcuta, które dowodzą, że Łańcut to miasto 
coraz piękniejsze i lepiej zorganizowane.

ZŁOTA SETKA GMIN PODKARPACIA 2014 – ŁAŃCUT W CZOŁÓWCE

Kryteria, jakie były brane pod uwagę to m.in. dochody 
własne na mieszkańca (miejsce 11/160), udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem (miejsce 4/160), udział 
liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców (miej-
sce 11/160) czy liczba podmiotów gospodarczych przypa-
dających na 100 mieszkańców (miejsce 6/160).
Lokaty gmin powiatu łańcuckiego:

6. Łańcut (gmina miejska)
29. Czarna
42. Łańcut (gmina wiejska)
98. Markowa
106. Białobrzegi
124. Żołynia
132. Rakszawa

UM

W listopadzie br. zakończono wszystkie prace związane 
z realizacją projektu przebudowy i modernizacji ulicy Zie-
lonej i Szenwalda. Koszt całej inwestycji wyniósł  ponad 
3, 5 mln zł. Miasto w ramach Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. Schetynówek na ten cel pozyskało ponad 
1,44 mln zł. Nowej nawierzchni doczekała się również 
ul. Matejki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 325 tys. zł.

UM

INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE

Fot. E. Soński, Nowa nawierzchnia na ul. Matejki

Fot. E. Soński, Ul. Szenwalda - widok od drogi E40

Fot. E. Soński, Ul. Zielona po remoncie
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Zespół obiektów przemysłowych, w których Ciepłownia 
Łańcut Sp. z o.o. prowadzi obecnie działalność został 
wybudowany w latach osiemdziesiątych XX wieku przez 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos”. 
Łańcucka ciepłownia przeszła długą drogę do dnia 08 
grudnia 2009 r., kiedy to podpisano umowę o przekazaniu 
udziałów, Gminie – Miastu Łańcut, które stało się właści-
cielem Spółki.
Ze względu na coraz bardziej pogarszający się stan kotłów 
dostarczających ciepło, konieczna była wymiana kotła pa-
rowego OR 10 i montażu na jego miejsce kotła wodnego 
WR 8.
Inwestycja warta prawie 3 mln zł, wykonana w Ciepłowni 
Łańcut na przestrzeni ostatniego roku miała na celu prze-
de wszystkim poprawę efektywności energetycznej wy-
twarzania ciepła oraz 
zmniejszenia zanie-
czyszczenia powietrza 
w Łańcucie i w jego 
okolicach. Nastąpi to
poprzez dokonaną wy-
mianę kotła parowego 
na nowoczesny, który 
zapewni ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń 
pyłowych do wymaga-
nych standardów Unii 
Europejskiej. Ochro-
na środowiska to nie 
jedyny cel i korzyść 
płynąca z moderni-
zacji źródła ciepła polegającej na demontażu kotła paro-
wego. Dzięki zrealizowanej inwestycji obniżą się koszty 
zmienne wytwarzania ciepła, a co za tym idzie zmniejszy 
się zużycie węgla, obniżą się opłaty za gospodarcze korzy-
stanie ze środowiska i koszty zakupu uprawnień do emi-
sji CO.- podkreślił Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak 
w swoim przemówieniu, podczas uroczystego podsumo-
wania.

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W ŁAŃCUCKIEJ CIEPŁOWNI 

Spotkanie podsumowujące realizację zadania „Moderni-
zacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła parowe-
go OR 10 i montażu kotła wodnego WR 8 w „Ciepłowni 
Łańcut” Sp. z o.o.” odbyła się 24 października w budynku 
Filii MDK na Podzwierzyńcu. Na zaproszenie władz mia-
sta i spółki „Ciepłowni Łańcut” przybyli prezesi i dyrek-
torzy instytucji z regionu, samorządowcy oraz wykonaw-
cy inwestycji. Gości przywitał Burmistrz Miasta Łańcuta 
Stanisław Gwizdak, który w swoim przemówieniu okre-
ślił najważniejsze cele inwestycji. Eksperci, w osobach 
Prezes Zarządu Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. Marek Sobuś 
oraz Zbigniew Szamałek, Dyrektor Generalny „Energika” 
M. i Z. Szamałek Sp. Jawna, wprowadzili zebranych w te-
mat modernizacji źródła ciepła w łańcuckiej ciepłowni.
Spotkanie zakończyła część artystyczna, w której zoba-
czyliśmy zespół wokalny prowadzony przez Sylwię Woj-
nar z Zespołu Szkół nr 1 na Podzwierzyńcu oraz pary 
dziecięce z klubu Tańca Sportowego GAMA w Rzeszo-
wie.
Z Filii MDK uczestnicy spotkania udali się na teren cie-
płowni, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, sym-
boliczne uruchomienie kotła oraz zwiedzenie obiektu.

Ewa Koralewicz

Fot. E. Soński, Uroczyste przecięcie wstęgi w Ciepłowni 
Łańcut

Fot. E. Soński, Symboliczne 
uruchomienie nowego kotła 
w Ciepłowni Łańcut

KOLEJNE WYRÓŻNIENIA DLA ISKIERKI
5 grudnia w Regionalnym Centrum 
Pogranicza w Krośnie odbyły się XXII 
Mikołajkowe Spotkania Taneczne.
W przeglądzie wzięło udział 46 zespo-
łów w trzech kategoriach wiekowych. 
Zespół Iskierka zaprezentował się 
w najmłodszej kategorii prezentując 
układ pn. „Orzechowy problem” oraz 
w juniorskiej, w której  zatańczył pre-
mierową choreografi ę w technice jazz 
dance „Światła, kamera, akcja!” Fot. arch. Iskierka w stylizacji do 

układu „Światła, kamera, akcja!”

Jury w składzie: Agnieszka Ka-
mińska, Wojciech Kaproń i Anna 
Kniaziewicz przyznało łańcuckim 
tancerzom II miejsce w kategorii 
wiekowej 12-15 lat. Zespół, którego 
kierownikiem artystycznym i cho-
reografem jest Ewa Hołub, otrzymał 
również nagrodę od Jury Młodzieżo-
wego. 
Gratulujemy

Agnieszka Cieślicka
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Prace przy budowie nowej siedziby Komendy Policji 
w Łańcucie rozpoczęły się 15 września 2014 roku. Nato-
miast 18 listopada miała miejsce uroczystość wmurowa-
nia aktu erekcyjnego będąca symbolicznym początkiem 
budowy. Nowoczesny gmach powstanie na gruncie prze-
kazanym przez władze Łańcuta, a fi nansowany jest z mi-
nisterialnego „Programu Standaryzacji Komend i Komi-
sariatów Policji”.
W uroczystości wziął udział Podkarpacki Komendant 
Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk, 
p.o Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie komi-
sarz Grzegorz Błaszczyk, Burmistrz Miasta Łańcuta Sta-
nisław Gwizdak, Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam 
Krzysztoń, przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego 
Stanisław Panek, księża Marek Buchman, Tadeusz Kocór 
i Marek Blecharczyk. Byli też przedstawiciele służby 
wspomagającej podkarpackiej Policji Nie zabrakło zaj-
mujących się inwestycją pracowników wykonawcy, fi rmy 
Skanska S.A.
W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego dla 
KPP Łańcut powstanie:

1. Budynek administracyjno-biurowy, dwukondyg-
nacyjny nie podpiwniczony o powierzchni użyt-
kowej ogólnej: 2498,17 m2 i kubaturze: 12 604,40 m3. 

NOWA KOMENDA 
W GRUDNIU PRZYSZŁEGO ROKU

Obiekt ten zgodnie z wymogami standaryzacji 
składa się z części ogólnodostępnej i ograniczone-
go dostępu, dziedzińca wewnętrznego oraz z części 
zamkniętej, gdzie będą usytuowane służby podsta-
wowe Policji i pomieszczenia dla zatrzymanych, 
z zachowaniem wymaganej kolorystyki elewacji.

2. Budynek garażowo-warsztatowy z podręcznym 
stanowiskiem warsztatowym i stanowiskiem do 
mycia samochodów, parterowy, nie podpiwniczony 
o powierzchni użytkowej: 291,90 m2 i kubaturze: 
1533,67 m3. 

3. Boksy dla 3 psów służbowych o powierzchni 21 m2.
Ponadto powstaną: parking wewnętrzny dla samochodów 
służbowych i zewnętrzny dla interesantów, place posto-
jowe i manewrowe, drogi dojazdowe, ogrodzenie, brama 
wjazdowa, a także cała niezbędna dla tej nieruchomości, 
infrastruktura zewnętrzna.
Zgodnie z podpisaną umową z fi rmą Skanska S.A. z dnia 
4 września 2014 roku, rozpoczęcie prac na budowie na-
stąpiło w dniu 15 września 2014 roku, natomiast zakoń-
czenie robót ustalone jest na dzień 21 grudnia 2015 roku.

KPP w Łańcucie

Fot. E. Soński, Podczas symbolicznego rozpoczęcia budowy
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NIECHRONIENI UCZESTNICY 
RUCHU DROGOWEGO
Jesienno – zimowy okres to szybko zapadający zmrok 
i często śliska nawierzchnia. Takie warunki stwarzają 
duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego, szczególnie dla pieszych i kierujących jednośla-
dami. Piesi i rowerzyści są grupą uczestników ruchu dro-
gowego szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo przy 
każdym zdarzeniu drogowym. 
Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze uzależnione 
jest od tego, czy są dobrze widoczni dla kierujących po-
jazdami. Stąd też wynika obowiązek noszenia elementów 
odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierz-
chu. Kierujący pojazdami zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, także mają obowiązek zachowania szczególnej 
ostrożności, powinni również ustąpić pierwszeństwa pie-
szym znajdującym się na przejściu. Jednak fakt korzysta-
nia z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodze-
nia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.
Podobnie jak piesi, rowerzyści także powinni zadbać 
o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w prawidłowe 
oświetlenie, a także nosić na ubraniu dodatkowe elemen-

ty odblaskowe np. kamizelki, opaski. Przypominamy, że 
prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać: jedno 
światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, z tyłu 
- jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie 
innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej, które może być migające. Policja apeluje o roz-
sądek i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

KPP w Łańcucie

1 grudnia br. miało miejsce wprowadzenie nowego Ko-
mendanta Powiatowego Policji w  Łańcucie. Z  rąk Zastęp-
cy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
insp. Sławomira Szczupaka rozkaz personalny odebrał 
kom. Andrzej Żygadło.
Nowo powołany komendant przywitał się z  przedstawi-
cielami samorządu terytorialnego w  osobach Starosty 
Łańcuckiego Adama Krzysztonia,  Wicestarosty Barbary 
Pilawy-Kraus  i Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława 
Gwizdaka, a  także z  Prezesem Sądu Rejonowego w  Łań-
cucie Renatą Jucha, z  Prokuratorem Rejonowym Anną 
Kasprowicz-Babiarz, z  Komendantem Powiatowym Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. bryg. Romanem Poterkiem 
oraz z  obecnymi policjantami i  pracownikami łańcuckiej 
jednostki. Życzenia zaproszonych gości składane na ręce 
Komendanta Powiatowego Policji dotyczyły m.in. szyb-
kiego wejścia do nowo wznoszonego budynku komendy.
Komisarz Andrzej Żygadło służbę w  Policji pełni już od 
ponad 20 lat, wcześniej był funkcjonariuszem Straży Gra-
nicznej. Od 2000 roku pracował na stanowiskach kierow-
niczych przeworskiej komendy, m.in. na stanowisku Ko-
mendanta Komisariatu Policji w  Kańczudze. Od 1 maja 
2013 roku był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji 
w  Jarosławiu. Ukończył studia o  kierunku administracja, 
ma 42 lata, jest żonaty, ma dwie córki.

  KPP w Łańcucie

NOWY KOMENDANT 
POWIATOWY POLICJI 
W ŁAŃCUCIE

Fot. E. Soński, Uroczyste wprowadzenie nowego 
Komendanta



Wydarzenia społeczne

10 grudzień 61/2014

ŁAŃCUT MIASTEM BEZPIECZNYCH 
I PRZYJAZNYCH SZKÓŁ

ŚWIĘTO ŁAŃCUCKICH NAUCZYCIELI

Od października do grudnia 2014 r. na terenie Miasta 
Łańcut realizowany był projekt „Łańcut Miastem bez-
piecznych i przyjaznych szkół” w ramach Rządowego 
Programu na lata 2014-2016. Działaniami zostało objętych 
łącznie pięć szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Niniejszy program profi laktyczny miał za zadanie wspo-
magać edukację uczniów w zakresie bezpiecznych zacho-
wań, organizacji czasu wolnego, rozwijania pasji i zain-
teresowań oraz promowania zdrowego i aktywnego stylu 
życia. Jego celem jest odpowiednio wczesne uświado-
mienie uczniom zagrożeń, jakie płyną z ich najbliższego 
otoczenia oraz ukazanie możliwości otrzymania różnego 
rodzaju form wsparcia w najbliższym otoczeniu. W ra-
mach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia integra-
cyjne, profi laktyczne, konkursy dla uczniów oraz działa-
nia wspierające rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej 
oraz rodziców. Łącznie w projekcie wzięło udział 2520 
osób. Uwieńczeniem działań była organizacja 12 grudnia 
br. konferencji, podczas której zaprezentowane zostały 
wyniki ewaluacji oraz wnioski wynikające z realizacji 
projektu. Liderem Projektu było Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, 
natomiast Patronat Honorowy nad nim objął Burmistrz 
Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak.

UM

Fot. E. Soński, Konferencja podsumowująca projekt

Do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole należy 
Święto Edukacji Narodowej, dzień w którym uczniowie 
wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek 
trudnej pracy pedagogów. 13 października swoje święto 
uroczyście obchodzili dyrektorzy, nauczyciele i pracowni-
cy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z nasze-
go miasta. 

Akademia przygotowana przez uczniów, rodziców i na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łańcucie uświet-
niła to wyjątkowe spotkanie. Na scenie w Hotelu Łańcut 
podziwialiśmy występy Wicemistrzów Świata- Zespołu 
Tanecznego „Iskierka”, zespołu muzycznego przygotowa-
nego przez Tomasza Orzechowskiego oraz długo oklaski-
wany spektakl pt. „Czerwone Kapturki”. 
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Stanisław Gwiz-
dak złożył dyrektorom i nauczycielom wyrazy uznania 
i życzenia dalszej owocnej pracy oraz przypomniał o wa-
dze i znaczeniu działalności osób związanych z oświatą. 
Podkreślił też osiągnięcia łańcuckich placówek, następ-
nie wręczył nagrody Burmistrza Miasta na rok szkolny 
2014/2015. 

Ewa Koralewicz

Fot. E. Soński, Podziękowania dla łańcuckich nauczycieli

Fot. E. Soński, Występ Dzieciaków w Trampkach

BLOK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁAŃCUCIE
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WSPÓŁPRACA Z ŁAŃCUCKIMI SZKOŁAMI 

GRANT CYFROWY
CZYTAK PLUS DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH 
I SŁABOWIDZĄCYCH

W ramach porozumienia o współpracy partnerskiej po-
między Biblioteką a łańcuckimi szkołami - Szkołą Pod-
stawową nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkołą Podsta-
wową nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych, Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, przeprowadzono 
wiele wspólnych działań promujących literaturę i czytel-
nictwo.
W ramach projektu 6 września odbyło się Narodowe Czy-
tanie „Ogniem i mieczem” w dzielnicy Podzwierzyniec. 
W październiku uczniowie szkół podstawowych brali 
udział w cyklu zajęć związanych z życiem i twórczością 
Kornela Makuszyńskiego przygotowanym przez Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży.
Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 zorganizowano 
„Spacer po Przedmiejskich zakamarkach” pod przewod-
nictwem łańcuckiego regionalisty Zbigniewa Trześniow-
skiego. Uczestnicy  mieli okazję uzyskać  wiele ciekawych 
i nieznanych informacji na temat dzielnicy Przedmieście. 
25 października dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 od-
wiedziły Filię nr 2, by świętować Dzień Pluszowego Mi-
sia. W ramach współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 
1 zorganizowano uroczyste otwarcie wystawy z okazji 

W listopadzie Fundacja Orange ogłosiła nabór wniosków 
na grantu cyfrowego do którego kwalifi kowały się projek-
ty związane z rozwojem kompetencji cyfrowych miesz-
kańców oraz wykorzystaniem internetu i nowych techno-
logii komunikacyjnych . 
Pracownia Orange działająca przy MBP otrzymała grant 
w wysokości 3 000,00 zł na projekt skierowany do dzieci 
i młodzieży „Ruszaj się z Pracownią Orange”, który bę-
dzie realizowany podczas ferii zimowych. Za otrzymane 
dofi nansowanie zostanie zakupiony do Pracowni Orange 
Xbox z kontrolerem ruchu i gry edukacyjne. Zostaną tak-
że przeprowadzone warsztaty podnoszące kompetencje 
cyfrowe dzieci i młodzieży (programy grafi czne). Projekt 
nie wymagał własnego wkładu fi nansowego.

Małgorzata Szpunar    

Nasza Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia 
odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewi-
domych i słabowidzących – Edycja 2014” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofi -
nansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
W ramach projektu nasza Biblioteka otrzymała nieodpłat-
nie na podstawie umowy użyczenia – urządzenie Czytak 
Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Czy-
telnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z ty-
tułu wzroku mogą wypożyczać czytaka wraz z książkami 
audio na zasadach określonych w regulaminie. Otrzyma-
liśmy również dostęp do ok. 1000 tytułów książek nagra-
nych i przeznaczonych do odtwarzania na czytaku.

Danuta Rycek

BLOK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁAŃCUCIE

100 rocznicy wybuchu I wojny światowej – „Pod berłem 
TRZECH CESARZY”. Młodzież pod kierownictwem 
Pani mgr Barbary Hoły przygotowała koncert pieśni i pio-
senek legionowych „Na żołnierską nutę…”. Dla gimnazja-
listów przygotowano również lekcje biblioteczne poświę-
cone historii regionu pt „Łańcucianie na frontach I wojny 
światowej”.

Danuta Rycek

Fot. arch.,Spacer po „Przedmiejskich zakamarkach”
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Ledwie zakończył się w czerwcu rok akademicki, Rada 
Programowa ŁUTW zasiadła, by ułożyć plan wakacyj-
nych szkoleń – sesji wyjazdowych. Padła propozycja 
„pojedźmy na ten raz na południowy wschód, na kraniec 
Polski powojennej, na ziemię Hrubieszowską , tam, gdzie 
Bug płynie wijąc się jak wąż, na koniec Europy, bo tam 
stoją niebieskie słupy unijne”. 
Decyzja zapadła, ustalono daty 19 i 20 lipca, żeby było 
ciepło i ładnie. Oj, było! Słońce świeciło od rana prosto 
w szybę panoramiczną autokaru i w oczy. Ani chmurki 
na horyzoncie. Jedziemy przez Jarosław najpierw do Na-
rola. Barokowo – klasycystyczny pałac z pięknym zało-
żeniem, kordegardami i bramą wyłania się wśród starych 
alei lipowych jako dzieło wspaniałej architektury z 2 poł. 
XVIII w. Dokładnie, został wzniesiony w latach 1770 – 
1781 dla Feliksa Antoniego Łosia, który wiele podróżował 
zagranicą, gdzie „zapoznał się z ówczesną cywilizacją, 
zbytkiem i fanfaronadą…”.Tak o nim pisali współcześni. 
Pałac ma 50 komnat i salę balową niegdyś zdobną freska-
mi przedstawiającymi „wieżę Leandra na Bosforze”. Dzi-
siaj odbudowany w całości ale jeszcze nie wykończony 
i bez wyposażenia. Jest własnością prywatną i ma służyć 
muzykom świata  zgodnie ze swoją tradycją jako miejsce 
koncertowe i szkoleniowe. Już odbywają się tam czasowe 
wystawy i latem rozbrzmiewa muzyka. Historia poprzez 
wieki oczywiście wyznaczała kolejnych spadkobierców, 
którzy wzbogacali cenne zbiory i wyposażenie, a wojny 
niszczyły.
Jedziemy teraz do Poturzyna, gdzie czeka na nas pani Łu-
cja Watras – pianistka, by w miejscowej szkole dać mały 
koncert utworów Fryderyka Chopina upamiętniający jego 
pobyt wakacyjny u przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego 
w 1830 r. tuż przed opuszczeniem kraju na zawsze. Widać 
wzbudził nostalgię w młodziutkim kompozytorze, który 
wyraził ją w liście do Tytusa takimi słowami: „Jakąś tęsk-
notę zostawiły mi twoje pola, ta brzoza pod oknami nie 
może mi wyjść z pamięci”. Pałac w Poturzynie nie istnie-
je, został zniszczony w 1939 r., ale pamięć w ludziach tkwi 
do dzisiaj i słychać tam muzykę Chopina. 
Dołhobyczów, właśnie w lipcu otwarto nowe przejście 
graniczne z Ukrainą, leży u podnóża bezleśnych wznie-
sień Grzędy Sokalskiej. Miejscowość znana już w czasach 
Jagiełły, a od XVIII w. majątek ziemski należący do baro-
na Ludwika Rastawieckiego. Wzniesiono tam pałac istnie-
jący do dzisiaj, a projektowany przez słynnego architekta 
Warszawy Antonia Corazziego. Do 1944 r. właścicielem 
Dołhobyczowa był Eustachy Świeżawski. W rezydencji 
znajdowały się cenne drewniane posadzki, stylowe meb-
le, marmurowe kominki i kolekcja obrazów najsłynniej-
szych malarzy polskich. Nieopodal neogotycki, kościół 

(budowany w latach 1911 – 1914 ) projektu Zenona Kono-
wicza posiada wieżę skopiowaną z kościoła mariackiego 
w Krakowie. Zachowany w bardzo dobrym stanie służy 
katolikom, a malowniczo posadowiona cerkiew prawo-
sławna z tego samego czasu, została wyremontowana 
i udostępniona. Na czas remontu soboru w Hrubieszowie 
pełni rolę parafi i. Ta parafi a liczy zaledwie 100 osób.
Teraz jedziemy nad sam Bug, do niegdysiejszego mia-
steczka Kryłów. Był to jeden z Grodów Czerwieńskich 
obok Sokala, Gródka i Horodła wchodził w linię obronną 
wzdłuż granicznej dzisiaj rzeki, która płynie tu meandra-
mi, zakolami, tworzy pozorne wyspy zarośnięte wierzba-
mi i łoziną. To niebywale piękny krajobraz budzący szcze-
gólne wzruszenie, zwłaszcza, gdy można dotknąć słupa 
granicznego Polski. Tu, w tym miejscu jesteśmy na krańcu 
naszej Ojczyzny i Unii Europejskiej. Dzieje zamczyska 
kryłowskiego sięgają X wieku, początkowo własność Ję-
drzeja Tęczyńskiego, potem Ostrorogów a na końcu do 
1939 r. Horodyskich, z tym, że ci ostatni mieszkali w pała-
cu barokowo klasycystycznym, zniszczonym przez Niem-
ców w czasie ostatniej wojny światowej. Ocalała jedynie 
brama wjazdowa do parku. Ruiny zamku niszczonego wie-
lokrotnie mówią same o dawnej wspaniałości, obronnym 
charakterze i zamożności właścicieli m.in. Prażmowskich. 
Zniszczyli go ostatecznie Szwedzi w 1710 r. i już nigdy nie 
wrócił do dawnej świetności. Szczątkowe ruiny z głęboki-
mi piwnicami i bastionem wyłaniają się wśród chaszczy, 
nadbużańskich zarośli nieujarzmionych, pachnących łąk, 
łozin i drzew wierzby polskiej. Nawet nie zauważamy, że 
jest to wyspa, na którą wchodzimy po drewnianym moście. 
Po drodze do Hrubieszowa, miasta powiatowego zatrzy-
mujemy się w Czumowie. Pałac widać z daleka. Dawniej 
prowadziła do niego aleja starych kasztanowców. Dzi-
siaj witają nas młodsze lipy i brzozy. Ten dziwnie obcy 

Kresy mało znane

Fot. A. Kunysz, Cerkiew w Dołhobyczowie

Z ŻYCIA ŁAŃCUCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
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architektonicznie twór dwóch inżynierów włoskich łączy 
w sobie dwór polski asymetrycznie ustawiony gankiem do 
południa, z wysoką wieżą od zachodu i pięknymi tarasami 
od północy, z widokiem na Bug. Pohoreccy, u początku 
XX w. zdążyli w nim zamieszkać, ale przyszła I wojna 
światowa i dwór został zamieniony na szpital polowy. Wy-
dzierżawiony w latach wolnej Polski był siedzibą rodzinną 
Piątkowskich do 1939 roku, respektowaną w czasie okupa-
cji przez wojsko niemieckie pograniczne. Jan Piątkowski, 
ostatni spadkobierca po zmarłej w 1940 r. matce Marii na-
wet mógł mieszkać w pałacu, w jednym pokoju, by pro-
wadzić sprawy dużego majątku ziemskiego z folwarkiem 
i inwentarzem. Od reformy rolnej w 1944 r. w pałacu czu-
mowskim rozlokowało się Wojsko Ochrony Pogranicza 
(WOP). Później była tam szkoła podstawowa dla dzieci ze 
wsi i kilka rodzin mieszkających do 1988 r. Zaniedbany, 
prawie zrujnowany budynek kupili od państwa trzej pry-
watni miłośnicy zabytków. Z trzech pozostał jeden, który 
część swoją wyremontował ogromnym staraniem. Dzisiaj 
mieści się tutaj Ośrodek Kultury Regionalnej „Królewski 
Kąt” i jest mieszkanie właściciela prawej połowy pałacu. 
Odbywają się regionalne promocje książek na temat kul-
tury i sztuki powiatu hrubieszowskiego, odwiedzają licz-
nie turyści, którzy mogą obejrzeć swoiste muzeum róż-
ności technicznych i kulturowych, jest sala poświęcona 
twórczości piśmienniczej i malarskiej Wiktora Zina, zna-
komitego popularyzatora zabytkowej architektury. Mo-
gliśmy też posilić się w salach recepcyjnych i podziwiać 
z tarasów widok na malowniczą rzekę i Ukrainę. Szkoda, 
że nie można wejść na wieżę z powiewającą fl agą Polski, 
bo stamtąd widać cały Królewski Kąt – dolinę Bugu sze-
roką, rozległą aż po Gródek i kolejny płaskowyż z wyjąt-
kową bardzo rzadką roślinnością. Było to wybrane miej-
sce Bolesława Chro-
brego podczas wypra-
wy na Kijów. To tutaj 
Światopełk, książę Rusi 
spotkał polskiego króla. 
Przy drodze do Hru-
bieszowa postawiono 
ostatnio drewnianą wie-
żę widokową do podzi-
wiania walorów krajo-
brazu. Hrubieszów jest 
najdalej wysuniętym na 
wschód miastem powo-
jennej Polski – to siedzi-
ba powiatu w obecnym 
województwie lubel-
skim. Prawa miejskie 
uzyskał od Władysła-
wa Jagiełły w 1400 r. 
chociaż już w połowie 
XIII w. była tu osa-
da na wyspie otoczonej 

wodami rzeki Huczwy, dopływu Bugu. Później zbudowa-
no na wysokim brzegu drewniany zamek jako siedzibę za-
rządzającego tą królewszczyzną starosty. Podczas najazdu 
Szwedów i wojsk Rakoczego został spalony. Siedzibę sta-
rosty zbudowano na jego miejscu dopiero w 1791 r. Jest 
to klasycystyczny dwór stojący przy głównej ulicy miasta 
w otoczeniu parku, z podjazdem od frontu. Od nazwiska 
byłych właścicieli nosi nazwę Du Château, a obecnie mie-
ści się Muzeum im. Stanisława Staszica ponieważ kiedyś 
do niego należał. To tutaj powstała założona przez Staszica 
pierwsza w Europie organizacja pod nazwą „Towarzystwo 
Rolnicze Hrubieszowskie”. O dziwo, istniało znakomicie 
prowadzone od 1816 – 1945 r. W ilości mieszkańców Hru-
bieszów porównywalny jest do Łańcuta, ale kulturowo 
bogatszy ponieważ obok siebie istniały trzy religie, nie 
przeszkadzając sobie wzajemnie. Podczas zaborów te-
reny hrubieszowskie znalazły się najpierw pod zaborem 
Austrii, co ułatwiło Staszicowi jego nabycie, a po 1975 r. 
rosyjska władza rozpostarła swoje wpływy. Poklasztorny 
kościół pw. św. Mikołaja (obecnie parafi alny) stoi naprze-
ciwko cerkwi – soboru prawosławnego, jednego z najpięk-
niejszych w ogóle o pięknej architekturze wielokopułowej 
w stylu bizantyjskim. Zbudowano go w 1873 r. z funduszy 
carskiej Rosji. Jest czynny, chociaż aktualnie w remoncie. 
Mieliśmy szczęście nie tylko zwiedzić dokładnie wnętrze 
robiące ogromne wrażenie, ale również wysłuchać wykła-
du na temat hierarchii prawosławnego kościoła, obecnej 
organizacji i liturgii. Byliśmy pod wrażeniem wnikliwej 
wiedzy młodego człowieka, jak się okazało na końcu, ucz-
nia średniej szkoły.
Hrubieszów jako miasto posiada wyjątkowo bogatą histo-
rię, niestety znaczoną głównie napadami Tatarów (aż 11), 

Fot. A. Kunysz, ŁUTW przed pałacem w Narolu
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Zdrowych, radosnych
Pełnych szczęścia

Świąt Bożego Narodzenia
Spełnienia planów i marzeń

w Nowym 2015 Roku
W imieniu Zarządu oraz Słuchaczy

Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

życzy Kanclerz ŁUTW
Otylia Piechowska

Chmielnickiego, Szwedów i wojsk Rakoczego, nie mówiąc 
już o zniszczeniach ostatnich wojen XX w. Po latach klęsk, 
miasto odbudowywało się i rozwijało. Obecnie przejście 
graniczne w pobliskim Zosinie łączy handlowo i kulturo-
wo dawny Wołyń wpływając pozytywnie na strefę ekono-
miczną przez otwarcie „małej bramy Europy na Wschód”.

Myślę, że ta bardzo skrótowa relacja z naszej sesji wy-
jazdowej przypomni nam atrakcyjność tych kresowych 
terenów. Dodać jeszcze należałoby drugi dzień poświęco-
ny Zamościowi, ale to inny temat i zostawmy go na inną 
okazję. 

Teresa Fabijańska – Żurawska

Kultura wzbogaca naszą codzienność 
i czyni ją niezwykłą.

Jak co roku Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny 
„PZU z kulturą”, którego głównym celem jest umożli-
wienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i wsi 
odwiedzenie różnych instytucji kultury. Do tegorocznej 
edycji konkursu zgłosiło się wiele organizacji z całej Pol-
ski, wśród których znalazło się również Stowarzyszenie 
Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 
i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie. Opracowany 
przez stowarzyszenie program „Kultura bez barier” zo-
stał pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową 
i otrzymał 13461 zł  dotacji na zorganizowanie dwudnio-
wej wycieczki do Warszawy.

We wrześniu 57 dzieci z klas V-VI ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie wyruszyło do stolicy na 
jesienne spotkania z kulturą. Uczniowie zwiedzili Pałac 
Kultury i Nauki, spacerowali uliczkami Starego Miasta, 
gdzie największe wrażenie wywarł na nich Pomnik Małe-
go Powstańca. Główną atrakcją tego dnia był jednak mu-
sical „Metro” w Studio Buffo. Dynamiczny i efektowny 
spektakl, dopracowany pod względem efektów świetlnych 
i laserowych animacji, wywarł na dzieciach ogromne wra-
żenie. 
Drugi dzień również był pełen atrakcji i przeżyć. Ucz-
niowie odwiedzili Muzeum Wojska Polskiego, obejrze-
li seans fi lmowy w planetarium, jak również spacero-
wali ulicami Warszawy. Pamiątkowe zdjęcia wykonali 
m. in. przed Pałacem Prezydenckim i Grobem Nieznanego 

PZU POMAGA SPEŁNIAĆ MARZENIA
Żołnierza. Wieczorem na młodych widzów czekała kolej-
na niespodzianka. W Teatrze Wielkim – Operze Narodo-
wej obejrzeli balet „Romeo i Julia”, przedstawiający znaną 
wszystkim historię nieszczęśliwej miłości. Była to jednak 
historia niezwykła, gdyż ukazana nie za pomocą słów, 
lecz opowiadana  poprzez taniec. Uczniowie podziwiali 
nie tylko wykonanie choreografi i, ale również przepiękną 
grę aktorską, prostą scenografi ę, bazującą na archiwal-
nych fi lmach video i nowoczesne kostiumy. Było to więc 
nie tylko wydarzenie taneczne,  ale również teatralne i du-
chowe przeżycie.

Dzięki wyjazdowi do stolicy i obejrzeniu występów na de-
skach profesjonalnych teatrów, uczniowie mieli możliwość 
nie tylko zobaczyć, ale również poczuć, doświadczyć 
sztukę. Z pewnością była to wyprawa ich marzeń, którą 
zapamiętają do końca życia. 
        
 Agnieszka Słysz
       

Fot. arch., Uczestnicy projektu „Kultura bez barier” na 
wycieczce w Warszawie
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Tradycyjnie w dniu szóstego grudnia w MDK zaprezento-
wano widowisko bajkowe dla dzieci pt. „ Sierotka Marysia 
w krainie baśni”. Jak zawsze publiczność dopisała, a ku 
uciesze najmłodszych na scenie pojawił się Święty Miko-
łaj z przeróżnymi prezentami. Św. Mikołaj przybył rów-
nież w dniu 9 grudnia do Filii MDK na Podzwierzyńcu. 
Corocznie widowisko przygotowywane jest przez pracow-
ników MDK, którzy począwszy od scenariusza, reżyserii, 
scenografi i i strojów sami realizują całość. W tym roku 
w role postaci bajkowych wcielili się: Agnieszka Kramarz 
(Sierotka Marysia), Aurelia Piekło (babcia), Magdalena 
Cwynar (Królewna Śnieżka), Patrycja Welc (Kot w bu-
tach), Izabela Glac (Czerwony Kapturek), Adam Opałka 
(wilk), Angelika Bar (Królowa Zima), Marcelina Sońska 
(Wróżka), Natalia Prucnal (Śnieżynka), Julia Cieszyń-
ska (Alicja), Natalia Wyszkowska (Kapelusznik) w rolę 
krasnoludków, zwierzątek i kart wcieliły się dziewczynki 
z zespołu tanecznego „Rytm”. Choreografi ę opracowała 
Magdalena Cwynar, scenariusz napisała Aurelia Piekło, 
scenografi a – Marek Hepnar. Dźwięk – Krzysztof Kozuń, 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W MDK
oświetlenie –Zdzisław Owsiak, muzyka – Luiza Ganczar-
ska kostiumy- Alicja Socha. Całość wyreżyserowały –Au-
relia Piekło i Magdalena Cwynar. 

Aurelia Piekło 

Fot. E. Soński, Spotkanie ze św. Mikolajem

W dniu 4 października Reprezentacyjna Orkie-
stra Dęta Miasta Łańcuta obchodziła pięciolecie 
swej działalności. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele farnym. Następnie wszy-
scy uczestnicy obejrzeli koncert zorganizowany 
w sali widowiskowej MDK w Łańcucie, w któ-
rym udział wzięły władze miasta, powiatu łań-
cuckiego i zaproszeni goście. Podczas koncertu 
Stanisław Gwizdak - Burmistrz Miasta Łańcuta 
wraz z Andrzejem Piechowskim - dyrektorem 
MDK złożyli na ręce kapelmistrza pana Tadeu-
sza Chlebka serdeczne gratulacje i wyrazy uzna-
nia za dotychczasową działalność i osiągnięcia. 
Natomiast  pan Andrzej Olchawa Prezes Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr Dętych Oddzia-
łu w Rzeszowie, wręczył wszystkim muzykom 
pamiątkowe dyplomy. Gratulacje i podzięko-
wania skierowały do naszych jubilatów także 
zaprzyjaźnione orkiestry dęte z Harty i Gaci 
a także dyrektorzy GOK w Niebylcu i Błażowej. 
Szczególne słowa podziękowania złożył st. chor. 
szt. Piotr Wilk asystent kapelmistrza 21 Bry-
gady Strzelców Podhalańskich. Podczas uroczystości Bur-
mistrz Miasta Łańcuta wręczył także podziękowania 
twórcom łańcuckiego hejnału, panu Janowi Szydle dyr. 
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Łańcucie oraz 

JUBILEUSZ ŁAŃCUCKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Fot. E. Soński, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta 
Miasta Łańcuta 

panu Józefowi Nawojskiemu długoletniemu nauczycielo-
wi muzyki w tejże szkole. Uroczysty koncert zakończył 
utwór Św. Papieża Jana Pawła II pt.„Barka”. 

Aurelia Piekło

BLOK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
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11 listopada w Święto Niepodległości na scenie MDK 
w Łańcucie poeci z Koła Lirycznego „Wena” z zaproszo-
nymi artystami stworzyli atmosferę polskiej cyganerii 
w kawiarence nad Sekwaną: Iwona Jaworska  „wędrowa-
ła paryskimi uliczkami, Jolanta Mach „spotkała  grajka 
utalentowanego”, Krzysztof  Puchała „był w tym kraju-
…i wrócił”, Adam Opałka „czekając na wschód, w butelki 
dnie, sen z jawą mieszał żyjąc w śnie”, Ula Jaworska mło-
da artystka fotograf zapisywała obrazy w aparacie, Zbi-
gniew Gisserowski kołysał paryskim brzmieniem akor-
deonu, Urszula Opałka malując przy sztalugach lirycznie 
opowiadała i jakże pięknie śpiewała ”Ne me quitte pas”, 
słowa poetów płynęły przy dźwiękach wspaniałej,  nastro-
jowej oprawy muzycznej „Dzień w Paryżu”, którą na ten 
spektakl skomponowała Luiza Ganczarską. Kolejną, nie-
zapomnianą scenografi ę, którą oświetlił Zdzisław Owsiak, 
stworzył Marek Hepnar z Krzysztofem Kozuniem, odpo-
wiedzialnym również za dźwięk, sfotografował Edward 
Soński, cały spektakl ocalił od zapomnienia operując 
kamerą Mirosław Mazurkiewicz z TV Łańcut. Dziękuję 
wspaniałej łańcuckiej publiczności, która tak licznie przy-
była, by ten wieczór przeżyć w romantycznej atmosferze 
poezji i muzyki.

Adam Opałka

Nostalgia Sekwany…

Na zaproszenie Posła RP pana Kazimierza Gołojucha Re-
prezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Łańcuta w dniu 24 
października gościła w Sejmie RP w Warszawie. Wyko-
nywane przez naszą orkiestrę utwory patriotyczne wywar-
ły duże wrażenie na urzędujących w tym czasie posłach, 
natomiast Marszałek Sejmu Pan Radosław Sikorski chęt-
nie pozował do pamiątkowych fotografi i. Podczas pobytu 
w stolicy orkiestra wykonała także kilka utworów przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedziła  Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i Starówkę.     

Aurelia Piekło

Z WIZYTĄ W SEJMIE RP

Fot. arch., Łańcucka Orkiestra Dęta w Sejmie RP

GOŚCIE 
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W ramach XXXIX Łańcuckiej Jesieni Kulturalnej Miej-
ski Dom Kultury gościł w swoich progach wielu znanych 
i cenionych artystów. W październiku odwiedziła nas 
Grupa MoCarta a także Jan Wojdak i Marek Piekarczyk 
z zespołem. W listopadzie na niezapomniany wieczór 
przybył do nas kabaret Ani Mru-Mru. Wszystkie te wy-
stępy każdorazowo zgromadziły w naszym domu kultury 
bardzo liczną widownię.Fot. E. Soński, spektakl poetycko-muzyczny w MDK 

Fot. E. Soński, Występ Grupy MoCarta

Fot. M. Pieniążek, Kabaret Ani Mru-Mru w MDK
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Polak, Węgier dwa bratanki- to przysłowie 
już na dobre wpisało się w historię Zespołu 
Tańca Estradowego Ekrol, który ponow-
nie w dniach 11-14.09.2014r. gościł na Wę-
grzech wraz z Chórem „Camerata” z Soni-
ny pod dyrygenturą pani Ewy Drewniak. 
Zespół jak co roku uświetniał uroczystości 
obchodzone w tym czasie w zaprzyjaźnio-
nym mieście Baktalorenthaza. Prowadzące 
zespół Magdalena Decowska oraz Magdale-
na Dudek wraz z wychowawcą Czesławem 
Pantułą, włożyli wszelkich starań, aby za-
prezentować się z jak najlepszej strony. Na 
tancerzy zaraz po przyjeździe czekało wie-
le atrakcji. Nasi Partnerzy zawsze wkładają 
wiele przygotowań w to, aby umilić nam 
pobyt w ich mieście. Kąpiele relaksacyjne 
na basenach, konna przejażdżka i oczy-
wiście spotkanie przy muzyce z naszymi 
przyjaciółmi to czas, który umożliwia nam odpoczynek 
i zawiązanie coraz to lepszych relacji. Najważniejsze jed-
nak podczas całego pobytu było oczywiście wzięcie udzia-
łu w koncercie Jubileuszowym Chóru z Baktalorenthazy, 
który świętował 15-lecie swojego istnienia. Zespół zapre-
zentował trzy choreografi e „Krakowiaka”, „Śmiechu war-

Od listopada w Miejskim Domu Kultury trwają prace nad 
stworzeniem łańcuckiej gry miejskiej. Pomysł na powsta-
nie gry zrodził się już jakiś czas temu, brakowało jednak 
impulsu do jego realizacji. Teraz Miejski Dom Kultury w 
Łańcucie został włączony do programu Młody Obywatel, 
realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Dzięki temu może liczyć na merytoryczne wsparcie– wy-
jaśnia jedna z koordynatorek Katarzyna Mazurkiewicz.
Dzięki przychylności dyrekcji i nauczycieli Publicznego 
Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2, 
grupa dziewięciu uczniów tych szkół bierze udział w cy-
klicznych spotkaniach, mających pomóc im w stworzeniu 
gry, która w ciekawy sposób będzie przybliżać historię 
miasta turystom i mieszkańcom. Spotykamy się z ludź-
mi, którzy zainspirują nas do wymyślenia ciekawej fabuły 
i opracowania atrakcyjnej trasy – dodaje Mazurkiewicz. 
Do tej pory młodzież miała okazję uczestniczyć w spot-
kaniach z Edytą Kucabą-Łyszczek i Bożeną Lauzer - pra-
cownikami Działu Edukacji Muzealnej Muzeum – Za-
mku, Joanną Kluz - kierownikiem Działu Historii Miasta 
i Regionu Muzeum-Zamku oraz Zbigniewem Trześniow-
skim – znanym  kronikarzem, autorem wielu zbiorów le-
gend i opowieści z regionu.

EKROL NA WĘGRZECH 2014

ROZEGRAJ ŁAŃCUT

Fot. arch., Zespół Ekrol w 2014 r.

Fot. M. Jaworski, Spotkanie organizacyjne

ci” oraz „Bon Voyage”. Wśród publiczności panowała miła 
i przyjazna atmosfera, brawa i uśmiech na twarzy widzów 
to zawsze dla występujących wspaniała nagroda, a łzy 
wzruszenia ze strony węgierskich przyjaciół to dowód na 
to, że warto robić coś dla innych.

Karina Guzek

Efekty naszej pracy chcemy zaprezentować mieszańcom 
już pod koniec stycznia. Gra miejska w formie eventu bę-
dzie miała zarazem najbardziej rozbudowany i z pewnoś-
cią najciekawszy przebieg. Na jej podstawie planujemy 
również opracować grę, która będzie stałym elementem 
promocji miasta i ciekawym sposobem na jego pozna-
nie. Opracowane przez nas mapki, będące jednocześnie 
instrukcją do gry, będzie można docelowo odebrać m.in. 
w Maneżu w punkcie informacji turystycznej lub wydruko-
wać z internetu – objaśnia koordynatorka.

Agnieszka Cieślicka
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KONCERT 
NIEPODLEGŁOŚCIOWY

BAL ANDRZEJKOWY DLA DZIECI 

TWÓRCZOŚĆ TEATRÓW 
AMATORSKICH W FILII MDK 

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Filia 
MDK Podzwierzyniec, zorganizowała uroczysty kon-
cert. 9 listopada licznie zgromadzona publiczność mo-
gła wysłuchać utworów patriotycznych w wykonaniu: 
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta, chóru 
Alcanto z Albigowej oraz Luizy Ganczarskiej. Były to 
pieśni z okresu zaborów oraz pieśni legionowe, utwory 
patriotyczne jednoznacznie związane z walką o odzyska-
nie niepodległości przez Polskę. W koncercie udział wzię-
ła młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego 
w montażu słowno-muzycznym, ukazując długą i drama-
tyczną walkę narodu polskiego o wolność kraju ojczyste-
go. Również wiele wzruszeń i emocji dostarczyła recyta-
cja wierszy znakomitych poetów wykonaniu pani Marii 
Dobrzańskiej - Krauz. Na wydarzenie przybyli również 
Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, księża pa-
rafi i p.w. św. Józefa Łańcut- Podzwierzyniec, ks. Alojzy 
Szwed, ks. Damian Wierdak. 

Dorota Chudzik

W dniu 29 listopada w Filii MDK- Podzwierzyniec odbył 
się tradycyjny Bal Andrzejkowy dla najmłodszych. Sala 
widowiskowa na ten czas zamieniła się w miejsce tajemni-
cze i magiczne. Szybkie tempo zabawy towarzyszyło nam 
od samego początku. DJ Piotr wybierał same najlepsze 
dziecięce przeboje. Była ciuchcia, stary niedźwiedź, kras-
noludek i  kaczuszki. Wężyków i szalonych kółeczek nie 
byłoby końca, gdyby nie przerwa na słodki poczęstunek 
i herbatkę. 

Dorota Chudzik

21 listopada w Filii MDK Podzwierzyniec, wystąpił Te-
atr Edukacyjny z Łańcuta rozpoczynając cykl spotkań 
z twórczością Teatrów Amatorskich. Teatr istnieje i działa 
od 2013 r. Działalność skupia się na edukowaniu uczniów 
szkół podstawowych poprzez przekazywanie wiedzy 
w przystępny sposób, jak również poprzez wspólną zaba-
wę. Dla licznie zgromadzonych uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 4, aktorzy przygotowali bardzo ciekawą lekcję, 
na której dzieci poznały szeroko pojęte zasady dobrego 
wychowania. 22 listopada Filia MDK gościła Grupę Ar-
tystyczną Teatrzyku Osób Niesłyszących działającą  przy 
PZG odział Łańcucki w przedstawieniu pt. „Pierwszy cud 
Filipa Smaldone”. Ze względu na specyfi kę grupy aktor-
skiej, cały tekst wraz z dialogami był czytany przez ks. 
Jana Franków, który jest autorem i reżyserem tego przed-
stawienia, a aktorzy na scenie posługiwali się językiem 
migowym.  Zachęcamy do zapoznania się z twórczością  
Teatrów Amatorskich, są one warte poznania nie tylko 
z uwagi na wartości edukacyjne, ale także na wysoki po-
ziom artystyczny. Następne spotkanie z cyklu Twórczości 
Teatrów Amatorskich już wkrótce.

Dorota Chudzik

Fot. E. Soński, Koncert Niepodległościowy Fot.E. Soński,Teatr Edukacyjny z Łańcuta

Fot. arch., Zabawa Andrzejkowa w Filii MDK

BLOK MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
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Fot. arch., Lodowisko w sezonie zimowym

W listopadzie br. Zespół Ta-
neczny RYTM wziął udział 
w VII Ogólnopolskim Festi-
walu Tańca Współczesnego 
„Kontrasty”. Organizatorem 
imprezy było Samorządowe 
Centrum Kultury w Mielcu. 
Festiwal kierowany był do 
tancerzy, którzy na co dzień 
pracują w oparciu o elemen-
ty techniki tańca współczes-
nego.
Festiwal trwał dwa dni. 
W pierwszym dniu odbyły 
się przesłuchania konkurso-
we, a w drugim warsztaty ta-
neczne. Łącznie zaprezentowało się 36 choreografi i,  które 
oceniało profesjonalne trzyosobowe jury - wybitni tance-
rze, aktorzy, pedagodzy i nauczyciele tańca.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie, informuje 
sztuczne lodowisko przy ul. Armii Krajowej 57 jest czyn-
ne od dnia 6.12.2014 r, w godz. 
poniedziałek – piątek godz. 14.00 – 20.00
sobota – niedziela godz. 12.00 – 21.00

Cennik
Cena za 1 godz.
Bilet normalny -5,00 zł
Bilet ulgowy -3,00 zł
Wypożyczenie 1 pary łyżew -5,00 zł

MOSiR

W dniu 8.12.2014 r. w hali MOSiR w Łańcucie odbyły 
się V Sportowe Mikołajki – Łańcut 2014, zorganizowane 
przez Burmistrza Miasta Łańcuta oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W zawodach brały udział reprezenta-
cje szkół podstawowych z terenu miasta Łańcuta. Turniej 
rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II, III. 
Dzieci rywalizowały w takich konkurencjach jak: zamia-

Rytm na Kontrastach 2014

Zapraszamy na lodowisko

V SPORTOWE MIKOŁAJKI – ŁAŃCUT 2014

Fot. E. Soński, Rytm w układzie „Ulotna wolność’’

Wśród nagrodzonych zna-
lazł się łańcucki RYTM, 
zdobywając III miejsce za 
choreografi ę „Ulotna wol-
ność’’. Organizatorzy przy-
gotowali dla uczestników 
sporo atrakcji m in. dwu-
dniowe warsztaty taneczne 
prowadzone przez jurorów 
festiwalu. Tematem warszta-
tów był taniec współczesny, 
technika ruchu, improwiza-
cja w tańcu, contemporary 
i contemporary jazz. Fina-
łem festiwalu był wspania-
ły spektakl pt. „Uwikłani” 

w wykonaniu gwiazd Bałtyckiego Teatru Tańca - Natalii 
Madejczyk i Michała Łabusia. 

Magdalena Cwynar

na piłek, sztafeta, bieg z piłkami, „nałóż- zdejmij” , „prze-
wróć - postaw”, „zostaw -  zabierz”.
Zawody przysporzyły wielu emocji zarówno startującym, 
opiekunom jaki i licznie zgromadzonym kibicom, którzy 
gorącym dopingiem zagrzewali swoich kolegów do walki.
Na zakończenie zawodów każde dziecko z rąk  Św. Miko-
łaja otrzymało paczkę ze słodyczami.

BLOK MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
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Oto wyniki:
klasy I
SP 2 Łańcut – 21 pkt.
SP 4 Łańcut – 16 pkt.
SP 3 Łańcut – 9 pkt

klasy II
SP 4 Łańcut – 30 pkt.
SP 3  Łańcut – 16 pkt.
SP 2 Łańcut – 8 pkt

klasy III
SP 2 Łańcut – 26 pkt.
SP4 Łańcut – 22 pkt.
SP 3 Łańcut – 6 pkt. Fot. arch., Gorący doping kolegów Fot. arch., Św. Mikołaj rozdaje prezenty

Mamy swojego reprezentanta w profesjonalnej lidze futsalu
Po emocjach związanych z pierwszą rundą tradycyjnej pił-
ki nożnej, rozgrywanej na boiskach trawiastych, w końcu 
możemy delektować się jej inną odmianą, a mianowicie 
futsalem. Jest to ciągle niedoceniana i mało popularna 
dyscyplina w naszym kraju, która jak pokazują pierwsze 
mecze, może okazać się nie mniej widowiskową grą niż jej 
popularniejsza „kuzynka”.
W łańcuckiej hali Mosir pod czujnym okiem menadże-
ra Adama Onyszczuka oraz grającego trenera Marcina 
Dawidziaka, rozpoczęła treningi Spar Futsal Team Łań-
cut. Jest to młoda, perspektywiczna drużyna, która za 
najbliższy cel postawiła sobie zawojowanie rozgrywek 2 
ligi grupy podkarpackiej. W okresie przygotowawczym 
rozegrała wiele sparingów, w której zawodnicy mieli oka-
zję zmierzenia się z bardziej doświadczonymi zespołami. 
Bilans 6 zwycięstw i 1 porażki w tym okresie jest bardzo 
zaskakujący zważywszy na rywali z jakimi przyszło się 
zmierzyć naszym piłkarzom. Bez pardonu ogrywali oni 
dużo mocniejsze personalnie zespoły, 
a przegrywając jedynie z bezapela-
cyjnymi krezusami tej ligi. Kolejnym 
etapem przygotowawczym do sezonu 
był wewnętrzny turniej sponsora na-
szej drużyny, w którym  po zaciętym 
i emocjonującym meczu nasz zespół 
niestety uległ Sparowi z Rzeszowa.
Pierwszym sprawdzianem i jak się 
okazało najlepszym nauczycielem  
była Mielecka Stal, która nie dość, 
że wyrzuciła nasz klub z Pucharu 
Polski, to bardzo mocno skarciła nas 
w lidze. Na pierwsze zwycięstwo 
musieliśmy czekać do wyjazdowego 
meczu z Przeworskiem, w którym to 
nasza drużyna zwyciężyła 6:4.

Spar Futsal Team Łańcut to nowa forma, która potrzebuje 
czasu by w pełni  rozwinąć skrzydła. Zespół jest prowa-
dzony bardzo ambitnie, ale i rozsądnie. Menadżer Adam 
Onyszczuk wprowadza swoją wizję drużyny zarówno 
w czasie meczy, zapewniając atrakcje kibicom w formie 
konkursów i występów,  organizując  konferencje praso-
we na przyzwoitym poziomie, ale również w trakcje tre-
ningów, na które zawodnicy muszą przychodzić w ściśle 
określonych strojach. 
Myślę, że w Łańcucie powstaje klub, który w znaczący 
sposób, obok PTG Sokoła Łańcut oraz Łańcuckiej Stali 
bardzo mocno odciśnie swoje znamię na sporcie w naszym 
mieście. Ciężka, sportowa praca i promocyjne przygoto-
wanie, w końcu zaprocentuje i, mam nadzieję, za jakiś czas 
będziemy mogli w okresie zimowym wygodnie zasiąść na 
siedzeniach łańcuckiej hali Mosir i cieszyć się futsalem na 
najwyższym możliwym poziomie.

Marcin Jaworski

Fot. P. Dubiel, Spar Futsal Team Łańcut



 11 Listopada 2014 
- Uroczyste obchody w Łańcucie



Spotkanie ze Św. Mikołajem w MDK
Agnieszka Kramarz (Sierotka Marysia), Aurelia Piekło (babcia). Magdalena Cwynar (Królewna Śnieżka).

Adam Opałka (Święty Mikołaj), w rolę krasnoludków, zwierzątek i kart wcieliły się dziewczynki z zespołu tanecznego „Rytm”.

Angelika Bar (Królowa Zima), Natalia Prucnal (Śnieżynka). Agnieszka Kramarz (Sierotka Marysia), Patrycja Welc (Kot w butach), 
Marcelina Sońska (Wróżka).


