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„Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "  w żłobie leży".
                                              o. Franciszek Czarnowski

Przewodniczący Rady
Miasta Łańcuta
Jacek Bartman

Zastępca Burmistrza
Miasta Łańcuta
Henryk Pazdan

Burmistrz
Miasta Łańcuta

Stanisław Gwizdak

Zbliża się wyjątkowy, magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.
Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i ciepłej, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole.

Życzymy, aby nastrój i czar tych dni, kiedy wartości, takie jak miłość i życzliwość 
nabierają nowego, głębszego znaczenia, 

były obecne w każdym dniu, nadchodzącego Nowego Roku.
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Informacja Burmistrza

Dobiega końca rok 2013, który zapamiętany zostanie jako rok 

wyjątkowo udanych inicjatyw i rozwoju lokalnego. To czas  

realizacji największych od lat inwestycji i remontów w Łańcucie.  

W mijającym roku nasze Miasto wyraźnie zmieniło się zarówno 

pod względem wizualnym, jak również gospodarczym. Jeszcze 

rok temu miałem ogromne obawy, jak mieszkańcy dostosują się 

do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Po prawie 6 miesiącach od wprowadzenia jej w życie jestem 

dumny z postawy i solidności mieszkańców. Nowy system objął 

niemalże 100% gospodarstw, co pozwoliło skorygować stawki 

opłat za gospodarkę odpadami do możliwie najniższych, 

pozwalających finansować system w całości. Być może system 

ten jest jeszcze niedopracowany, ale będziemy go udoskonalać 

tak, by spełniał oczekiwania mieszkańców, a jednocześnie 

wpływał na poprawę jakości naszego życia i stan środowiska.

W roku 2013 objęliśmy opieką przedszkolną 757 dzieci zarówno 

w przedszkolach publicznych, jak i prywatnych. W szkołach 

podstawowych uczy się 1073 uczniów, natomiast w gimnazjach 

kształci się ich 632. O wysokim poziomie nauczania w naszych 

szkołach świadczą wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów 

kompetencji w gimnazjach, plasujące nasze szkoły na czwartym 

miejscu w rankingu województwa podkarpackiego. Udało się 

nam utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia nauczycieli 

i pracowników administracyjno – obsługowych. Pomimo 

poważnego problemu z jakim boryka się wiele gmin w Polsce, 

a mianowicie migracja mieszkańców, liczba ludności w Łańcucie 

od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Wierzymy, że dzięki  

realizowanym inwestycjom Łańcut wciąż jest miejscem 

atrakcyjnym do zamieszkania.

W maju br. rozpoczęliśmy realizację najważniejszej inwestycji 

jaką jest rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Woli 

Dalszej. To dzięki utworzeniu spółki Łańcucki Zakład 

Komunalny, możemy prowadzić tak wielkie przedsięwzięcie bez 

finansowego obciążenia budżetu Miasta. Na jego realizację 

pozyskano dotację w kwocie 24 mln zł z WFOŚiGW w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskano 

też kompensację Vat rzędu 8 mln zł. W efekcie realizujemy 

inwestycję wartą około 40 mln zł z zaangażowaniem jedynie 

8 mln zł pochodzących z działalności spółki. Chcę w tym miejscu 

podkreślić, że bez udziału naszej spółki taka inwestycja miałaby 

nikłe szanse na zrealizowanie.

W 2014 r. za kwotę ponad 2,2 mln zł, zmodernizowana zostanie 

miejska spółka „Ciepłownia Łańcut", co powinno przełożyć się na 

stabilizację cen ciepła oraz poprawę stanu środowiska.

W bieżącym roku zakończyliśmy budowę Filii Miejskiego Domu 

Kultury na Podzwierzyńcu. Całe otoczenie wraz z dwoma 

parkingami, chodnikami oraz nowoczesnym oświetleniem czeka 

na oddanie do użytku.  

Obecnie trwa wyposażanie obiektu w sprzęt niezbędny do 

realizacji zadań statutowych. Z początkiem roku 2014 w nowym, 

dostosowanym dla osób niepełnosprawnych budynku, zaczną 

funkcjonować pracownie artystyczne, w tym pracownia 

komputerowa z wolnym dostępem do internetu. Znajdzie tam 

również miejsce Oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej, a część 

budynku zostanie przeznaczona na usługi medyczne.

W tym roku za kwotę 3,6 mln zł. zakończyliśmy uzbrajanie 

terenów inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec. 

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie 2,8 mln zł. z Programu 

Operacyjnego – Rozwój Obszarów Polski Wschodniej. W dniu 13 

sierpnia br. tereny te rozporządzeniem Rady Ministrów zostały 

oficjalnie wpisane jako Podstrefa Łańcut przynależna do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Już 

rozpoczęto nabór przyszłych inwestorów, chcących tam lokować 

swoje zakłady i prowadzić działalność gospodarczą. Wierzymy, że 

dzięki temu powstanie wiele nowych miejsc pracy w naszym 

mieście.

Fot. E. Soński, Filia MDK Podzwierzyniec

Fot. E. Soński, Podstrefa Łańcut
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Informacja Burmistrza

Rok 2013 szczególnie obfitował w liczne inwestycje drogowe. Za 

kwotę 1,2 mln zł zbudowana została droga łącząca ulice 

Mościckiego i Traugutta. 

Miasto sfinansowało połowę tej inwestycji. Pozostałą sumę udało 

się pozyskać z funduszy Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Wzdłuż nowej drogi od strony 

c m e n t a r z a  p o w s t a ł  c h o d n i k ,  a  d l a  s a m o c h o d ó w 

wygospodarowano miejsca postojowe. Ulica otrzymała też 

oświetlenie. Nowej nawierzchni doczekały się także ulice: Górne, 

Hrabska, Zamknięta, Rejtana oraz część Placu Sobieskiego i ulicy 

29 Listopada. 

Wspólnie ze Starostwem wyremontowaliśmy ulice: Kolejową 

oraz Braci Śniadeckich. Dodatkowo przygotowaliśmy projekt 

przebudowy ul. Szenwalda, która wraz z ul. Zieloną ma już 

zapewnione dofinansowanie z tzw. schetynówek. Przebudowa 

zostanie zrealizowana w przyszłym  roku za kwotę ponad 5 mln zł, 

co zapewne jest dobrą informacją dla zainteresowanych tą częścią 

miasta mieszkańców. 

Aby uzyskać lepszą efektywność zarządzania energią cieplną, 

poprawić warunki pracy nauczycieli i dzieci, a także poprawić 

estetykę budynku Szkoły Podstawowej nr 2, za kwotę 1,5 mln zł 

rozpoczęliśmy wykonanie ocieplenia całego obiektu, wymianę 

ogrzewania, remont dachu oraz wymianę pozostałej stolarki 

okiennej. 

Zaplanowane prace zostaną wykonane do końca czerwca 

przyszłego roku.

Remontu doczekała się również kaplica na Cmentarzu 

Komunalnym. Powiększono ją o część ołtarzową i odnowiono 

wnętrze. Teren wokół kaplicy wyłożono kostką i wyznaczono 

miejsca postojowe. Zakupiono nowe tereny pod miejsca grzebalne 

i uporządkowano otoczenie.

Fot. E. Soński, Łącznik ulic Mościckiego i Traugutta

Fot. E. Soński, Ulica Hrabska

Fot. E. Soński, Ulica Kolejowa

Fot. E. Soński, Nowa elewacja budynku SP nr 2

Fot. E. Soński, Nowa kostka brukowa przed kaplicą cmentarną 
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Informacja Burmistrza

W 2013 r. Miasto Łańcut wspólnie z 12 gminami skupionymi 

wokół Rzeszowa przystąpiło do utworzenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Daje to nam szansę na lepszy wspólny 

rozwój społeczno-gospodarczy i infrastrukturalny przy wsparciu 

środków UE. Miasto Łańcut będzie mogło realizować inwestycje, 

k t ó r e  w p ł y w a ć  b ę d ą  n a  s p ó j n o ś ć  t e g o  o b s z a r u . 

W ramach ROF zabiegamy o rozwiązanie ważnego problemu dla 

wszystkich mieszkańców Łańcuta i okolic, jakim jest 

skrzyżowanie ul. Podzwierzyniec z magistralą kolejową E-30. 

Liczę, że zaistnieje możliwość sfinansowania tego i innych zadań, 

w nowym rozdaniu finansowym UE na lata 2014-2020.

Miasto nie zapomina także o najmłodszych mieszkańcach. 

W przeciągu całego roku powstało i zostało zmodernizowanych  

wiele obiektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

Powstał nowy kort tenisowy, który w sezonie zimowym 

przeznaczony będzie na lodowisko, wymieniono zużyte już 

elementy na placu zabaw na Osiedlu 3 Maja, wybudowano nowe 

boisko do koszykówki oraz tor trialowy. Na terenie odkrytych 

basenów kąpielowych został zamontowany nowy zestaw 

zabawowy i wykonano remont niecki basenowej.

Myślę, że mieszkańcy Łańcuta i okolic odczuli, że kończący się 

rok 2013 był rokiem ważnych zmian i inwestycji prowadzonych 

w Mieście. Dostrzegli działania prywatnych inwestorów, dzięki 

którym rozwija się budownictwo hotelarskie z zapleczem 

konferencyjnym. Wierzymy, że nowo otwarty Hotel Łańcut przy 

ul. Armii Krajowej oraz powstające Centrum Hotelowo-

Konferencyjne przy ul. Sokoła przyczyni się do rozwoju ruchu 

turystycznego w mieście. Pięknieją kamienice miejskie i powstają 

nowe obiekty takie jak supermarket ASIA czy nowe zakłady 

produkcyjne przy ul. Polnej. Daje to nam satysfakcję i utwierdza 

w przekonaniu, że nasze Miasto staje się miejscem coraz bardziej 

przyjaznym i atrakcyjnym inwestycyjnie. Jesteśmy dumni, że  

także podmioty zewnętrzne dostrzegają u nas zmiany na lepsze. 

Świadczy o tym zajęcie przez Gminę Miasto Łańcut dziewiątego 

miejsca na 156 ocenianych w Rankingu „Najlepszych Gmin 

Podkarpacia", który opracowała niezależna firma jaką jest 

Małopolski Instytut Samorządu i Administracji w Krakowie. To 

cieszy i pobudza do działania. Efektem naszych starań jest także 

uzyskanie przez Urząd Miasta Łańcuta Certyfikatu Jakości Usług 

Administracyjnych objętych PN ISO 9001:2008, co znajdzie 

swoje odzwierciedlenie w relacjach urzędu z mieszkańcami.

Zapewne potrzeb jest jeszcze wiele, ale dzięki rozsądnej postawie 

Radnych Miasta Łańcuta udaje się nam rozwiązać większość 

problemów, z którymi borykają się nasi mieszkańcy. 

Chcielibyśmy, aby tych problemów było coraz mniej, czego sobie 

i Państwu życzę w nadchodzącym Nowym Roku.

Stanisław Gwizdak
Burmistrz Miasta Łańcuta

Fot. E. Soński, Odnowione wnętrze kaplicy cmentarnej

Fot. E. Soński, Nowe boisko do koszykówki

Fot. E. Soński, Tor trialowy na os. Trześnik

Fot. arch. Wręczenie Certyfikatów Burmistrzowi Miasta Łańcuta
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Rada Miasta Łańcuta

Z obrad Rady Miasta
Łańcuta

XXX Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 września 2013 r.

Na XXX Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła m.in. uchwały:

Uchwała Nr XXX/225/2013 w sprawie przystąpienia gminy 

Miasta Łańcuta do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą 

„ K r e a t y w n y  n a u c z y c i e l "  w  r a m a c h  k o n k u r s u 

15/POKL/9.4/2009, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane 

kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miasto 

Łańcut do partnerstwa i realizacji projektu pod nazwą „Kreatywny 

nauczyciel" w kwocie dofinansowania w wysokości 2 442 800,00 

złotych, realizowanego w 2013 r.

Uchwała Nr XXX/226/2013 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto Łańcut, udostępnionych dla przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Powyższą uchwałą Rada określiła przystanki komunikacyjne, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut, 

udostępniane dla przewoźników oraz warunki i zasady 

korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr XXX/227/2013 w sprawie ustalenia strefy płatnego 

p a r k o w a n i a  o r a z  o p ł a t  z a  p a r k o w a n i e  p o j a z d ó w 

samochodowych na terenie drogi gminnej przy Placu 

Sobieskiego w Łańcucie oraz sposobu ich pobierania

Rada Miasta ustaliła strefę płatnego parkowania dla pojazdów 

samochodowych na terenie Miasta Łańcuta przy ul. Plac 

Sobieskiego w Łańcucie. 

Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Łańcuta

Niniejszą uchwałą Rada Miasta określiła zasady i warunki, na 

których Gmina Miasto Łańcut wynajmować będzie lokale 

wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.

Uchwała Nr XXX/230/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, 

w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie 

realizuje zadania statutowe

Rada Miasta ustaliła ceny za korzystanie z obiektów Gminy 

Miasto Łańcut, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łańcucie realizuje zadania statutowe w wysokości:

Uchwała Nr XXX/231/2013 w sprawie udzielenia Gminie Miasto 

Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania 

pn. „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego"

Powyższą uchwałą Rada Miasta udzieliła dotacji celowej Gminie 

Miasto Rzeszów w kwocie 3 624,32 zł w celu wspólnej realizacji 

Zadania polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Strategia 

ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", który będzie 

dokumentem umożliwiającym gminom współpracującym 

w ramach ROF realizację Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) z dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 

2020 (RPO WP) oraz projektów komplementarnych do ZIT, 

korzystających z innych źródeł dofinansowania.

Uchwała Nr XXX/232/2013 w sprawie udzielenia Gminie Miasto 

Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu 

pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego 

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Rada Miasta udzieliła dotacji celowej Gminie Miasto Rzeszów 

w kwocie 200,20 zł w celu wspólnej realizacji projektu 

pn .  „Opracowanie  dokumentów s t ra teg icznych  d la 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego 

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dotacja 

celowa przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego 

przypadającego na Gminę Miasto Łańcut w roku 2013. 

Uchwała Nr XXX/233/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533R – 

ul. Zielona oraz drogi gminnej ul. Szenwalda w Łańcucie"   

w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Niniejszą uchwałą Rada Miasta przystąpiła do przygotowania 

i realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533R – 

ul. Zielona oraz drogi gminnej ul. Szenwalda w Łańcucie" 

Kort tenisowy:

Dzień Cena 
za 1 godz. 

Wypożyczenie
piłek (3szt.)

Wypożyczenie
rakiety (1szt.)

Gra przy świetle 
elektrycznym

(dopłata za 1 godz.)

Poniedz. 
- Piątek

12 zł 5 zł 5 zł 5 zł

Sobota
Niedz.

15 zł 5 zł 5 zł 5 zł

Lodowisko:

Dzień Cena za 1 godz. 
- bilet normalny

Poniedziałek 
- Niedziela

5 zł

Cena za 1 godz. 
- bilet ulgowy

3 zł

Wypożyczanie łyżew
za 1 godz. 

5 zł
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w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zakres 

zadania obejmuje:

przebudowę drogi ul. Zielonej;

  przebudowę drogi ul. Szenwalda oraz części drogi ul. Wojska 

Polskiego i części drogi ul. Powstania Styczniowego, leżących 

w ciągu drogi ul. Szenwalda. 

Planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 

5 100 000,00 zł. 

Uchwała Nr XXX/234/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Miasto Łańcut porozumienia z Powiatem 

Łańcuckim

Rada Miasta wyraziła zgodę na przejęcie przez Miasto Łańcut od 

Powiatu Łańcuckiego prowadzenia zadania dotyczącego 

wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1533R – ul. Zielona" w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój".

Uchwała Nr XXX/236/2013 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013

Niniejszą uchwałą Rada Miasta wyraziła zgodę na dokonanie 

zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013 dotyczących 

zwiększenia wydatków między innymi na:

budowę drogi gminnej łączącej ulice Mościckiego oraz ulicę 

Traugutta w Łańcucie wraz z budową i przebudową 

infrastruktury technicznej „Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – 

Rozwój";

przebudowę części ulicy Kołłątaja oraz ulicy 29 Listopada;

 wykonanie ocieplenia elewacji budynku ul. Polna 3a –   

zwiększenie nakładów po przeprowadzonym przetargu;

modernizację budynku mieszkalnego w Woli Małej;

budowę sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Reymonta;

budowę kanalizacji przy ulicy Kąty.

XXXI Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2013r.

Na XXXI Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła m.in. uchwały:

Uchwała Nr XXXI/239/2013 w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013

Powyższą uchwałą Rada Miasta wyraziła zgodę na dokonanie 

zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013 dotyczących 

zwiększenia wydatków między innymi na:

zadania oświaty i wychowania;

 wykonanie kalendarza oraz przewodnika po Cmentarzu 

Łańcuckim - zadanie realizował będzie Miejski Dom Kultury.

XXXII Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 listopada 2013r.

Na XXXII Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła m.in. uchwały:

Uchwała Nr XXXII/241/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego za rok 2014
Rada Miasta wyraziła zgodę na obniżenie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 
rok podatkowy 2014 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS 
z dnia 18 października 2013 r. (MP z 2013 r. poz. 814) 
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego za 2014 r. 
z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 57,00 zł za 1 dt.

Uchwała Nr XXXII/242/2013 w sprawie wyrażenia woli 
współpracy pomiędzy Gminą Miasto Łańcut a pozostałymi 
gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy 
realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT

Uchwała Nr XXXII/243/2013 w sprawie uchwalenia „Założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2030"
Niniejszą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Łańcuta, zgodnie z dokumentem: „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
obszaru Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2030".

Uchwała Nr XXXII/244/2013 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami
Powyższą uchwałą Rada Miasta przyjęła plan nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
prowadzącymi działalność na terenie miasta Łańcuta, w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3:
 kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach 
    - raz w roku;
 kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach 

dziecięcych – raz w roku;
 kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez 

dziennych opiekunów – raz w roku.
Niezależnie od planu nadzoru, pierwszą kontrolę przeprowadza 
się w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez 
podmioty.

Uchwała Nr XXXII/245/2013 w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Powyższą uchwałą Rada Miasta wyraziła zgodę na wprowadzenie 
zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013 dotyczących 
przeniesienia wydatków między innymi na:
- wykup gruntów pod cmentarz komunalny;
- projekt przebudowy przyłączy, wewnętrznej instalacji 
wodociągowej i przeciwpożarowej w SP nr 2;
- wyposażenie pomieszczeń  Filii MDK Podzwierzyniec. 

Wszystkie Uchwały Rady Miasta udostępnione są w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie http://lancut.biuletyn.net/  
w zakładce  Rada Miasta 
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Miasto Łańcut uplasowało się na dziewiątym miejscu ze 156 

ocenianych w Rankingu Gmin Podkarpacia 2013 roku.

To już III edycja rankingu opracowanego przez Małopolski 

Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 

i Urząd Statystyczny w Rzeszowie, będącego okazją do 

przyjrzenia się poziomowi rozwoju społeczno-gospodarczego 

podkarpackich samorządów i wyróżnienia tych najlepszych. 

Celem rankingu jest ocena potencjału, aktywności oraz wyników 

osiąganych przez gminy województwa podkarpackiego w sferze 

społecznej i gospodarczej. Ponadto zadaniem rankingu jest 

promocja regionu oraz poszczególnych gmin, jako obszarów 

atrakcyjnych dla mieszkańców i inwestorów.

Metodą oceny poziomu rozwoju jest syntetyczny wskaźnik 

rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników, w tym liczone 

na 1 mieszkańca dochody własne, wydatki na administrację 

publiczną, pozyskane środki europejskie, wydatki majątkowe 

inwestycyjne oraz na gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska. Pod uwagę brana jest także ilość podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON, saldo 

migracji, liczba czytelników bibliotek publicznych oraz ilość 

udzielonych noclegów, wskaźniki liczone na 1 tys. mieszkańców. 

Innymi ważnymi aspektami są udział ludności w wieku 

produkcyjnym w ludności ogółem, a także wyniki sprawdzianów 

szóstoklasistów oraz testów gimnazjalnych.

Miasto Łańcut kolejny raz osiągnęło najwyższy na Podkarpaciu 

wynik w czytelnictwie w bibliotekach publicznych. 

MIASTO  ŁAŃCUT  W  CZOŁÓWCE  GMIN  PODKARPACIA

Wysokie, 4 miejsce zajmujemy 

r ó w n i e ż  w  w y n i k a c h 

sprawdzianów szóstoklasistów 

i testów gimnazjalnych oraz 

w  i l o ś c i  p o d m i o t ó w 

g o s p o d a r c z y c h 

zarejestrowanych w REGON na 

1 tys. mieszkańców. 

Nasze Miasto w tegorocznym 

rankingu, mimo ogromnej 

konkurencji zachowało miejsce 

w ścisłej czołówce, co oznacza, 

że nie tylko utrzymujemy 

normy, ale ciągle się rozwijamy 

z a r ó w n o  p o d  w z g l ę d e m 

g o s p o d a r c z y m  j a k 

i społecznym. To świadczy 

o dobrze wybranych w ostatnich 

latach kierunkach rozwoju 

M i a s t a  i  r a c j o n a l n y m  

wykorzystywaniu ogromnego 

potencjału materialnego oraz 

społecznego mieszkańców 

Łańcuta.
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Na podst. „MISTiA na Szlaku"   4A/2013 

        przygotowała Agnieszka Cieślicka
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W dniu 25 listopada 2013 r. Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław 

Gwizdak odebrał nadane Urzędowi Miasta Łańcuta certyfikaty

– zaświadczenia zapewniające, że system zarządzania 

w Urzędzie Miasta Łańcuta i realizacji przez Urząd zadań (usług 

administracyjnych) jest zgodny z normą międzynarodową ISO 

9001:2008

Norma ISO 9001:2008 zawiera zestaw wymagań jakie musi 

spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Aby 

otrzymać certyfikat jednostka musi spełniać wszystkie 

wymagania zawarte w normie, których standardy określiła 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Spełnienie 

wysokich wymagań norm ISO jest jednoznaczne z oferowaniem 

usług najwyższej jakości.

Od września 2012 r. w Urzędzie Miasta Łańcuta został rozpoczęty  

proces wdrażania – „Systemu Zarządzania Jakością". W jego 

ramach zrealizowano wymagania normy w zakresie m.in.: 

wprowadzenia nadzoru nad dokumentacją i zapisami, 

usystematyzowania zarządzania zasobami, ustanowienia 

procesów realizacji usług administracyjnych, dokonywania 

systematycznych pomiarów (zadowolenia klientów, procesów, 

realizacji usług administracyjnych).

Potwierdzenia, że wdrożony w Urzędzie Miasta Łańcuta System 

Zarządzania Jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2008 

dokonała niezależna jednostka certyfikująca IMQ S.p.A.  

(Włochy), przyznając certyfikat CSQ i certyfikat  IQNet w dniu 

19 września 2013 r.  w zakresie : realizacji zadań własnych, zadań 

zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz 

powierzonych w ramach porozumień z innymi jednostkami 

samorządowymi.

W wyniku wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością  w Urzędzie 

Miasta Łańcuta osiągnięto korzyści polegające między innymi na:

 usprawnieniu skuteczności organizacji pracy, obsługi 

    i zarządzania,

poprawie komunikacji wewnątrz Urzędu,

racjonalizacji i przejrzystości procesów,

wzroście efektywności,

jasnym podziale kompetencji i odpowiedzialności, 

gwarancji i polepszeniu jakości oferowanych usług,

 wczesnym wykrywaniu błędów oraz wad w realizacji usług 

administracyjnych

Działań powyższych dokonywano we współpracy Urzędu Miasta 

Łańcuta i Związku Powiatów Polskich w ramach projektu „Przede 

Wszystkim Jakość" realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapi ta ł  Ludzki ,  współf inansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                            Pełnomocnik ds. SZJ

                                                                          Marek Sowa  

                                                     Sekretarz Miasta Łańcuta 

Fot. arch. Wręczenie Certyfikatów Burmistrzowi Miasta Łańcuta
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Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) to obszar w skład 

którego wchodzi Rzeszów oraz sąsiednie gminy: Boguchwała, 

Czarna, Chmielnik, Głogów Młp, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, 

Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Czudec i Lubenia. W sumie 13 

gmin obejmujących swoim zasięgiem tereny o łącznej 
2powierzchni wynoszącej 1048 km .

Rzeszowski	 Obszar	 Funkcjonalny	 na	 tle	 woj.	 podkarpackiego	

oraz	Polski

ROF, którego idea opiera się na współpracy, a nie rywalizacji 

gmin, powołany został do życia 10 lipca 2013 r. Wspólny plan 

działań i inwestycji korzystnych dla wszystkich samorządów 

zdefiniowany został w Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). Głównym celem ROF jest możliwość 

ubiegania się o dodatkowe unijne pieniądze na inwestycje 

zintegrowane, które będą służyły całemu obszarowi, czyli 

wspólna komunikacja, infrastruktura drogowa, gospodarka 

odpadami, imprezy kulturalne czy energetyka. Założone w planie 

działania mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego tych 

obszarów, ich ściślejszej integracji i poprawy jakości życia 

lokalnych społeczności.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina 

Miasto Łańcut będzie ubiegała się o dofinansowanie z UE takich 

zadań jak:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec,

- modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia drogowego na 

terenie Łańcuta,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

i budynków mieszkalnych na terenie Miasta tj. Przedszkoli 

Publicznych nr 1 i nr  5 oraz budynku Urzędu Miasta,

- przebudowa ulic: Bohaterów, Wyszyńskiego, Polnej - Kąty, 

w celu stworzenia bypassów dla drogi wojewódzkiej nr 881 

w miejscowości Łańcut i Krzemienica,

- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi 877 z linią kolejową 

E-30 w Łańcucie, ułatwiającego dostęp do węzła Łańcut 

autostrady A-4 od Woli Małej,

- rozwój sieci selektywnej zbiórki odpadów w Mieście Łańcut,

- rewitalizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową nowej 

magistrali zasilającej miasto w wodę.

Agnieszka Cieślicka

Fot. E. Soński, Skrzyżowanie drogi 877 z linią kolejową

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie 

ul. Traugutta 20 informuje, że od 1 stycznia 2014 roku na 

terenie Miasta Łańcuta obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Od 1 stycznia mieszkańcy Łańcuta zapłacą 3,56 zł za metr 

sześcienny wody i 3,78 zł za metr sześcienny ścieków. Łącznie 

opłata wyniesie 7,34 zł brutto.  

Zaproponowane stawki wyliczone zostały w oparciu o kilka 

czynników. Cena wody wzrasta o wskaźnik inflacji, powiększony 

o koszty zakupu materiałów do modernizacji sieci wodociągowej, 

w celu ograniczenia strat na rozdziale wody, czyli o 0,10 zł, 

tj. około 3 %. Natomiast cena ścieków podwyższona zostaje  

o wskaźnik inflacji zwiększony o koszty realizacji projektu 

rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków – 0,21 zł, 

tj. o około 6 %.

Nowe stawki zostały przedłożone do zaakceptowania Radnym 

Miasta Łańcuta. Na XXXII Sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 

2013 r. radni głosami 7 „za" i 7 „przeciw" nie zajęli wiążącego 

stanowiska w tej sprawie.

Analizując taryfy obowiązujące w innych gminach województwa 

podkarpackiego, a w szczególności w gminach ościennych, 

w Gminie Miasto Łańcut stawki należą do jednych z najniższych. 

(źródło                                  http://www.cena-wody.pl)            ŁZK
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Pięć nowych mieszkań socjalnych powstałych przy ul. Armii 

Krajowej 35 z inicjatywy Burmistrza Miasta Łańcuta 

Stanisława Gwizdaka i za zgodą Rady Miasta, zostało już 

oddanych do użytku lokatorom. 

Na tę inwestycję z budżetu przeznaczono blisko 180 tys. zł. Prace 

nad przystosowaniem byłych lokali handlowych do zamieszkania 

trwały od kwietnia do końca czerwca br. Wykonawcą wyłonionym 

w drodze przetargu nieograniczonego przez inwestora - Miejski 

Zarząd Budynków w Łańcucie, była firma z Bud Łańcuckich 

„Usługi remontowo-budowlane Andrzej Kiełbicki".  

Jedno- i dwupokojowe, ocieplone i spełniające wszelkie standardy 

lokale są już częściowo zamieszkane. Jedną z lokatorek jest pani 

Maria, która przeprowadziła się z nienadającego się już do użytku 

budynku przy ul. Wałowej i bardzo chwali sobie warunki, w jakich 

NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE ODDANE DO UŻYTKU

obecnie mieszka - Mieszkanie jest ładne i funkcjonalne, 

wyposażone w łazienkę, kuchnię i media – ocenia zadowolona 

lokatorka.
UM

9 października br. w łańcuckim Urzędzie Stanu Cywilnego 

Państwo: Helena i Stanisław Michna oraz Maria i Władysław 

Rupar świętowali swoje Złote Gody. Uroczystość wręczenia 

medali Prezydenta RP dwóm parom, które obchodziły 

jubileusz 50 -lecia zawarcia małżeństwa zorganizował Urząd 

Miasta Łańcuta. 

W gronie najbliższych, w imieniu Prezydenta RP medale i listy 

gratulacyjne oraz kwiaty wręczył Burmistrz Miasta Łańcuta 

Stanisław Gwizdak oraz Kierownik USC Wiesława Michalska. 

- Składam państwu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. To 

wyjątkowa chwila dla państwa i państwa najbliższych - podkreślał  

burmistrz. Nie zabrakło toastu za dostojnych jubilatów, 

a z głośnika popłynął „Marsz Mendelsona".

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to odznaczenie 

państwowe, ustanowione w roku 1960 jako wyróżnienie dla osób, 

które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 

Z wnioskiem o uhonorowanie występuje, z inicjatywy samych 

jubilatów bądź ich najbliższych, Burmistrz Miasta Łańcuta.

W związku z tym prosimy rodziny par małżeńskich obchodzących 

tzw. Złote Gody o zgłaszanie się do łańcuckiego USC z dowodami 

osobistymi jubilatów oraz w przypadku małżeństw, które nie były 

zawarte w Łańcucie, dodatkowo z odpisem skróconym aktu 

małżeńskiego.
USC

Fot. E. Soński, Mieszkania komunalne przy ul. Armii Krajowej

Fot. K. Niemczak, Wręczenie medali Jubilatom

Fot. K. Niemczak, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Końcem października br. Miasto Łańcut zrealizowało kolejną 
inwestycję poświęconą najmłodszym mieszkańcom Łańcuta. 

Na Osiedlu 3 Maja stare i zużyte sprzęty wchodzące w skład placu 

zabaw zastąpione zostały nowymi, spełniającymi najwyższe 

standardy bezpieczeństwa. Dzieci, w samym centrum miasta, 

mogą korzystać z podwójnej huśtawki wahadłowej, karuzeli, 

huśtawki, trzech bujaków – sprężynowców, zestawu ze 

zjeżdżalnią oraz zestawu sprawnościowo-gimnastycznego. Plac 

zabaw został sfinansowany z budżetu miasta z inicjatywy 

Burmistrza Stanisława Gwizdaka, a koszt jego wyposażenia 

wyniósł ok. 17 tys. zł.

Nowy plac zabaw jest kolejną tego typu inwestycją na terenie 

We wrześniu br. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie 

oświaty. Efektem tego stały się utrudnienia w korzystaniu 

z atrakcyjnych zajęć dodatkowych przez dzieci uczęszczające do 

przedszkoli publicznych. 

Aby zmniejszyć negatywne skutki zmian Burmistrz Miasta 

Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął decyzję o zapewnieniu 

łańcuckim przedszkolakom najbardziej pożądanych zajęć z języka 

obcego. Od początku listopada 2013 r. dzieci w miejskich 

przedszkolach rozpoczęły lekcje języka angielskiego. 

Odbywające się w grupach wiekowych w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo (2x30 minut) zajęcia, prowadzone są według 

programu w oparciu o podręcznik "Captain Jack". Treści 

nauczania dostosowywane są odpowiednio do wieku dzieci. 

EK

miasta. W roku ubiegłym oprócz tych wybudowanych przy SP2 

i SP4 w ramach „Radosnych Szkół", na terenie miasta powstały 

dwa place - na osiedlach Trześnik oraz Przedmieście. 

Istniejące place zabaw i kompleksy sportowo-rekreacyjne 

w Łańcucie, nad którymi opiekę sprawuje Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Łańcucie, wciąż się rozwijają i są uzupełniane 

o nowe elementy. Przykładem może być boisko do koszykówki ze 

sztuczną nawierzchnią powstałe na terenie ogródka Osiedla 

Łańcut – Południe, tor trialowy na terenie placu zabaw na osiedlu 

Trześnik, czy zestaw zabawowy na odkrytych basenach MOSiR. 

Urządzenia nowego placu zabaw Burmistrz Miasta nieodpłatnie 

przekazał na własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie.

EK

Fot. E. Soński, Plac zabaw na Os. 3 Maja Fot. E. Soński, Plac zabaw na Os. Południe

Fot. arch. Zajęcia z j. angielskiego w PM nr 4
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Urząd Miasta Łańcuta

To nie jedyna inwestycja, którą Miasto zrealizowało w bieżącym 

roku w tej części Łańcuta. Wspólnie ze Starostwem za kwotę 

1,2 mln zł wyremontowana została ulica Braci Śniadeckich. Mimo 

iż jest to droga powiatowa, Miasto dofinansowało to zadanie 

kwotą 300 tys. zł. Ulica zyskała kanalizację burzową oraz chodnik 

od strony miasta. 

 22 września odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania nazwy 

bezpośrednio przylegającej do ulicy Braci Śniadeckich, 

wybudowanej w 2011 roku za kwotę 2,5 mln zł, nowej drodze 

gminnej. Droga, której budowę Burmistrz Miasta Łańcuta wsparł 

kwotą prawie 900 tys. zł, otrzymała nazwę na cześć rodu 

Potockich. Posiadająca kanalizację deszczową, chodnik po obu 

stronach i oświetlenie, pozytywnie wpłynęła na możliwości 

rozwojowe terenów położonych zarówno po stronie Łańcuta jak 

i wsi Sonina, a nowa nazwa pięknie wkomponowała się w ich 

historię. Uroczystego odsłonięcia nazwy dokonali przedstawiciele 

rodziny Potockich.

Agnieszka Cieślicka

grudzień 57/201312

Południowe tereny miasta, kiedyś ściśle związane z rodem 

Potockich, wchodzące w skład Folwarku „Na Górnem", 

zyskują na atrakcyjności i zaczynają odgrywać w Łańcucie 

coraz większe znaczenie.

Jedną z najważniejszych dla mieszkańców tej części miasta 

decyzji było powołanie nowej parafii pw. Św. Michała Archanioła 

w Łańcucie. Mieszkańcy starali się o to już od 2000 r.  W 2008 

roku rozpoczęła się budowa nowej świątyni oraz budynku 

parafialnego. Po czterech latach prac, w sierpniu 2012 roku 

uroczyście zainaugurowano działalność nowej parafii. Na jej 

terenie mieszkają i pracują Siostry Służebniczki Starowiejskie, 

prowadząc tak potrzebne w tej części miasta przedszkole. 

Nowoczesne i zadbane cieszy oko rodziców a najmłodszym 

przysparza wiele radości. 

Aby podnieść walory estetyczne tych obiektów i terenów do nich 

przyległych, a także ułatwić mieszkańcom dojazd do świątyni 

i przedszkola, w sierpniu br. przebudowano ulicę Górne. 

W ramach tej inwestycji, na którą przeznaczono z budżetu Miasta 

350 tys. zł, w pobliżu kościoła położono nową nawierzchnię, 

wygospodarowano miejsca postojowe, wyremontowano 

istniejący chodnik a także wybudowano nowy, prowadzący do 

świątyni oraz budynku Sióstr Służebniczek.

Fot. E. Soński, Nowa nawierzchnia i chodnik na ul. Górne Fot. E. Soński, Wyremontowana ul. Braci Śniadeckich

Fot. E. Soński, Ulica Potockich
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Urząd Miasta Łańcuta

Z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie Łańcuckiego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Traugutta 20, został otwarty 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) ,,GRACIARNIA", gdzie przyjmowane są selektywnie 

zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu 

Miasta Łańcuta,  przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku. 

Jeszcze nie tak dawno, bo przed dniem wejścia w życie nowej 

ustawy, ”śmieciowej” łańcucianie wyrażali wiele obaw, zapytań 

i niepewności. W obecnej chwili, przynajmniej w zakresie 

funkcjonowania ”GRACIARNI”, można zauważyć, że 

mieszkańcy miasta podchodzą do wprowadzonych zmian z coraz 

to większym zainteresowaniem i zaangażowaniem. 

Dotychczas częstym problemem były odpady zalegające  

w piwnicach, na strychach, w garażach, czy też na terenie posesji. 

Z chwilą otwarcia, ”GRACIARNI” ten problem został w pewien 

sposób wyeliminowany, ponieważ mieszkańcy we własnym 

zakresie i własnym środkiem transportu mogą przekazać 

nieodpłatnie takie odpady zebrane selektywnie jak:

makulatura (czysty: papier, karton, tektura),

tworzywa sztuczne,

metale,

odpady opakowaniowe ze szkła,

zużyte opony,

odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

przeterminowane leki, środki ochrony roślin oraz chemikalia,

opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach),

odpady wielkogabarytowe (np. meble),

żużel i popiół,

nieużytkowana odzież i tkaniny,

odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie.

Po czterech miesiącach funkcjonowania ,,GRACIARNI" można 

stwierdzić,  że najbardziej  , ,popularnymi" odpadami 

przekazywanymi przez mieszkańców są: zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane 

i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

Ponadto dla ułatwienia korzystania przez mieszkańców z w/w 

Punktu, godziny otwarcia zostały tak dopasowane, aby nie 

sprawiały nikomu kłopotu z przekazywaniem odpadów:     
00 00- poniedziałek - czwartek w godzinach: 12  – 18 ,

00 00- piątek - sobota w godzinach: 10  – 18 .

tel: (17) 225 3291

                                                                                 ŁZK

I N F O R M A C J A
dotycząca pomocy w okresie zimowym

Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych  - 987

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje 

wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie miasta 

Łańcuta o możliwości otrzymania:

gorącego posiłku,

niezbędnego ubrania,

korzystania z łaźni,

schronienia.

Powyższą pomoc możesz otrzymać w:

 kuchni dla ubogich prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy 

im. św. Brata Alberta  w Łańcucie przy  ul.  Ottona z Pilczy 2  

w godz. 11.00 – 14.00   (gorący posiłek, łaźnia)

najbliższym schronisku - Centrum Charytatywne w Rzeszowie 

przy ul. Styki 21.

Informacji na temat schronisk na terenie województwa 

podkarpackiego udzielają:

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, 

    ul. Piłsudskiego 70/5. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, 

    ul. Piłsudskiego 9.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, 

    ul. Mickiewicza 2a.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Łańcut ul. Ottona

    z Pilczy 2.

Pos iadający  informacje  o  osobach  bezdomnych, 

potrzebujących natychmiastowej pomocy, proszone są o pilny 

kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Łańcucie

-   tel. 225 33-25  lub  225 61-67  (w godz. 7.00 – 15.00) 

- tel. 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

(w godzinach popołudniowych i nocnych).  

                                                                                           MOPS
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Realizowane projekty

eInclusion w Mieście Łańcut to 30 zestawów komputerowych 

z zapewnionym dostępem do Internetu dla najbardziej 

potrzebujących, szkolenia oraz cztery ogólnodostępne 

pracownie komputerowe z wolnym dostępem do Internetu na 

terenie miasta.

Wszystko to w ramach Priorytetu VIII Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion, projektu 

o nazwie Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut.

Realizowany przez Miasto Łańcut projekt unijny przynosi już 

widoczne rezultaty. W 30 gospodarstwach domowych z terenu 

naszego miasta zamontowane zostały zestawy komputerowe, 

a cztery miejskie instytucje przygotowują do otwarcia 

ogólnodostępne pracownie komputerowe.

- O przydatności korzystania z komputera i Internetu w dzisiejszym 

świecie nie trzeba prawie nikogo przekonywać. Dla osób chcących 

aktywnie działać w społeczeństwie i na rynku pracy, mieć dostęp 

do aktualnych informacji i pogłębiać swoją wiedzę to narzędzie 

właściwie niezbędne – podsumowuje inicjatywę koordynator 

projektu Andrzej Piechowski.

Beneficjenci, którzy biorą udział w projekcie, wybrani zostali na 

podstawie informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

ankiet oraz osobistych zgłoszeń chęci udziału. By w prawidłowy 

i efektywny sposób korzystać z otrzymanych zestawów, 

uczestniczyli w trzydniowych szkoleniach w zakresie 

podstawowej obsługi systemu operacyjnego, pakietu biurowego, 

zasad BHP oraz korzystania z Internetu. 

Z ogólnodostępnych punktów z wolnym dostępem do Internetu 

mieszkańcy Łańcuta korzystać będą mogli już w najbliższym 

czasie w Miejskim Domu Kultury, Bibliotece Publicznej i Szkole 

Podstawowej nr 2. Natomiast po otwarciu budynku filii 

Miejskiego Domu Kultury także w dzielnicy Podzwierzyniec.

  Agnieszka Cieślicka 

W dniu 6 listopada 2013 r. miejska spółka ciepłownicza 

działająca pod nazwą: „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o. zawarła 

umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przy 

podpisaniu umowy pożyczki obecny był Burmistrz Miasta 

Łańcuta Stanisław Gwizdak.

Fot. E. Soński, Przekazanie zestawu komputerowego

Fot. E. Soński, Wręczenie certyfikatu 

Fot. A. Piechowski, Zawarcie umowy pożyczki
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Realizowane projekty

Pożyczka przeznaczona będzie na finansowanie zadania 

pn. „Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła 

parowego OR 10 i montażu kotła wodnego WR 8 w Ciepłowni 

Od kwietnia br. rozpoczęła się realizacja największej inwestycji 

Miasta Łańcuta zaplanowanej na lata 2013 – 2015, prowadzonej 

przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  Dzięki staraniom 

Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka oraz Prezesa 

Zarządu ŁZK - Andrzeja Antosza, w dniu 9 lipca 2013r. pomiędzy 

Łańcuckim Zakładem Komunalnym a Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli 

Dalszej". Całkowita wartość inwestycji wynosi  około 40 mln zł, 

a dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej z Funduszu 

Spójności to kwota 24 233 534,97 zł.

Głównym celem Projektu jest ochrona środowiska naturalnego, 

która nastąpi w wyniku rozbudowy i modernizacji oczyszczalni  

ścieków dla aglomeracji Łańcut. 

Rozbudowa i przebudowa działającej obecnie oczyszczalni 

pozwoli spełnić wymogi Unijnej Dyrektywy nr 91/271/EWG 

w sprawie oczyszczania ścieków. Wynikiem rozbudowy 

i modernizacji będzie polepszenie jakości oczyszczanych 

ścieków. 

Bezpośrednimi korzyściami, które dzięki realizacji Projektu 

zostaną spełnione w dłuższym okresie czasu będzie możliwość 

zwiększenia ilości podłączeń nowych użytkowników do 

kanalizacji. Oczyszczalnia będzie służyła mieszkańcom Miasta, 

gminom: Łańcut, Czarna, Białobrzegi, Rakszawa, oraz w części 

Woli Małej. Obsługiwać będzie ok. 50 tys. mieszkańców, jak 

również Browar Van Pur Sp. z o.o. w Rakszawie.

Przedsięwzięcie będzie miało także pozytywny wpływ na 

środowisko poprzez wykorzystanie powstałego w procesie 

fermentacji osadów biogazu do produkcji energii cieplnej 

i elektrycznej oraz wpłynie na poprawę jakości wód, ziemi 

i powietrza. 

W związku z realizacją zadania zostaną wybudowane nowe 
3obiekty, m.in.  Komora Fermentacji o pojemności 1570 m , a także 

zostaną zmodernizowane już istniejące obiekty na terenie 

Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej, celem wyeliminowania 

niedoborów technicznych oraz dostosowania gospodarki 

osadowej do współpracy z instalacjami utylizacji osadów 

ściekowych.

Na koniec października zaawansowanie rzeczowo – finansowe 

robót wyniosło 25% - wszystkie prace przebiegają zgodnie 

z planem i nie ma zagrożenia dla terminu zakończenia inwestycji. 

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 30 września 

2014r. 

W czasie budowy istniejąca oczyszczalnia czynna jest w pełnym 

zakresie.                                                                                  ŁZK

ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o. o, ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut – 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-333/12-00

w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Łańcut Sp. z o.o.” Kwota pożyczki wynosi 2 236 tys. zł. Realizacja 

zadania planowana jest na rok 2014.

Nowy kocioł WR 8 będzie wykonany w technologii ścian 

szczelnych i charakteryzował się będzie wyższą sprawnością, co 

spowoduje zmniejszenie ilości spalanego węgla.

Układ oczyszczania spalin będzie spełniał wymogi określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. 

w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 95, poz. 558), które przewiduje konieczność zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń pyłowych od 1 stycznia 2016 r. do wartości 
3poniżej 100 mg/Nm .

Modernizacja źródła ciepła zmniejszy emisję zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych z ciepłowni, dzięki czemu ulegnie poprawie 

stan środowiska naturalnego w Łańcucie i jego okolicach. 

Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.

Fot. arch. Ciepłownia Łańcut

Fot. arch. Prace budowlane przy oczyszczalni
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Wydarzenia społeczne

Oddział Dzienny Psychiatrii jest jednym z oddziałów Centrum 
Medycznego w Łańcucie. Rozpoczął swą działalność pod koniec 
2008 r. w wyniku działań zmierzających do zapewnienia 
kompleksowej i ciągłej opieki nad młodymi osobami 
doświadczającymi trudności wywołanych zaburzeniami 
w rozwoju psychicznym. 

Opieka ta zapewniana jest przez specjalny zespół terapeutyczny 

dzięki współdziałaniu Oddziału Dziennego a Poradni Zdrowia 

Psychicznego i całodobowego Oddziału Psychiatrii. 

Naczelną zasadą pracy terapeutycznej w Oddziale jest tworzenie 

warunków sprzyjających uzyskiwaniu umiejętności pracy 

w zespole, budowania poczucia wspólnoty, szukania wsparcia 

w grupie, współdziałania w rozwiązywaniu problemów oraz  

korzystania z doświadczeń innych osób w pokonywaniu własnych 

trudności.

Priorytetem w działaniach jest również rozwijanie świadomości 

zaburzeń psychicznych, zmiana stereotypowego sposobu 

postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi, uwrażliwianie 

na potrzeby innych pacjentów, rozwijanie postaw akceptacji 

zaburzeń psychicznych w środowisku rodzinnym, działania 

zmierzające do upowszechnienia w świadomości społecznej 

neutralnych określeń dotyczących osób z zaburzeniami 

psychicznymi.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci w wieku między 12 a 18 lat. 

Placówka specjalizuje się w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, 

depresyjnych, nerwicowych objawiających się nadmiernym 

lękiem, wycofaniem, trudnościami w nawiązywaniu 

i utrzymywaniu poprawnych relacji społecznych.

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -

14.30. W czasie pobytu w szpitalu młodzież realizuje również 

program edukacyjny. Zajęcia szkolne w zakresie szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

organizowane są w małych kilkuosobowych grupach, co daje 

możliwość indywidualnego kontaktu z każdym uczniem. 

Działalność Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci 

i Młodzieży, choć współgra z rytmem roku szkolnego, 

kontynuowana jest również w podczas ferii zimowych i wakacji. 

W tym czasie organizowane są atrakcyjne zajęcia rekreacyjne 

dobrane w taki sposób, by ich treści mogły sprzyjać realizacji 

zadań terapeutycznych. 

Każdy pacjent włączony jest 

w program diagnostyczno 

- terapeutyczny: 

 diagnoza, 

 diagnoza sytuacji rodzinnej, 

 farmakoterapia,

 psychoterapia rodzin, 

 psychoedukacja wszystkich pacjentów na temat uzależnień od  

środków psychoaktywnych, 

 psychoterapia indywidualna, grupowa,

 terapia zajęciowa (sztuki plastyczne, muzykoterapia, 

choreoterapia),

 trening samodzielności, 

 społeczność terapeutyczna, 

 psychoedukacja pacjentów  i ich rodzin, 

 interwencje socjalne, w szkołach pacjentów i ośrodkach. 

Oferowane w oddziale formy leczenia w praktyce występują 

równocześnie w różnych kombinacjach ze sobą. Dopiero ten 

rodzaj celowego powiązania ze sobą rozmaitych form terapii 

spełnia zasadę kompleksowości leczenia psychiatrycznego.

Fragment regulaminu Oddziału Dziennego:

 Pacjenci do Oddziału Dziennego przychodzą w celu odbycia 

określonych zajęć, sesji terapeutycznych, wykonania badań, 

uczestniczą  w zajęciach szkolnych, w odrabianiu lekcji.

 Pacjenci mają zapewniony obiad około godz. 12:30 – 13:00, 

można we własnym zakresie przynosić drugie śniadanie 

i podwieczorek.

Wszystkie odbywające się w Oddziale zajęcia terapeutyczne są 

obowiązkowe

Rodzice biorą czynny udział w leczeniu dziecka, kontaktują się 

z lekarzem i psychologiem oraz uczestniczą w proponowanych 

spotkaniach.

 Samodzielne przychodzenie oraz opuszczanie Oddziału jest 

możliwe po ustaleniu z lekarzem prowadzącym, przy pisemnej 

zgodzie rodziców.

  Jeżeli z różnych przyczyn dziecko w danym dniu nie może 

przyjść do Oddziału, należy o tym fakcie niezwłocznie 

poinformować personel.

 Pacjenci z czynną agresją, którą zagrażają sobie lub otoczeniu, 

nie kwalifikują się do leczenia w warunkach Oddziału Dziennego.

  Do Oddziału nie wolno wnosić przedmiotów ostrych, 

Fot. arch. Zespół terapeutyczny
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niebezpiecznych, leków, słodzików itp. Personel nie odpowiada 

za rzeczy cenne, wartościowe.

  W Oddziale obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych, aparatów fotograficznych, mp3 i innego sprzętu 

elektronicznego.

  W razie potrzeby przeprowadzamy badanie na obecność 

w surowicy lub w moczu środków psychoaktywnych, odmowa 

poddania się badaniu powodować będzie odmowę przyjęcia bądź 

dalszej hospitalizacji.

Dane kontaktowe: tel. 17 224 0148,  
psychiatria.dzienna@cm-lancut.pl  
oraz www.cm-lancut.pl

Fot. A. Panek, Oddział Dzienny Psychiatrii 

30 listopada br. został uroczyście otwarty nowy hotel 

w Łańcucie. Mieszczący się przy ul. Armii Krajowej, 

przylegający do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji, jest niewątpliwą ozdobą miasta. 

O ofercie jaką Hotel Łańcut może zaproponować swoim gościom 

i przyjeżdzającym do Łańcuta turystom, rozmawiam 

z właścicielem Panem Stanisławem Peszko.

Redaktor: Władze Miasta cieszą się z powstania takiego obiektu, 

który w znacznym stopniu rozwiązuje problem bazy hotelowej 

z zapleczem konferencyjnym w mieście. Czy mógłby nam Pan  

powiedzieć jak duży jest to hotel, jakie ma parametry?
2Dysponujemy dużą salą, która liczy 1000 m  i może pomieścić 

1000 osób w ustawieniu kinowym lub 500 z możliwością 

tańczenia. Sala podzielona jest ścianką mobilną, która w razie 

potrzeby dzieli ją na dwie mniejsze (350 i 150 os.).

Redaktor: A co z pozostałą częścią tak wielkiego obiektu?

W chwili obecnej mamy ukończone dwie kondygnacje: parter 

i I piętro. Na piętrze gotowych jest 28 pokoi 1 i 2 – osobowych, na 

ukończeniu są także cztery apartamenty.

Redaktor: Co można  powiedzieć o samej lokalizacji hotelu?

Razem z wszystkimi obiektami MOSiR tworzymy pewien 

kompleks. Wspólnie z Miastem wykonaliśmy deptak, który łączy 

parking naszego hotelu z deptakiem - Traktem Honorowych 

Obywateli Miasta. Liczymy, iż znaczną część odwiedzających nas 

gości będą stanowiły drużyny sportowe i goście przyjeżdżający na 

mecze. Także bliskie sąsiedztwo parku jest dla nas dużym plusem.

Redaktor: Jakie inne atrakcje czekają na gości, którzy przyjadą 

do Hotelu Łańcut?

Obecnie pracujemy nad koncepcją SPA z jaccuzi, saunami 

i gabinetami odnowy biologicznej. Są to plany na przyszły rok. Co 

do losów drugiej kondygnacji, to na dzień dzisiejszy mogę 

powiedzieć, że  jeśli zainteresowanie naszym hotelem będzie duże 

– będziemy myśleli o jej wykorzystaniu. Czas pokaże.

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Cieślicka

Fot. arch. Uroczyste otwarcie Hotelu Łańcut
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11 listopada przeżywaliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Po 123 latach narodowej niewoli 

i powstańczych zrywów wolnościowych, Polska mogła cieszyć 

się upragnioną wolnością. W naszym mieście, jak co roku, odbyły 

się uroczystości upamiętniające to szczególne w dziejach naszego 

kraju wydarzenie.

Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 9.30 Mszą Świętą 

w Kościele Farnym w intencji poległych w obronie Ojczyzny. 

Ks. proboszcz Tadeusz Kocór w poruszającym kazaniu 

przypomniał najważniejsze gesty Ojca Świętego w stosunku do 

naszej Ojczyzny i podkreślił Jego ogromną rolę w budowaniu 

Wolnej Polski. Dokonał również surowej oceny stanu naszego 

kraju, a także patriotycznej świadomości Polaków.

Po Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się pod Tablicę 

upamiętniającą dowódców, oficerów i żołnierzy 10 Pułku 

Strzelców Konnych z Łańcuta, Tablicę Smoleńską oraz pod 

Pomnik Niepodległości, aby złożyć wiązanki kwiatów. Następnie 

uroczysty pochód, w którym udział wzięli parlamentarzyści, 

przedstawiciele władz powiatu i miasta z Burmistrzem Miasta 

Łańcuta Stanisławem Gwizdakiem na czele, służby mundurowe, 

poczty sztandarowe szkół, delegacje organizacji kombatanckich, 

instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta, udał się na 

Kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego i Zbiorową Mogiłę 

Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie odbyła się oficjalna część 

uroczystości. Całość obchodów uświetniła działająca przy 

Miejskim Domu Kultury Łańcucka Reprezentacyjna Orkiestra 

Dęta.

Agnieszka Cieślicka

27 września 2013 r. na centralnym placu miasta odbyła się 

uroczysta przysięga klas pierwszych wojskowych 

i policyjnych. Ślubowanie złożyło 52 uczniów i była to 

dwunasta przysięga w historii Zespołu Szkół nr 2 Łańcucie.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem do Kościoła Farnego na 

Mszę Świętą, sprawowaną w intencji ojczyzny. Poprowadził ją 

ks. kapelan mjr Marian Homa, który w homilii zachęcał uczniów, 

aby w całym swoim życiu kierowali się słowami: ,,Bóg, Honor, 

Ojczyzna''. Po mszy młodzież z klas mundurowych oraz 

zaproszeni goście udali się na miejsce przysięgi. 

Po dokonaniu przeglądu pododdziałów przez dyrektora szkoły 

Bogusława Blajera i wysłuchaniu hymnu państwowego, dyrektor 

powitał licznie przybyłych gości. Byli wśród nich m.in.: Starosta 

Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta 

Łańcuta Stanisław Gwizdak, ks. proboszcz T. Kocór, ks. prałat 

W. Kenar, dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk 

T. Gdak, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk M. Żal, dyrektor 

MDK w Łańcucie Andrzej Piechowski, a także rodziny uczniów  

oraz mieszkańcy Łańcuta i okolic.

Kiedy padła z niecierpliwością wyczekiwana komenda 

,,Składający przysięgę 10 kroków na wprost, marsz!", wszyscy 

ruszyli z miejsc, a serca zabiły mocniej. Mimo przejmującego 

chłodu i deszczu po całej okolicy niosły się słowa składanej 

przysięgi, wręcz wykrzykiwanej przez przejętych uczniów. 

Przysięgę na sztandar złożyli: Sabina Biedka i Diana Pawłowiec 

z kl. 1 LA oraz Mateusz Szpylma i Paweł Filip z kl. 1 TB. Po 

ślubowaniu dyrektor B. Blajer wraz z ppłk Gdak i ppłk Żal 

wręczyli awanse i odznaki naszym starszym kolegom, najbardziej 

zaangażowanym i godnie reprezentującym szkołę.  Następnie 

kadeci doniosłym głosem odśpiewali Hymn 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich.

Wszystkie pododdziały wzięły udział w uroczystej defiladzie 

ulicami miasta, prowadzonej przez Orkiestrę Reprezentacyjną 

Miasta Łańcuta, na czele z kapelmistrzem T. Chlebkiem. Na 

zakończenie uroczystości wszyscy zebrani mogli podziwiać 

pokaz musztry paradnej w wykonaniu dziewcząt i chłopców.

                           Patrycja Kuduk, Iwona Romanik, Natalia Strojek 

                                                                            

�

Fot. E. Soński, Składanie wiązanek przy Pomniku Niepodległości

Fot. E. Soński, Uroczysta przysięga
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19 września w Łańcucie przy ul. Bohaterów odsłonięto 

i poświęcono pomnik upamiętniający brutalną egzekucję 10 

polskich patriotów rozstrzelanych przez hitlerowców. Przez 

wiele lat istniejąca tablica informowała, że rozstrzelano tutaj 

nieznanych bohaterów, którzy zamordowani zostali w odwecie 

za tajemnicze zabójstwo burmistrza okupacyjnego Łańcuta, 

Jana Wojnarowicza.

S p r a w a  „ ł a ń c u c k i e j 

egzekucji" została szerzej 

spopularyzowana wśród 

mieszkańców Łańcuta we 

wrześniu 2012 roku dzięki 

gazecie parafialnej „Gaude 

M a t e r "  ( „ K r z y ż  d l a 

bezimiennych bohaterów"). 

Publikacja tekstu spotkała 

s i ę  z  o g r o m n y m 

zainteresowaniem wśród 

m i e s z k a ń c ó w  m i a s t a . 

D e t e r m i n a c j a  r o d z i n 

pomordowanych w dotarciu 

do prawdy, a także pomoc władz miasta (Burmistrz Łańcuta 

pismem z dnia 28 grudnia 2010 roku zwrócił się do Instytutu 

Pamięci Narodowej o/ Rzeszów z prośbą o potwierdzenie faktu 

egzekucji z dnia 5 marca 1944 roku  oraz ustalenia tożsamości 

pomordowanych) doprowadziły do ufundowania nowego 

pomnika oraz tego, że znamy dziś nazwiska, przez długie lata 

bezimiennych, bohaterów, którzy patronowali tej łańcuckiej ulicy 

… Bohaterów... 

Zupełnie przypadkowo w kwietniu 2012 roku, w pobliżu starej 

jeszcze tablicy przy ul. Bohaterów spotkałem i poznałem pana 

Michała Głowę z Jarosławia, syna jednego z pomordowanych. 

Opowiedział mi o swoich i swojego kuzyna staraniach, które 

nierzadko napotykały wiele trudności, trwających kilka lat, 

mających na celu ufundowanie nowej tablicy. Historia bardzo 

mnie poruszyła...

Kto strzelał do burmistrza? Niemcy na pogrzebie.

Był wieczór 29 lutego 1944 roku. Jan Wojnarowicz, burmistrz 

Łańcuta szykował się właśnie na wieczorny spoczynek. Około 

godz. 21:00 weszli do jego domu nieznani dzisiaj sprawcy. Kiedy 

Wojnarowicz podszedł do aparatu telefonicznego, aby zadzwonić 

po pomoc, padły strzały. Jeden z napastników podniósł pistolet 

i strzelił urzędnikowi w twarz. Wojnarowicz wkrótce umarł 

z powodu utraty krwi, lejącej się strumieniami z przerwanej 

tętnicy szyjnej. Parę dni później na miejscowym cmentarzu 

odbywały się uroczystości pogrzebowe, na których obecne były 

władze niemieckie. 

Ludzie szemrali, że Wojnarowicz współpracował z Niemcami, 

a oni przyszli oddać mu honory. W  odwecie policja Generalnego 

Gubernatorstwa 5 marca w pobliżu domu Wojnarowicza 

rozstrzelała 10 młodych mężczyzn... Wdowa burmistrza prosiła 

żandarmów niemieckich, by nie zabijali tych ludzi, i w ogóle by 

odeszli spod jej domu. Niemcy nie zamierzali odpuścić, przenieśli 

się tylko 200 metrów dalej. 

Uczestniczący w uroczystościach odsłonięcia tablicy 

wspomniany Michał Głowa – syn Tadeusza Głowy z Jarosławia ze 

wzruszeniem opowiadał mi historię swojego ojca. 

Fot. arch. Pogrzeb Burmistrza Wojnarowicza

Fot. E. Soński, Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy

Fot. arch. Obwieszczenie o egzekucji
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Zaprezentował znajdujące się w posiadaniu Muzeum 

w Jarosławiu obwieszczenia o egzekucji okupanta hitlerowskiego. 

- Jako trzyletnie dziecko pozostałem sam  w jarosławskim 

mieszkaniu, kiedy Niemcy aresztowali mi oboje rodziców. Mama 

wróciła po dwóch tygodniach.  Tato, niestety, został zastrzelony 

w Łańcucie. Zwłoki najprawdopodobniej spalono w Koniaczowie, 

w okolicach Jarosławia.    

Wkrótce po marcowej egzekucji w Łańcucie postawiono w tym 

miejscu drewniany krzyż. Stał on tu do końca lat pięćdziesiątych. 

W czasach socjalizmu krzyż był jednak niewygodnym świadkiem 

tamtych wydarzeń, postanowiono więc upamiętnić tych, co – jak 

mówiono wówczas - „walczyli o Polskę socjalistyczną", ale bez 

krzyża. Na początku lat 80. zniszczony krzyż znalazł w zaroślach 

jeden z mieszkańców ulicy. Krzyż ten uroczyście ponownie 

postawiono i poświęcono. Obecny pomnik – tablicę pamiątkową 

oraz krzyż, na którym umieszczono koronę cierniową 

zaprojektował architekt  pan Wrzesław Żurawski.

Odwet

Było wczesne popołudnie 5 marca 1944 roku; przy dzisiejszej 

ul. Bohaterów w Łańcucie, w wielkopostną niedzielę ludzie szli 

akurat do kościoła na nabożeństwo pasyjne. Zatrzymała się tu 

niemiecka buda. To zakładnicy jarosławskiego Gestapo, których 

do Łańcuta przywieziono z więzienia w Tarnowie. Przybyli także 

żandarmi z łańcuckiego posterunku (w mniejszych miastach 

powiatów, w naszym przypadku w Łańcucie, który należał do 

starostwa w Jarosławiu, nie było siedzib Gestapo – Tajnej Policji, 

a funkcje porządkowe spełniała żandarmeria). Posterunek 

żandarmerii mieścił się w budynku dzisiejszej Komendy 

Powiatowej Policji. Rozpoczęto wyprowadzanie z samochodu 

zakładników. Następnie ich rozstrzeliwanie. Niemcy zabili 

wówczas Bronisława Wrucha, Franciszka Brudka, Ryszarda 

Pałkę, Leona Kipera, Michała Hanulę, Zbigniewa Kłosa, 

Tadeusza Głowę, Franciszka Głowę, Stanisława Rudnego 

i Józefa Dybkę. Zostali oni rozstrzelani na zasadzie okrutnej 

odpowiedzialności zbiorowej Polaków, wprowadzonej podczas 

okupacji przez Niemców. W egzekucji brał udział szczególnie 

osławiony - „kat Łańcuta" - dwudziestokilkuletni żandarm Józef 

Kokot. Miał on osobiście dobijać 

z pistoletu dającego oznaki życia 

P o l a k a .  D o  ł a d o w a n i a  n a 

c i ę ż a r ó w k i  m a r t w y c h  c i a ł 

zmuszono idącego akurat ulicą na 

nabożeństwo wielkopostne do 

miejscowego kościoła Kazimierza 

Młynka. Świadectwem tym na 

uroczystości odsłonięcia tablicy 

podzieliła się z zebranymi córka 

p a n a  K a z i m i e r z a ,  J a n i n a 

Wawrzkiewicz. 

Tajemnica człowieka w żółtych 

butach 

Na marginesie warto wspomnieć, że niecały rok wcześniej, 

w lipcu 1943 roku,  Łańcut był świadkiem innej brutalnej 

egzekucji. Doszło wówczas do pacyfikacji miasta, a przyczyna jej 

do dziś nie jest należycie wyjaśniona. Dziś na pewno wiemy, że 

błędna jest  powtarzana w wielu publikacjach przyczyna tej 

nieszczęsnej pacyfikacji: znalezienie zwłok żandarma 

n i e m i e c k i e g o  Vo l t y  p r z y  m i e j s k i m  d e p t a k u  p r z y 

ul. Grunwaldzkiej.  Prawie na pewno powodem pacyfikacji było 

zabójstwo żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu z obsługi 

radiolatarni w rejonie ul. Górne. Jeden z polskich partyzantów 

miał dla zabawy i dodania sobie animuszu strzelać z pistoletu, 

a natrafiając na wojskowy patrol niemiecki chroniący urządzenia 

lotnicze wystrzelił kilka razy z pistoletu, leżąc ukryty w zbożu, 

i ranił śmiertelnie dwóch hitlerowców. Od wczesnych godzin  

porannych żandarmi niemieccy wyprowadzali z łańcuckich 

mieszkań  mężczyzn (według uprzednio przygotowanych list, ale 

i zatrzymano także przypadkowych mężczyzn) gromadząc ich na 

podwórzu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza. 

Zgromadzono w ten sposób około pół tysiąca osób. Teren wokół 

szkoły otoczono wojskiem (Batalion Policyjny SS z Przemyśla 

wchodzący w skład Pułku Policji Krakau, Generalnego 

Gubernatorstwa). Około godz. 10- tej w holu szkoły rozpoczęto 

przesłuchania. Do dzisiaj nie wiadomo kim był "ów tajemniczy 

głos" skryty za tablicą szkolną, który kierował mężczyzn do jednej 

z grup. Zapamiętano tylko, że „człowiek za tablicą" miał żółte 

buty. Pierwsza grupa przeznaczona była do natychmiastowego 

zwolnienia. Do drugiej grupy kierowano osoby do pracy w obozie 

w Pustkowie, zaś w ostatniej grupie znalazło się czterech 

mężczyzn przeznaczonych do natychmiastowego rozstrzelania. 

Tymi "pechowcami" byli Tadeusz Filipiński, Józef Martyński, 

Szczęsny Dwernicki oraz Piotr Rutkowski. Dowiedziawszy się 

o akcji, ordynat łańcucki Alfred Potocki wstawił się za 

przeznaczonymi do rozstrzelania i interweniował telefonicznie 

w Krakowie u gubernatora Hansa Franka. Jedynie dwóch z nich: 

Szczęsnego Dwernickiego, dyrektora w ordynacji Potockiego 

oraz Piotra Rutkowskiego gubernator Frank ułaskawił 

Fot. E. Soński, Odsłonięta pamiątkowa tablica

Fot. arch. Józef Kokot

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


grudzień 57/2013

Wydarzenia społeczne

telefonicznie. Tadeusz Filipiński, podporucznik, członek ZWZ-

AK, oraz Józef Martyński, również żołnierz AK, muzyk hrabiego 

Potockiego, zostali natychmiast rozstrzelani na podwórzu 

szkolnym. Pierwszą grupę zatrzymanych zwolniono do domów, 

natomiast pozostałe 61 osób po spędzeniu upiornej nocy 

w areszcie w budynkach Sądu Rejonowego w Łańcucie 

przetransportowano do obozu pracy w Pustkowie. Cała akcja 

zakończyła się około 17:00 po południu. Wszystkie osoby 

przetransportowane do obozu w Pustkowie zostały dzięki 

staraniom Alfreda Potockiego zwolnione na przełomie grudnia 

1943 r. i stycznia 1944 r. i szczęśliwie powróciły do domów. Tę 

nieludzką akcję, która zakończyła się dwoma ofiarami 

śmiertelnymi upamiętnia dzisiaj tablica wmurowana w jedną ze 

ścian łańcuckiego I Liceum Ogólnokształcącego.

Nieznani sprawcy. Nikt nie ma pretensji.

Ale wróćmy do „sprawy Wojnarowicza". Ludzi wciąż nurtowało 

pytanie, kto zabił burmistrza Wojnarowicza. Łańcuccy żołnierze 

Armii Krajowej utrzymywali, że ich organizacja nie miała nic 

wspólnego z tym zabójstwem. Przeciwnie, opowiadano, że 

Wojnarowicz wielokrotnie pomagał żołnierzom AK, jak 

np. podczas ślubu jednego z nich, kiedy to załatwił samochód, aby 

zawiózł on nowożeńców do kościoła w Łące. Gdyby kolaborował 

z Niemcami, mógłby zadenuncjować partyzanta i jego 

dziewczynę, która zaangażowana była w tajne nauczanie na 

terenie ziemi łańcuckiej. Mówiono, że być może za morderstwem 

stały Bataliony Chłopskie. Z kolei inni utrzymywali, że był to 

zwykły mord rabunkowy, wszak z domu Wojnarowicza zginęło 

kilka przedmiotów, ale o małej wartości. Z kolei gdyby Niemcy 

mieli coś na Wojnarowicza, oczywistym jest, że nie 

zaakceptowaliby go na stanowisku burmistrza. Tolerowali go więc 

i musiał także cieszyć się zaufaniem okupacyjnych władz. 

Jednocześnie w wydanych kilkanaście lat temu wspomnieniach 

pan Zbigniew Pelc, mieszkaniec Łańcuta (Mój Łańcut, 1997) 

wspominał o krążących opiniach w mieście, że Wojnarowicz nie 

każdemu pomagał – odmówił np. pewnemu mieszkańcowi 

załatwienia dodatkowych kart żywnościowych, którego dzieci, 

dwóch synów, wywieziono do obozu w Pustkowie. Może więc 

było kilka podobnych spraw, a rezultatem tego typu zachowań 

stała się czyjaś osobista zemsta. Pod koniec wojny wdowa po 

zabitym burmistrzu, Maria Wojnarowicz, zwróciła się do 

magistratu o wydanie jej zmarłemu mężowi świadectwa 

lojalności. Rada Miejska rozpowszechniła więc obwieszczenia 

wzywające każdego zainteresowanego, aby zgłaszał ewentualne 

zarzuty i uwagi dotyczące zachowania jej męża podczas okupacji. 

Nikt się nie zgłosił... Żadna organizacja nie przyznała się również 

do dokonania zamachu na Wojnarowicza.

Arkadiusz Bednarczyk

Uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza łańcuckiej 

Fary Tadeusza Kocóra i gromadnym spotkaniem w Sali Balowej 

Muzeum – Zamku, zainaugurowaliśmy w dniu 4 października 

2013 r. działalność Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Do uświetnienia tej uroczystości przyczyniła się Orkiestra Dęta 

Miasta Łańcuta pod batutą Tadeusza Chlebka oraz zaprzyjaźnione 

chóry – uniwersytecki „Cantabile" i nauczycielski „Cantus" 

z Rzeszowa, którymi kieruje Otylia Piechowska. Zaszczycili nas 

dostojni goście – Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, władze 

miasta i powiatu w osobach Burmistrza Stanisława Gwizdaka, 

Wiceburmistrza Henryka Pazdana i Wicestarosty Józefa Rzepki. 

Obecni byli również księża Kościoła Farnego – proboszcz 

Tadeusz Kocór i prałat Władyslaw Kenar oraz dyrektorzy szkół 

i instytucji. Bardzo serdecznie witał zebranych gospodarz 

ł a ń c u c k i e g o  Z a m k u  –  W i t  K a r o l  W o j t o w i c z 

i prowadzący uroczystość Krzysztof Szczepaniak. Po chóralnym 

obwieszczeniu „Gaudeamus igitur", kanclerz Uniwersytetu Otylia 

Piechowska, dokonała oficjalnego otwarcia roku akademickiego 

2013/2014. Przemówienia gości, gratulacje, życzenia dalszej 

owocnej pracy zamykały oficjalną część inauguracji. Zaszczytem 

dla ŁUTW było gościć na uroczystości prof. dr hab. Zbigniewa 

Ćwiąkalskiego, który przygotował wykład inauguracyjny na 

temat: „Bezpieczeństwa Polaków wobec prawa". Wraz z nowym 
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Fot. E. Soński, Przemarsz słuchaczy i sympatyków SŁUTW
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Porad prawnych udziela „grupa wsparcia”. Pomocą dla SŁUTW 

zawsze służy Burmistrz Miasta Łańcuta, Dyrektor i pracownicy 

Miejskiego Domu Kultury, a także sponsorzy. Udział 

w projektach wojewódzkich i centralnych pozwala na 

pozyskiwanie funduszy, dzięki czemu możemy wzbogacać formy 

działalności. Z każdym rokiem akademickim Uniwersytet 

powiększa swoje szeregi.
                                                                                 Kronikarz
                                                                         Krystyna Paczocha
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rokiem działalności Uniwersytetu, bogatsi w wiedzę 

i doświadczenia, stajemy do realizacji nakreślonych w Statucie 

zadań i celów. Oferujemy coraz bogatszą ofertę edukacyjno-

informacyjną, kulturalną, twórczą i turystyczną, proponując 

różnorodne formy pracy i wypoczynku. Działalność edukacyjną 

realizujemy poprzez organizowanie wykładów, seminariów, 

lektoratów z języka obcego, odczytów, udział w konferencjach, 

konkursach, warsztatach komputerowych, fotograficznych, 

plastycznych i rękodzieła artystycznego. Uczestniczymy 

w koncertach, wycieczkach krajowych i zagranicznych, 

spotkaniach integracyjnych. Organizujemy plenery, wystawy prac 

malarskich, rękodzieła i fotografii. W dużej mierze czerpiemy 

z historii naszego Miasta. Zajęcia ukierunkowane na te 

zagadnienia – wykłady, warsztaty muzealne, gry miejskie, 

wędrówki śladami łańcuckich miejsc pamięci narodowej 

i zabytków oraz udział w uroczystościach patriotycznych, 

przekonują, że jesteśmy cząstką jego środowiska. Tu żyjemy, 

pracujemy, tworzymy. O kondycję i zdrowie seniorów troszczą się 

instruktorzy prowadzący gimnastykę rehabilitacyjną, nordic 

walking, poradnictwa z zakresu zdrowego żywienia i zielarstwa. 

Spełniona jesień życia to kolejna już publikacja słuchaczy Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, będąca częścią projektu o tym samym tytule, realizowanego od 1 października 2012 roku do 

30 czerwca 2013 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012-2013. 

Ta niezwykła antologia powstała w wyniku konkursu ogłoszonego podczas warsztatów literackich, 

we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Łańcucie. Zdjęcia ilustrujące wykonali członkowie 

grupy fotograficznej. Autorzy – członkowie Grupy Literackiej ŁUTW to jak we Wstępie określa 

redaktor wydania nasze Koleżanki i Koledzy, którzy, chociaż tak jak my żyją w epoce kultury 

obrazkowej, mają w sobie iskrę Bożą, wewnętrzny impuls, określany, coraz rzadziej, natchnieniem. 

To Oni odsłaniają tajemnicze zakamarki własnej duszy (…) dzielą się radością i bólem, mówią 

o swoich marzeniach i zawodach" 

Szczerze zachęcam do przyjrzenia się tej publikacji. Może i Państwo odkryją w niej coś dla siebie, 

a na autorów – mieszkańców Łańcuta i okolic często mijanych na ulicy, spojrzą w zupełnie inny 

sposób.

Agnieszka Cieślicka

Fot. E. Soński, Plener w Pieninach
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W dniach od 16 do 19 września w Przemyślu odbył się plener 

malarski, którego organizatorem było Łańcuckie Stowarzyszenie 

Oświatowe. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z Łańcuta. 

Przez trzy dni, pod czujnym okiem specjalistów, łańcucka 

młodzież miała okazję pracować na profesjonalnych materiałach 

plastycznych i poznawać różne techniki malarskie. Zadaniem 

każdego uczestnika było wykonanie trzech prac zainspirowanych 

w i d o k a m i  z  m i e j s c a  p o b y t u , 

w wybranej technice plastycznej: akryl, 

tempera, rysunek. Młodzi artyści 

tworzyli wstępne szkice oraz rysunki do 

prac malarskich. Malowali farbami 

akry lowymi  i  t emperowymi  na 

podobraziach. Poznawali historię miasta 

Przemyśla, zabytki architektoniczne 

i sakralne, przyrodę oraz zwiedzili Muzeum Ziemi Przemyskiej. 

Walory przyrodnicze oraz urok przemyskich kamieniczek wywarł 

duże wrażenie na młodzieży, czego dowodem była wyjątkowość 

prac – obrazy pełne radości, szczęścia, ale i takie, które skłaniają 

do refleksji i zadumy. 

Celem pleneru było uwrażliwienie młodego człowieka na piękno 

przyrody i wzbudzenie w nim potrzeby życia w harmonii 

z przyrodą, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej, indywidualnych zdolności 

twórczych, a także wyrobienie wśród 

młodego pokolenia potrzeby obcowania 

ze sztuką. 

Prace malarskie powstałe podczas 

pleneru zaprezentowane zostaną 

w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Barbara Szajnar

Dlaczego niektóre miejsca na świecie się rozwijają, a inne nie 

mogą się podnieść z klęski biedy, niedożywienia i konfliktów? 

Dlaczego problemy ludzi żyjących na drugiej półkuli są dla nas 

istotne?

Fundacja Bronisława Geremka we współpracy z Fundacją Orange 

rozpoczęła nowy program dla Pracowni Orange na temat edukacji 

globalnej ph. Nasz Świat. Łańcucka pracownia również 

zakwalifikowała się do tego programu. Uczestnicy projektu 

Martyna Balawejder, Eryk Bróż, Radosław Łyko z I LO wraz 

z opiekunką Urszulą Mach wezmą udział w pięciu spotkaniach 

on-line odbywających się od października do grudnia 2013 r. 

Prowadzący zajęcia dr Robert Łuczak - geograf i socjolog, 

stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta i Komisji Europejskiej, 

ekspert Global Development Research Group, będzie je 

moderował zdalnie z Warszawy. Oprócz tego jedno spotkanie 

podsumowujące odbędzie się w Warszawie. 

Udział w programie jest bezpłatny. Pracownia Orange 

w ramach udziału w Programie otrzymała bezpłatnie 

niezbędny sprzęt - profesjonalną kamerkę webową i głośnik 

dookolny.

Mongolska suknia ślubna, ubranie dla dziecka, model 

mongolskiej jurty – wszystko to zobaczyć mogli ci, którzy 17 

październ ika  przybyl i  do  MBP.  Ciekawą pre lekc ję 

pt. „Mongolia-wczoraj i dziś” wygłosił prof. dr hab. Jan Kukuła - 

pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu i wykładowca wzornictwa w Gliwickiej Szkole 

Przedsiębiorczości, a także zdobywca tytułu doktora honoris 

causa w Ułan Bator za krzewienie kultury mongolskiej w Polsce.

Przy dźwiękach tradycyjnej muzyki, o kulturze, tradycji i życiu 

w Mongolii opowiadali goście specjalni - studenci Uniwersytetu 

Wrocławskiego, małżeństwo - rodowici Mongołowie. 

                                                            Krystyna Maczuga-Długosz

Fot. arch. Uczestnicy pleneru

Fot. arch. Spotkanie w bibliotece
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W kończącym się już roku przypadła sześćdziesiąta rocznica 

śmierci poety Juliana Tuwima oraz setna rocznica jego 

poetyckiego debiutu. Dlatego też rok 2013 Sejm RP uchwalił 

Rokiem Juliana Tuwima. 

Wiersze Tuwima znamy wszyscy. Zanim nauczyliśmy się 

rozróżniać litery, rodzice i dziadkowie czytali nam jego utwory. 

Kilka pokoleń wychowało się na ,,Lokomotywie”, ,,Rzepce" 

i wielu innych jego dziełach.

Biblioteka pragnąc włączyć się w obchody, postanowiła 

zorganizować dla dzieci i młodzieży wiele konkursów 

inspirowanych twórczością poety. Dla przedszkolaków 

zorganizowano cykl spotkań ph. Dzieci w Bibliotece z Julianem 

Tuwimem. W każdą październikową środę i czwartek dzieci 

z łańcuckich przedszkoli poznawały krótki życiorys Pana 

Tuwima, głośno czytały wiersze a na zakończenie wykonywały 

prace plastyczne do poznanych wierszy. Nie zapomnieliśmy 

również o starszych dzieciach. Dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych z Łańcuta oraz powiatu łańcuckiego 

zorganizowany został konkurs plastyczny ph. Twórczość 

literacka Juliana Tuwima, inspiracją dla dzieci i młodzieży. 

W ramach obchodów Roku Tuwima, 22 października odbył się 

finał powiatowego konkursu recytatorskiego Poeta czarodziej. 

Konkurs adresowany dla dzieci z klas starszych szkół 

podstawowych był doskonałą okazją do przypomnienia 

twórczości znakomitego poety. Natomiast dla uczniów 

gimnazjum i szkół średnich Łańcuta zorganizowany został 

kolejny konkurs ph. Kwiaty Polskie – poezja Juliana Tuwima.

Dzięki firmie SMAK Serwis dzieci biorące udział w bloku imprez 

mogły liczyć na słodkie przekąski.  

                                                             Danuta Rybińska-Gwizdak

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, a także z budżetu Miasta Łańcuta, 

w latach 2008-2012 Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie 

została częściowo zmodernizowana. Do tej pory udało się 

wykonać elewację budynku, dostosować wejście główne do 

Biblioteki dla osób niepełnosprawnych, odnowić Wypożyczalnię 

Główną, Oddział dla Dzieci, Salę Odczytowo-Wystawową, 

przebudować węzeł sanitarny i zaadaptować go dla osób 

niepełnoprawnych oraz zakupić meble biblioteczne do 

Wypożyczalni Głównej i Oddziału dla Dzieci.

W listopadzie 2012 r. nasza biblioteka złożyła kolejny wniosek 

o dofinansowanie pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie 

pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Łańcucie". Wśród pozytywnie ocenionych wniosków znalazł 

się także nasz i uzyskał dotację w wysokości 200 tys. zł. Zadanie to 

jest współfinansowane (wymagany wkład własny) przez 

Burmistrza Miasta Łańcuta w wysokości 66 667,00 zł. 

Obecny projekt jest kontynuacją unowocześniania pozostałych 

pomieszczeń Biblioteki, które nie były remontowane od chwili jej 

oddania do użytku, czyli od 1977r. 

W ramach zadania trwają prace wykonawcze przy:

- modernizacji Czytelni Głównej, która związana jest 

z koniecznością reorganizacji zbiorów, utworzeniem Czytelni 

Zbiorów Specjalnych, wyłączeniem z księgozbioru książek 

wydanych do roku 1945 oraz utworzeniem miejsca do 

przechowywania i  udostępniania Dokumentów Życia 

Społecznego.

- modernizacji pomieszczeń magazynowych, znajdujących się 

w piwnicy oraz montaż nowoczesnych regałów samojezdnych 

służących do magazynowania zwartego, 

Fot. arch. Zabawa z twórczością Tuwima

Fot. E. Soński, Czytelnia Główna
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co pozwoli na przeniesienie księgozbioru z magazynu na I piętrze, 

a tym samym pozyskanie pomieszczenia na przyszłą Mediatekę. 

(Mediateka udostępnia zbiory tradycyjne oraz zbiory 

multimedialne: płyty, książkę mówioną i filmy).

- zakupie mebli bibliotecznych do Czytelni Głównej 

przystosowanych do przechowywania księgozbioru, a także 

stolików, krzeseł oraz mebli do kącika czytania prasy.

Wszystkie prace remontowe są na etapie końcowym. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 

przewidywany jest do dnia 15 grudnia 2013 r. 

                                                                            Agnieszka Tendaj

W Galerii „Pod Gwiazdą" znajdującej się w czytelni Biblioteki 
Pedagogicznej w Łańcucie prezentowane są przede wszystkim 
osiągnięcia artystyczne nauczycieli, ich pozazawodowe pasje 
i zainteresowania. Swoje prace wystawiają również czytelnicy 
i przyjaciele Biblioteki, nie zawsze związani ze środowiskiem 
oświatowym.

20 listopada 2013 r. odbył się wernisaż wystawy „Bieszczadzka 

jesień w malarstwie i fotografii". Wystawa jest pokłosiem pleneru 

zorganizowanego przez Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w ramach projektu „Aktywni duchem i ciałem", dofinansowanego 

przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Pomysłodawczynią wystawy jest Barbara Skałbania, absolwentka 

UMCS w Lublinie, która rzeźbi, rysuje i maluje, jest krytykiem 

sztuki i dziennikarką, a dodatkowo opiekuje się sekcją plastyczną 

w ŁUTW. Na wystawie, której współorganizatorem jest sekcja 

fotograficzna pod kierunkiem Zdzisława Świecy, zaprezentowano 

obrazy oraz fotografie przedstawiające urokliwe bieszczadzkie 

pejzaże. 

Wernisaż z udziałem twórców zgromadził liczne grono osób, 

które chciały bezpośrednio spotkać się ze sztuką i artystami. 

W części artystycznej wystąpiła Barbara Skałbania (skrzypce) 

oraz dziecięcy zespół muzyczny „Dzieciaki w trampkach" 

prowadzony przez Tomasza Orzechowskiego (gitara). 

Wystawa czynna jest do 15 grudnia 2013 r. w godzinach pracy 

Biblioteki.

                                                                                  Danuta Kolek

To już II edycja Międzyszkolnego Powiatowego Konkursu 

Piosenki Angielskiej "You can sing – Po prostu śpiewaj!" 

zorganizowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Jana Pawła II w Łańcucie oraz Szkoły Językowej CoolSchool. 

Szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej 'You Can Sing' odbywa się 

w SP nr 4 od 2008 r. Pomysłodawczyni Beata Pacia, organizując 

26 czerwca br. kolejną edycję, postanowiła poszerzyć jego zasięg, 

umożliwiając wzięcie udziału w tym konkursie uczniom innych 

szkół z naszego powiatu. W I międzyszkolnej edycji konkursu 

w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej pierwsze miejsce 

przyznano ex aequo: Magdalenie Siwardze ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łańcucie oraz Julii Wałczyk ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Łańcucie. Natomiast w kategorii uczniów 

z klas 4-6 laureatką została Natalia Pera z SP nr 3 w Łańcucie.    

Podczas II edycji Międzyszkolnego Powiatowego Konkursu 

Piosenki Angielskiej,  w pierwszej która odbyła się 28 listopada,

kategorii wiekowej zwyciężyła Kinga Kuźniar ze Szkoły 

Podstawowej z Wysokiej. w kategorii uczniów z klas Natomiast 

4-6 laureatką została Nikola Kramarz z SP w Krzemienicy. 
Sponsorami atrakcyjnych nagród była Szkoła Językowa 

CoolSchool.

                                                                                    Beata Pacia

Fot. E. Soński, Wyposażenie pomieszczeń magazynowych

Fot. arch. Uczestnicy II edycji konkursu

Fot. arch. Wernisaż wystawy
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W słoneczny październikowy poranek Fundacja Orange 

przygotowała dla grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 

wspaniałą niespodziankę. Wolontariusze fundacji we współpracy 

z właścicielem Zakładu Cukierniczego Ryszardem Pokrywką, 

zaprosili dzieci na całodniowe warsztaty cukiernicze.

Po wysłuchaniu krótkiej prezentacji o historii powstania zakładu 

oraz produkowanym asortymencie i poznaniu przepisów na 

przeróżne pyszności, dzieci zabrały się do pracy. Ubrane 

w specjalnie na tę okazję uszyte fartuszki oraz piękne kucharskie 

czapki, podzielone na grupy, otrzymały swoje porcje ciasta. 

Pierwsze zadanie polegało na przygotowaniu i udekorowaniu jak 

największej ilości herbatników. Kolejne - na zrobieniu ptysi. 

Młodzi cukiernicy musieli również stworzyć przeróżne zwierzęta 

z owoców, a także przyrządzić pyszne i zdrowe koktajle.

Konkurencją, która wzbudziła najwięcej emocji wśród 

uczestników okazało się konsumowanie przeróżnych 

smakołyków bez użycia rąk. Zwieńczeniem warsztatów było 

mianowanie każdego dziecka na Małego Cukiernika przez 

Mistrza - właściciela cukierni. Na pożegnanie każdy uczestnik 

warsztatów otrzymał paczkę pełną słodkości. 

                                                                Joanna Mielczarek

Wycieczka jest jedną z form prowadzenia zajęć wychowawczo-

dydaktycznych w przedszkolu. Ponieważ dzieci posiadają w sobie 

ogromną potrzebę poznawania otaczającego świata, taka forma 

służy bezpośredniemu poznaniu rzeczywistości i pozwala 

obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w „naturalnych 

warunkach i naturalnym ich przebiegu". 

1 października br., na zaproszenie jednej z mam, dzieci 

z Przedszkola Miejskiego nr 1 wraz z wychowawcami odwiedziły 

Polskie Radio Rzeszów. Przedszkolaki miały okazję poznać radio 

od kuchni oraz wysłuchać ciekawych informacji na temat pracy 

dziennikarzy i innych osób biorących udział w produkcji 

i realizacji programów radiowych. Dzieci zobaczyły sprzęt jaki 

jest potrzebny do pracy dziennikarzom, a także przyglądały się 

trwającej na żywo audycji. Pokazując nam współczesność Radia 

nasza przewodniczka - pani Małgosia, nie zapomniała o historii. 

W sali koncertowej zorganizowana została pokazowa lekcja jak 

dawniej tworzono i na jakich taśmach nagrywano muzykę. 

Najbardziej przedszkolakom podobało się studio nagrań nr 1, 

a uwieńczeniem wycieczki było nagranie i odsłuchanie piosenek 

w wykonaniu każdej z grup. 

Po skończonej wizycie w Radiu Rzeszów dzieci czekała kolejna 

niespodzianka, którą był spektakl fontanny multimedialnej. 

Zsynchronizowanie rytmu muzyki i wody dało wspaniały efekt 

wizualny podziwiany przez zaciekawionych przedszkolaków.

                                                               Beata Wołos, Marta Cisek

Fot. A. Pokrywka, Warsztaty cukiernicze

Fot. arch. Przedszkolaki podczas audycji na żywo

Fot. A. Pokrywka, Uczestnicy warsztatów cukierniczych
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z dziećmi i ich rodzinami kolejny raz udały się z wizytą na Węgry.

Podczas gorącego powitania, na którym obecni byli Dyrektor 

Słonecznego Przedszkola Zsuzsa Vezendi oraz grono 

pedagogiczne przedszkola i rodzice zaprzyjaźnionych rodzin, 

Burmistrz Miasta Balmazujvaros dr Istvan Tibo gratulował 

wszystkim osiągniętych sukcesów w zakresie współpracy. 

Głównym celem spotkania było zacieśnienie więzi, wymiana 

doświadczeń w pracy z dziećmi, szlifowanie języka polskiego 

przez rodziny węgierskie, nauka podstawowych zwrotów 

w języku węgierskim przez rodziny polskie. Spotkanie to stało się 

również okazją do podjęcia dalszych wspólnych działań 

w zakresie realizacji autorskiego programu ,,Przedszkolak 

przyjacielem Węgier".

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia okazja do wspólnych spotkań 

pogłębiających naszą przyjaźń i trwającą już osiem lat 

współpracę, która nie byłaby tak owocna, gdyby nie wsparcie 

Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka.

                                                                                  Anna Nycz

Żyjąc w zgodzie z naturą i doświadczając jej

wszystkimi zmysłami nigdy nie pogrążymy się w smutku 

                                                                       V. Simon

Szerzenie idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców przybrało 

w naszym przedszkolu szczególny wymiar.

Na przełomie października i listopada (22.10-5.12.2013 r) 

wzięliśmy udział  w IV edycji  wielkiego Konkursu 

Ekologicznego pod honorowym patronatem Ministra Środowiska 

RP. Głównym partnerem konkursu oraz fundatorem nagród jest 

firma International Paper Polska Sp. z o.o.

Hasło tegorocznej edycji brzmi „DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI", 

a wynikający z niego cel to zainteresowanie dzieci ideą 

powtórnego wykorzystania odpadów, czyli tzw. upcyklingiem.

Razem z dziećmi i  rodzicami wpadliśmy na pomysł  

przedstawienia „Lokomotywy" J. Tuwima w formie plastycznej, 

w której zastosowano rozmaite materiały wtórne, takie jak: 

plastikowe butelki, które przemieniły się w słonie, czy 

opakowanie po bombonierce, które zamieniło się w fortepian.

„Bohaterowie" utworu ożyli na nowo – krowa, koń, grubasy 

„co siedzą i jedzą tłuste kiełbasy", armata, słonie, niedźwiedź,  

i „dwie żyrafy". 

                                                    Dorota Bieniasz, Elżbieta Stawar

W dniach 15-18 sierpnia 2013 r. 

nauczyc ie lk i  z  Przedszkola 

Miejskiego nr 2 w Łańcucie  wraz 

Fot. arch. Polsko - węgierskie spotkanie

Fot. arch. Lokomotywa z materiałów wtórnych
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W naszym codziennym życiu  często spotykamy się z sytuacjami 

trudnymi, niebezpiecznymi, zagrażającymi naszemu zdrowiu 

i życiu. Jesteśmy dorośli i doświadczenie życiowe podpowiada 

nam, jak należy się wtedy zachować. Dziecko nie posiada takich 

doświadczeń i przez to narażone jest na różnego rodzaju 

niebezpieczeństwa bardziej niż my – dorośli, dlatego powinniśmy 

jak najwcześniej zacząć uczyć nasze pociechy, by radziły sobie 

w sytuacjach trudnych.  Powinniśmy też nauczyć je 

przewidywania konsekwencji swoich działań. W łańcuckich 

przedszkolach bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie 

najistotniejszą sprawą. 

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w realizacji treści związanych 

z bezpieczeństwem pomaga nauczycielkom autorski program 

„Bezpieczny przedszkolak", w ramach którego dzieci uczą się 

przejścia przez jezdnię w sposób prawidłowy, poznają 

podstawowe przepisy ruchu drogowego oraz zachowań pieszych. 

Przedszkolaki na codzienne spacery w pobliżu jezdni wkładają 

kamizelki odblaskowe, które sprawiają że są bardziej widoczne 

dla kierowców, a w myśl zasady „nauczanie przez działanie" 

tworzą prace plastyczne, scenki rodzajowe i teatrzyki związane 

z tą tematyką. Zdobywają umiejętność sprawnego poruszania się 

pojazdami po wyznaczonym torze wg obwiązujących zasad. 

Zajęcia w naszym przedszkolu  zawierają  również zagadnienia 

związane z opanowaniem prostych, ale bardzo istotnych 

czynności pierwszej pomocy, takich jak wezwanie pogotowia 

ratunkowego do poszkodowanego czy wykonanie podstawowego 

opatrunku. W wyćwiczeniu tych czynności pomagają 

przedszkolakom uczniowie Ratownictwa Medycznego z Zespołu 

Szkół im. Janusza Korczaka w Łańcucie wraz z opiekunami.  

W Przedszkolu Miejskim nr 5 w ramach realizacji programu 

„Zdrowy Przedszkolak" prowadzonego przez Joannę Seniw, 

oprócz zagadnień związanych z prawidłowym żywieniem 

i higieną,  poruszane są kwestie bezpieczeństwa. Poprzez także

udział w różnych spotkaniach (np. z policjantem), poznają zasady 

ruchu drogowego oraz jak należy zachować się w trudnych 

i niebezpiecznych sytuacjach.

                                                         , Dorota Skóra Dorota Skalska

21

“Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień" - śpiewano na scenie 

podczas jubileuszowej gali 40-lecia Miejskiego Domu Kultury. 

I rzeczywiście, choć od 1973 roku łańcucki MDK przeprowadził 

tysiące imprez, wychował kilka pokoleń młodzieży i był tworzony 

przez kilkudziesięciu pełnych charyzmy ludzi, czas ten upłynął 

dla wielu niezauważenie. 13 października dyrekcja, byli i obecni 

pracownicy oraz grono sympatyków wspominało historię 

placówki i wyrażało życzenia dalszej owocnej pracy.

Wszystko rozpoczęło się w 1973 roku wraz z oddaniem do użytku 

budynku przy ul. Kościuszki 15 i powołaniem do życia 

mieszczącego się w nim Powiatowego Domu Kultury. Powstałe 

niemal natychmiast koła zainteresowań i zespoły, a także 

organizowane wydarzenia wpłynęły na znaczne ożywienie 

kulturalne miasta. Już wówczas narodziły się cykliczne imprezy, 

które z powodzeniem odbywają się do dziś, takie jak 

Przedszkolada czy Łańcucka Jesień Kulturalna. Przez lata rodziły 

się formy działalności, z których część na długo zadomowiła się 

w świadomości łańcucian, m.in. Grupa Łańcucka Twórców 

Nieprofesjonalnych, czy Teatr Poezji "Phoenix". W Domu 

Kultury, w latach 80. przekształconym w instytucję miejską, 

rozrywkę zapewniało Kino Gabinet, a dla osób wrażliwych na 

sztukę otwierano kolejne wystawy w Galerii MDK. Przy placówce 

działał szereg zespołów tanecznych, spośród których aktywną 

pracą wyróżniają się także dziś Zespół Pieśni i Tańca "Łańcut" 

i "Mały Łańcut", Zespół Taneczny Rytm, czy Zespół Tańca 

Estradowego Ekrol. 

Od lat, wspólnie z Urzędem Miasta, MDK organizuje obchody 

Dni Miasta Łańcuta, a od 2011 prowadzi miejską telewizję 

Fot. arch. „Nauczanie przez działanie”
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internetową TV Łańcut, której cotygodniowe programy 

informacyjne przybliżają mieszkańcom wydarzenia z życia ich 

małej ojczyzny. Od dwóch lat w strukturach MDKu aktywnie 

działa także Podkarpacka Agencja Turystyczna, która w bieżącym 

roku  została wyróżniona trzygwiazdkowym Certyfikatem 

Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

O tych i wielu innych formach działalności przypominano 

podczas jubileuszowego koncertu 13 października. Odbył się on 

w ramach XXXVIII Łańcuckiej Jesieni Kulturalnej, której 

program zapewnił mieszkańcom szeroki wybór imprez. W dniach 

od 11 października do 10 listopada MDK zapraszał na takie 

wydarzenia jak: III Wystawa Rzeźbiarzy i Twórców z Łańcuta 

i okolic, jazzowy koncert Krzysztofa Pumy Piaseckiego wraz 

z Łukaszem Gorczycą i zespołem "Funky Flow", spektakl 

teatralny "Garbus" w wykonaniu strzyżowskiej grupy Prima 

Aprilis, koncert w ramach Łańcuckich Wieczorów Muzyki 

w Kościele Farnym oraz spotkanie z Renatą Radomską, autorką 

książki "Autyzm bez Łez". 

Katarzyna Pilch

Fot. E. Soński, Koncert Jubileuszowy

Fot. E. Soński, Spotkanie z  Renatą Radomską

Fot. E. Soński, Spektakl teatralny „Garbus”

Fot. E. Soński, Koncert zespołu „Funky Flow”Fot. E. Soński, III Wystawa Rzeźbiarzy i Twórców z Łańcuta i okolic
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W minionych miesiącach Galeria Miejskiego Domu Kultury 
obfitowała w wystawy prezentujące różnorodne dziedziny sztuki, 
od malarstwa i rzeźby, poprzez fotografię, po ręcznie wykuwane 
miecze. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się otwarta w październiku 

Wystawa Rzeźby Twórców z Łańcuta i Okolic, która została 

zorganizowana już po raz trzeci. 16 artystów w większości 

p rezentowało  p ięknie  wykonane  drewniane  rzeźby 

i płaskorzeźby, ale w ekspozycji można było znaleźć także miecze 

samurajskie Krzysztofa Panasa, abstrakcyjne formy Adama 

Opałki czy kamienne głowy autorstwa Barbary Skałbani. Artyści 

w swoich pracach poruszali tematykę religijną, motyw rodziny, 

kobiecości, czy przemijania człowieka.

Równie zróżnicowaną tematykę dzieł zaprezentowała odbiorcom 

autorka wystawy indywidualnej, którą w Galerii MDK oglądać 

można było z kolei we wrześniu. Wiktoria Dubowik, artystka ze 

Lwowa, prowadziła zwiedzających od pejzaży swojego 

rodzinnego miasta - starych uliczek i podwórek, poprzez motywy 

kwiatowe czerpane z natury, do motywów religijnych 

i historycznych. Tym co szczególnie przykuwało uwagę była 

technika wykonania prac, a mianowicie malarska metoda batiku, 

polegająca na malowaniu obrazów na delikatnym, jedwabnym 

podkładzie. 

Jednodniową wystawę poświęconą osobie płk. Ryszarda 

Kuklińskiego w dniu Święta Wojska Polskiego zaprezentował 

mieszkańcom miasta Filip Frąckowiak – dyrektor Izby Pamięci 

Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie.

W ostatnich tygodniach w murach MDK prezentowane były 

z kolei prace plastyczne i fotograficzne uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Przeworsku. Pięknie wykonane ceramiki, 

rzeźby, czy prace malarskie to efekt pleneru malarsko-

fotograficznego.

                                                                              Katarzyna Pilch

Instruktorzy oraz zespół  Rytm z MDK w Łańcucie tradycyjnie 

przygotowali dla najmłodszych wyjątkowe mikołajkowe 

widowisko. 6 grudnia wszystkie chętne dzieci  mogły przenieść 

się na chwilę w zaczarowany świat bajki. Przedstawienie 

inspirowane historią Kopciuszka spotkało się z ciepłym 

przyjęciem ze strony rodziców i ogromną radością dzieci. 

Spektakl  w godzinach przedpołudniowych obejrzeli 

wychowankowie łańcuckich przedszkoli, a w odsłonie wieczornej 

pozostałe dzieci wraz z rodzicami. Maluchy z zapartym tchem 

oglądały przygotowania do wielkiego Balu, podczas którego 

Królewicz miał wybrać sobie żonę, spotkanie Kopciuszka z Dobrą 

Wróżką i poszukiwania pięknej damy, która o północy zgubiła 

pantofelek. Barwne widowisko z piękną scenografią i strojami 

stały się oprawą dla historii z mądrym morałem, w której finale, 

jak na 6 grudnia przystało, do wszystkich zgromadzonych dzieci 

przybył długo oczekiwany staruszek z białą brodą. Mikołaj 

wręczył dzieciom prezenty przywiezione ze sobą z dalekiej 

północy. Teraz liczymy na to, że znów wróci do nas za rok.

                                                                              Katarzyna Pilch

Fot. E. Soński, Św. Mikołaj w MDK

Fot. E. Soński, Prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Fot. E. Soński, Wernisaż wystawy

Fot. E. Soński, Batik W. Dubowik
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przez najbliższe miesiące będą poznawali najważniejsze wydziały 

uczelni w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród 

nich znalazło się przeszło sto dzieci i młodzieży z Łańcuta. Trzy 

grupy łańcuckie powstały dzięki zawiązaniu współpracy 

Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie z Uniwersytetem. Nabór 

prowadzony do połowy września dał wszystkim chętnym 

z naszego miasta i okolic w wieku od 7 do 15 lat możliwość 

uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez uczelnię, 

a dofinansowanie z MDKu zapewniło im w tym roku 

akademickim darmową naukę.

Celem MUR-u jest w ciekawy i przystępny dla dzieci sposób 

poszerzać ich wiedzę i umiejętności. Zajęcia odbywające się raz 

w miesiącu na różnych wydziałach uniwersytetu to nauka 

prowadzona przede wszystkim poprzez zabawę i doświadczenie. 

Przez najbliższy rok kadra naukowa wykorzystując bazę 

edukacyjną uczelni będzie starała się zaspokoić ciekawość 

poznawczą dzieci, której często nie może zapewnić nauka 

w szkolnej ławce.

O szczegóły dotyczące nauki młodych łańcucian na rzeszowskiej 

uczelni zapytaliśmy dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

w Łańcucie:

Redaktor: Panie Dyrektorze, kto zainicjował utworzenie grupy 

ł a ń c u c k i e j  M a ł e g o 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

i co było głównym motywem jej 

powstania?

W  d n i u  1 0  c z e r w c a  b r. 

w Miejskim Domu Kultury 

w  Ł a ń c u c i e  g o ś c i l i 

przedstawiciele Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, którzy spotkali 

się z uczniami łańcuckich szkół 

g i m n a z j a l n y c h  a b y 

z a p r e z e n t o w a ć  i m  s w o j ą  o f e r t ę  n a u k o w ą 

i zachęcić do przyszłej edukacji w swojej placówce. W Miejskim 

Domu Kultury działa już Uniwersytet Trzeciego Wieku skierowany 

dla seniorów. Zainspirowało mnie to do zachęcenia młodszych 

przedstawicieli społeczeństwa – uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów z Łańcuta i okolic o skorzystania z możliwości 

uczestnictwa w uniwersyteckiej ofercie edukacyjnej.

R: Kandydaci na studentów MUR byli poddani losowaniu, bo 

ilość chętnych przekroczyła możliwości uczelni. Nie dotyczyło to 

jednak grupy dzieci z Łańcuta, jak to możliwe?

Po rozmowach przeprowadzonych z prorektorem ds. studenckich 

UR dr. hab. prof. Wojciechem Walatem oraz dr Renatą Jurasińką – 

pełnomocnikiem rektora ds. organizacji MUR, postanowiono iż 

w zajęciach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego wezmą udział 

trzy grupy zwane odtąd „Łańcuckimi Grupami MUR" łącznie 

liczące 103 słuchaczy. Losowanie nie dotyczyło ich ponieważ 

Miejski Dom Kultury w Łańcucie w roku akademickim 2013/2014 

dofinansowuje udział w wykładach, umożliwiając naukę 

wszystkim chętnym. 

R :  Jak wyglądać będą zajęcia Małego Uniwersytetu  

Rzeszowskiego podczas całego roku akademickiego? Mali 

studenci otrzymali indeksy, ale domyślamy się że nie czekają na 

nich egzaminy i kolokwia.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty, na różnych 

wydziałach uczelni. Studenci podzieleni są na trzy grupy wiekowe: 

I to 1-3 klasy szkoły podstawowej, II – 4-6 klasy również szkoły 

podstawowej, grupy III to uczniowie gimnazjum. Czas i tematyka 

wykładów dostosowane są do wieku słuchaczy. Zaliczenie roku nie 

będzie odbywało się na podstawie egzaminów, a jedynie wpisów 

potwierdzających sumienne uczestnictwo studentów. Uwiecznione 

zostanie ono dyplomem. 

R: To pierwszy rok funkcjonowania MUR-u. Czy możemy 

spodziewać się, że ta forma edukacji dla najmłodszych będzie 

kontynuowana w przyszłych latach, a Miejski Dom Kultury wciąż 

będzie sprawował patronat nad łańcucką grupą?

Miejski Dom Kultury będzie popularyzował i promował ten rodzaj 

edukacji dzieci i młodzieży w następnych latach. Pieczę nad 

Małym Uniwersytetem będziemy sprawować nadal w zakresie 

organizacyjnym, ale jedynie w tym roku akademickim nauka 

zostanie całkowicie sfinansowana z naszego budżetu.

1 9  p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 3  r . 

Uniwersytet Rzeszowski powitał 

w swoich progach najmłodszych 

studentów. Uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych 

Fot. K. Pilch, Inauguracja roku MUR
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Działająca przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie 
Podkarpacka Agencja Turystyczna otrzymała w dniu 
9 października Certyfikat Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej.

Trzygwiazdkowy certyfikat (w czterostopniowej skali) został 

wręczony na ręce dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

w Łańcucie, Andrzeja Piechowskiego i pracownika PATu, 

Katarzyny Sokolik podczas spotkania zorganizowanego przez 

Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). To 

wspaniałe podsumowanie naszej dwuletniej działalności – 

podkreślała w wywiadzie dla TV Łańcut Katarzyna Sokolik. 

Łańcucki PAT działa w strukturach MDKu od października 2011 

roku, prowadząc w budynku Maneżu Punkt Informacji 

Turystycznej. Jest to w tym roku jedyna instytucja w regionie 

odznaczona Certyfikatem Polskiego Systemu Informacji 

Turystycznej. Ogólnopolski proces certyfikacji informacji 

turystycznej realizowany jest przez Polską Organizację 

Turystyczną od 2010 roku. Jego celem jest zapewnienie 

odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji 

turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych 

jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym.

Katarzyna Pilch

Ostatnie miesiące to czas dużej aktywności działającego przy 

Miejskim Domu Kultury Zespołu Pieśni i Tańca „Łańcut". Grupa 

uświetnia miejskie imprezy, występuje w powiecie i poza jego 

granicami, wzbogaca gminne jarmarki, jubileusze i święta, jak 

np. XX lecie Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie czy Gminno-

Dekanalne Święto Plonów w Korniaktowie.

Członkowie dorosłej grupy ZPiT „Łańcut" w dniach 15 – 22 

sierpnia gościli także w Macedonii, biorąc udział w VI 

Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Ohridzkie 

Fale". Przyjazne nastawienie mieszkańców i ich zachwyt na widok 

tańców i strojów naszego zespołu oraz integracja z zespołami 

z Europy i nie tylko, sprawiały, że pobyt na festiwalu pozostanie 

niezapomnianym wspomnieniem. Barwny korowód zespołów 

paradujący ulicami zabytkowego Ohrid wyglądał jak z bajki, 

zwłaszcza wieczorem na promenadzie położonej wzdłuż brzegu 

jeziora ohridzkiego.- tak pobyt zespołu w Macedonii wspomina 

członek grupy Adam Opałka. 

We wrześniu br. kapela ludowa towarzysząca występom ZPiT 

Łańcut została uszczuplona o dwie skrzypaczki. W związku z tym 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Łańcut" 

ogłasza nabór na nowych członków grupy. Poszukuje osób z pasją 

w każdym wieku, lubiących muzykę ludową i grających na 

skrzypcach. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 18:00 

w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, w sali nr 1.

Kontakt pod nr tel. 600 289 186. Zachęcamy do zgłoszeń!

                                                                              Katarzyna Pilch

Fot. K. Pilch, Trzygwiazdkowy CertyfikatFot. E. Soński, Siedziba PAT w Maneżu

Fot. arch. Członkowie ZPiT „Łańcut”
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W dniach 18-22 września 2013 roku Ekrol już po raz 13 odwiedził 

zaprzyjaźnione węgierskie miasto Baktaloranthaza. Tym razem 

tancerze mieli przyjemność zaprezentować się podczas obchodów 

XX rocznicy nadania praw miejskich. Z racji tak doniosłego 

święta zespołowi towarzyszyła delegacja naszego miasta 

z Burmistrzem Miasta Łańcuta Stanisławem Gwizdakiem na 

czele.

Był to szczególny wyjazd dla Ekrolu, ponieważ  panu Czesławowi 

Pantule, założycielowi i długoletniemu prowadzącemu zespół, 

został przyznany medal "Zasłużony dla Miasta Baktaloranthazy". 

To pierwsze takie wyróżnienie dla osoby nie będącej obywatelem 

tego miasta. Cała grupa Ekrolu utożsamia się z wyróżnieniem, 

które otrzymał ich wychowawca. Tancerze jak i prowadzące są 

dumne i wdzięczne, gdyż to właśnie dzięki panu Czesławowi 

doszło do podpisania umowy partnerskiej z miastem w 2000 roku.

Węgierską uroczystość obok Ekrolu uświetniał również chór 

Camerata z Soniny. Podczas jego koncertu Burmistrz Miasta 

Łańcuta, Stanisław Gwizdak, złożył podziękowania za wieloletnią 

i owocną współpracę oraz gratulował obchodów tak wzniosłego 

święta. Z tej okazji złożył na ręce Burmistrza Miasta 

Baktaloranthazy prezent w postaci rzeźbionego herbu Łańcuta.  

Karina Guzek

Fot. K. Michna, Wystąpienie Burmistrza Miasta Łańcuta

Fot. arch. Zespół „Ekrol”

Fot. E. Soński, Uczestnicy i organizatorzy warsztatów
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Humań i Łańcut to miasta od lat utrzymujące żywe kontakty na 

płaszczyźnie kulturalnej i społecznej. Od 2004 roku łączy je 

umowa o współpracy czyniąca je miastami partnerskimi. 

Utrzymywanie żywych kontaktów pomiędzy władzami tych 

dwóch ośrodków, delegacje i wyjazdy zespołów artystycznych, 

wymiana doświadczeń m.in. w dziedzinie kultury sprawiają że 

z roku na rok formy współpracy między Humaniem i Łańcutem 

coraz bardziej się pogłębiają i od szczebla władz miejskich 

przechodzą do jednostek dalszych. 

Wyrazem tego stała się wizyta prof. Igora Krywoszeja w Miejskim 

Domu Kultury w Łańcucie, podczas której podpisana została 

umowa o współpracy pomiędzy MDK reprezentowanym 

przez dyrektora Andrzeja Piechowskiego a Polskim Centrum 

Kulturalno Oświatowym Państwowego Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Humaniu w osobie jego dyrektora Igora 

Krywoszeja. Porozumienie to obejmuje m.in. organizowanie 

festiwali twórczych i wystaw specjalistycznych, zaznajamianie 

mieszkańców miast partnerskich z dorobkiem kulturalnym obu 

krajów i przeprowadzanie polsko-ukraińskich konferencji 

kulturalnych. Podpisując umowę dyrektorowie obu placówek już 

zapowiedzieli zamiar aktywnego włączenia kolejnych jednostek 

w tę współpracę, m.in. łańcuckich szkół.  

Listopadowa wizyta prof. Krywoszeji stała się też okazją do 

spotkania z uczniami łańcuckich szkół i słuchaczami ŁUTW 

poświęconego historii regionu Humańszczyzny, od czasów 

najdawniejszych po XXI wiek, a także jego związkom 

z Łańcutem. Profesor zaprezentował także wystawę fotokopii 

XIX-wiecznych dokumentów poświęconych przebiegowi 

Powstania Styczniowego na terenie Humańszczyzny.                                                

                                                                              Katarzyna Pilch

                                                       

 W dniu 24 listopada odbyły się uroczystości z okazji Dnia Seniora 

w restauracji „Panorama" zorganizowane przez Klub Seniora 

działający przy filii MDK Łańcut -Podzwierzyniec. Dzień Seniora 

to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, 

którzy pamiętają uroki lat oraz dekad ubiegłego wieku. 

Uroczystości rozpoczęły się powitaniem gości. Burmistrz Miasta 

Łańcuta Stanisław Gwizdak złożył seniorom najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i radości. Na ręce naszej drogiej seniorki Joanny 

Przepióra złożył symboliczny bukiet kwiatów z życzeniami dla 

zaproszonych gości, a wszyscy wspólnie odśpiewali „sto lat". 

W części artystycznej udział wzięła kapela ludowa „Wolanie” 

z Woli Małej, porywając swym występem całą salę do wspólnego 

śpiewu i zabawy. Przy poczęstunku i muzyce seniorzy mogli miło 

spędzić czas. Były wspólne pogawędki przy stole oraz śpiewanie 

pieśni biesiadnych. Radość ze wspólnego przebywania widoczna 

była wśród wszystkich.                                                      

                                                                               Dorota Chudzik

Fot. E. Soński, Zawiązanie współpracy

Fot. E. Soński, Życzenia dla Seniorów

Dzięki finansowej pomocy Burmistrza Miasta Łańcuta, ciekawą 

publikację przygotował w ostatnim czasie Miejski Dom
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Drużyna PTG Sokół Łańcut gra nieprzerwanie w I lidze męskiej 

od sezonu 2004/2005, będąc tym samym najdłużej grającym 

zespołem w I lidze. Trenerem drużyny od 21 lat jest Dariusz 

Kaszowski – najlepszy trener I ligi w ocenie PZKosz w sezonie 

2011/2012, zaś Prezesem Klubu jest Paweł Gołofit

W obecnym sezonie drużyna gra w składzie:
Balawender Jacek, Buszta Patryk, Dubiel Bartosz, Fortuna 
Tomasz, Jeger Piotr, Klima Maciej, Baran Michał, Gawrzydek 
Kamil, Pieloch Damian, Czerwonka Bartosz, Młynarski Kacper, 
Inglot Adrian, Fryń Bartosz, Pacocha Łukasz

28 września nasza drużyna rozpoczęła nowy sezon na 
pierwszoligowych parkietach. Celem zespołu jest zajęcie miejsca 
w pierwszej ósemce rozgrywek ligowych co zapewniło by udział 
w play-off i walkę o awans do ekstraklasy. Zadanie to będzie 
bardzo ciężkie do zrealizowania ponieważ według fachowców 
liga w tym roku jest najsilniejsza w historii tych rozgrywek 
i bardzo wyrównana.
Wszystkie mecze o mistrzostwo I ligi rozgrywane są w hali 
sportowej MOSiR ul. Armii Krajowej 57 w soboty o godzinie 
17.30. Ceny biletów: normalny 10 zł, ulgowy 5zł. 

Mecze rozgrywane w hali MOSiR w rundzie zasadniczej

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łańcucie oprócz 

drużyny seniorów występujących w I lidze szkoli także dzieci 

i młodzież w trzech kategoriach: o wejście do II ligi,  kadetów oraz  

dzieci ze szkoły podstawowej. Obie grupy biorą udział 

w rozgrywkach woj. podkarpackiego i lubelskiego rywalizując 

z rówieśnikami z takich miast jak Stalowa Wola, Tarnobrzeg, czy 

Przeworsk. 

W sezonie 2013/2014 PTG Sokół Łańcut zgłosił do rozgrywek II 

drużynę reprezentującą klub w rozgrywkach wejście do II Ligi. 

Drużyna II zespołu w składzie: Balawender Jacek, Buszta Patryk, 

Cisek Daniel, Czerwonka Bartłomiej, Fryń Bartosz, Inglot Adrian, 

Jeger Piotr, Kamieniecki Jacek, Łącz Michał, Łyko Radosław, 

Skrobacz Jakub, Styrnik Rafał, Tkacz Dominik, Golenia 

Arkadiusz, Domino Przemysław, Telesz Tomasz, Misiąg Jakub 

trenowana jest przez Michała Barana. Obecnie drużyna zajmuje 

V miejsce w grupie podkarpacko-lubelskiej

Drużyna kadetów w składzie: Balawender Michał, Błachowicz-
kiełb Jakub, Daszkiewicz Michał, Długosz Kacper, Golenia 
Arkadiusz, Haber Damian, Inglot Kacper, Kazimirowicz Michał, 
Kindlik Karol, Mac Aleksander, Marszał Szymon, Preisner 
Maksymilian, Skrobacz Jakub, Tkacz Dawid, Tkacz�Dominik, 
Ulman Adrian, Wojak Bartosz trenuje pod okiem Łukasza 
Bieleckiego. Obecnie drużyna zajmuje III miejsce w tabeli 
podkarpackiej.

Po rocznej przerwie drużyna seniorska Stali 
Łańcut została reaktywowana. Zawodnicy 
rozpoczęli rozgrywki w grupie III Klasy B 
podokręgu  Rzeszów .  Trenerem zos ta ł 
wychowanek Łańcuckiego Klubu Stal Łańcut mgr 
wychowania fizycznego Mirosław Rzeszótko. 

Funkcję kierownika sprawuje Mateusz Soska.

Po zakończeniu rundy jesiennej poprosiliśmy trenera o kilka słów

Podsumowując rundę wiosenną można stwierdzić, że rozgrywki na 
każdym szczeblu z roku na rok podnoszą poziom. W składzie 
wystąpili w większości wychowankowie Stali i miejscowi chłopcy. 
Do drużyny udało się zachęcić kilku zawodników „ze starej 
gwardii”. Na pewno wszyscy liczyliśmy na wyższe miejsce, jednak 
okazało się, że drużyna potrzebuje jeszcze czasu. Z różnych 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Wydarzenia sportowe

grudzień 57/201336

powodów w niektórych meczach nie miałem do dyspozycji 
wszystkich najlepszych zawodników. Podczas  jedenastu meczy 
wygraliśmy raz: remisując sześć razy i cztery razy przegrywając. 
W spotkaniach remisowych zabrakło tylko trochę szczęścia. 
Pierwszy etap już za nami. Z grupy ponad 25 osobowej 
wyselekcjonowany został trzon zespołu. Chcielibyśmy jeszcze 
wzmocnić kilka pozycji. Powoli będą wprowadzani juniorzy, 
zresztą już w tej rundzie pod koniec zaczęli dostawać szansę 
chłopcy z rocznika 95-97. Na pewno w przyszłej rundzie dojdzie 
jeszcze kilku nowych. Z dużym optymizmem patrzę na przyszły 
sezon, myślę, że jeśli dobrze wykorzystamy zimowy czas, na efekty 
nie będziemy musieli długo czekać  – podsumował Mirosław 
Rzeszótko

KADRA ŁKS STAL ŁAŃCUT

 Marek Radecki (89), Maciej Tajchman (95), Michał Bramkarze:

Inglot (96)

Robert Możdżeń (77), Zbigniew Peszek (79), Adam Obrońcy: 

Naróg (82), Krzysztof Borowiak (83), Łukasz Mielcarek (91), 

Alan Brzuszek (92), Rafał Baran (92), Kamil Kapela (95), Piotr 

Piekarz (95). 

 Sebastian Sowa (80), Paweł Młynarczyk (82), Pomocnicy:

Krzysztof Duhl (82), Damian Łysik (84), Darek Liszka (87), 

Rafał Kostewicz (89), Piotr Staszewski (89), Stopyra Damian 

(90), Piotr Pomykała (90), Witek Bartosz (92), Mateusz Szwed 

(93), Piotr Płonka (94), Adrian Wrona (94), Konrad Lew (95), 

Marek Barnat (96).

Dobiesław Nowak (80)+, Dawid Łysik (91), Napastnicy: 

JakubLichota (94), Przemysław Wos (95), Bartłomiej Chmiel 

(97).

Wywiad z Prezesem ŁKS STAL ŁAŃCUT Leszkiem Lizakiem

1. Dlaczego została wycofana drużyna seniorów ŁKS STAL 

ŁAŃCUT? 

Bezpośrednim powodem wycofania drużyny seniorskiej były 

zaistniałe w maju 2012 r. poważne problemy finansowe. Drugim 

powodem był brak kadry. Nie mieliśmy na tylu swoich 

wychowanków, żeby skompletować skład. Postawiliśmy więc na 

młodzież, zgłosiliśmy dwie drużyny juniorów do ligi okręgowej 

i dwie drużyny trampkarzy do ligi podkarpackiej. 

2. Skąd pomysł na reaktywację drużyny i kto pomógł w jej 

realizacji?

Już podczas wycofywania drużyny wiedzieliśmy, że za rok 

będziemy chcieli reaktywować drużynę seniorską. Po rozmowach 

z Mirkiem Rzeszótko - wychowankiem naszego klubu, wspólnie 

ustaliliśmy, że to on podejmie się odbudowy pierwszej drużyny. 

Decyzji tej przychylny był również dyrektor MOSiR Jerzy Hałka. 

Do reaktywacji doszło także dzięki wszystkim naszym 

zawodnikom, na czele z kapitanem drużyny Robertem 

Możdżeniem. Swój wkład wnieśli również członkowie zarządu 

i komisji rewizyjnej.

3. Drużyna opiera się na zawodnikach z Łańcuta, czy są w niej 

osoby spoza miasta? Czy są to osoby, które już wcześniej grały 

w stali czy debiutanci?

Drużyna seniorska opiera się głównie na wychowankach 

z Łańcuta, zresztą naszym celem było postawienie na chłopaków 

z Łańcuta i okolic. Zawodnikiem ściągniętym spoza miasta jest 

wychowanek Resovii Rzeszów Paweł Młynarczyk, który już 

wcześniej występował w naszym klubie, przyczyniając się do 

awansu w 2010 roku. teraz jest jednym z nas. Bramkarz Marek 

Radecki, który  poprzednio grał w klubie Korona Truchle, 

przeprowadził się do Łańcuta. Debiutanci to Darek Liszka, który 

wcześniej stał na bramce, a po stracie ręki w Afganistanie gra 

obecnie w polu, oraz Przemysław Woś, Konrad Lew i Mateusz 

Stafa. 

4. Jak układa się współpraca z władzami miasta i jakimi 

środkami dysponujecie ?

Współpraca z Burmistrzami Miasta Łańcuta układa się dobrze, 

środki finansowe o które prosimy, w miarę możliwości 

otrzymujemy. Cały czas pracujemy nad pozyskaniem nowych 

sponsorów. Lokalni przedsiębiorcy wspierają nas różnymi 

kwotami, jednak strategicznego sponsora nie posiadamy. Dlatego 

chciałbym w tym miejscu zaprosić do wsparcia drużyny 

seniorskiej jak i drużyn młodzieżowych, których na dzień 

dzisiejszy posiadamy pięć.

                          Prezes ŁKS STAL ŁAŃCUT Leszek Lizak

Fot. arch. Drużyna ŁKS Stal Łańcut
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