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Kolejny rok szkolny 2013/2014 dobiegł końca. Jesteśmy bardzo 
dumni z wyników osiągniętych przez uczniów łańcuckich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Wysokie wyniki zarówno 
sprawdzianu szóstoklasistów jak i egzaminu gimnazjalnego 
świadczą o tym, że edukacja w naszych szkołach jest na bardzo 
wysokim poziomie. Napawa to wielką satysfakcją i optymizmem. 
Jednocześnie jest dowodem na to, że nauczyciele pracujący 
w łańcuckich placówkach oświatowych wkładają w swoją pracę 
cały ogrom nie tylko zaangażowania, ale i serca. Znakomicie 
włączają się w proces dydaktyczny przygotowując uczniów do 
dalszej edukacji. Dlatego w tym miejscu składam serdeczne 
podziękowania nauczycielom, pedagogom i wszystkim, którzy są 
zaangażowani w tę wielką i trudną pracę dydaktyczną.

Minęła już pierwsza połowa roku, a więc i większość zadań 
przewidzianych na ten rok wynikających z przyjętego budżetu 
miasta jest już w trakcie realizacji. Trwają remonty i przebudowy 
dróg a kolejne inwestycje wkrótce zostaną rozpoczęte. Myślę, że 
w niedługim czasie utrudnienia spowodowane remontem 
i przebudową ulicy Zielonej i Szenwalda zakończą się, 
a mieszkańcy będą mogli w bardziej komfortowych warunkach 
dojechać do swoich nieruchomości. Przy okazji remontu ulicy 
Zielonej zmodernizowana została sieć wodociągowo-
kanalizacyjna, co pozwoli na wyeliminowanie wielu awarii w tej 
części miasta oraz ubytku tak cennej wody.
Wreszcie mieszkańcy ulicy Mościckiego doczekają się ukończenia 
budowy chodnika przy drodze, znajdującej się w gestii Marszała 
Województwa Podkarpackiego. Miasto Łańcut wesprze tę 
inwestycję kwotą 150 tys. zł a w ramach zadań własnych wykona 
oświetlenie uliczne za kwotę 75 tys. zł.
Z wielkim trudem udało się nam doprowadzić do końca inwestycję 
jaką był remont sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego. 
Dodatkowo planowane zainstalowanie hydroforni kontenerowej 
podłączonej do wodociągu spowoduje podniesienie ciśnienia 
wody w tej części miasta.W niedługim czasie zostanie również 
zrealizowane zadanie polegające na modernizacji oświetlenia 
ulicznego oraz sieci zasilającej gospodarstwa domowe przy tej 
ulicy. Dzięki mobilizacji Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i lepszej współpracy z Miastem być może nastąpi 
dokończenie projektu tej drogi. Niepokoi mnie fakt, że okres 
projektowania, który nie jest zależny od Miasta, trwa tak długo. 
Jesteśmy po konsultacjach z dyrekcją Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i mamy nadzieję, że projekt którego koszty 
ponosimy my, choć jego sfinansowanie nie leży w naszej gestii, uda 
się przygotować jeszcze w tym roku.
Na przestrzeni ostatnich lat zmodernizowaliśmy wiele placówek 
oświatowo-wychowawczych i wybudowaliśmy kilka placów 
zabaw. Warunki do pracy w łańcuckich szkołach, jak i ich wygląd 
uległy wyraźnej poprawie. Ukończona została trwająca rok 
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Kościuszki. Miasto na ten cel przeznaczyło 2,7 mln zł. Oprócz 
ocieplenia budynku, wymiany ogrzewania, stolarki okiennej oraz 
remontu dachu, wykonano również przebudowę przyłącza, 
wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej. 
Dobiegająca końca rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni 
Ścieków w Woli Dalszej stanowi gwarancję dla prowadzenia przez 

Miasto i otaczające je gminy wydajnej i ekologicznej gospodarki 
ściekowej, nowoczesnej i zgodnej z normami unijnymi. Dzięki 
temu, że inwestycja o wartość prawie 40 mln zł prowadzona jest 
przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., budżet Miasta nie 
jest obciążony jej kosztami i może realizować inne istotne dla 
mieszkańców zadania.
Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że na terenie naszego 
miasta uruchomiono Podstrefę Łańcut wchodzącą w skład 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. 
W miesiącu czerwcu pierwszych sześciu przedsiębiorców 
otrzymało zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie. 
Informacja cieszy tym bardziej, że inwestorzy jacy wejdą 
w struktury Podstrefy Łańcut to firmy z regionu łańcuckiego - 
lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować blisko 40 mln zł, 
tworząc w najbliższych latach ponad 200 nowych miejsc pracy.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania aktualizacji Strategii 
Rozwoju oraz Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na 
lata 2015-2020. Szczerze zachęcam mieszkańców Łańcuta do 
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu tych dokumentów. Swoje 
propozycje mogą Państwo przesyłać lub złożyć w Urzędzie Miasta 
(szczegóły znajdują się w dalszej części biuletynu oraz na stronie 
www.lancut.pl). Chcemy aby obrany kierunek, w jakim ma 
zmierzać Łańcut był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, 
a jednocześnie jak najlepiej przygotował nas do nowego rozdania 
finansowego Unii Europejskiej na lata 2015-2020.

                                                       Stanisław Gwizdak 
                                                 Burmistrz Miasta Łańcuta

Fot. E. Soński, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak
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Z obrad Rady Miasta
Łańcuta

XXXVI Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Na XXXVI Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Miasta na rok 2014
Niniejszą uchwałą Rada Miasta Łańcuta wyraziła zgodę na 
dokonanie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2014 
dotyczących zwiększenia wydatków między innymi na:
- przebudowę chodnika przy ulicy Kasprowicza i Chopina,
- przebudowę ulicy Matejki,
- projekt przebudowy ulic: Składowej, Bocznej Kasprowicza, 
Piekarskiej i Dąbrowskiego,
- projekt budowy drogi łączącej ulicę Potockich z ulicą Górne,
-opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem 
do przyległych ulic,
-wykup gruntów pod przebudowę ulicy Szenwalda oraz 
przepompownię przy ulicy Reymonta,
- monitoring miasta.
   
Uchwała Nr XXXVI/272/2014 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Łańcuta 
Rada Miasta wyraziła zgodę na dokonanie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta Łańcuta wynikających ze zmian 
planu budżetu Miasta Łańcuta. 

Uchwała Nr XXXVI/273/2014 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego 
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla 
Województwa Podkarpackiego w formie wykonania 
dokumentacji projektowej, na realizację zadania publicznego, 
dotyczącego projektu „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 877 z magistralą kolejową E-30 
w Łańcucie – usprawnienie komunikacji między węzłem Łańcut 
na autostradzie w Woli Małej a drogą krajową nr 4". 

Uchwała Nr XXXVI/274/2014 w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miasta Łańcuta o udzieleniu pomocy finansowej dla 
Województwa Podkarpackiego 
Powyższą uchwałą Rada Miasta dokonała zmian w uchwale 
Nr XXXIII/258/2013 zwiększając zaangażowanie środków 
finansowych Miasta Łańcuta na udzielenie pomocy finansowej 
dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 
Nr 877 ul. Mościckiego Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary 
w Łańcucie w zakresie budowy chodnika i odwodnienia jezdni 
w obrębie istniejącego pasa drogowego w km 45+268 - 45+644".

Uchwała Nr XXXVI/275/2014 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 
W celu wspólnej realizacji projektu pn. „Opracowanie 
dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego" dofinansowanego z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013, Rada Miasta udzieliła Gminie 
Miasto Rzeszów dotacji w kwocie 6 267,00 zł. Dotacja celowa 
przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego przypadającego 
na Gminę Miasto Łańcut w roku 2014. 
W ramach niniejszego projektu opracowanych zostanie 
6 dokumentów strategicznych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, a są to:

 Strategia ochrony powietrza Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego,

 Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego,

 Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności 
gospodarcze j  na  te renie  Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego,

 Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego,

 Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań 
technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych 
z terenu  Rzeszowskiego  Obszaru Funkcjonalnego,

 Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-
ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uchwała Nr XXXVI/276/2014 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka  
z o.o.  w  Łańcucie,  ul.  Traugutta  20
Rada Miasta wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału 
zakładowego Łańcuckiego  Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. 
w Łańcucie ul. Traugutta 20 o wartość nakładów inwestycyjnych 
poniesionych przez Miasto Łańcut na budowę urządzeń sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych i pokrycie udziałów aportem 
w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Uchwała Nr XXXVI/277/2014 w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2014
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
pochodzącym z terenu Miasta Łańcuta Rada Miasta uchwaliła 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2014. 
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym 
dokumencie działań przyczyni się do zapewnienia dostatecznej 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wdrożenie pozwoli 
również na sprawowanie kontroli nad rozrodem bezdomnych  
zwierząt, a poprzez to na sukcesywne zmniejszanie ilości  
bezdomnych psów i kotów, poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców w szczególności przed pogryzieniem i chorobami 
odzwierzęcymi. Pozytywnie wpłynie również na utrzymanie  
czystości i porządku  w mieście. 

Uchwała Nr XXXVI/278/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynność Burmistrza Miasta Łańcuta
Niniejszą uchwałą Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę Pana 
Bogusława Dudka z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie 
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niereagowania burmistrza na źle wykonaną pielęgnację drzew na 
terenie osiedla 3 Maja, zarządzanego przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Łańcucie. 

Uchwała Nr XXXVI/279/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Rada Miasta wyrazi ła  zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz Powiatu Łańcuckiego nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej przez 
spółkę „Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o."

Uchwała Nr XXXVI/280/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
na nieruchomość położoną przy zbiegu ulic Sikorskiego 
i Kościuszki 
Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy na część nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łańcucie przy zbiegu ulic Sikorskiego 
i  Kościuszki  na  okres  30 la t  z  przeznaczeniem na 
zagospodarowanie  handlowo-usługowe.

Uchwała Nr XXXVI/281/2014 w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania.�
W związku z ogłoszonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami 
posłów do Parlamentu Europejskiego, Rada Miasta utworzyła 
2 odrębne obwody głosowania ustalając ich granice, numery 
i wyznaczając siedziby w:
- Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 72,
- Centrum Medyczne w Łańcucie, Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5

Uchwała Nr XXXVI/282/2014 w sprawie skierowania do 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta  
projektów uchwał
Powyższą uchwałą Rada skierowała do konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Łańcuta projekty uchwał 
w sprawach:

utworzenia jednostek pomocniczych  Łańcuta  

uchwalenia statutów osiedli 

Uchwała Nr XXXVI/283/2014 w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwałą Nr XXXVI/283/2014 Rada Miasta stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego JÓZEFA ZIAJKI w okręgu 
wyborczym nr 4 z listy nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość wskutek 
śmierci.

XXXVII Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 maja 2014 r.

Na XXXVII Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XXXVII/284/2014 w sprawie ustalenia dni i godzin 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla 
ludności na terenie miasta Łańcuta
Niniejszą uchwałą Rada Miasta ustaliła dni i godziny otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i zakładów usługowych we wszystkie dni 
tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00.00 
a 24.00.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 czerwca 2014 r.

Na XXXVIII Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące 
uchwały:

Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 w sprawie utworzenia jednostek 
pomocniczych Miasta Łańcuta
Niniejszą uchwałą Rada Miasta utworzyła na obszarze miasta 
Łańcuta pięć jednostek pomocniczych oraz nowych Rad 
Osiedlowych obejmujących:
1.osiedle „Śródmieście”,
2.osiedle „Wschód”,
3.osiedle „Południe”,
4.osiedle „Przedmieście –Grabskie”,
5.osiedle „Podzwierzyniec –Kąty”.
Nowy podział wejdzie w życie w nowej kadencji Rady Miasta 
Łańcuta na lata 2014-2018.

Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 w sprawie uchwalenia statutów 
osiedli
Uchwałą Nr XXXVIII/286/2014 Rada Miasta uchwaliła statuty, 
określające organizację i zakres działania osiedli. 

Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2013 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2013 
rok.

Absolutorium 
dla Burmistrza Miasta Łańcuta

Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta

Po zapoznaniu się z :
- sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2013 r., 
- sprawozdaniem finansowym miasta Łańcuta za rok 2013,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- informacją o stanie mienia miasta Łańcuta,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta,

Rada Miasta Łańcuta liczbą ośmiu głosów „za" udzieliła 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta z tytułu wykonania 
budżetu miasta za rok 2013. „Za" głosowali radni: Zdzisław Kluz, 
Krzysztof Szczepaniak, Jacek Bartman, Jadwiga Kuźniar, Tadeusz 
Dubiel, Jolanta Kluz-Zawadzka, Robert Grabowski oraz Paweł 
Kuźniar. Przeciwko byli: Wrzesław Żurawski, Jan Grabowski, 
Joanna Rupar, Monika Roman. Od głosu wstrzymali się: Andrzej 
Barnat oraz Robert Kochman. 
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Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 w sprawie ustalenia czasu, 
w którym przedszkola publiczne w Gminie Miasto Łańcut 
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz 
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki
Stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy o systemie 
oświaty, Rada Miasta ustaliła czas w którym przedszkola 
publiczne prowadzone przez gminę, zapewniają bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustaliła wysokość opłat za 
udzielane świadczenia po jego przekroczeniu. Uchwała 
wprowadza także zapis o całkowitym zwolnieniu z opłat za trzecie 
i kolejne dziecko z tej samej rodziny oraz za dzieci objęte 
kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono 
niepełnosprawność z uwagi na to, że rodzice (prawni 
opiekunowie) tych dzieci ponoszą zwiększony wysiłek związany 
z ich edukacją i rehabilitacją.

Uchwała Nr XXXVIII/290/2014 w sprawie nadania nazwy 
obszarowi tzw. „Księże Górki"   w mieście Łańcucie
Powyższą uchwałą Rada Miasta nadała obszarowi objętemu 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tzw. 
„Księże Górki" nazwę „Osiedle Jana Pawła II".

Uchwała Nr XXXVIII/291/2014 w sprawie nadania nazwy 
drodze gminnej w mieście Łańcucie
Powyższą uchwałą Rada Miasta nadała drodze łączącej ul. Rynek 
z  ul. Wałową nazwę „Łukasiewicza i Zeha".

Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 w sprawie wskazania miejsca 
wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 
drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-
Dylągówka-Szklary w m. Łańcut, ul. Mościckiego
W celu ułatwienia mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych 
przy ul. Mościckiego dostępu do centrum miasta, Rada Miasta 
wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na tzw. Wisielówce. 

Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 
Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Traugutta 20
Rada Miasta wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału 
zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka  
z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 o wartość prawa własności 
przekazanych nieruchomości oraz pokrycie udziałów aportem 
o wartości 191 651 zł. Nieruchomości te są niezbędne do 
prowadzenia przez Spółkę działalności  komunalnej 
w szczególności w zakresie doprowadzania wody i oczyszczania 
ścieków oraz gospodarki odpadami na terenie Miasta Łańcuta. 

Uchwała Nr XXXVIII/294/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym przy ul. Podzwierzyniec
Rada  Mias ta  wyraz i ł a  zgodę  na  oddan ie  w  t ryb ie 
bezprzetargowym Miejskiemu Domu Kultury w Łańcucie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Łańcucie 
przy ul. Podzwierzyniec tj.: 

działka o pow. 0.4027 ha zabudowana budynkiem Filii MDK 
wraz z przeniesieniem własności budynku oraz innych budowli 

usytuowanych na tej działce,

 działka o pow. 1.0155 ha wraz z przeniesieniem własności 
budowli usytuowanych na tej działce.

Uchwała Nr XXXVIII/295/2014 w sprawie aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łańcuta oraz aktualności planów miejscowych
Po zapoznaniu się z wynikami analizy przydatności miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, jako instrumentów 
prawnych sterowania gospodarką przestrzenną oraz aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łańcuta, Rada Miasta stwierdziła stopień 
i c h  a k t u a l n o ś c i  w  ś w i e t l e  z m i a n  z a c h o d z ą c y c h 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łańcuta w latach 
2010-2013.

Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 w sprawie ustalenia dla terenu 
miasta Łańcuta l iczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Rada Miasta utrzymała dotychczasową liczbę punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) na 
terenie Łańcuta, stwarzając możliwość do spożycia go w miejscu, 
jak i poza miejscem sprzedaży. 

Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 w sprawie upoważnienia 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
Uchwałą Nr XXXVIII/297/2014 Rada Miasta upoważniła 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 
do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania 
decyzji w sprawach odmowy wydania Karty Dużej Rodziny.

Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta Łańcuta na rok 2014
Niniejszą uchwałą Rada Miasta Łańcuta wyraziła zgodę na 
dokonanie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2014 
dotyczących zwiększenia wydatków między innymi na :

 budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie, 

 projekt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego, 

 projekt budowy ulicy Polnej wraz z wykupem terenu, 

 projekt budowy mostu na Mikośce,

 projekt oświetlenia ulicy Kraszewskiego, 

 program funkcjonalno–użytkowy „Rewitalizacja budynku 
Klasztoru Podominikańskiego w Łańcucie”.

Uchwała Nr XXXVIII/299/2014w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Łańcuta
Rada Miasta wyraziła zgodę na dokonanie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta Łańcuta związanych ze zmianą planu 
budżetu Miasta Łańcuta. 

Wszystkie Uchwa ły Rady Miasta udostępnione są 
w  B iu le tyn ie  In formacj i  Pub l i czne j ,  na  s t ron ie 
http:/lancut.biuletyn.net/ w zakładce Rada Miasta.

Rada Miasta Łańcuta
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Kontynuowane są prace związane z rozbudową i przebudową 
oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. 
Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli 
Dalszej" realizowany jest przez Łańcucki Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie. Projekt dofinansowany jest 
z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
Wartość brutto realizowanego projektu wynosi 39 229 383,05 zł, 
w tym: 

  dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej to kwota 
22  150 439,97 zł,

podatek VAT w kwocie 7 329 100,09 zł,

środki własne w kwocie 9 749 842,99 zł. 
Wybudowany w 1996 roku obiekt zmienia się z dnia na dzień. 
Widać zainwestowane środki pieniężne, które materializują się 

INWESTYCJA WARTA PRAWIE 40 MLN ZŁ ZMIERZA KU KOŃCOWI

w postaci nowych urządzeń i pomieszczeń. Błyszczą w słońcu 
nowe instalacje, zwracają uwagę nowe i odnowione, kolorowe 
budynki. Cały obiekt nabiera ostatecznego kształtu i wyglądu. 
Na oczyszczalni kończy się etap prac budowlanych, trwa 
kompletowanie i montaż urządzeń, zaczynają się pierwsze próby 
rozruchowe. Obecnie trwa rozruch hydrauliczny i technologiczny 
nowych obiektów, tj . :  osadnika wstępnego, reaktora 
biologicznego, osadników wtórnych i wydzielonej komory 
fermentacji (WKF). Nowo wybudowane obiekty zostaną 
docelowo podłączone do eksploatowanej obecnie oczyszczalni. 
Rozpoczęły się również końcowe prace kosmetyczne: budowa 
dróg, chodników i rekultywacja terenu. 
Termin zakończenia rozruchu i oddania oczyszczalni do 
eksploatacji przewidywany jest na koniec września br. 

 Łańcucki Zakład Komunalny
Burmistrz Miasta Łańcuta

�

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
wykonał w bieżącym roku modernizację 
sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na 
ulicy Zielonej oraz Kraszewskiego. Prace 
remontowe zbiegły s ię  w czasie 
z planowanymi wymianami nawierzchni 
a s f a l t o w y c h  n a  u l i c y  Z i e l o n e j . 
W przypadku ul .  Kraszewskiego 
z a d e c y d o w a ł y  l i c z n e  p r o b l e m y 

z dostarczaniem wody do odbiorców końcowych oraz planowaną 
w przyszłości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich modernizacją 
drogi.
W wyniku inwestycji prowadzonej na ul. Zielonej, której koszt 
wyniósł ok. 0,5 mln zł, wymienione zostały przyłącza 
wodociągowe oraz sanitarne do granic nieruchomości, odcinki 
uszkodzonej kanalizacji w pasie drogowym oraz kilkuset 

metrowy fragment sieci wodociągowej. Dodatkowo każde 
odgałęzienie wodociągowe zostało zaopatrzone w zasuwę, dzięki 
czemu w przyszłości przy zaistnieniu awarii na danej posesji nie 
będzie konieczności zamykania wody na całej ulicy Zielonej 
i ulicach przyległych.
Prace  na ul icy  Kraszewskiego w Łańcucie  ruszyły 
w kwietniu br. i były prowadzone odcinkami, aby nie powodować 
utrudnień w płynności ruchu na drodze wojewódzkiej nr 881, 
którą ta ulica stanowi. W wyniku prowadzonego remontu nastąpiła 
wymiana starego wodociągu. Dodatkowo każde odgałęzienie 
zostało zaopatrzone w zasuwę. Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 0,5 mln zł. Planowane jest zainstalowanie hydroforni 
kontenerowej, która podłączona do modernizowanego wodociągu 
spowoduje podniesienie ciśnienia w górnej części ulicy 
Kraszewskiego do optymalnych warunków. 

ŁZK

REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH

Fot. arch. Teren zmodernizowanej i rozbudowanej Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej
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Dzięki projektowi pn. Moc Internetu - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Mieście Łańcut, 
realizowanemu przez Miasto Łańcut w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w pierwszym kwartale 
2014 roku na terenie miasta zaczęły funkcjonować cztery nowe 
pracownie komputerowe. Powstały w placówkach podległych 
Burmistrzowi Miasta Łańcuta tj. w Miejskim Domu Kultury, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
w filii Miejskiego Domu Kultury w dzielnicy Podzwierzyniec. 

W ramach projektu, którego wartość wyniosła 499 999,40 zł każda 
z pracowni została wyposażona w 10 stanowisk komputerowych 
z niezbędnym oprogramowaniem i pakietem biurowym Office. 
We wszystkich pracowniach można skorzystać z Internetu, 
stosując się do zasad zawartych w regulaminie jednostki. Godziny 
otwarcia pracowni dostosowane są do funkcjonowania 
poszczególnych placówek. 

Ze sprzętu znajdującego się w pracowni może korzystać każdy 
mieszkaniec Miasta Łańcuta, używając go jako narzędzie w 
celach edukacyjnych, m.in. do podwyższania swoich 
umiejętności oraz poszukiwania pracy. W pracowniach odbywają 
się też zajęcia komputerowe dla grup zorganizowanych. Chętnie 
uczestniczą w nich m.in.  wychowankowie świetl icy 
„Wzrastanie".

CZTERY PRACOWNIE KOMPUTEROWE NA TERENIE MIASTA

Celem realizowanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w naszym mieście. Dzięki niemu 30 najbardziej 
potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem gospodarstw 
domowych z Miasta Łańcuta otrzymało sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu, 
a beneficjenci zostali przeszkoleni z podstawowej obsługi 
komputera, używania pakietu Office oraz zasad korzystania 
z Internetu.

Projekt w całości realizowany jest ze środków zewnętrznych, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Agnieszka Cieślicka

Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa w MDK Łańcut

Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa w SP nr 2

Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa w MBP

Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa w Filii MDK Podzwierzyniec

Fot. E. Soński, Oficjalne otwarcie pracowni w MDK Łańcut
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Słowa Świętego Papieża Polaka przyświecały uroczystemu 
otwarciu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w dzielnicy 
Podzwierzyniec, które odbyło się 29 maja br. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu, wójtowie 
gmin, radni, dyrektorzy firm i jednostek organizacyjnych, księża 
oraz przedstawiciele instytucji współpracujących.

 

Zebranych w sali widowiskowej powitał gospodarz obiektu, 
Dyrektor MDK w Łańcucie Andrzej Piechowski, mówiąc 
m.in. „To kolejna inwestycja, dzięki której nasze miasto, 
a szczególnie dzielnica Podzwierzyniec stają się miejscem 
atrakcyjnym i przyjaznym mieszkańcom". Podziękował także 
wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem 
przyczynili się do powstania tego budynku.

DZIELNICA PODZWIERZYNIEC MA NOWĄ FILIĘ MDK

Po poświęceniu obiektu i symbolicznym przecięciu wstęgi, 
o potrzebie wybudowania nowej filii MDK, jej funkcjonalności 
i zagospodarowaniu mówił Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak: 
„Znajdujemy się w obiekcie, w którego powstanie wielu nie 
wierzyło, w miejscu, które w przeciągu kilku lat zmieniło się nie do 
poznania.(…)Naszym celem było stworzenie budynku 
wielofunkcyjnego. Założyliśmy wydzieloną część na prowadzenie 
działalności kulturalno-oświatowej. Aby ułatwić mieszkańcom 
dostęp do służby zdrowia zaplanowaliśmy część obiektu 
przeznaczoną na działalność medyczną. Myśląc o podwyższeniu 
poziomu bezpieczeństwa tej części miasta, oddzielonej od centrum 
magistralą kolejową, wygospodarowaliśmy także miejsce dla 
pojazdu karetki Pogotowia Ratunkowego (…)Środkowa 
i wschodnia część całego budynku funkcjonuje już jako Filia 
Miejskiego Domu Kultury."
Inwestycja warta ponad 3,67 mln zł została zrealizowana 
wyłącznie ze środków budżetu Miasta. W obiekcie oprócz Filii 
Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w y o d r ę b n i o n a  z o s t a ł a  d w u k o n d y g n a c y j n a  c z ę ś ć 
z przeznaczeniem na działalność podstawowej opieki medycznej. 
Za kwotę 1 mln zł uchwałą Rady Miasta Łańcuta część ta została 
przekazana Starostwu Powiatowemu, celem udostępnienia jej  na 
rzecz Centrum Medycznego. 
W Filii MDK Podzwierzyniec mieści się sala widowiskowa, sala 
konferencyjna, pracownia komputerowa, studio lokalnej telewizji 
TV Łańcut. Swoją siedzibę w budynku znalazło też Koło 
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, czy Łańcucki 
Szczep Harcerski. Cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Ewa Koralewicz

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Łańcuta Miasto realizuje projekt 
przebudowy i modernizacji ulicy Szenwalda i Zielonej. 
Mieszkańcy za tym remontem postulowali wielokrotnie. Koszt 
całej inwestycji wynosi ok 3,6 mln zł. Mimo iż ul. Zielona 
zarządzana jest przez Starostwo Powiatowe, Miasto dofinansuje 
to zadanie kwotą 800 tys. zł. Udział Starostwa wynosi 320 tys. zł. 
Pozostała część kwoty pochodzi z Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. Schetynówek. W ramach tej inwestycji 
wykonywana jest przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, 
regulacja poboczy oraz remont kanalizacji deszczowej. Przy 
okazji modernizacji ul. Zielonej, nastąpiła również wymiana sieci 
wodociągowej.
Przebudowę ulicy Szenwalda Miasto dofinansowuje w połowie. 
Na tę, wartą 2,4 mln zł inwestycję, drugą połowę funduszy 
pozyskaliśmy z tzw. Schetynówek. Ostateczny projekt przewiduje 
przebudowę oraz poszerzenie jezdni do 5 metrów, budowę 
chodnika w przeważającej części po obu stronach, budowę 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej 
infrastruktury technicznej. Zostanie wykonana również brakująca 
część oświetlenia ulicznego aż do drogi krajowej nr 4. Miasto 
wydało już 0,5 mln zł z tytułu odszkodowań za grunty przejęte na 
rzecz przebudowy. Zakończenie obu inwestycji przewiduje się na 
październik 2014 r.

UM

WIELKIE REMONTY ULIC ZIELONEJ I SZENWALDA

Fot. E. Soński, Symboliczne przecięcie wstęgi

Fot. E. Soński, Remont ul. Zielonej

Fot. E. Soński, Remont ul. Szenwalda
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Szanowni Państwo

Burmistrz Miasta Łańcuta przystąpił do opracowania aktualizacji:

 „Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020",  w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta oraz kierunki 

jego dalszego rozwoju,

 „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020",  w którym wyznaczone zostaną obszary problemowe 

w Mieście oraz zostaną wskazane działania mające na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Opracowanie aktualizacji ww. dokumentów strategicznych jest konieczne, ponieważ będą one stanowiły formalną podstawę ubiegania się 

o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zaplanowane zadania 

w ramach obu dokumentów strategicznych przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy 

więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia 

mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentami jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom 

i potrzebom społeczności naszego Miasta. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad 

dokumentami i wypełnienie kwestionariuszy ankiet, które możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta  w zakwww.lancut.pl ładkach 

dotyczących danych dokumentów.

Wypełnione formularze ankiet prosimy do dnia 17 sierpnia 2014 r.: 

-  przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut lub

-  złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. nr 7 na parterze) lub w pokoju nr 2 (na parterze) Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18   

lub

-  przesłać drogą elektroniczną na e-mail:  oraz do wiadomofundusze@um-lancut.pl ści inwestycje@um-lancut.pl

Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 

instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt 

projektu dokumentów.

Pierwsze warsztaty dotyczące budowania założeń projektu dokumentów odbyły się 23 lipca 2014 r. 

Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie Urzędu Miasta.

 
Z poważaniem

Burmistrz Miasta Łańcuta
Stanisław Gwizdak

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU ORAZ LOKALNEGO PLANU 
REWITALIZACJI MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2015-2020

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łańcucie powstało boisko do 
gry w boules.
Boules czyli Pétanque to tradycyjna 
f r ancuska  g ra  t owarzyska ,  k tó ra 
z powodzeniem coraz częściej jest 
uprawiana w Polsce. 
Oficjalne otwarcie bulodromu odbyło się 
1 maja, a symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali Stanisław Gwizdak Burmistrz 

W ŁAŃCUCIE MOŻNA ZAGRAĆ W BOULES

Miasta Łańcuta, Tadeusz Dubiel Radny 
Miasta oraz gość z Francji Jean-Ives 
Ravalec. Po otwarciu odbył się pierwszy 
turniej o Puchar Burmistrza Miasta, 
w którym wzięło udział 6 dubletów. Boules 
to gra dla każdego a zarazem ciekawy 
sposób spędzenia czasu z rodziną 
i sportowy wypoczynek. Mamy nadzieję, 
że dyscyplina ta zyska w naszym mieście 
i regionie szerokie grono zwolenników.

Ewa Koralewicz

Fot. arch. Pierwsze zawody na bulodromie
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W dniu 27 czerwca zakończył się kolejny rok szkolny. Podobnie 
jak w latach poprzednich uczniowie łańcuckich szkół mogą 
pochwalić się wysokim wynikiem sprawdzianu szóstoklasistów 
i egzaminu gimnazjalnego.

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 do łańcuckich szkół podstawowych 
uczęszczało łącznie 1078 uczniów (SP nr 2 – 562, SP nr 3 – 277, SP 
nr 4 – 239), z czego 192 szóstoklasistów ukończyło edukację na 
tym poziomie. 
Na uwagę zasługują wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, które 
potwierdziły bardzo wysoki poziom nauczania w łańcuckich 
szkołach. Uczniowie każdej z łańcuckich szkół, podczas 
sprawdzianu, osiągnęli wynik wyższy niż średni wynik w skali 
powiatu, województwa oraz całego kraju.

Oprócz wysokich wyników sprawdzianu, każda ze szkół ma na 
swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz 
sportowe. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Łańcucie:
Sukcesami mogą pochwalić się m.in. uczniowie: Karol Hodur - 
finalista wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, 
Katarzyna Bieńkowska – finalistka wojewódzkiego konkursu 
z języka niemieckiego, Szymon Kwolek - laureat wojewódzkiego 
konkursu z przyrody oraz Mateusz Kaszowski, który otrzymał 
Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego dla Najlepszego Zawodnika Ogólnopolskiego 
Festiwalu Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców KOSZALIN 
CAMP 2013.
Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie osiągali 
wysokie wyniki w konkursach artystycznych o zasięgu 
wojewódzkim czy ogólnopolskim oraz  konkursach sportowych, 
w tym m.in. I miejsce w krajowych Finałach Makroregionalnych 
Koszykówki „Orlik Basketmania 2014" (pierwsze miejsce zajęli 
zarówno chłopcy,  jak i  dziewczynki)  oraz Finałach 
Ogólnopolskich tego Turnieju (I miejsce zajęli chłopcy, 
dziewczynki natomiast uplasowały się na VII pozycji).

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych 
w Łańcucie:
W roku szkolnym 2013/2014 najwyższe osiągnięcie zdobyła w tej 
szkole Karolina Krok, która została laureatką wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z przyrody. Brała ona również udział 
w wielu konkursach szkolnych, miejskich, powiatowych 
i wojewódzkich. Zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie 
Macmillan Primary School Tournament, I miejsce w II 
Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej „Kiedy myślę, 

Ojczyzna…", II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w czwórboju  LA.
Na uwagę zasługują także zespoły artystyczne: Zespół Wokalny 
„Dzieciaki w Trampkach", który rozsławia Łańcut w całym kraju 
zdobywając najwyższe lokaty w konkursach: Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Majdanie 
Królewskim, VI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznych 
w Rzeszowie, 29 Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Kolorowe 
Nutki", XVI Powiatowym Artystycznym Przeglądzie Pracy 
Szkolnej i Pozaszkolnej 2014 w Łańcucie oraz Zespół Taneczny 
„Iskierka": I miejsce w kategorii 7-13 lat w VI Podkarpackim 
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych 
„Złoty Gryf" w Dębicy, wicemistrzostwo Polski w kategorii 
produkcje w KM IDO Show Dance, Jazz Dance, Mini Productions 
i Poductions w Kielcach czy III miejsce w kategorii 7- 11 lat, 
I miejsce w kategorii 12-15 lat i I miejsce w kategorii powyżej 15 
lat w IV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium" 
w Krośnie.
Szkoła ma również na swoim koncie wysokie miejsca w innych 
konkursach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie:
Uczniowie klasy VI b: Emilia Wiatr i Remigiusz Kliś zajęli II 
miejsce w Konkursie WSiP "EKSTRAKLASA". Ponadto Emilia 
Wiatr została finalistką I etapu XII edycji konkursu „Młody 
Matematyk".
Szkoła może się także poszczycić licznymi sukcesami, zwłaszcza 
artystycznymi, m.in. w konkursach: III Powiatowym Konkursie  
Dziecięcej Poezji Śpiewanej dla Uczniów Szkół Podstawowych 
Powiatu Łańcuckiego „Zaśpiewam TOBIE - na ludową nutę", 
w XII Powiatowym Recytatorskim Konkursie Poezji o Annie 
Jenke „Pragnąć tylko gwiazd", w XII edycji Powiatowego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek „Z Aniołami zaśpiewajmy" czy 
w XII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Patriotyczno – 
Religijnej. 

Szkoły gimnazjalne

Do łańcuckich szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 
uczęszczało 627 uczniów, z czego Publiczne Gimnazjum Nr 1 
w Łańcucie ukończyło 139 trzecioklasistów, natomiast Publiczne 
Gimnazjum nr 2 w Łańcucie ukończyło 72 uczniów.
Podobnie jak uczniowie szkół podstawowych, również 
łańcuccy gimnazjaliści osiągnęli bardzo wysokie wyniki 
w egzaminach końcowych. Egzamin podzielony był na trzy 
części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz 
językową.

WYSOKI  POZIOM  NAUCZANIA  W  ŁAŃCUCKICH  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  
I  GIMNAZJALNYCH – GRATULACJE  DLA  NAUCZYCIELI

w Łańcucie

SP 2 w Łańcucie - 27,5 (69%)

SP 3 w Łańcucie - 28,9 (72%)

SP 4 w Łańcucie - 27,9 (70%)

Łańcut
PG 1 PG 2
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Do łańcuckiej tradycji należy coroczne nagradzanie dziesięciu 
najlepszych uczniów, którzy 
wyróżniają się nie tylko 
z a p a ł e m  d o  n a u k i  a l e 
i  s z c z e g ó l n y m i , 
w y k r a c z a j ą c y m i  p o z a 
p o d s t a w o w ą  e d u k a c j ę 
osiągnięciami. Tak było i tym 
r a z e m ,  g a l a  „ N a j l e p s i 
z najlepszych" odbyła się 18 
c z e r w c a  w  K a s y n i e 
Urzędniczym. Nagroda dla 
n a j l e p s z y c h  u c z n i ó w 
z łańcuckich szkół jak zawsze 
przyznawana  jes t  p rzez 
Burmistrza Miasta Łańcuta 
Stanisława Gwizdaka oraz 
Łańcuckie Stowarzyszenie 
Oświatowe z prezesem Anną Kot, nauczycielką z Publicznego 
Gimnazjum nr 1, na czele.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zastępca Burmistrza 
Henryk Pazdan, dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji 
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Marek Kondziołka, 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łańcucie:
W roku szkolnym 2013/2014 najwyższe osiągnięcia zdobyli 
w szkole Tomasz Grzywa – laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z chemii, laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z biologii, wyróżniony w Wojewódzkim 
Konkursie w ramach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 
oraz Michał Kazimirowicz – wybitny sportowiec, wraz z drużyną 
zajął III miejsce w Finale Ogólnopolskim „Orlik Basketmania" 
w Bydgoszczy.
Szkoła może pochwalić się również wysokimi osiągnięciami 
w konkursach przedmiotowych na etapie powiatowym, 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim, wysokimi osiągnięciami 
spor towymi  na  e tap ie  powia towym,  wojewódzk im 
i ogólnopolskim (III miejsce w Finale Ogólnopolskim „Orlik 
Basketmania" w Bydgoszczy), osiągnięciami artystycznymi na 
etapie powiatowym i międzypowiatowym.
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie:
Według wskaźnika EWD wynik egzaminu gimnazjalnego, jaki 
osiągnęli uczniowie Gimnazjum wskazuje na szkołę sukcesu. Ale 

to nie wszystko, czym szkoła może się poszczycić. Jonasz Giemza 
zakwalifikował się na rejs z kapitanem Krzysztofem 
Baranowskim w ramach projektu „Dookoła Świata za Pomocną 
Dłoń" Fundacji Szkoły pod Żaglami. Jonasz przepłynie od 17 VIII 
2014r. do 25 X 2014r. na pokładzie żaglowca Pogoria trasę: 
Gdańsk - Kopenhaga - Stavanger - Lerwik - Madeira - Malaga - 
Gibraltar - Wyspy Kanaryjskie - Cartagena - Baleary – Genua. 
Ponadto uczniowie szkoły: Patryk Fergisz i Konrad Bujak 
otrzymali stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
z terenu województwa podkarpackiego przyznane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 
Szkoła ma na swoim koncie również inne sukcesy w konkursach 
artystycznych czy naukowych, m.in. III miejsce w XXI Konkursie 
Matematycznym im. prof. Jana Marszała dla szkół gimnazjalnych 
czy II miejsce dla kabaretu szkolnego „Np." w VII Przeglądzie 
Sztuki Rozrywkowej o Złotą Beczkę Śmiechu  KABARETONIK 
2013 w Lubaczowie.
Z 211 gimnazjalistów, którzy ukończyli naukę w łańcuckich 
placówkach 141 uczniów zadeklarowało kontynuowanie edukacji 
w szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie 
Łańcuta. 
                                                                                                EK

dyrektorzy placówek, nauczyciele oraz dumni rodzice. 
-Już po raz siódmy ŁSO 
wspólnie  z  Burmistrzem 
M i a s t a  n a g r a d z a 
najzdolniejszych uczniów, 
j e s t e m  p r z e k o n a n a ,  ż e 
zarówno z tych wcześniejszych 
laureatów, jak i obecnych 
możemy być dumni. Nie tylko
z ich talentów, ale również 
z  c h ę c i  d o  d z i a ł a n i a , 
osiągania sukcesów a przy tym 
z bycia fajnymi, młodymi 
l u d ź m i  p r z e d  k t ó r y m i 
wspan ia ła  przysz łość  – 
podsumowała Anna Kot.
Przed oficjalnym wręczeniem 
nagród, zespół wokalny ze 

Szkoły Podstawowej nr 2, którego opiekunem jest Barbara Jarosz, 
zaprezentował krótki występ artystyczny. Następnie Burmistrz 
Miasta Stanisław Gwizdak, Anna Kot oraz Marek Kondziołka 
wręczyli nagrody uczniom, którzy swoją całoroczną pracą 
zasłużyli na szczególne uznanie.
                                                                              Ewa Koralewicz

Fot. E. Soński, Wyróżnieni uczniowie z organizatorami
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Mieszkańcy Łańcuta jak co roku uroczyście obchodzili rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz miasta i powiatu, parlamentarzyści, 
delegacje łańcuckich instytucji i placówek oświaty licznie wzięli 
udział we Mszy Świętej w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika.
Po mszy zebrani udali się na plac przed świątynią, gdzie złożono 
kwiaty pod dwiema tablicami upamiętniającymi setną i dwusetną 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił m.in. Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław 
Gwizdak. Nawiązał w nim nie tylko do historii naszego kraju, ale 
również do osoby św. Jana Pawła II, który jako wielki patriota 
zawsze podkreślał wagę tego dokumentu.  - Przywołuję tę właśnie 
postać w wyjątkowym dla wszystkich Polaków momencie. Sześć 
dni temu miliony wiernych na całym świecie oddawało hołd 
naszemu wielkiemu Polakowi. Wtedy właśnie na placu Świętego 
Piotra w Watykanie, widząc tysiące flag biało-czerwonych, byłem 
szczególnie mocno dumny z mojej polskości. Tak samo jestem 
dumny, kiedy stoję tu z wami i uroczyście obchodzę tę ważną dla 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 3 MAJA W ŁAŃCUCIE

Za nami kolejne Dni Miasta Łańcuta. Nie zabrakło koncertów, 
konkursów, wystaw. Nowością było rozegranie Mistrzostw 
Glazurników, którzy z płytek ceramicznych potrafią ułożyć 
nawet… wieżę łańcuckiego Zamku. Ale najważniejszym 
miejscem, na które patrzyli wszyscy uczestnicy 
imprezy była jak zawsze scena. A na niej 
zespoły znane w całym kraju: Arka 
Noego i Luxtorpeda. Pierwszy na 
swój występ przyciągnął tłum 
d z i e c i  w r a z  z  c a ł y m i 
r o d z i n a m i .  D r u g i 
zgromadz i ł  ogromną 
liczbę fanów mocnego 
rockowego brzmienia. 
Przed publicznością 
wystąpiły też zespoły 
łańcuckie. Pierwszego 
dnia imprezy, czyli 14 
c z e r w c a ,  b y ł y  t o : 
R e p r e z e n t a c y j n a 
Orkiestra Dęta Miasta 
Ł a ń c u t a ,  D z i e c i a k i 
w Trampkach, The Entropy 
i Compania. Wieczorną atrakcją 
był też konkurs wiedzy o Łańcucie 
oraz test ze znajomości przepisów ruchu 
drogowego. Całodniową imprezę tradycyjnie 
zakończył pokaz sztucznych ogni.
Drugi dzień obchodów Dni Miasta rozpoczęły występy zespołów 
artystycznych z Miejskiego Domu Kultury. Na scenie 
zaprezentował się: Zespół Taneczny „Rytm", Zespół Pieśni 
i Tańca „Łańcut", „Mały Łańcut" oraz „Markusy". Po występach 
rodzimych zespołów przyszedł czas na recital poezji śpiewanej 

każdego Polaka rocznicę". - mówił podczas uroczystości Burmistrz 
Łańcuta.

Agnieszka Cieślicka

w wykonaniu Katarzyny Marii Nowak.  Przedostatnią propozycją 
na niedzielne popołudnie był Koncert Promenadowy 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej, 

której dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest wybitnie 
uzdolniony i wielokrotnie nagradzany Wojciech 

Rodek. Dni Miasta Łańcuta zakończył 
koncert jednego z najlepszych 

zespołów rzeszowskiej sceny 
muzycznej, laureata Nagrody 

Muzycznej Polskiego Radia 
Rzeszów "Werbel" 2012  – 

zespołu Nenovi.
Dni Miasta to również 
l i c z n e  i m p r e z y 
towarzyszące. Po raz 
d r u g i  n a  t e r e n i e 
Miejskiego Ośrodka 
Spor tu  i  Rek reac j i 
zorganizowany został 

M i ę d z y n a r o d o w y 
T u r n i e j  M i a s t 

Par tnersk ich  w Pi ł ce 
Nożnej o Puchar Burmistrza 

Miasta Łańcuta, w którym udział 
wzięły delegacje z Węgier, Słowacji 

czy Ukrainy, a w  Galerii MDK odbył się 
wernisaż wystawy Tadeusza Machowskiego. 

Specjalny program przygotowała także Miejska 
Biblioteka Publiczna.
Dokładna relacja oraz fragmenty sobotnich i niedzielnych 
koncertów do obejrzenia w TV Łańcut w cyklu Wolna Scena 
( )www.youtube.com/LancutTV 
                                                                                   MDK Łańcut

Fot. E. Soński, Oddanie hołdu pod pamiątkowymi tablicami 
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Tegoroczne obchody mają wymiar historyczny. Wiążą się 
z poświęceniem figury św. Floriana i przekazaniem sztandaru dla 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Wspólne świętowanie jest okazją, aby powiedzieć o naszych 
osiągnięciach, pochwalić się dorobkiem, powiedzieć o trudzie, 
jaki towarzyszy ratowniczym działaniom.
Tymi słowami, po uroczystej Mszy Świętej, Komendant 
Powiatowy PSP st. bryg. Roman Poterek podkreślał wyjątkowość 

tegorocznych obchodów Dnia 
Strażaka. 
W dniu 31 maja br. na placu przed 
Komendą Powiatową, wśród 
licznie zgromadzonych gości, 
swoją obecnością zaszczycił 
ł a ń c u c k i c h  s t r a ż a k ó w 
nadbrygadier Bogdan Kulig, 
P o d k a r p a c k i  K o m e n d a n t 
Wojewódzki  PSP,  któremu 
w  m a j u  b r .  p r e z y d e n t 
Rzeczpospolitej Polskiej wręczył 
nominację generalską. W dowód 
uznania  s t rażacy wręczyl i 
Komendantowi pamiątkową 
s z a b l ę .  Wa ż n y m  p u n k t e m 
obchodów było poświęcenie 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2014

figury św. Floriana – patrona wszystkich strażaków. W dalszej  
części rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru, wręczenia 
odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz 
przekazanie samochodu z KP PSP w Łańcucie do OSP Husów. 
Uroczyste obchody zakończyła Orkiestra Dęta z Husowa 
odgrywając  Hymn Strażaków „Rycerze Floriana” oraz defilada 
pocztów sztandarowych i pododdziału strażaków Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie i jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

 KP PSP

Fot. Firma Łyko, Przekazanie sztandaru

Patrząc na flagę państwową dociekliwy umysł widzi nie tylko 
flagę, lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli 
i insygniów widzi na fladze przede wszystkim formę rządów, 
pryncypia, prawdy i historię narodu, który ją używa. 
                                                                       Henry Ward Beecher 

Dzień flagi państwowej obchodzimy w Polsce od 2004 roku. 
Tradycją stało się, że ten szczególny moment uroczyście 
obchodzony jest przez dzieci z przedszkoli na łańcuckim rynku. 
Tak było i tym razem. 30 kwietnia pod Pomnikiem Niepodległości 
zgromadził się tłum przedszkolaków, wraz z opiekunami, 
rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi. Wszyscy zebrali się w tym 
miejscu w jednym celu - by uczcić nasze narodowe symbole 
i przypomnieć jak bardzo ważne są pojęcia Ojczyzny 
i  pa t r io tyzmu .  P rog ram a r ty s tyczny  p rzygo towa l i 
wychowankowie Przedszkola nr 5. Po wspólnym odśpiewaniu 
Hymnu Narodowego, dzieci ubrane w galowe i ludowe stroje 
recytowały wiersze, śpiewały patriotyczne pieśni o biało-
czerwonej fladze i Polsce, zatańczyły też krakowiaka i poloneza. 
Na koniec delegacje najmłodszych złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości, a Zastępca Burmistrza Henryk 
Pazdan podziękował dzieciom za pięknie przygotowane występy.

Ewa Koralewicz

Fot. E. Soński, Przedszkolaki świętują Dzień Flagi

Fot. E. Soński, Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Fot. Firma Łyko, Pomnik św. Floriana
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Wyjątkowym zjawiskiem jakim może poszczycić się Łańcut jest 
duża liczba aktywnie działających na naszym terenie zespołów 
tanecznych. Zaskakuje nie tylko ich ilość i różnorodność, ale 
przede wszystkim pozycja zarówno w skali ogólnopolskiej, jak 
i międzynarodowej. 
Zespołem o najdłuższej historii, mocno zakorzenionym w naszej 
lokalnej świadomości jest tańczący obecnie przy Miejskim Domu 
Kultury i Gimnazjum nr 1 Zespół Tańca Estradowego Ekrol. 

Formacja powstała w połowie lat siedemdziesiątych i na początku 
swojego istnienia związana była z Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa oraz Liceum Ekonomicznym (z tej współpracy zrodziła 
się nazwa zespołu). Założycielem i pierwszym choreografem 
grupy był Czesław Pantuła. Zespół działa nieprzerwanie prawie 
40 lat. Przez ten czas w jego szeregach tańczyło kilka pokoleń 
łańcucian. Największe sukcesy Ekrol odnosił w latach 
osiemdziesiątych. Wtedy też, w listopadzie 1986 roku został 
zaproszony do udziału w telewizyjnym koncercie „Razem ze 
studiem". W tym okresie współpracował z wieloma cenionymi 
choreografami i wyjeżdżał na zagraniczne tournee m.in. po Grecji 
i Austrii. Ekrol jest ielokrotnym laureatem ogólnopolskich w
festiwali, przeglądów czy Mistrzostw Polski, uczestnikiem 
koncertów i festiwali w Niemczech, na Węgrzech oraz na 
Słowacji. Przez 11 lat funkcję choreografa i kierownika 
artystycznego pełniła Ewa Hołub, w 2011 roku kierownictwo nad 
zespołem liczącym ok. 30 osób przejęły Magdalena Decowska 
oraz Magdalena Dudek.

Zespołem, którego losy w swojej początkowej historii były mocno 
związane z Ekrolem jest Zespół Taneczny Iskierka. Pierwszym 

choreografem Iskierki był Czesław Pantuła, następnie Danuta 
Trojnar oraz Aleksander Soński. Od 1994 roku kierownikiem 
artystycznym i choreografem zespołu jest Ewa Hołub - była 
tancerka, solistka i wieloletni choreograf Ekrolu.  Zespół już od 32 
lat tańczy przy Szkole Podstawowej nr 3 i Łańcuckim 
Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej GEST. 
Obecnie liczy 80 osób podzielonych na cztery grupy wiekowe. 
Iskierka w swojej karierze wielokrotnie stawała na podium 
Mistrzostw Polski i Europy. W 2011 roku wywalczyła 1. miejsce 
i Puchar Świata IDO Mistrzostw Świata Street Dance Show i Hip 
Hop Cups w Słowenii. Nie raz brała udział w najbardziej 
prestiżowym wydarzeniu tanecznym na świecie, jakim jest World 
Dance Championships, zajmując miejsce w ścisłej czołówce. Sam 
udział w tej imprezie jest już zaszczytem i sprawdzeniem swoich 
umiejętności. Cała Polska miała okazję podziwiać nie tylko 
oryginalną choreografię, ale i ciekawe stroje zespołu, kiedy 
w 2010 roku grupa dotarła do półfinału programu Mam Talent. 
Tytuł Wicemistrza Polski zdobyty w tym roku, po raz kolejny 
umożliwi zmierzenie się z najlepszymi zespołami na 
Mistrzostwach Świata w Pradze. 
Z fascynacji folklorem i chęci kultywowania staropolskich 
tradycji zrodziła się idea utworzenia Zespołu Pieśni i Tańca 
Łańcut. Zespół powstał w 1983 roku z inicjatywy Fryderyka 
Staszowskiego, ówczesnego dyrektora Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Łańcucie. Przez pierwsze 13 lat choreografem 
zespołu była Zofia Byczkowska. W 1996 r. na trzy lata funkcję tę 
przejęła Małgorzata Kaszowska, by w 1999 roku przekazać ją 
Urszuli Opałce. W tym samym roku struktury ZPiT Łańcut 
poszerzyły się o grupę dziecięcą pod nazwą „Mały Łańcut", która 
do dziś kierowana jest przez panią Urszulę. 

Po kilku latach przerwy do zespołu wróciła także Zofia 
Byczkowska, prowadząc reaktywowaną w 2008 roku grupę 
seniorów. Formacja liczy ponad 20 osób i reprezentuje Łańcut na 
licznych przeglądach zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Prezentując polskie tańce narodowe i regionalne tańce ludowe 
wzbudza zachwyt żywiołową choreografią jak i barwnymi 
strojami. Mały Łańcut kontynuuje ludowe tradycje starszych 
kolegów. Mając w repertuarze polskie tańce narodowe, wiązanki 
tańców i pieśni ludowych oraz tańce innych narodów, reprezentuje 
Łańcut na licznych przeglądach w całym kraju a także poza jego 
granicami. W czasie swojej piętnastoletniej działalności zdobył 
liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich festiwalach. 
W ubiegłym roku podczas Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego 

Fot. arch. Ekrol - „Zabawa w country”

Fot. E. Soński, ZPiT Mały Łańcut

Fot. E. Soński, Iskierka - „Nianiu no noo nooo”
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„Taneczny Krąg" wytańczył II miejsce.  Zarówno ZPiT Łańcut jak 
i Mały Łańcut  tańczą przy Miejskim Domu Kultury.

Jednym z najbardziej utytułowanych i docenionych na arenie 
międzynarodowej jest Zespół Taneczny Gracja. Grupa powstała 
24 lata temu przy Powiatowym Zespole Ognisk Pracy 
Pozaszkolnej w Łańcucie. Od początku swego istnienia 
kierownikiem i choreografem grupy jest Bogusława Bieniasz. 
Zespół liczy 80 osób w przedziale wiekowym od 7 do 20 lat. Od 
trzech lat współpracuje z Pawłem Michno – choreografem 
znanym m.in. z programu "You can dance - po prostu tańcz".  
Układy prezentowane przez Grację to produkcje zaskakujące 
rozmachem. Uwagę przyciągają nie tylko tańcem ale i strojem, 
dekoracją, fabułą czy oprawą muzyczną. To małe „opowieści", 
które inspirują. Tak stało się w przypadku choreografii „Serca 
lasu", która natchnęła Lidię Miś, autorkę książek dla dzieci, do 
napisania zbioru opowiadań pod tym samym tytułem. 

Zarówno „Defekt", „Królestwo Narnii" czy inne choreografie to 
show na najwyższym poziomie, za które zespół wielokrotnie 
zdobył tytuły Mistrza i Wicemistrza Polski, medale na 
Mistrzostwach Europy i Świata, w tym Puchary Świata w 2012 
i 2013 roku. Grupa stawała na podium najbardziej prestiżowych 
konkursów, jak World Dance Championships oraz World Dance 
Week. 
Jednym z najmłodszych w prezentowanym gronie jest 
funkcjonujący przy Miejskim Domu Kultury zespół Rytm. 
Prowadzony przez Magdalenę Cwynar powstał w 1990 roku jako 
Roztańczone Nutki. Z czasem, kiedy pierwsze tancerki podrosły 
i spoważniały, zespół zmienił nazwę. Rytm liczy obecnie 66 osób 
w wieku od 6 do 19 lat, które tańczą w trzech grupach wiekowych. 
Grupa z roku na rok wypracowuje sobie coraz lepszą pozycję 
w województwie, zdobywając uznanie i wyróżnienia na 

krajowych festiwalach. Rytm jest wielokrotnym laureatem 
ogólnopolskich konfrontacji, przeglądów i festiwali. Rok 2013 był 
dla zespołu szczególnie udany zarówno pod względem ilości 
przeglądów w jakich brał udział, jak i wyników - z każdego zespół 
wracał z nagrodą.

Imponująca ilość i aktywność zespołów tanecznych na terenie 
naszego miasta to wystarczający impuls do świętowania 
w szczególny sposób Międzynarodowego Dnia Tańca. Obchody 
Święta integrującego wszystkie łańcuckie grupy taneczne zostały 
zorganizowane po raz pierwszy w 2000 roku z inicjatywy zespołu 
Ekrol, a po jego sukcesie na stałe wpisane w kalendarz szczególnie 
widowiskowych imprez odbywających się w mieście. W tym 
roku, 11 maja, już po raz piętnasty w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji blisko trzystu tancerzy zafundowało 
łańcucianom wielki taneczny spektakl. 

Organizacja tego święta co roku przypada innemu zespołowi. 
Gospodarzem tegorocznej Gali był zespół Iskierka.
                                                                        Agnieszka Cieślicka

Fot. E. Soński, ZPiT Łańcut
Fot. E. Soński, Rytm - „Sierociniec”

Fot. arch. Gracja - „Defekt”

Fot. E. Soński, Finał XV Międzynarodowego Dnia Tańca
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Fot. E. Soński, Iskierka podczas Międzynarodowego Dnia Tańca
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Brutalne morderstwa, niebezpieczna banda, łańcuckie 
białogłowy, austriaccy dragoni terroryzujący miasto, 
„gwiazdor” przedwojennej kryminalistyki Panicz czy 
łańcucki Janosik. Oj działo się przez lata w Łańcucie, a ślepa 
Temida miała pełne ręce roboty...
W okresie staropolskim w okolicach Łańcuta grasowały bandy 

groźnych złodziei. Wiemy, że w 1683 
roku z poduszczenia dzierżawcy 
Tarnawki - Eliasza Wisłockiego, banda 
trzydziestu opryszków pod przewodem 
niejakiego wójta Iwana i podwójciego 
Kanyły dokonała napadu na brata 
z łańcuckiego konwentu dominikanów. 
Odebrano mu złoty zegar znacznej 
wartości a sam pobity zakonnik... na 
piechotę musiał wracać do Łańcuta. 
Łańcut posiadał w tym czasie tzw. 
prawo miecza, polegające na sądzeniu 
podejrzanych i wykonywaniu kary 
śmierci. Wiadomo, że wyroki śmierci 
w Łańcucie wykonywano przed 

miejskim Ratuszem. Sprowadzano do 
tych czynności kata z pobliskiego Jarosławia, którego zwano 
"katem biegunem" lub „katem w drogę idącym”. Przeznaczano też 
określone sumy pieniędzy na opłatę dla kata oraz na siarkę i... 
wódkę do tortur. W 1593 roku wykonano wyrok na Pawle Rusinie, 
który zawisł na szubienicy. Kat z Jarosławia zainkasował za tę 
egzekucję dwa floreny i "strawił w gospodzie i popił za 44 grosze". 
W 1651 roku za ścięcie złodzieja – niejakiego Gargały trzeba było 
zapłacić katu bagatela 
120 złotych. A ten po 
w y k o n a n i u  s w o j e j 
p o w i n n o ś c i  m u s i a ł 
wracać do Jarosławia na 
piechotę, gdyż nikt nie 
k w a p i ł  s i ę ,  a b y  g o 
odwieźć.
Zachował się osobliwy 
dokument,  w którym 
K s i ą ż ę  T e o d o r 
Lubomirski - właściciel 
Łańcuta, wydał dnia 10 
wrześn ia  1727  roku 
n a k a z ,  a b y  w ł a d z e 

miejskie z burmistrzem na czele, "dla wyjścia obrazy Boskiej", 
uczyniły w całym mieście rewizję, upewniając się, czy nie 
znajdują się tu jakieś "białogłowy swawolne" i aby bez żadnych 
skrupułów - jeśli znajdzie takowe, natychmiast z miasta je 
relegował. Wiek wcześniej, w 1600 roku, kat urządził w Łańcucie 
nie lada „widowisko”, biczując nierządnicę, którą następnie 
wygnano z miasta.
Dragoni terroryzują Łańcut
Łańcut był miejscem stacjonowania wojsk austro-węgierskich. Na 
cmentarzu łańcuckim zachował się ciekawy nagrobek 
węgierskiego rotmistrza zwieńczony trupią czaszką (jeden 
z najstarszych), na którym widnieje ciekawa inskrypcja, 
informująca że 22 sierpnia 1843 roku podczas kąpieli w Wisłoku 
znalazł on śmierć... 
Z kolei 20 stycznia 1896 roku 
w Łańcucie doszło do masowych 
aktów chuligaństwa stacjonujących 
w mieście dragonów 13 pułku wojsk 
austro-węgierskich. Około 100 
o s o b o w a  g r u p a  ż o ł n i e r z y 
przemieszczała się po mieście 
terroryzując tutejszych mieszkańców. 
Ludzie bojąc się wyjść na ulicę 
chowali się w swoich domach. 
Posiadający ze sobą broń żołnierze 
dopuścili się rabunku pobliskich 
sklepów, a na gościńcu prowadzącym 
d o  G ł u c h o w a  z a c z e p i a l i 
przechodniów. Jednego z nich, 
łańcuckiego kupca - Żyda Arona, 
zmusili do zapłacenia wysokiego okupu w zamian za puszczenie 
wolno. Ekscesy nietrzeźwych wojaków były szeroko 
komentowane. Po interwencji miejskich władz komendantura 
tutejszych koszar obiecała wyciągnąć surowe konsekwencje 
wobec sprawców skandalicznego wydarzenia.
Oko w oko z Paniczem
W 1919 roku pochodzący z Jarosławia Franciszek Kosior stworzył 
jedną z najbardziej niebezpiecznych grup bandyckich, która 
działała na terenie powiatów łańcuckiego, rzeszowskiego, 
leżajskiego i przeworskiego. Mieszkańcy zagubionych 
w podkarpackich lasach wiosek na sam dźwięk jego nazwiska, 
później pseudonimu, trwożnie czynili na piersiach znak krzyża. 
Kosior dobrał sobie kilku współpracowników, z którymi napadał 
zwykle na leśnych drogach. Bandyci żądali pieniędzy, zastraszali 

Fot. E. Soński, 
Nagrobek węgierskiego rotmistrza

Fot. A. Bednarczyk, 
Fragment malowidła z XVII w.
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w areszcie rzeszowskim.
Ulica, którą lepiej omijać. Słynna himalaistka traci ojca
Obecna ulica Ottona z Pilczy zwana była przez mieszkańców ulicą 
Ciemną. Wielość tajemniczych zakamarków, mrocznych bram  
stanowiących wejścia do klatek schodowych kamienic, 
przyciągała szemranych obywateli, którzy raczyli się w tych 
miejscach mocnymi trunkami. Bardzo często dochodziło tu 
również do bójek i pobić. Wkrótce po wyzwoleniu miasta przez 
Armię Czerwoną w 1944 roku dojść miało na tejże ulicy do 
tajemniczego mordu. Zraniono tu śmiertelnie łańcuckiego 
dygnitarza Polskiej Partii Robotniczej Karola Leję. Strzelali 
prawdopodobnie członkowie antykomunistycznego podziemia. 
Konający na łożu śmierci Sekretarz Leja miał rozpoznać  
sprawców, jednak... ich nie wydał i odpowiedział oficerom 
miejscowej Milicji Obywatelskiej, którzy go przesłuchiwali, że 
zranił się sam z posiadanego pistoletu. Po tym zajściu ulicę 
n a z w a n o  j e g o  n a z w i s k i e m ,  a ż  d o  p o c z ą t k ó w  l a t 
dziewięćdziesiątych, gdy przemianowano ją na ulicę Ottona 
z Pilczy.
W grudniu 1972 roku w willi przy dzisiejszej ulicy Mościckiego 50 
(dawna nazwa 15 grudnia) doszło do makabrycznego mordu ojca 
znanej himalaistki. Mgr inż. Zbigniew Błaszkiewicz, którego 
ojciec był profesorem gimnazjalnym i zgromadził bogatą 
bibliotekę, zawierającą unikalne zbiory, na stałe mieszkał we 
Wrocławiu. Był cenionym i ogromnie szanowanym inżynierem. 
Miał w Łańcucie dom, w którym do 1965 roku mieszkała jego 
matka. Po jej śmierci część domu była nie zamieszkana. Inżynier 
zgodził się wynająć pewnemu małżeństwu z Łańcuta pokój 
z kuchnią. Dwa pozostałe pokoje zamknął na klucz. Mieszkanie 
wynajął za symboliczny czynsz. Jednak lokatorzy zaczęli w domu 
Błaszkiewicza urządzać libacje, splądrowali także piwnice 
i wynosili wino. Wyprzedawali cenny księgozbiór warty wiele 
tysięcy złotych. 6 grudnia 1972 roku wieczorem Błaszkiewicz 
przyjechał z Rzeszowa (był konsultantem w Biurze Projektów, 
pracował przy projekcie oczyszczalni ścieków w Łańcucie) i gdy 
zauważył splądrowane pokoje, zwrócił uwagę wynajmującym, że 
musi to zgłosić milicji. Wiadomość ta rozsierdziła wynajmujących 
mieszkanie. W brutalne morderstwo zamieszanych było trzech 
mężczyzn oraz żona jednego ze sprawców. Inżynier został 
pozbawiony życia przy użyciu siekiery, noża, młotka i szklanej 
popielniczki. Po kilku dniach jego zwłoki odnaleziono zakopane 
w stodole. Proces, który rozpoczął się rok później, 11 grudnia 1973 
roku, przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie, trwał do lutego 
1974 roku i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem lokalnej 
społeczności. Przed gmachem sądu wystawiono specjalne 
głośniki, aby publiczność mogła słuchać relacji z procesu. Osoby 
zamieszane w morderstwo sąd skazał na wieloletnie więzienie, 
a jedną z nich na karę śmierci.
Tragedia w cieniu Kursów Muzycznych
W 1982 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku 
w centrum Łańcuta. Autobus PKS najechał na jeden 
z przystanków, na którym siedzieli pasażerowie. Było to jedno 
z najtragiczniejszych wydarzeń w powojennej historii miasta. 
Zginęły wówczas trzy przypadkowe osoby. W południe 8 lipca 
1982 roku na nieistniejącym już dzisiaj Dworcu Autobusowym 
przy Rynku pasażerowie czekali na autobus jadący do Bud 
Łańcuckich. 
W pewnym momencie rozpędzony pojazd, zamiast zatrzymać się 
na wyznaczonym stanowisku, wjechał w przystanek i czekających 
na nim pasażerów, „kosząc” metalowe zadaszenie oraz ławki. 

biciem, ale zdarzyło im się również kilka morderstw, m.in. 
w Dąbrówkach k. Łańcuta, gdzie w 1924 roku Panicz zastrzelił 
tropiącego go posterunkowego Alfreda Jarosza. Wykorzystał fakt, 
że poszukujący go policjant zasnął w karczmie i strzelił do 
śpiącego z rewolweru. Grupa Panicza miała na swoim koncie 
ponad pięćdziesiąt napadów rabunkowych i wiele zabójstw, w tym 
morderstwo samego komendanta posterunku policj i 
w Rakszawie. „Panicz” odznaczał się niesłychanym cynizmem: 
za pieniądze z napadów zakupił posiadłość koło Piotrkowa, gdzie 
po ”brudnej robocie” wiódł żywot spokojnego gospodarza. Nie 
cofał się przed użyciem sukni duchownej czy też jarmułki, 
bowiem w przebraniach tych odwiedzał jako pokorny ksiądz czy 
nobliwy rabin liczne lokale gastronomiczne w Rzeszowie 
i Łańcucie, a po spożytym i suto zakrapianym posiłku zostawiał na 
stoliku swe wizytówki „Tu był Panicz”. W 1924 roku w lasach 
nieopodal wsi Zmysłówka „Panicz” i jego kompan Panek natknęli 
się na hrabiego Alfreda Potockiego z Łańcuta, który wybrał się na 
konną przejażdżkę w towarzystwie uroczej hrabiny Wandy 
Tarnowskiej. Bandyci nakazali zsiąść z koni przestraszonym 
spacerowiczom i podnieść ręce do góry. Kiedy dowiedzieli się 
z kim mają przyjemność, poczęstowali hrabiego okowitą. 
Wówczas nawet hrabina Tarnowska nie odmówiła groźnemu, acz 
przystojnemu przestępcy, który „cmoknął ją w rękę” i „pociągnęła 
z gwinta”. Jednak niedługo świeciła gwiazda „Panicza”. Zginął 
bardzo prozaicznie. W jedną z kwietniowych nocy w 1926 roku 
napadł na lokal Franciszka Kluza z Łańcuta. Restaurator okazał 
się być byłym żandarmem i w domu pod poduszką trzymał 
pistolet. Kiedy usłyszał, że nocą ktoś chodzi po jego domu, 
wystrzelił z broni raniąc w udo bandytę. ”Panicz” postanowił 
honorowo zginąć i po prostu zastrzelił się.
Łańcucki Janosik
W okresie międzywojennym na terenie ziemi łańcuckiej 
grasowała banda Adama Płazy zwanego Janosikiem. Płaza 
z kompanami, ukrywając się w tutejszych lasach, początkowo 
kradł żywność, następnie przerzucił się na „grubszy kaliber”- 
napady rabunkowe, a nawet zabójstwa. Banda Płazy dokonała 
morderstw w Brzózie Stadnickiej czy Żołyni. Na swoim koncie 
miała też zabójstwo kupca na drodze do Biłgoraja. Posiadanymi 
z rabunków pieniędzmi bandyci chwalili się w okolicy - kupowali 
ubogim żywność, za poczęstowanie papierosem płacili chłopom 
kilkoma koronami, na wiejskie zabawy zapraszali miejscowe 
dziewczyny, których Płaza obdarowywał pieniędzmi. Kupował 
im też odzież i wykwintną bieliznę. Przyodziewał również 
biedaków. To wszystko sprawiało, iż poszukujący od miesięcy 
bandytów policjanci napotykali na zmowę milczenia. Kierownik 
łańcuckiego starostwa Tadeusz Spiss sprowadził nawet oddział 
wojska, które przeczesywało pobliskie lasy. Bez rezultatu. 
Dopiero tajni agenci wytropili Płazę. Jednak nie pokutował za swe 
czyny zbyt długo. Wkrótce uciekł z aresztu w Przemyślu. 
Starostwo w Łańcucie wyznaczyło nagrodę za schwytanie 
bandyty w wysokości pięciu tysięcy koron. Wysłano za nim list 
gończy. Udało się go w końcu schwytać w ...Chełmie. Adam Płaza 
został doprowadzony na przesłuchanie do komisariatu 
w Leżajsku. W trakcie konwojowania poprosił o możliwość 
skorzystania z toalety. Skutego do ubikacji doprowadził policjant, 
który nie zdecydował się jednak na rozkucie więźnia. 
Zamknąwszy drzwi toalety Płaza... zniknął. Kiedy policjant 
otworzył drzwi, jego oczom ukazało się puste pomieszczenie 
i otwarte okno. Płaza skoczył z wysokości pięciu metrów i uciekł 
w kajdankach do lasu. Reszta kompanów została osadzona 



18

Wydarzenia społeczne

lipiec 59/2014

Uderzył także w przód autobusu relacji Łańcut-Markowa. Na 
przystanku wybuchła panika. Zginęły trzy kobiety, ciężko 
rannych zostało osiem osób (w tym jedna w stanie krytycznym, 
która w krótkim czasie zmarła). Na przystanku leżały 
porozrzucane siatki z zakupami, resztki szkła z przedniej szyby 
feralnego autobusu oraz kałuże krwi.  Autobus miał wgnieciony 
cały przód oraz wtłoczone resztki konstrukcji metalowej 
przystanku. Na miejscu tragedii pojawiły się karetki pogotowia, 
jednak zabrakło ich dla wszystkich poszkodowanych. Na pomoc 

pospieszyli lekarze z miejscowego szpitala, którzy własnymi 
samochodami transportowali chorych. Teren otoczył oddział 
wojska, czekając na przybycie ekipy dochodzeniowo-śledczej 
z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie. 
W tym czasie, jak zwykle od kilkunastu lat, odbywały się 
w Łańcucie Mistrzowskie Kursy Interpretacji Muzycznych. Na 
warsztatach gościły dzieci z całej Polski. Wśród ich rodziców 
wybuchła panika, że któreś z nich mogło znaleźć się w wypadku. 
Rozdzwoniły się telefony do tutejszej komendy milicji i Urzędu 
Miasta. Kierowca autobusu dzień wcześniej spożywał alkohol, 
obecność alkoholu we krwi wykazał także alkomat. Kierowca 
tłumaczył jednak, że hamulce i kierownica nie były sprawne. 
Podejrzany został zatrzymany przez milicję. 
Bibliografia:
Kopyariusz prziwilejów miasta Łańcuta, opr. Z.Szust, 1939, mps – 
Zb.Specj. MBPŁ sygn. 438/III; I. Kozieja, Kościoły w Łańcucie, 
mps Zb.Specj. MBPŁ sygn 192/III; F.Kotula, Z kłopotów dawnego 
Łańcuta, mps Zb.Spec. MBPŁ, sygn. 204/III; Kuryer Rzeszowski, 
5/1896; Goniec Krakowski 92/1926; J.Paciorkowski, Dobrzy 
zbóje Panicz i Panek, „Policja 997” nr 2/2010;  M. Piątkowska, 
„Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, 
brylanty. Wyd. PWN 2012; Z. Trześniowski, W miasteczku 
Łańcucie. Wspomnienia. Wyd. Edytorial 2013; Dziennik - 
„Nowiny Rzeszowskie”  roczniki archiwalne: 1973-74, 1982; 

                                                                    Arkadiusz Bednarczyk

„Nie lękajmy się. Otwórzmy drzwi Chrystusowi…

Wypłyńmy razem z papieżem Polakiem na głębię.

Wypłyńmy  szukać siebie w Chrystusie, w drugim człowieku i w samym sobie.

Bądźmy i trwajmy…"

W dniu 16 czerwca w Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się 
Wieczór wspomnień o Świętym Janie Pawle II pt. „Nie lękajcie 
się…!", którego organizatorami były: Bursa Szkolna, Świetlica  
Profilaktyczno – Wychowawcza „Wzrastanie" i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Łańcucie. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Łańcucie, Rady Miasta, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, łańcuckiego koła Towarzystwa Brata Alberta, 
Polskiego Związku Niewidomych Koło Łańcut, Świetlicy 
„Wzrastanie" czy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 
W uroczystości aktywnie uczestniczyła także młodzież 

i wychowawcy Bursy oraz rodzice, dzieci i młodzież 
uczęszczająca do Świetlicy „Wzrastanie". Przybyła również 
delegacja z zaprzyjaźnionych Świetlic „Wzrastanie" z Radymna 
i Przemyśla.
Część artystyczną stanowił montaż słowno – muzyczny związany 
tematycznie z życiem, nauczaniem i twórczością naszego Papieża, 
przygotowany przez dzieci i młodzież, po którym wszyscy zebrani 
zaśpiewali ulubioną piosenkę oazową Jana Pawła II pt.: „Barka". 
Nie zabrakło takich piosenek jak: „Papieżu Pielgrzymie", czy 
„Księga". Celem spotkania było podziękowanie za kanonizację 
naszego Wielkiego Rodaka oraz przybliżanie jego życia, 
działalności na rzecz ludzi całego świata, sprawiedliwości 
i pokoju. Padły słowa zachęty, aby żyć nauką Jana Pawła, 
naśladować go i modlić się do Niego. Dziękujemy za wspólnie 
spędzone, wzruszające chwile.

 Bernadeta Cieszyńska

lipiec 59/2014
Fot. arch. Uczestnicy wieczoru wspomnień

Fot. arch. Uczestnicy wieczoru wspomnień

Fot. arch. ze zbiorów MBP, Dawny dworzec PKS przy Rynku
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W październiku ubiegłego roku Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie, 
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przesłanymi na konkurs na najlepiej zrealizowany program 
Tygodnia Bibliotek 2013, przyznał pierwsze miejsce i puchar Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Łańcucie.
Wspaniałą okazją do wręczenia pucharu był Powiatowy Dzień Bibliotekarza, który odbył się 12 maja 
br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. Puchar wręczyła Małgorzata 
Sierżęga, Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie. Warto przypomnieć, że nasza 
biblioteka zdobyła puchar po raz drugi.  I miejsce przyznano nam za najlepszy program Tygodnia 
Bibliotek również w 2012 r. 

Małgorzata Szpunar 

NAGRODA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE

9 maja odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji „Noc 
Bibliotek". W jej obchody czynnie włączyła się nasza łańcucka 
książnica. Na licznie przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Już 
w wejściu na powitanie grały: Kapela Ludowa z Centrum  Kultury 
Gminy Markowa i Młodzieżowa Kapela Ludowa „Hop-Siup" 
z Albigowej. 
W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży spektaklem „Rozkołysane 
Marionetki"  bawił i rozweselał najmłodszych uczestników 
Henryk Hryniewiecki, aktor Teatru Maska w Rzeszowie. 
W Wypożyczalni Głównej trwały warsztaty wykonywania 
kwiatów z bibuły, a w holu odbyła się prezentacja chłopskiego 
jadła połączona z degustacją. Potrawy przygotowały Panie z Koła 
Gospodyń w Budach Łańcuckich. W sali wystawowej uroczyście 
otworzono wystawę „Dom Polski – zwyczaje rodzinne 
w Powiecie Łańcuckim", której towarzyszyło spotkanie 
z Krzysztofem Ruszlem oraz koncert zespołu „Dzieciaki 
w trampkach" prowadzonego przez Tomasza Orzechowskiego. 
W pracowni Orange odbył się pokaz diaporam cyfrowych, 
prezentacji multimedialnych oraz etiud fotograficznych, 
prezentowanych przez działający przy MDK Fotoklub. 

„Nocne spotkanie z poezją", które miało miejsce w Czytelni 
Głównej, przygotowało Koło Poetów działające przy Centrum 
Kultury Gminy Łańcut. Montaż słowno - muzyczny opracowała 
prowadząca imprezę Urszula Pantoła.
.                                                                 Paulina Różycka-Golec

Pracownia Orange działająca przy naszej bibliotece w dniach od 
2 do 7 czerwca wzięła udział w akcji Tydzień Czytania Dzieciom 
w Pracowni Orange, zorganizowanej przez Fundację Orange 
i Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Małym słuchaczom czytali: mgr rehabilitacji ruchowej 
Małgorzata Głubisz (poniedziałek), której w spotkaniu 
towarzyszyła suczka Buffy, Beata Krawiec z Księgarni Nova Duo 
w Łańcucie (wtorek), czy kapitan drużyny ,,Sokół Łańcut"- 
Maciej Klima (środa), który poza dobrą literaturą zapewnił 
dzieciom także atrakcje sportowe. Uczestnikom warsztatów 
wykonywania kwiatów z bibuły czytała Beata Klak - instruktor 
z centrum Kultury Gminy Łańcut (czwartek), a Bernadeta 
Cieszyńska (piątek) ciekawą lekturę przedstawiła wychowankom 
Świetlicy „Wzrastanie". Ostatnim spotkaniem w ramach 

Tygodnia Czytania Dzieciom była wizyta poetki Małgorzaty 
Hadław (sobota).
                                                                       Małgorzata Szpunar

Fot. E. Soński, Spektakl dla dzieci

Fot. E. Soński, Kapitan Sokoła Łańcut czyta dzieciom
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Pod takim tytułem odbyło się spotkanie 
zorganizowane w ramach Tygodnia 
Bibliotek, poświęcone wspomnieniu 
zmarłej niedawno Reginy Schönborn. 
W  s e n t y m e n t a l n ą  p o d r ó ż  p o 
n i ezwyk łe j  twórczośc i  poe tk i 
wprowadzili nas Małgorzata Hadław, 

Maciej Seniw oraz Dorota Ziajor, śpiewając utwory poetki, 
dodatkowo migane przez Różę Porębską z Polskiego Związku 
Głuchych. Czytane przez zaproszonych gości wiersze 
z poszczególnych tomików poprzedzone były krótkim 
komentarzem córki Małgorzaty, która przybliżyła nam 
najważniejsze etapy z życia i twórczości swojej mamy. 
Ta magiczna wędrówka po poezji Reginy nie jednemu z nas 
zakręciła łezkę w oku. Wszyscy na swój sposób odczuwaliśmy jej 
obecność, a szczególnie gdy na zakończenie Pani Małgorzata 
Hadław odtworzyła ostatni wiersz matki nagrany tuż przed jej 
odejściem. �

Paulina Różycka-Golec

23  kwietnia 2014 roku rozpoczęła  swoją  działalność w nowej  
siedzibie  Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. 
Do  tej  pory  zajmowała  ona  pomieszczenie  w dawnym Hotelu 
Robotniczym Łańcuckiej Fabryki Śrub. 

W  chwili  obecnej,  dzięki  decyzji Burmistrza Miasta Łańcuta 
Stanisława Gwizdaka  oraz  Rady  Miasta  Łańcuta  znalazła ona 
swoje miejsce  w  nowo wybudowanym  obiekcie Filii Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. Podzwierzyniec 74.

FILIA NR 2 MBP W NOWEJ SZACIE

Pomieszczenie przeznaczone na Bibliotekę zostało wyposażone 
w nowe meble biblioteczne. Wydzielony został również kącik dla 
dzieci, w którym mogą one nie tylko przeglądać książki, ale 
również malować, grać w gry planszowe, bawić się. 
Filia Nr 2 liczy ok. 16 000 pozycji księgozbioru, który będzie 
sukcesywnie  uzupełniany  w nowości wydawnicze. Znajdują się 
w niej również dwa stanowiska komputerowe z bezpłatnym 
dostępem do Internetu. 
Filia jest czynna pięć dni w tygodniu w następujących  godzinach:
Poniedziałek  9.30-15.00
Wtorek          12.30-18.00
Środa             12.30-18.00
Czwartek       9.30-15.00
Piątek             12.30-18.00
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej   
Biblioteki www.mbp-lancut.pl
Zapraszamy wszystkich mieszkańców zarówno dzieci, jak 
i dorosłych nie tylko z dzielnicy Podzwierzyniec do korzystania ze 
zbiorów nowo otwartej filii bibliotecznej. 

� � � � Małgorzata Sońska 

11 czerwca w MBP w Łańcucie w ramach cyklu „Znani 
Łańcucianie" odbyło się spotkanie z Janem Sanderem, 
połączone z promocją jego książki „Historie znad Dolnego 
Wisłoka. Ze skorup, osad, ksiąg i tradycji odczytane".
Autor podczas spotkania opowiadał o swoich związkach 
z regionem oraz o tym kiedy i skąd zrodził się pomysł na spisanie 
historii Dolnego Wisłoka, a także z kim współpracował podczas 
jej pisania. Uczestnicy mogli posłuchać interesujących opowieści 
przeplatanych anegdotami z młodości autora, którą spędził 
w Grodzisku Dolnym a także zadać kilka pytań. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Henryk Pazdan – Zastępca 
Burmistrza Miasta Łańcuta, Anna Kot – Prezes Łańcuckiego 
Stowarzyszenia Oświatowego, Otylia Piechowska – Kanclerz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Autor przekazał swoją najnowszą książkę Bibliotece Naukowej 
PAU i PAN w Krakowie, za co otrzymał serdeczne podziękowania 
oraz gratulacje „interesującego pomysłu wydawniczego i jego 
realizacji". 

Beata Lęcznar

Spotkanie z  Janem Sanderem

Fot. E. Soński, Nowa szata Filii MBP na Podzwierzyńcu

Fot. E. Soński, Wieczór wspomnień

Fot. E. Soński, Spotkanie z autorem
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W dniach 1-2 lipca br. w naszym mieście gościliśmy „Kontener 
Wolności", nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, a patronat honorowy podczas wizyty w Łańcucie - 
B u r m i s t r z  M i a s t a  Ł a ń c u t a  S t a n i s ł a w  G w i z d a k . 
Podczas tych dwóch dni przed budynkiem biblioteki można było 
obejrzeć wystawę pomysłodawcy i koordynatora projektu Piotra 
Wójcika, przygotowaną wspólnie z reporterką Justyną 
Pobiedzińską ph. „Polskie Wolności", jak również wziąć udział 
w plenerowym pokazie filmowym. Dzieci i młodzież zwiedzające 
ekspozycję mogły uczestniczyć w warsztatach nt. „Czym dla mnie 
jest wolność?" oraz akcji fotograficzno – dokumentalnej. Łańcut  
znalazło się na trasie Kontenera Wolności jako jedno z 25 polskich 
miast. 

Małgorzata Sońska

Rok 2014 został ogłoszony Rokiem Oskara 
Kolberga. Miejska Biblioteka Publiczna 
czynnie włączyła się w obchody, organizując 
szereg imprez kulturalno-oświatowych 
związanych z wybitnym etnografem. Jednym 
z podjętych działań był projekt "Na ludową 
nutę z Pracownią Orange", na którego 

realizację otrzymaliśmy grant z Fundacji Orange. Przedsięwzięcie 
dofinansował również  Burmistrz Miasta Łańcuta.
Celem projektu było „ocalenie od zapomnienia” muzyki ludowej, 
regionalnych potraw czy zawodów wykonywanych od pokoleń na 
ziemi łańcuckiej - tkacza, garncarza, zabawkarza. 
W ramach projektu podczas Nocy Bibliotek odbyły się dwie 
imprezy otwarte: koncert kapel ludowych oraz prezentacja 
i degustacja jadła regionalnego. Kolejnymi działaniami był cykl 
warsztatów dla dzieci i młodzieży. Pierwsze z nich - warsztaty 
garncarskie prowadziła Karolina Plizga z Medyni Głogowskiej. 
Uczestnicy zajęć słuchając opowieści o tradycji garncarskiej 
w Medyni Głogowskiej, o wyrobach z gliny, wypalaniu 
i zdobieniu, wykonywali świnki skarbonki oraz dowolne rzeźby. 
Kolejne warsztaty poprowadziła Beata Kłak, instruktor z Centrum 
Kultury Gminy Łańcut w Wysokiej, podczas których uczestnicy 
wykonywali kwiaty z bibuły. Bardzo ciekawe były również 
warsztaty z wykonywania tradycyjnych zabawek drewnianych, 
w ramach których dzieci wykonywały drewnianego konika na 

biegunach. Prowadzący warsztaty Jacek Golec z Medyni 
Głogowskiej zapoznał także uczestników zajęć z tradycją 
zabawkarską na terenie powiatu łańcuckiego, pokazał narzędzia 
wykorzystywane przy tworzeniu prostych zabawek drewnianych. 
Równocześnie w sali wystawowej odbywały się zajęcia 

z robotyki prowadzone przez studentów Politechniki 
Rzeszowskiej. Ostatnie zajęcia w ramach Projektu -  „Od nitki do 
opaski" - warsztaty tkackie, odbyły się 24 czerwca. Na 
zakończenie projektu w Pracowni Orange została zorganizowana 
wystawa podsumowująca na której można zobaczyć prace 
uczestników warsztatów - wyroby z gliny, kwiaty z papieru, konia 
na biegunach, robota i wyroby tkackie, a także fotograficzną 
i filmową dokumentację projektu.
2 lipca w Pracowni Orange odbyło się otwarcie wystawy, w której 
udział wzięli: Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta, 
Lucyna Kowalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łańcucie, Sylwia Surmacz-Rachwał ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz uczestnicy warsztatów - uczniowie łańcuckich szkół. 

Małgorzata Szpunar 

Fot. E. Soński, Oficjalne otwarcie wystawy

Fot. E. Soński, Warsztaty garncarskie

Fot. E. Soński, Wystawa podsumowująca projekt

Fot. E. Soński, Wystawa ph. Polskie Wolności
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Uroczystość wyniesienia na ołtarze papieży Jana XXIII i Jana 
Pawła II była dla świata niebywałym wydarzeniem, została 
uznana za „kanonizację stulecia". Komentatorzy podkreślali, że 
podobnego wydarzenia jeszcze w historii nie było. Dla nas, 
Polaków, był to dzień szczególny. Czekaliśmy na ten moment 
z radością. 
W dziewiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, w dniu 2 kwietnia 
odbyło się przygotowane przez kierownictwo łańcuckiej Filii 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej otwarcie wystawy grupy 
malarskiej Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
hasłem „Świadek Świętości – w hołdzie Janowi Pawłowi II". 
Zgromadzeni na wernisażu goście mogli podziwiać prace 
malarskie, przedstawiające wizerunki papieża i jego najbliższej 
rodziny. Otwarcie wystawy umilił wspaniały program artystyczny 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkanie 
zaszczycił swą obecnością ks. prałat Władysław Kenar, Starosta 
Łańcucki Adam Krzysztoń, radni Urzędu Miejskiego, dyrektorzy 
szkół, członkowie Zarządu ŁUTW i Rady Programowej 
z kanclerz Otylią Piechowską oraz członkowie rodzin. Była to 
także znakomita okazja, by podzielić się wspomnieniami 
i wrażeniami, jakich dostarczył osobisty kontakt z Karolem 
Wojtyłą a później papieżem. Organizatorzy dołożyli wszelkich 
starań, aby złożyć należny hołd błogosławionemu, który w dniu 
27 kwietnia miał zostać ogłoszony świętym. Jan Paweł II 
powiedział: „Świat pozbawiony sztuki z trudem otworzyłby się na 
wiarę". Był jednym z wielu, którzy tę sztukę tworzyli. 
By bliżej poznać twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 
w Łańcuckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zorganizowano 
seminarium poświęcone jego poezji. Grupa „żywego słowa", pod 
kierunkiem koleżanki  Mari i  Dobrzańskie j  –  Krauz 
zaprezentowała ciekawą interpretację utworów papieża. Dzień 25 
kwietnia zakończył wyjazd słuchaczy ŁUTW na uroczysty 
„Koncert Papieski" do Podkarpackiej Filharmonii w Rzeszowie. 
Wydarzeniem godnym uwagi było uczestnictwo chóru 
„Cantabile" pod dyrekcją Otylii Piechowskiej i przedstawicielki 
grupy „żywego słowa" w XIII Podkarpackim Festiwalu Seniorów 
w Boguchwale odbywającym się w dniu 24 maja ph. „Seniorzy – 
wciąż młodzi twórczo". Pieśni: „Modlitwa kapłana" G.Verdiego 
i „Czarodziejski flet" V.A. Mozarta, pozwoliły zespołowi 
chóralnemu uplasować się w pierwszej piątce laureatów 
(w przeglądzie brało udział 86 zespołów). Niemały sukces 
odniosła również nasza koleżanka Maria Dobrzańska – Krauz, 
która zaprezentowała recytację utworu T. Kubiaka „Dziewczyna 
z różą". Zarówno chór jak i recytatorkę nagrodzono pucharami, 
dyplomami i nagrodami książkowymi. 
Następnym etapem był organizowany przez Starostwo 
Powiatowe, koncert pieśni Maryjnych w Markowej oraz koncert o 
takiej tematyce przygotowany w MDK – Filia Podzwierzyniec. 
Występy w Markowej uświetniła interpretacja utworów 
poetyckich „Poeci Matce" w wykonaniu naszej znakomitej 
recytatorki. 

Celem upowszechnienia sportu i rekreacji ruchowej, po raz trzeci 
nasze stowarzyszenie zorganizowało spartakiadę sportową pod 
hasłem  „Oswoić Trzecią Młodość ”. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Dnia 7 czerwca br. 
w hali MOSiR w Łańcucie odbyło się uroczyste otwarcie imprezy, 
w której uczestniczyło siedem drużyn z podkarpackich UTW. 
Udział wzięli przedstawiciele z Rzeszowa, Tarnobrzega, Jasła, 
Krosna, Przemyśla, Strzyżowa i Łańcuta. Prezentacji drużyn 
towarzyszyła Orkiestra Dęta Miasta Łańcuta pod batutą Tadeusza 
Chlebka a imprezę uatrakcyjniły tancerki Zespołu Tanecznego 
„Rytm", pracujące pod kierunkiem choreograf Magdaleny 
Cwynar. 

Zarówno w konkurencjach indywidualnych,  jak i w kategoriach 
drużynowych od początku trwała zacięta walka, której 
towarzyszył głośny doping kibiców. Na najlepszych czekały 
puchary, medale, nagrody, dyplomy. Na pierwszym, pucharowym 
miejscu znalazła się drużyna ze Strzyżowa, drugie miejsce 
przypadło Łańcutowi, trzecie zajęła grupa z Jasła. W zmaganiach 
indywidualnych nasze koleżanki i koledzy zdobyli kilka 
pierwszych miejsc: Aleksander Cwynar nie miał sobie równych 
w konkurencjach rzut do kosza i strzał do bramki, Zofia Dudziak 
pokonała wszystkich w rzutach do kręgli, Grażyna Słota najlepsza 
była w rzutach do kosza i beretem, Czesław Koszałka celnie 

Fot. arch. Koncert w CKG Markowa

Fot. E. Soński, Spartakiada - reprezentacja ŁUTW 



strzelał do tarczy. Najbardziej widowiskowa i emocjonalna była 
konkurencja w przeciąganiu liny. Nasi uczestnicy pokonali 
przeciwników aż cztery razy.
Przedstawione „zapiski" są obrazem zaledwie kilku działań, 
stanowią jednak przykład propagowania różnych form 
aktywności, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów 
międzyludzkich, integracji ze środowiskiem, otwarcia na 

współpracę z różnymi instytucjami i uniwersytetami trzeciego 
wieku, naszego udziału w życiu środowiska, w budowaniu 
wizerunku „małej Ojczyzny". Beniamin Franklin wypowiedział 
znamienne słowa: „Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu”. 
Poczucie, że jesteśmy potrzebni przywraca wiarę w sens życia, 
wzmacnia nas wewnętrznie, pozwala „patrzeć na radość innych 
i witać się dłońmi ciepłymi od przyjaźni" (Anna Mirosława 
Nowak). 

Krystyna Paczocha
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5 czerwca br. w Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie został 
przeprowadzony turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.  
Dla uczniów ze szkoły podstawowej był to sprawdzian 
umiejętności jazdy na rowerze. W turnieju brali udział 
czwartoklasiści, którzy w tym roku szkolnym otrzymali karty 
rowerowe. Dla gimnazjalistów udział w turnieju polegał na 
sprawdzeniu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz 
pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Przedstawiciele 
z każdej klasy rozwiązywali testy, w wyniku których zostali 
wyłonieni zwycięzcy. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone 
drobnymi upominkami i dyplomami. Równocześnie chętni 
uczniowie projektowali plakaty związane z bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym. Najciekawszy plakat pt. „Młody kierowca 
w ruchu drogowym" wykonała uczennica z klasy Ia Paulina 
Ptaszek.

Anna Jęczalik-Jabłońska

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Fot. arch. Uczestnicy turnieju

Realizowana w czasach oświecenia zasada „bawiąc - uczyć, ucząc 
- bawić" sprawdza się także we współczesnych czasach, 
stanowiąc niezbędny element procesu dydaktyczno-
wychowawczego. Wie o tym Publiczne Gimnazjum nr 2 stosując 
na co dzień niekonwencjonalne metody i formy nauczania.
Pozytywny odbiór wśród szkolnej społeczności zeszłorocznej gry 
terenowej – będącej nietypową formą uczczenia narodowego 
święta – sprawił, że również w tym roku uczniowie i nauczyciele 
gimnazjum na Podzwierzyńcu „ruszyli tropem Konstytucji 
3 Maja". Kolejną okazją do wykazania się twórczą i aktywną 
postawą są tzw. tygodnie przedmiotowe - tradycyjnie obchodzone 
już od wielu lat w naszym gimnazjum. Tydzień Matematyczny, 
Polonistyczny czy Ekologiczny cieszyły s ię  dużym 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM, CZYLI CO DZIEJE SIĘ W GIMNAZJUM NR 2

zainteresowaniem. Na przykład 
w ramach tego ostatniego uczniowie 
wybrali  s ię do gospodarstwa 
agroturystycznego, gdzie zwiedzili 
ogród pełen ziół oraz nauczyli się 
p i e c  p r o z i a k i  i  p o d p ł o m y k i 
w tradycyjnym piecu chlebowym. 
Z kolei podczas Tygodnia Sztuki do 
szkoły przybył Jerzy Szerstobitow, 
k t ó r y  p r z y b l i ż y ł  m ł o d z i e ż y 
zagadnienia dotyczące twórczości 
i  budowy dzie ła  sz tuki  oraz 
warsztatu pracy malarza. 

Nauczyciele naszego gimnazjum każdego roku zapraszają 
wyjątkowych gości, którzy dzielą się z młodzieżą własną wiedzą, 
umiejętnościami a także doświadczeniami i wrażeniami. W tym 
roku oprócz wspomnianego już artysty malarza szkoła gościła 
podróżnika, który dzięki pełnej interesujących szczegółów 
opowieści, wzbogaconej projekcją pięknych zdjęć, przybliżył 
młodzieży karaibską wyspę - Kubę. Uczniowie mieli także 
możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Jaśkiem Melą 
zorganizowanym przez Szkołę Językową CoolSchool. Ten 
niezwykły człowiek ujął wszystkich swoją otwartością 
i szczerością, a przede wszystkim uświadomił młodszym 
kolegom, że żadna życiowa przeszkoda nie powinna zniechęcać 
ich do pogoni za marzeniami. Ponadto miłośnicy historii skupieni 
w Bractwie Rycerskim Kerin poprowadzili dla uczniów Lekcję 
Żywej Historii. 

Alina Flejszar

Fot. arch. Wystawa ziół w ramach Tygodnia Ekologicznego

Fot. E. Soński, 
Spotkanie z Janem Melą
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Dnia 25 kwietnia 2014 roku odbyły się rocznicowe obchody 
Ś w i ę t a  P a t r o n a  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  3 
w Łańcucie im. 10 Pułku Strzelców Konnych. Uroczystość  miała 
miejsce w przededniu Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, 60 
rocznicy bitwy pod Monte Cassino oraz 110–lecia powstania  
szkoły. 
Jak co roku rozpoczęła je Msza Święta, po której nastąpiło 
złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 10 Pułk Strzelców 
Konnych. W części oficjalnej Pani Dyrektor Barbara Kiełb 
serdecznie przywitała gości, nawiązała do aktualnych rocznic 
a także do słów motta uroczystości: „Wolność krzyżami się 
mierzy."  Część artystyczną przygotowali uczniowie klas piątych 
pod kierunkiem Ewy Kuźniar, Jolanty Koszeli oraz Ewy 
Lentowicz. Opiekunem muzycznym całości był Tomasz 

UROCZYSTOŚĆ DNIA PATRONA SZKOŁY

Orzechowski. Uczniowski popis zwieńczył koncert zespołu 
"Dzieciaki w trampkach" zatytułowany: Od Nas dla Was! 
W obchody Święta Szkoły włączyła się też szkolna drużyna 
harcerska, której opiekunami są  Jolanta Koszela i Krzysztof 
Puziewicz.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali na 
r zecz  Szko lne j  I zby  Pamięc i  wo j skowe  pamią tk i . 
Po raz pierwszy dyrektor Barbara Kiełb wraz z Kapitułą Szkolną 
uhonorowała tytułem "Przyjaciel Szkoły" następujące osoby: 
Teresę i Jana Suchcitzów, księdza proboszcza Mieczysława 
Sondeja, Stanisława Gwizdaka Burmistrza Miasta Łańcuta oraz  
Sławomira Rejmana Przewodniczącego Rady Rodziców. Od tej 
pory taki tytuł otrzymywać będą osoby, którym bliska sercu jest 
Szkoła Podstawowa nr 3.
                               Ewa Lentowicz, Ewa Kuźniar, Jolanta Koszela

Fot. B. Wojtas, Uczestnicy uroczystości
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W dniu 25 maja w hali MOSiR w Łańcucie odbyły się 
I  M i s t r z o s t w a  Ł a ń c u t a  w  A k r o b a t y c e  S p o r t o w e j . 
Zawody uświetniły występy Zespołu Tanecznego „Gracja" oraz 
pokazy Trio ETC - finalistek programu „Mam Talent”. 
Uczniowski Klub Sportowy Akrobata Łańcut reprezentowali 
między innymi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Nasi młodzi 
akrobaci wywalczyli w sumie 11 medali, w tym 6 złotych, 
3 srebrne i 2 brązowe. 
Akrobaci startowali w klasie drugiej i trzeciej oraz klasie 
młodzieżowej. Pokazy oceniane były przez trzech sędziów. 
Oceniano: czystość wykonania poszczególnych elementów 
układu oraz trudność układu. Wszyscy nasi zawodnicy godnie 
reprezentowali swój klub i Szkołę Podstawową nr 2. Trenerkami 
zawodników łańcuckiego klubu na co dzień są Eliza Kaplita-
Wójcik i Agnieszka Muroń.

Końcowe wyniki uczniów naszej szkoły 
- sportowców UKS Akrobata, 
przedstawiają się następująco:

W klasie II 
dwójki kobiet: 

1 miejsce Maria Cieślicka i Izabela Abramczyk
2 miejsce Martyna Wojnar i Monika Kazibudzka

trójki kobiet: 
1 miejsce Maria Cieślicka, Izabela Abramczyk, Monika 

Kazibudzka 
2 miejsce Martyna Sroczyk, Andżelika Haładyj, Anastazja 

Haładyj
W klasie III

dwójki kobiet: 
1 miejsce Dorota Kazibudzka i Daria Przybyła 
3 miejsce Katarzyna Kunysz i Natalia Trojnar

trójki kobiet 
1 miejsce Katarzyna Kunysz, Dorota Kazibudzka i Kamila 

Szlęk
W klasie młodzieżowej 

dwójki kobiet: 
3 miejsce Daria Mądry i Oliwia Krasucka 

5 miejsce Barbara Pacyna i Amelia Bar 
Z I Mistrzostw Łańcuta w Akrobatyce Sportowej wyszliśmy 
zadowoleni z pucharem za zdobycie w punktacji drużynowej 
klubów 2-go miejsca i z wieloma medalami indywidualnymi.

Anna Trojnar
Fot. A. Cieślicka, UKS Akrobata Łańcut
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Dnia 23 maja odbyła się Gala z okazji 
110 rocznicy powstania Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku 
Strzelców Konnych w Łańcucie. Miała 
ona miejsce w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury.� Dyrektor 
placówki Barbara Kiełb przywitała 
z a p r o s z o n y c h  g o ś c i ,  w  t y m 
p r z e d s t a w i c i e l i  w ł a d z  m i a s t a 
i  duchowieństwa, kierowników 
wydziałów i dyrektorów podległych 
placówek i szkół. Na uroczystość 
przybyl i  również  nauczycie le , 
uczniowie wraz z rodzicami oraz sympatycy szkoły.
Galę prowadzili uczniowie z klasy VI – Dorota Lechowicz 
i Radosław Radecki. Główną atrakcją był spektakl teatralny 
pt. „Czerwone Kapturki" przygotowany z inicjatywy rodziców 
przez Halinę Ciąpałę i Jadwigę Winiarską-Grabowską, w którym 
wystąpili zarówno uczniowie, ich rodzice jak i nauczyciele 
z dyrektor placówki na czele. W programie artystycznym znalazły 
się również autorskie wiersze uczniów naszej szkoły.
Ponadto uczniowie z klas trzecich przygotowali i przedstawili 
inscenizację na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt. „Ptasie 
radio", a zespół taneczny „Iskierka" pod kierunkiem Ewy Hołub 
oczarował publiczność układami choreograficznymi: 
„Orzechowy problem", „Wspomnienie", „Zaczarowane TV". Na 
scenie nie zabrakło również koncertu szkolnego zespołu 

GALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH 

Kiedy 27 kwietnia Papież 
Franciszek kanonizował 
Jana Pawła II, oczy całego 
świata zwrócone były na 
W a t y k a n .  T e g o 
w y j ą t k o w e g o 
i  u r o c z y s t e g o  d n i a  
miliony ludzi dziękowało 
Bogu za osobę, powołanie 
oraz posługę papieską 
Karola Wojtyły. W te 
wiekopomne wydarzenia 

wpisała się również cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II w Łańcucie, która tradycyjnie w maju świętowała 
Dzień Patrona Szkoły. Tegoroczne obchody miały jednak 
charakter szczególny, a uczniowie przygotowywali się do nich 
przez wiele tygodni. Dzieci z klas czwartych wykonały projekty 
z cyklu „Nasz Patron w obiektywie", w których ukazały różne 
oblicza Ojca Świętego. Chętni uczniowie wzięli udział 
w konkursie literackim „Jan Paweł II – Człowiek nie z tej ziemi" 
zorganizowanym przez Opactwo w Jarosławiu. Praca uczennicy 
klasy VIb – Aleksandry Babiarz została umieszczona 
w pokonkursowej publikacji książkowej, która ma wesprzeć 
budowę Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie. Dzieci 
z klas IV-VI miały również okazję wykazać się znajomością życia 
i pontyfikatu Ojca Świętego w „Szkolnym Konkursie Wiedzy 
o Janie Pawle II". Główne uroczystości miały miejsce  21 - 22 
maja, a ich gośćmi honorowymi byli Burmistrz Miasta Łańcuta 
Stanisław Gwizdak oraz Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury 
Grzegorz Paczocha. Obchody rozpoczęły się od projekcji filmu 
oraz obejrzenia prezentacji multimedialnej ukazującej 
w humorystyczny sposób pontyfikat Ojca Świętego. Następnie 
w Kościele pw. Św. Józefa w Łańcucie odbyła się uroczysta Msza, 
po której miał miejsce okolicznościowy koncert. Dopełnieniem 
Święta Patrona był wykład ks. Mieczysława Biziora, podczas 
którego uczniowie oraz zaproszeni goście obejrzeli pamiątki 
i relikwie Ojca Świętego przywiezione przez księdza. W kolejnym 
dniu uroczystości odbył się II Mini Maraton im. Jana Pawła II, 
w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i mieszkańcy Łańcuta. 

Agnieszka Słysz

W dniach 19-20 maja zespół „Dzieciaki w Trampkach" 
działający przy Szkole Podstawowej nr 3 brał udział 
w eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
„Kolorowe nutki" w Krakowie. Jury po przesłuchaniu ok. 500 
uczestników zaprosiło do finału 21 najlepszych podmiotów 
wykonawczych, w tym nasz zespół. Gala finałowa odbyła się na 
scenie Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. 
Prowadzona była przez panów z kabaretu Formacja Chatelet. 
W kategorii zespołów wokalnych (wiek 6-18 lat) zespół 
„Dzieciaki w Trampkach" zajął II miejsce, ustępując jedynie 
gimnazjalistkom ze szkoły wokalnej w Poznaniu.
                                                                                   Joanna Pera

SUKCES DZIECIAKÓW W TRAMPKACH

Fot. J. Pera

m u z y c z n e g o  „ D z i e c i a k i 
w trampkach", którego opiekunem jest 
Tomasz Orzechowski.
Gala była okazją do wspólnej zabawy 
i  integracji  rodziców, uczniów 
i nauczycieli. Nad jej przygotowaniem 
czuwała grupa nauczycieli: Joanna 
Bonecka, Bożena Pielich, Renata 
Seniw, Jadwiga Tarasek-Litwin, Paweł 
Kulczycki oraz Piotr Rosół.
             
                                                  SP nr 3

NASZ PATRON ŚWIĘTYM

Fot. K. Niemczak, Spektakl „Czerwone Kapturki”

Fot. arch. Wystawa pamiątek
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Przedszkole Miejskie nr 3 w Łańcucie wśród wielu zajęć 
wychowawczo – dydaktycznych od wielu lat kultywuje zabawy 
ruchowe przy muzyce z elementami tańców różnych narodów. 

Taka forma aktywności w znaczący sposób sprzyja rozwojowi 
dziecka w wieku przedszkolnym. Tanie wpływa wszechstronnie 
na psychofizyczny rozwój dziecka. Badając dokładniej jego 
działanie na dzieci, okazało się, że wspomaga rozwój kilku sfer 
życia:
Rozwój ruchowy – Dzieci w wieku przedszkolnym intensywnie 
rosną. Od piątego roku życia osiągają znaczną precyzyjność 
w tzw. małej motoryce ruchowej. Poprzez taniec pozytywnym 
zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż dbając o estetykę 
i elegancję ruchów wymaga się od niego „prostych" pleców, 
ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy. Taniec zapobiega 
powstawaniu wad postawy oraz wspomaga ich korygowanie. 
Taniec kształtuje precyzję ruchów u dzieci, doskonali koordynację 
i orientację przestrzenną.
Rozwój intelektualny i emocjonalny - Taniec wpływa na pamięć 
dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy 

poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych. Taniec 
dzieciom w wieku przedszkolnym daje duże możliwości 
w rozwoju osobowości, wyzwala pozytywne uczucia, reguluje 
napięcia nerwowe. Stosując muzykę spokojną, o łagodnej linii 
melodycznej, taniec pełni funkcję relaksacyjną, uspokajającą, co 
jest szczególnie ważne wobec silnych bodźców dostarczanych 
przez środowisko zewnętrzne.
Rozwój społeczny - Podczas zajęć tanecznych dziecko nabywa 
umiejętności współdziałania w grupie, odnoszenia się 
z szacunkiem do kolegów i koleżanek. Poznaje zasady dobrego 
wychowania poprzez: proszenie do tańca, czy odprowadzenie 
partnerki. Tańcząc w parach dzieci uczą się podstawowych różnic 
dotyczących płci przeciwnej.

Efekty naszej pracy systematycznie prezentujemy podczas 
„Wielkich Festynów Rodzinnych", które odbywają się w naszym 
przedszkolu rokrocznie. Przygotowane przez nas układy taneczne 
cieszą się wielkim uznaniem widowni.  W tym roku 
uczestniczyliśmy m.in. w uroczystym otwarciu filii Miejskiego 
Domu Kultury na Podzwierzyńcu.

Agata Łyko

Fot. E. Soński, Dzieci w układzie Kalina

Fot. E. Soński, Przedszkolaki w tańcu country

Uczniowie  klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła 
II w Łańcucie wygrali plebiscyt organizowany przez gazetę 
codzienną Nowiny i zdobyli tytuł Najsympatyczniejszej 
Pierwszej Klasy.  � �
W tegorocznych zmaganiach udzia ł  wzięło 148 klas 

z województwa podkarpackiego. Od samego początku aż do finału 
uczniowie z łańcuckiej czwórki niezmiennie plasowali się na 
pierwszym miejscu. Ostatecznie zwyciężyli uzyskując 905 
głosów, co stanowi 10% wszystkich wysyłanych SMS-ów. Poza 
tytułem najsympatyczniejsze pierwszaki otrzymały nagrody 
ufundowane przez gazetę Nowiny oraz wygrały pobyt na zielonej 
szkole w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. � � � � � � �
W maju dzieci wraz z laureatami trzeciego miejsca – klasą I b ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, wyjechały na dwudniową wycieczkę 
i przeżyły niesamowitą przygodę. W ramach pobytu w siedlisku 
pierwszaki pod okiem leśniczego zwiedzały rezerwat „Wielki 
Las", dokąd udały się bryczkami. Wzięły też udział w zajęciach 
zorganizowanych w stajni i ujeżdżalni koni, a podczas warsztatów 
„Od ziarna do bochenka" piekły chleb, który następnie zabrały do 
domu. Nie zabrakło też dyskoteki i grillowania. Niestety czas mile 
spędzony na zabawie szybko minął i żal było opuszczać 
przepiękny ośrodek w Pstrągowej.�

Zofia Gil
Fot. arch. Przejażdżka bryczkami
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Ponieważ Przedszkole Miejskie nr 5 pragnie propagować zdrowy 
styl życia wśród przedszkolaków na wszystkich jego 
płaszczyznach, nasza placówka włączyła się do Ogólnopolskiej 
Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może" 
organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem podjętej 
inicjatywy jest rozwój oraz upowszechnianie aktywności 
fizycznej, która w połączeniu ze zdrowym żywieniem jest 
warunkiem zapewnienia dzieciom harmonijnego rozwoju 
fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego.� � �    �
W naszym przedszkolu podejmujemy działania na rzecz 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez realizację 
programu własnego Joanny Seniw - „Zdrowy przedszkolak- 
Edukacja zdrowotna w  przedszkolu". Nasza kadra pedagogiczna 
bierze udział w szkoleniach i warsztatach o tematyce zdrowotnej 
i ruchowej. Dbamy o racjonalne odżywianie naszych 
przedszkolaków, promujemy prawidłowe nawyki żywieniowe 
(„uczty owocowe", „zdrowe przekąski owocowe  i warzywne na 
drugie śniadanie"), prowadzimy zajęcia edukacyjne na temat 
zdrowego odżywiania.  Nasze dzieci mają stały dostęp do wody 
pitnej w swojej sali. Tworzymy warunki do rozwijania aktywności 

PRZEDSZKOLE NR 5 W RUCHU
fizycznej poprzez systematyczne zajęcia gimnastyczne, także te 
na wolnym powietrzu, udział w zawodach sportowych, zabawy 
ruchowe, zabawy przy muzyce oraz międzyprzedszkolne 
konkursy sportowe. W rezultacie tych działań nasze przedszkole 
otrzymało tytuł „Przedszkola w ruchu" oraz zdobyło I miejsce 
w konkursie międzyprzedszkolnym „Zdrowo na sportowo" jak 
równ ież  I  mie j sce  w zawodach  sp rawnośc iowych 
organizowanych przez MOSiR Łańcut. Szeroko rozumiane 
działania prozdrowotne w przedszkolu są wspierane przez 
rodziców i ich aktywny udział w życiu przedszkola. W ramach 
podsumowania akcji „Przedszkole w ruchu" odbył się piknik 
rodzinny „Zdrowo na sportowo", w którego programie znalazły 
się gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci i rodziców, zdrowe 
przekąski owocowe, wśród których prawdziwym hitem okazała 
się kasza jaglana zapiekana ze śliwkami. Imprezie towarzyszyły 
wykłady i pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz bezpłatny 
pomiar ciśnienia, cukru we krwi i  wagi. Wszystkim 
zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia serdecznie 
dziękujemy! 

Monika Bieniasz

Żyjemy w świecie który tętni życiem, fascynuje i zadziwia, 
zmienia się każdego dnia. Człowiek jest nierozerwalnie związany 
z otaczającą go naturą. Jego działalność w naturalnym środowisku 
musi jednak opierać się na znajomości i respektowaniu praw 
przyrody. W czasach gdy nasz świat jest niszczony bezmyślną 
działalnością człowieka, bardzo ważną rolę w wychowaniu dzieci 
odgrywa edukacja ekologiczna. W jej ramach Przedszkole 
Miejskie nr 4 opracowało plan „Piękny tajemniczy świat". 
Realizowane przez nas tematy powiązane są z porą roku oraz 
miesiącami. W każdej sali znajduje się „kącik przyrody", gdzie 
dzieci gromadzą swoje skarby, które znajdują na spacerach 
i wycieczkach. To przede wszystkim naturalne tworzywo 
przyrodnicze służące do zabawy, działalności plastycznej czy 
liczenia. Tam prowadzone są hodowle roślin stałe i doraźne, co 
pozwala zapoznać  dzieci z ich cyklem rozwojowym. Tak więc 
„kącik przyrody" jest ciągle zmieniającą się ekspozycją 
naturalnych okazów i małym ,,laboratorium", w którym można 
przeprowadzać ciekawe eksperymenty.
Przedszkole jest uczestnikiem przedsięwzięcia edukacyjnego 
o charakterze ekologicznym pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Łańcuta ,,Śmieciolubek z krainy śmieci". 
Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Kubusiowi przyjaciele 
natury", co zaowocowało zdobyciem kolejnego certyfikatu.  

Dzieci swoją wiedzę na temat przyrody i jej ochrony wykorzystały 
w różnorodnych konkursach.
                                                  Małgorzata Kołotyło, Beata Ożóg

Fot. E. Soński, Przedszkolaki w parku

Fot. M. Bieniasz, Zabawy ruchowe na powietrzuFot. M. Bieniasz
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Dwie piękne rocznice ożywiły scenę Miejskiego Domu Kultury 
podczas koncertu, który odbył się 17 maja. Dwie historie, jeden 
zespół, wspólna pasja – to hasła jakie świetnie opisują Zespół 
Pieśni i Tańca „Łańcut" i „Mały Łańcut". Świętując okrągłe 30 lat 
istnienia ZPiT „Łańcut" oraz 15 lat od założenia „Małego 
Łańcuta", obie grupy zaprezentowały się na scenie MDKu 
w swoich popisowych układach, wykonując tańce narodowe, 
regionalne jak i pochodzące z innych krajów. Koncert zgodnie 
z tradycją i szlacheckim obyczajem rozpoczął się dostojnym 
polonezem. Potem poleciały kujawiaki, oberki i mazury. Tancerze 
przenieśli nas w różne zakątki naszego kraju, wykonując suitę 
lubelską, żywiecką, przeworską czy rzeszowską. Wyjątkowym 
widokiem były tańce żydowskie, huculskie czy górali orawskich, 
z gościnnym udziałem tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Markusy". Niczym byłby taniec bez muzyki i śpiewu, zatem 
tancerzom dzielnie towarzyszyła kapela ludowa oraz Chór 
Camerata z Soniny. Piękny dziewczęcy śpiew zaserwowały nam 
uczennice łańcuckich szkół podstawowych. A wszystko to 
w luźnej, radosnej atmosferze wiejskiej zabawy. Świętowanie 
odbywało się w końcu, jak powiedzieli prowadzący Adam Opałka 
wraz z Marianną Palcowską, w gospodzie na styku kultur. Sama 
gospoda, a przed nią ukwiecony płot, drewniana ławeczka a nawet 
studnia z najprawdziwszym żurawiem, zapraszała w swoje 
gościnne progi przez cały koncert. A nie byłoby jej gdyby nie 

21

talent i ciężka praca Marka Hepnara i Krzysztofa Kozunia.
Jubileusz jaki odbył się 17 maja na długo pozostanie w pamięci 
tancerzy i ich tłumnie zasiadających na widowni przyjaciół. Za 
trud wieloletniej działalności, która bez wątpienia jest dla tancerzy 
największą pasją i radością, padło wiele słów uznania i gratulacji. 
Na ręce kierujących grupami Zofii Byczkowskiej i Urszuli Opałki 
trafiły okazjonalne listy i kwiaty, w tym od Burmistrza Miasta 
Łańcuta Stanisława Gwizdaka czy dyrektora placówki Andrzeja 
Piechowskiego. 

Katarzyna Pilch

Fot. E. Soński, Finał koncertu jubileuszowego

Fot. E. Soński, ZPiT Łańcut
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Kino „Gabinet" działające przy Miejskim Domu Kultury 
przyłączyło się do projektu "KinoSzkoła. Interdyscyplinarny 
Program Edukacji Medialnej". Jest to projekt złożony 
z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem 
jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród 
przedszkolaków, uczniów i nauczycieli.  
Pierwsze zajęcia w ramach tego projektu odbyły się 30 kwietnia 
br. w sali widowiskowej MDK. Uczniowie łańcuckich szkół 
wzięli udział w ciekawej prelekcji poprowadzonej przez 
dr. Marcina Skorka, a następnie obejrzeli filmy rozwijające 
uprzednio poruszone tematy. Słowo „prelekcja"  nie oznaczało tu 
jednak suchego słowa wstępu. Dzieci i młodzież zachęcone przez 
filmoznawcę aktywnie i spontanicznie wyrażały swoje zdanie, 
asystowały np. poprzez odgrywanie krótkich scenek i po prostu 
świetnie się bawiły.
Tegoroczny program to już trzecia edycja projektu KinoSzkoła. 
W poprzedniej wzięło udział ponad 70 tysięcy uczniów z całej 
Polski. Teraz dołączyli do nich także młodzi z naszego miasta 

Jubileusz 15 lat działalności dębiccy artyści uczcili 
przygotowując dla widzów operę „Straszny Dwór" Stanisława 
Moniuszki – kwintesencję polskiej tradycji, kultury i historii. 
Mieszkańcy naszego miasta i okolic mogli podziwiać ten 
wyjątkowy spektakl 7 czerwca w Miejskim Domu Kultury.
Pomysłodawcą, dyrygentem i producentem przedsięwzięć jest 
Paweł Adamek – prezes Dębickiego Towarzystwa Muzyczno – 
Śpiewaczego, a tworzą je działający społecznie operowi 
zapaleńcy w różnym wieku, amatorzy niekiedy wspierani przez 
zawodowych śpiewaków. Oglądając przygotowaną na ten rok 
operę „Straszny dwór" mieszkańcy Łańcuta mieli tę szczególną 
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i powiatu. Sądząc po reakcjach uczestników wszystkich spotkań, 
słusznie.

Katarzyna Pilch

Trwająca od 27 maja do 1 czerwca Przedszkolada z pewnością pozostanie w pamięci dzieci na długi czas. Najmłodsi mieli okazję 
uczestniczyć w ciekawych konkursach i koncertach. Kilkadziesiąt osób zasiadło na widowni sali widowiskowej MDK, by obejrzeć 
występy przedszkolaków w pierwszym konkursie corocznej Przedszkolady. Wśród nich najwięcej było z pewnością przejętych mam, bo 

konkurs recytatorski jaki odbył się 27 maja nosił tytuł „Tobie mamo". Na scenie najpiękniejsze wiersze przedstawiło blisko 
trzydziestu maluchów zarówno z łańcuckich przedszkoli miejskich jak niepublicznych, a także z przedszkola 

w Krzemienicy. Namalować „Mój najpiękniejszy sen" – takie wyzwanie stanęło przed 
uczestnikami konkursu plastycznego. Dzieci jak zawsze poradziły sobie z tym 

zadaniem znakomicie. Spośród 15 prac jury ciężko było wybrać te 
najlepsze, bo w każdą mali artyści włożyli mnóstwo 
pracy i zaangażowania. Ostatnim konkursem był konkurs 
piosenki dziecięcej „Świerszczykowe nutki". 30 maja na 
scenie domu kultury wystąpiło ok. trzydziestu 
przedszkolaków, którzy dopingowani przez kolegów 
i koleżanki, prezentowali swoje umiejętności wokalne. 
Piosenki wykonywane przez małych artystów w głównej 
mierze nawiązywały do minionego  już Dnia Matki. 
                                                                     MDK Łańcut

przyjemność, że na scenie w jednej z głównych ról wystąpiła także 
łańcucianka Sylwia Wojnar.

Katarzyna Pilch

Fot. E. Soński, Zajęcia w ramach projektu „KinoSzkoła”

Fot. E. Soński, „Straszny Dwór”

Fot. E. Soński, Uczestnicy konkursu recytatorskiego
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P o d k a r p a c k a  A g e n c j a 
Turystyczna w Łańcucie 
w  p a r t n e r s t w i e 
z Podkarpacką Regionalną 
Organizacją Turystyczną
i13 innymi certyfikowanymi 
jednostkami Informacji 
T u r y s t y c z n e j 
z l o k a l i z o w a n y m i 
w woj .  podkarpackim, 
z ł o ż y ł a  w n i o s e k  d o 

Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Ujednolicenie wizualizacji 
podkarpackiego systemu informacji turystycznej".

16 kwietnia 2014r. została podpisana umowa. Uzyskane 
dofinansowanie wynosi 47 400 zł a wartość całości projektu to 
95 tys. zł. Planowany termin zakończenia zadania przewidywany 
jest na koniec bieżącego roku. Na spotkaniu, które odbyło się 
14 marca br. w biurze PROT-u w Rzeszowie zostały 
przedstawione założenia projektu:
1.Wizualizacja biur Informacji Turystycznej - jednolita 
kolorystyka ścian, witryn z materiałami promocyjnymi, 
propozycja umieszczenia logo danego miasta wraz z logo 
województwa podkarpackiego.
2.Ujednolicenie materiałów promocyjnych – kolorystyka, format 
materiałów promocyjnych, torebki na materiały promocyjne, 
oznakowanie punktów informacji turystycznej.

Trzy lata działalności łańcuckiego punktu Informacji Turystycznej

3.Ujednolicenie standardów obsługi klientów – szkolenie 
z zakresu obsługi klienta, odzież dla pracowników (koszulki 
z logo woj. podkarpackiego).

Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom nasz punkt Informacji 
Turystycznej zostanie dostrzeżony i doceniony przez 
mieszkańców Łańcuta i okolic, a przede wszystkim w jeszcze 
bardziej profesjonalny sposób będzie służył turystom 
odwiedzającym nasze miasto. Współpraca z Podkarpacką 
Regionalną Organizacją Turystyczną zaowocuje również 
promocją walorów turystycznych Łańcuta i okolic na większą 
niż dotąd skalę.
                                                                           Katarzyna Sokolik
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Nowy sezon turystyczny rozpoczęliśmy 
wydaniem informatora turystycznego 
o Łańcucie. Ta interesująca pozycja 
prezentująca historię miasta jest nie tylko 
p r z e w o d n i k i e m  p o  n a j b a r d z i e j 
rozpoznawalnych zabytkach, ale pozwala 
czytelnikowi poznać  te mniej znane, piękne, 
t a j e m n i c z e ,  c z a s e m  z a n i e d b a n e 
architektoniczne perełki Łańcuta. W książce, 
która powstała przy współpracy z Muzeum- 
Zamkiem w Łańcucie znajdziemy także 
i n f o r m a c j e  o  b a z i e  h o t e l o w e j , 
gastronomicznej, adresach i numerach 
telefonów przydatnych turystom, ale 
i mieszkańcom miasta.
Miejski Dom Kultury dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tego informatora, zarówno autorom tekstów jak i zdjęć. Chcemy podkreślić, że 
pracowali nad tym projektem nieodpłatnie. 
Informatory są do nabycia w punkcie Informacji Turystycznej w Maneżu 
w cenie 15 zł.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do 
PATu w Maneżu i poprawnie odpowiedzą na pytanie: „Imieniem którego króla 
nazywana jest lipa znajdująca się obecnie za plebanią?” otrzymają egzemplarz 
bezpłatnie.

Nowy przewodnik po Łańcucie

Fot. E. Soński, Łańcucki PAT w Maneżu

Fot. E. Soński
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W niedzielę 1 czerwca  na tyczyńskim rynku spotkały się orkiestry 
dęte i zespoły mażoretek, uczestniczące w XV Podkarpackiej 
Paradzie Orkiestr Dętych, aby w rytm muzyki przemaszerować 
ulicami miasta. O godz. 16.00 rozpoczęły się prezentacje 
konkursowe orkiestr dętych i zespołów mażoretek. Komisja 
artystyczna w składzie: przewodniczący komisji Jakub Kobylarek 
– muzyk, Beata Adamczyk - muzyk, ks. Marian Czenczek – 
proboszcz parafii w Tyczynie i Zofia Matys – dyrektor M-GOK 
w Tyczynie po wysłuchaniu prezentacji dziewięciu orkiestr 
przyznała w paśmie złotym I miejsce oraz nagrodę i puchar 
Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej Miasta Łańcuta. 

Tadeusz Chlebek

28 czerwca Zespół Taneczny „Rytm" z MDK wziął udział w IV 
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium" w Krośnie. 
Organizatorem było Regionalne Centrum Kultur Pogranicza.
Uczestnicy tańczyli w trzech kategoriach wiekowych: 7-11, 12-15 
i powyżej 15 lat. Łańcucki „Rytm" występował w trzeciej 
kategorii wiekowej, prezentując nową choreografię pt. „Ulotna 
wolność". 
Jury oceniało: dobór repertuaru, muzyki, opracowanie 
choreograficzne, technikę wykonania, dobór kostiumów i ogólny 
wyraz artystyczny. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji najlepsi 
zakwalifikowali się do Koncertu Galowego, podczas którego 
zostały ogłoszone wyniki festiwalu. „Rytm" za swoją prezentację 
otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną.

Magdalena Cwynar
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W minionych miesiącach Galeria MDK gościła znanych 
i cenionych twórców związanych z Łańcutem. Od 30 kwietnia 
przez cały miesiąc maj mogliśmy podziwiać obrazy autorstwa 
Wandy Przedmojskiej - Melik, malarki od lat tworzącej aktywnie 
i z pasją, uprawiającej malarstwo olejne, akryl, rysunek oraz 
grafikę. Na okres prezentowania swoich najnowszych prac 
kolejny rok z rzędu wybrała właśnie maj, przez wielu uważany za 
najpiękniejszy miesiąc roku. Czas kiedy przyroda wybucha 
nowym,  pe łnym życ i em to  doskona ł a  op rawa  d l a 
charakterystycznego, pogodnego stylu pani Wandy, która za 
artystyczną twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień. 
W przeddzień rozpoczęcia Dni Miasta Łańcuta, 13 czerwca 
odbyła się wystawa malarstwa Tadeusza Machowskiego. Ten 
niezwykle uzdolniony artysta pochodzący z Łańcuta należy do 
wielu międzynarodowych grup artystycznych m.in.: „Abstract 
Artist Gallery"- New York, „Arts & Hearts International Artist 
Group"- Miami, czy "East Open Art" – London. Prace 
Machowskiego charakteryzuje dywersyfikacja formy i treści. To 
sprawia, że jego malarstwo trudno jest jednoznacznie 
sklasyfikować. W pracach stara się uchwycić część energii 
i emocji w ruchu, oddać swoje wrażenia, uczucia, obsesje. Artysta 
manifestuje własny stan emocjonalny i psychiczny. Oprócz 
malarstwa ważną częścią jego twórczości jest grafika i rzeźba.
                                                                                   MDK Łańcut

Fot. E. Soński, Wystawa prac Wandy Przedmojskiej-Melik

Fot. E. Soński, Wernisaż wystawy Tadeusza Machowskiego

Fot. E. Soński, Rytm w choreografii „Ulotna chwila”
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Sala widowiskowa Filii MDK – Podzwierzyniec w sobotnie 
popołudnie 24 maja stała się miejscem Koncertu Pieśni  
Maryjnych – „Matce w Podzięce". Wydarzenie było pewnego 
rodzaju podziękowaniem za świętego, naszego rodaka papieża 
Jana Pawła II, który całe swoje życie powierzył Maryi.
Wśród gości biorących udział w koncercie znalazł się chór Fraza 
z Kosiny, chór Cantabile Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, zespół śpiewaczy z Krzemienicy oraz Kameralna 
Orkiestra Dęta z Soniny. Wszyscy wykonawcy sięgnęli po 
ambitny repertuar, dostarczając słuchaczom niesamowitych 
wrażeń. Jesteśmy przekonani, że goszcząc u nas czuli aurę 
życzliwości i wdzięczności za kontakt z pięknem muzyki. 
W koncercie uczestniczyli Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław 
Gwizdak, Dyrektor MDK Andrzej Piechowski oraz Proboszcz 
Parafii pw. św. Józefa ks. Alojzy Szwed. Mamy nadzieję, że 
Koncerty Maryjne na stałe zagoszczą w naszych propozycjach 
programowych.

Dorota Chudzik

Fot. K. Zabłocka, Zespół śpiewaczy z Krzemienicy

Młodzież z ZPiT „Mały Łańcut" i  ZPiT „ Markusy" tegoroczne 
zakończenie roku szkolnego spędzała na XI Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży „Tęcza" w Ełku. 
Festiwal zorganizowany przez Ełckie Centrum Kultury 
i Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk" odbył się 26-30 czerwca br. 
W tych dniach za sprawą zespołów przybyłych na mazurską 
ziemię z wielu zakątków Europy, miasto żyło folklorem, tańcem, 
śpiewem i muzyką. Nasze zespoły reprezentowały Polskę razem 
z dwoma innymi grupami. Wśród zespołów zagranicznych 
znalazły się grupy z Turcji, Rumunii, Ukrainy i Serbii.
Festiwal to oczywiście koncerty, występy, parady… ale nie tylko. 
Dużym powodzeniem wśród uczestników festiwalu cieszyły się 
folkowe zabawy integracyjne, Podczas wspólnych prób 
przedstawicieli wszystkich zespołów powstała wspólna 
choreografia – krakowiak zaprezentowany na koncercie 
galowym. Podobnie było z muzykami, którzy stworzyli „Kapelę 
świata” prezentując kujawiaka oraz mazura. Duży entuzjazm 
wzbudził również rejs statkiem po Jeziorze Niegocin a także  
wyprawy kajakami i rowerami wodnymi.
Wysoki poziom festiwalu, piękne miejsce, nowe kontakty 

i przyjaźnie sprawiły, że młodzież zachwycona wyjazdem chętna 
byłaby powrócić w to miejsce choćby prywatnie. Tancerzami 
opiekowała się dyrektor CKGM i choreograf obydwu zespołów 
Urszula Opałka, oraz pracownik CKGM Jan Kilian. Nad 
kostiumami czuwała Alicja Socha z MDK w Łańcucie

 Urszula Opałka

Fot. U. Opałka, Nasi reprezentanci
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Dzień Dziecka w wyjątkowy sposób mogli świętować 
mieszkańcy dzielnicy Podzwierzyniec oraz ci, którzy 
w niedzielne popołudnie się w niej znaleźli. A to dzięki organizacji 
całodniowego festynu rodzinnego w nowo otwartej Filii 
Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie. Impreza odbyła się jako 
ostatni punkt tegorocznej Przedszkolady.
1 czerwca Filia zapraszała w swoje progi od godz. 14:00 prawie do 
północy i zapewniła zabawę dla każdej grupy wiekowej, w tym 
oczywiście szczególnie dla dzieci. Na scenie plenerowej 
wystąpiły zespoły artystyczne i soliści z naszego miasta: Rytm, 
ZPiT Mały Łańcut, Ekrol, grupa rytmiczna Anny Ganczarskiej, 
Paulina Szpunar, Marcelina Giemza, Emilia Stropek, Marysia 
Kochman oraz zespół Flex z Czarnej. Przed publicznością 
wystąpił rodzinny zespół z Cierpisza Cuon Cuore. Obok 
muzycznych atrakcji na uczestników festynu czekały pokazy 
strażackie i policyjne, a także prezentacja motocykli ŁKM Horda 
– Łańcut. Przez cały dzień można też było oglądać nowo oddany 
do użytku budynek Filii MDK, co mieszkańcy robili z dużą 
ciekawością.
Wyjątkową atrakcją dla dzieciaków było przedstawienie 
w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej Bajlandia 
z Warszawy pt. „Czerwony Kapturek”. Wieczorem na scenie 
wystąpił zespół Selenit oraz młodzieżowa, dobrze zapowiadająca 

W DZIELNICY PODZWIERZYNIEC BAWILI SIĘ W PLENERZE

„Witajcie Wakacje" - pod takim tytułem w niedzielne popołudnie 
29 czerwca rozpoczął się blok propozycji programowych 
przygotowany dla dzieci na okres wakacyjny w Filii MDK 
Podzwierzyniec. Zabawie tanecznej towarzyszyły liczne 
konkursy i zabawy, w których z powodzeniem brały udział dzieci 
małe i te nieco starsze. Organizatorzy zadbali również o stoiska 
gastronomiczne, można było zakupić drobne słodycze i napoje 
ch łodzące .  Wakacy jna  zabawa  c ieszy ła  s i ę  dużym 
zainteresowaniem dzieci z naszej dzielnicy.

Dorota Chudzik

ZABAWY WAKACYJNE NA PODZWIERZYŃCU

się łańcucka grupa The Entropy. Gwiazdą wieczoru był zespół 
rockowy Mr. Pollack. Ta założona przez Jacka i Grzegorza 
Polaków grupa zagrała najlepsze utwory ze swojego muzycznego 
25-letniego dorobku, a także niektóre rockowe klasyki, w tym 
z repertuaru Deep Purple, Pink Floyd czy Led Zeppelin. 
Uzupełnieniem całodniowej zabawy był pokaz sztucznych ogni.  

Katarzyna Pilch

Fot. E. Soński, Nowo otwarta Filia MDK - Podzwierzyniec

Fot. K. Zabłocka, Zabawa taneczna

Fot. E. Soński, Pokazy sprawnościowe strażaków

Fot. E. Soński, Zespół Rytm
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W dniu 29 czerwca już po raz czwarty na terenach Bażantarni 
i obiektach MOSiR odbyła się Łańcucka Roweromania, którą 
zorganizowało Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak. Celem 
zawodów było promowanie aktywnego spędzania czasu na 
wolnym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy 
reanimacji podczas akcji ratowniczej prowadzonej przez 
strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Łańcucie. Przedstawiony został referat opracowany przez 
dr Jolantę Zawadzką- Kluz poruszający problem uzależnień. 
Głównym elementem imprezy były wyścigi zorganizowane dla 
poszczególnych grup wiekowych, tj. dla milusińskich 3-5 lat, 6-8 
lat i 9 – 10 lat na dystansie 600 m i 1200 m, dla młodzieży do lat 15 
na dystansie 5 km, wyścigi na dystansie 20 km i 40 km 
w kategoriach wiekowych. Odbył się też I Maraton VIP-owski na 
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W niedzielę 6 lipca br. na placu zabaw MOSiR przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte mieszkańcy Łańcuta mogli spędzić 
wolny czas na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Radę 
Osiedla „Południe" i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Piknik 
rozpoczął się powitaniem wszystkich przybyłych przez 
Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka oraz Dyrektora 
MOSiR Jerzego Hałkę. Całą imprezę prowadził dziennikarz Radia 
„Centrum" Marek Grzesik, a gospodynią pikniku była opiekująca 
się całym obiektem, od lat oddana pracy z dziećmi Irena Wszoła. 
Piękna pogoda i liczne atrakcje przyciągnęły całe rodziny. 
Organizatorzy dla najmłodszych przygotowali różne konkursy 
artystyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Dzięki pomocy 
sponsorów każdy startujący w konkursach otrzymał pamiątkową 
nagrodę, a wszyscy chętni mogli skorzystać z przygotowanego 
poczęstunku w postaci kiełbasek z grilla, ciastek, napojów czy 
waty cukrowej. Na zakończenie pikniku odbyła się pokazowa 
akcja wojskowa, którą przeprowadzili członkowie grupy Desant 
Squad ASG Team Łańcut.

Paweł SłotaFot. arch. Uczestnicy pikniku

Fot. arch. IV Łańcucka Roweromania

Dnia 15 lipca br. dla członków Klubu Seniora, działającego przy 
Filii MDK Łańcut – Podzwierzyniec, została zorganizowana 
jednodniowa wycieczka do Krakowa. Łańcuccy Seniorzy mogli 
zwiedzić nie tylko piękny, stary krakowski Rynek, odwiedzić 
Wawel ale także pojechać do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. Klubowicze nie pierwszy raz mieli okazję 
uczestniczyć w takiej wycieczce. W roku ubiegłym zwiedzili 
najciekawsze miejsca w Bieszczadach. Klub działa nieprzerwanie 
od wielu lat. Seniorzy spotykają się dwa razy w miesiącu w Filii 
MDK przy ul. Podzwierzyniec 74.

MDK

SENIORZY W KRAKOWIE

Fot. arch. Wycieczka Klubu Seniora do Krakowa

dystansie 5 km. Na zakończenie IV Edycji Łańcuckiej 
Roweromani Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, 
Tadeusz Dubiel Prezes ŁTC i Jerzy Szpunar V-ce Prezes ŁTC 
wręczyli zwycięzcom dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
                                                                                Tadeusz Dubiel
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W ramach obchodów Dni Miasta Łańcuta w dniu 13 czerwca na 
boisku Orlik rozegrano II Międzynarodowy Turniej Miast 
Partnerskich w Piłce Nożnej, w którym udział wzięły 
reprezentacje samorządowców z Levocy (Słowacja),  
Baktaloranthazy (Węgry), Umania (Ukraina) i Łańcuta.
Przed rozpoczęciem turnieju sędziowie w rytmie marsza 
wprowadzili wszystkie drużyny na płytę boiska. Następnie 
odegrane zostały hymny poszczególnych krajów: Słowacji, 
Ukrainy, Węgier i Polski. Uczestników i gości powitał Dyrektor 
MOSiR Jerzy Hałka, zaś uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
Stanisław Gwizdak – Burmistrz Miasta Łańcuta.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju została reprezentacja 
Baktaloranthazy (Węgry), na drugim miejscu znaleźli się 
samorządowcy z Levocy (Słowacja), zaś trzecie miejsce 
przypadło drużynie z Łańcuta. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Mikola Lipovskij z Umania. Najlepszym bramkarzem 
wybrano Jana Spissky z Levocy, a koronę „króla strzelców" 
zdobywając  5  b ramek  wywalczy ł  Molna r  Leven te 
(Baktaloranthaza). 

II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIAST PARTNERSKICH W PIŁCE NOŻNEJ

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny oraz najlepsi 
zawodnicy odebrali pamiątkowe puchary i dyplomy, które 
wręczyli Wiceburmistrz Miasta Łańcuta Henryk Pazdan oraz 
Dyrektor MOSiR Jerzy Hałka. 

Paweł Słota

W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej MOSiR odbył się 
Finał Quizu Wiedzy Piłkarskiej. W eliminacjach rozegranych 

II MISTRZOSTWA ŁAŃCUTA KIBICÓW SPORTOWYCH – QUIZ WIEDZY PIŁKARSKIEJ

6 czerwca wystartowało 35 zawodników w wieku od 13 do 57 lat, 
którzy odpowiadali na 131 pytań testowych. Do ścisłego finału 
awansowało sześciu najlepszych: Seweryn Stafiej, Oskar Lipski, 
Rafał Kuźniar, Piotr Balawender, Jan Nowak oraz Waldemar 
Burda. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwała Komisja 
w składzie: Krzysztof Szczepaniak – Przewodniczący Komisji, 
Jerzy Hałka – Dyrektor MOSiR oraz Paweł Słota – instruktor 
sportu MOSiR. Konkurs finałowy podzielono na dwa etapy. 
W pierwszym każdy z zawodników odpowiadał na pytania 
z możliwością popełnienia dwóch błędów. Do kolejnej rundy 
awans uzyskało trzech najlepiej odpowiadających: Seweryn 
Stafiej, Jan Nowak i Rafał Kuźniar. Ostatecznym zwycięzcą 
finału, a tym samym posiadaczem nagrody głównej – telewizora 
LCD został Seweryn Stafiej, drugie miejsce zajął Rafał Kuźniar, 
a na trzecim uplasował się Jan Nowak. Wszyscy finaliści odebrali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz upominki, które wręczał 
Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak. 

Paweł Słota
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Fot. arch. Zwycięzcy Quizu Wiedzy Piłkarskiej

Fot. arch. Otwarcie turnieju

Fot. arch. Uczestnicy turnieju
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Wakacje na Sportowo z MOSiR Łańcut - sierpień 2014
3. 08. 2014 

- Piknik sportowo - rekreacyjny, plac zabaw os. Przedmieście 
ul. 29 listopada boiska SP 3, godz. 15.00

1-31. 08. 2014 
- Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z półkolonii

5. 08. 2014 
- II Otwarte Mistrzostwa Łańcuta w bule, godz, 18.00

8 - 9 - 10. 08. 2014 
- Motofestiwal – basen otwarty ul. Składowa

9. 08. 2014 
- Turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR

17. 08. 2014 
- Turniej piłki siatkowej plażowej o puchar Dyrektora MOSiR  

boisko na basenie otwartym, godz. 15.00
20. 08. 2014 

- Turniej koszykówki streetball 
plac zabaw ul. Bohaterów Westerplatte, godz. 15.00

21. 08. 2014 
- Turniej Piłki Nożnej OLDBOY - boisko Orlik, godz. 17.30

24. 08. 2014 
- Piknik sportowo-rekreacyjny – Osiedle Wschód ( Plac zabaw Trześnik)

W okresie wakacji będą czynne siłownie, boiska Orlik, pływalnia kryta,
basen otwarty oraz place zabaw 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W dniach 10-11 czerwca 2014 r. na boisku Orlik w Łańcucie 
rozegrano Finały Makroregionalne Turnieju Koszykarskiego 
„Orlik Basketmania" szkół podstawowych i gimnazjalnych Do 
rywalizacji o miano najlepszej drużyny makroregionu w kategorii  
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych przystąpiło 9 
drużyn z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Wśród 
dziewcząt najlepsze okazały się koszykarki Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łańcucie. Drugie miejsce wywalczyły zawodniczki Szkoły 
Podstawowej nr 24 w Rzeszowie, a trzecie miejsce na podium 
zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej w Siekierczynie. 
W rywalizacji chłopców bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie. Srebrny medal przypadł 
drużynie MKS Limanowa, brąz natomiast wywalczyli zawodnicy 
Kuźni Stalowa Wola. Reprezentacje SP nr 2 Łańcut awansowały 
do Wielkiego Finału Ogólnopolskiego.
Drugiego dnia finałów makroregionalnych spotkały się najlepsze 
drużyny z kategorii szkół gimnazjalnych. W kategorii chłopców 
do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn, natomiast wśród dziewcząt 
wystartowało 5 zespołów. Pierwsze miejsce w grupie chłopców 
zdobyli zawodnicy Gimnazjum nr 45 z Krakowa. Drugie miejsce 
zajęli koszykarze Gimnazjum Tarnowiec, a brązowe miejsce na 
podium wywalczyli gospodarze Gimnazjum nr 1 w Łańcucie. 
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się koszykarki Gimnazjum 
z Jasionowa, a kolejne miejsca na podium zajęły drużyny 
Gimnazjum nr 2 z Niska oraz Gimnazjum z Niedomic.
Na zakończenie turnieju najlepsze drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary i medale, które wręczył Dyrektor MOSiR 
Jerzy Hałka
SP 2 Łańcut (chłopcy): Balawejder Jakub, Kaszowski Mateusz, 
Koszteyn Jakub, Mroziak Maciej Barciński Dawid, Marszał 
Rafał, Bednarz Kacper, Bona Oliwier, Siembida Szymon, Soból 
Michał. Trener: Dariusz Kaszowski�

SP 2 Łańcut (dziewczęta): Bazan Julia, Gwizdak Maja, Stropek 
Natalia,Tokarz Milena, Krowicka Anna, Kuźniar Zuzanna, Tkacz 
Wiktoria, Kusiak Maja, Szpunar Monika, Jędruchów Zofia. 
Trener: Monika Bieniasz - Noga.
Gimnazjum nr 1 Łańcut: Błachowicz – Kiełb Jakub , Preisner 
Maksymilian, Kazimirowicz Michał,  Tymiński Michał, Panas 
Jakub, Lizak Adrian, Szpunar Tomasz, Hanus Wojciech. Trener: 
Robert Cyburt
                                                                                     Paweł Słota

FINAŁY  MAKROREGIONALNE  ORLIK  BASKETMANIA  IV 

SP NR 2 WIELKIM ZWYCIĘZCĄ !
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Po zwycięskich eliminacjach gminnych i finałach 
makroregionalnych, drużyny dziewcząt i chłopców 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie awansowały 
do Ogólnopolskiego Finału czwartej edycji turnieju 
„Orlik Basketmania", który odbył się w Łodzi 
w dniach 20-22 czerwca.
Udział w Wielkim Finale to wyróżnienie oraz 
ukoronowanie wysiłku młodych zawodników 
i zawodniczek a także ich trenerów i opiekunów. 
W  f i n a l e  z a g r a ł y  ł ą c z n i e  3 2  d r u ż y n y 
z 8 makroregionów. Drużyna dziewcząt z Łańcuta 
ostatecznie uplasowała się na siódmym miejscu, 
natomiast drużyna chłopców nie miała sobie 
równych i w wielkim stylu zdobyła pierwsze 
miejsce.
Dodatkowo MVP zawodów został  Mateusz 
Kaszowski, do pierwszej piątki turnieju wybrano 
Michała Sobola, a wyróżnienia otrzymali Kacper 
Bednarz (Najbardziej Kreatywni Zawodnicy) oraz  
Szymon Siembida (Nagrody Fair Play). 
Zwycięzcom gratulujemy.
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