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Za nami pierwsze półrocze nowej kadencji. Był to okres bogaty 
w przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę jakości życia 
w mieście Łańcucie. Podobnie, jak w latach poprzednich 
na pierwszy plan wysuwają się inwestycje drogowe. Wreszcie  
doczekały się przebudowy miejskie ulice: Składowa, Piekarska, 
Boczna Kasprowicza. Łączny koszt remontów wynosi ponad 2.3 
mln zł.  
Ruszyły również inwestycje w Podstrefie Łańcut Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Już dziś trwają prace budowlane o wartości 
ponad 40 mln zł,  które do 2018 roku mogą zapewnić nawet ponad 
200 nowych miejsc pracy.
Jednym z priorytetów jest zabezpieczenie mieszkańcom dostępu 
do wody, w związku z czym na bieżąco remontowane są sieci 
wodno-kanalizacyjne na terenie miasta.
Ponadto trwają intensywne prace przed nowym rozdaniem 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego.
Zawiązało się Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, do którego należy 13 gmin województwa 
Podkarpackiego, w tym Łańcut. W ramach Stowarzyszenia będą 
składane projekty do RPO Województwa Podkarpackiego. 
Główny nacisk Miasto Łańcut, w swoich przygotowaniach, 
kładzie na kulturę, tj. przebudowę i modernizację MDK wraz 
z otaczającą go przestrzenią publiczną i  nadanie mu nowych 
funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych 
w ramach planowanego Centrum Tańca, Muzyki i Filmu.
W priorytetowych planach jest również Rewitalizacja Miasta 

Ł a ń c u t a :  t w o r z e n i e 
przestrzeni dla dzieci, 
m ł o d z i e ż y,  s e n i o r ó w, 
r e n o w a c j a  o b i e k t ó w 
zabytkowych na terenie 
Ś r ó d m i e ś c i a , 
zagospodarowanie terenów 
t u r y s t y c z n o -
rozrywkowych, takich jak 
bażantarnia, staw browarny 
czy basen otwarty.
Jednak środki z RPO to nie 
jedyne pieniądze, które 
c h c e m y  p o z y s k a ć . 
Szukamy rozwiązań na 
każdej ścieżce. W chwili 
obecnej korzystamy ze 
ś rodków f inansowych 
z Narodowego Programu 
P r z e b u d o w y  D r ó g 
Lokalnych tzw. Schetynówek. Planujemy też realizację 
mniejszych projektów przy wsparciu finansowym programów 
ministerialnych. 

                                      

                                                           Stanisław Gwizdak
                                                    Burmistrz Miasta Łańcuta

       Z OBRAD RADY MIASTA ŁAŃCUTA

IV Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyta w dniu 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr IV/122/2015 o zmianie Uchwały Nr XV/122/2012 
Rady Miasta Łańcuta w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
Rada Miasta określiła nowe zasady sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych na rzecz 
najemców z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego oraz terminu obowiązywania.
Bonifikatę ustalono w następujących wysokościach:

•  95% wartości lokalu mieszkalnego do końca 2015 r.

•  85% wartości lokalu mieszkalnego do końca 2016 r.

•  70% wartości lokalu w następnych latach.

Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2015 Nr IV/23/2015
Rada Miasta uchwaliła budżet Miasta Łańcuta na rok 2015, 
stanowiący podstawę gospodarki finansowej miasta Łańcuta 
w 2015 r.

Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Rada Miasta uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Miasta 
Łańcuta wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2027.

Uchwała IV/25/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2015
Rada Miasta zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej 
w zakresie kontroli na rok 2015.

V Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyta w dniu 5marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania
W związku z ogłoszonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Miasta utworzyła 
2 odrębne obwody głosowania, ustalając ich granice, numery 
i wyznaczając siedziby w:
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz 
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie 
ul. Piłsudskiego 72,
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-  Centrum Medycznym w Łańcucie ,  Sp .  z  o .o .  u l . 
Paderewskiego  5.

Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2015
Rada Miasta przyjęła program zapobiegający bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Łańcuta w  2015 r.

Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie wysokości oraz szczegółowych 
warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie
Rada Miasta określiła wysokość oraz warunki i tryb przyznawania 
rodzinom lub osobie zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie. O przyznanie zasiłku mogą ubiegać się osoby 
i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie 
o pomocy społecznej. Pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 
udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łańcucie.

Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany nazwy ulicy (drogi 
publicznej)
Na wniosek mieszkańców ulicy Szenwalda, Rada Miasta zmieniła 
nazwę ulicy „Lucjana Szenwalda” stanowiącą drogę publiczną, na 
ulicę o nazwie „Zielona”. Uchwałą powyższą przywrócono 
pierwotną  nazwę ulicy.

Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Na wniosek Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Rada 
Miasta zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.04.2015 r. do 
31.03.2016 r.
Cena wody pozostała na dotychczasowym poziomie, natomiast 
cena ścieków wzrosła o  koszty realizacji projektu rozbudowy 
i przebudowy oczyszczalni ścieków tj. o około 20 %.

Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza Miasta Łańcuta
Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 45 w Łańcucie, z dnia 
17 listopada 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Łańcuta.

Uchwała Nr VI/32/2015 o zmianie Uchwały Nr XXXIX/
3-02/2014 Rady Miasta Łańcuta w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tropiciele wiedzy – 
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łańcucie”
Uchwałą powyższą został rozszerzony zakres przedmiotowy 
planowanego do realizacji projektu.

VI Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyta w dniu 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwałą powyższą określono nowy sposób i zakres świadczenia 
usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, który obowiązuje od 1 lipca 2015 

Najważniejsza zmiana to  zwiększenie częstotliwości odbioru 
odpadów.
Odpady zmieszane i bioodpady będą odbierane:

•  z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 
dwa tygodnie w okresie od kwietnia do  października oraz 1 raz na 
3 tygodnie przez pozostałą część roku,

•  z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 
tydzień w okresie od kwietnia do  października i 1 raz na dwa 
tygodnie przez pozostałą część roku.

Uchwała Nr VI/34/2015 o zmianie Uchwały Nr XXV/192/2013 
Rady Miasta Łańcuta z  dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na 
terenie Gminy Miasta Łańcuta.
Rada Miasta dokonała zmiany dotychczasowego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, zwiększając 
częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych i bioodpadów 
z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz dostosowała 
Regulamin do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku.

Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015
Rada Miasta dokonała zwiększenia dochodów budżetu miasta 
o kwotę 702  968 zł i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 
2  950  363 zł, w tym wydatków majątkowych na kwotę 2  172  
580 zł, z przeznaczeniem m. in. na :

• pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy 
Kraszewskiego – 500  000 zł,

• pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego  z przeznaczeniem 
na dofinansowanie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej- 200  000 zł,

• projekty przebudowy dróg miejskich – 345  000 zł,

• budowę oświetlenia dróg – 104  000 zł.

Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Łańcuta
Stosownie do dokonanych uprzednio zmian w budżecie Rada 
Miasta zmieniła wieloletnią prognozę finansową miasta Łańcuta.

Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie przyznania dotacji z budżetu 
Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków
Rada Miasta przyznała dotację celową na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
dotyczących:

• odnowienia witrażu św. Barbary w nawie bocznej kościoła Fara 
w Łańcucie,

• zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytkowej 
drewnianego budynku przy ul.  Paderewskiego.

Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Rada Miasta Łańcuta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1534R – ulica 
Grunwaldzka w Łańcucie” w wysokości 200  000 zł.
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Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Rada Miasta Łańcuta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację 
zadania  pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – 
ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie” w wysokości 
500  000 zł.

Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zamiaru powierzenia 
Związkowi Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 
w Rzeszowie  zadania własnego Gminy Miasto Łańcut 
dotyczącego organizowania i  zarządzenia publicznym 
transportem zbiorowym w zakresie gminnych przewozów 
pasażerskich na terenie Miasta Łańcuta
Rada Miasta zadeklarowała zamiar powierzenia Związkowi Gmin 
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie  
zadania własnego, dotyczącego organizowania i zarządzania 
publicznym transportem zbiorowym w zakresie gminnym 
przewozów pasażerskich na terenie miasta Łańcuta. 

Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie ustalenia kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Łańcut
Uchwałą zostały ustalone kryteria naboru do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łańcut, określono liczbę 
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

VII Sesja Rady Miasta Łańcuta 
odbyta w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu 
osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta,
Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu 
osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta,
Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu 
osobowego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta
Uchwałami powyższymi zostały zmienione składy osobowe 
komisji Rady Miasta Łańcuta.

Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w Łańcucie przy ul.  Mościckiego
Rada Miasta uchwaliła Regulamin Cmentarza Komunalnego 
w Łańcucie przy ul. Mościckiego, stanowiący zbiór przepisów 
porządkowych, określających prawa i  obowiązki osób w zakresie 
korzystania z cmentarza komunalnego.

Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie  zgody na utworzenie 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Rada Miasta Łańcuta wyraziła zgodę na utworzenie 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Bezpośrednim celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków 
i uzyskanie środków pomocowych w nowej perspektywie 
finansowej UE 2014-2020, skierowanych na rozwój obszarów 
członków Stowarzyszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie wyboru delegatów na 
Zebranie Założycielskie i  Zebranie Delegatów Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego
Rada Miasta Łańcuta dokonała wyboru delegatów na Zebranie 
Założycielskie i Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w osobach:
 1) Pani Joanna Rupar – przedstawiciel organu wykonawczego,
 2) Pan Andrzej Barnat  – przedstawiciel Rady Miasta Łańcuta.

Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego
Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego w 2015 r. 
deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów bankowych.

VIII Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyta w dniu 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2014 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za rok 
2014
Rada Miasta Łańcuta zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
miasta Łańcuta za 2014 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta Łańcuta za 2014 r.

Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie udzielania absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym miasta Łańcuta 
za 2014 r., sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta 
za rok 2014, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie, informacją o stanie mienia miasta i stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta udzieliła absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Łańcuta z  tytułu wykonania budżetu miasta 
za rok 2014.

Uchwała Nr VIII/51/2015 o zmianie Uchwały Nr VI/38/2015 
Rady Miasta Łańcuta z  dnia 26 marca 2015 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Rada Miasta dokonała zmian w uchwale Nr VI/38/2015, 
zwiększając pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego z 200 
000 zł na 400  000 zł. 

Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie nadania drodze 
wewnętrznej w mieście Łańcucie
Rada Miasta nadała drodze wewnętrznej, położonej w dzielnicy 
Podzwierzyniec, obejmującej część obszaru Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO PARK MIELEC – Podstrefa Łańcut, nazwę 
„Przemysłowa”

Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości niezabudowanej
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości nr 1870 
położonej w Łańcucie przy ul.  Polnej. 

Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie wyrażenia woli nabycia 
przez Gminę Miasto Łańcut nieruchomości gruntowej 
zabudowanej
Rada Miasta wyraziła wolę nabycia do gminnego zasobu 
nieruchomości nr 3824/1 położonej w Łańcucie. 

Uchwała VIII/55/2015 w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015
Rada Miasta Łańcuta wyraziła zgodę na dokonanie zmian 
w budżecie miasta Łańcuta na rok 2015 w zakresie zwiększenia 
dochodów i wydatków budżetu miasta. 
                                                                                      UM Łańcut
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NOWA HALA SPORTOWA 
Z ZAPLECZAM PRZY ZESPOLE 

SZKÓŁ NR 1 

W celu poprawy dostępności do obiektów sportowych dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, w dzielnicy Podzwierzyniec 
burmistrz Łańcuta Stanisław Gwizdak, rozpoczął zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami,  budowę Hali Sportowej.
Pełnowymiarowa Hala Sportowa o wym. 40x24 m, została 
zaprojektowana jako integralna część szkoły i może też 
f u n k c j o n o w a ć  j a k o  s a m o d z i e l n y  o b i e k t .  O b i e k t 
jednokondygnacyjny, z możliwością pobytu do 50 osób. Budynek 
będzie dobudowany do istniejącego budynku szkoły, 
z połączeniem komunikacyjnym.
Hala Sportowa wielofunkcyjna wyposażona będzie w sprzęt 
sportowy stały: bramki do piłki ręcznej, konstrukcję uchylną do 
koszykówki, słupki do siatkówki, podwójną drabinkę 
gimnastyczną, ściankę wspinaczkową. W skład pomieszczeń 
zespołu Hali Sportowej wchodzą również: gabinet trenera 
z apteczką medyczną, magazyn sprzętu sportowego. Na zapleczu 
zaprojektowano zespół sanitariów ogólnodostępnych, szatnie 
wyposażone w szafki ubraniowe oraz ławki, zespoły sanitariatów 
z natryskami, pomieszczenie techniczne, kotłownie, środki 
czystości i portiernie. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie 
niezbędne media. 
W ramach zaprojektowanego zagospodarowania przewidziano 
ciągi pieszo-jezdne wykonane z  kostki betonowej.
Pow. zabudowy (sala gimnastyczna z zapleczem): 1451,28 m2, 
pow. użytkowa: 1364,24 m2, pow. Sali gimnastycznej: 1104,81 
m2, pow. chodników i  dojść do budynków: 351,78 m2.
W chwili obecnej wykonane są fundamenty hali i budynku 
zaplecza, ściany zewnętrzne i  wewnętrzne nośne i strop zaplecza. 
Na końcowym etapie jest wykonanie konstrukcji żelbetonowej 
ścian Sali gimnastycznej.
Ogólny koszt inwestycji wynosi ponad 4,2 mln zł. Z czego 1.3 mln 

PRZEBUDOWA DRÓG MIEJSKICH 
W ŁAŃCUCIE

Wreszcie doczekały się przebudowy miejskie ulice: Składowa, 
Piekarska, Boczna Kasprowicza znajdujące się w pobliżu 
Bażantarni i usługowo –handlowej części miasta. O realizację tych 
inwestycji zabiegały firmy tam działające, wnoszące znaczne 
podatki do budżetu  miasta, ale od lat odczuwające dyskomfort 
komunikacyjny. Łączna długość wyremontowanych dróg 
wyniesie ponad 1800 mb i obejmie przebudowę drogi, budowę 
jednostronnego chodnika, oświetlenia drogowego i kanalizacji 
burzowej.

Łączny koszt remontów wynosi ponad 2.3 mln zł.  Miasto Łańcut 
jeszcze w ubiegłym roku otrzymało dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. 
Schetynówek w wysokości 50 % wartości inwestycji czyli 1.15  
mln. zł.
Ponadto ŁZK Łańcut uporządkuje infrastrukturę wodno- 
kanalizacyjną za kwotę  900 tys. zł. 
Ulica Grunwaldzka jako jedna z bardzo ważnych dróg  wiodących 
do Centrum Miasta wymaga gruntownej przebudowy o czym 
wielokrotnie monitowali mieszkańcy Łańcuta. Droga ta jest 
w utrzymaniu Starostwa Powiatowego w Łańcucie .
Zadanie to zostanie zrealizowane już w najbliższych miesiącach 
tego roku. Całość inwestycji obejmuje przebudowę całego 
odcinka drogi od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki o dł. prawie 1,2 
km. Zostaną wyremontowane : chodniki , nawierzchnia drogi, 
kanalizacja burzowa.
Inwestycja będzie realizowana z dotacji Skarbu Państwa 
w wysokości1,1mln zł, Powiatu Łańcuckiego 358 tys. zł i Miasta 
Łańcuta w wysokości 432 tys. zł.
Natomiast przed ww. robotami Łańcucki Zakład Komunalny 
wykona modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej wraz 

RUSZYŁY INWESTYCJE 
W PODSTREFIE ŁAŃCUT 
W SPECJALNEJ STREFIE 

EKONOMICZNEJ 
EURO-PARK MIELEC

W dzielnicy Podzwierzyniec, na obszarze o powierzchni 9 ha 
Miasto zaprojektowało i stworzyło nowe uzbrojone tereny 
inwestycyjne. Już dziś trwają prace budowlane o wartości ponad 
40 mln zł zadeklarowanej przez przedsiębiorców,  które do 2018 
roku mogą zapewnić nawet ponad 200 nowych miejsc pracy.
Na liście inwestorów są firmy, które funkcjonują od wielu lat 
w powiecie łańcuckim: Bispol, Excel, Kawikom, Techgraf, Wol-
Met i Wood-Pool. Najwięcej miejsc pracy stworzy Bispol. Obszar 
łańcuckiej  podstrefy jest już zagospodarowany i objęty w całości 
przez inwestorów  i staje się wielkim placem budowy.
Dzięki zaprojektowaniu nowych dróg dojazdowych od strony 
południowej do strefy w przyszłości powstaną kolejne  nowe  
tereny inwestycyjne na gruntach prywatnych.

                                                                     UM ŁańcutFot. E. Soński, Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

Fot. E. Soński, Jedna z inwestycji w Podstrefie Łańcut
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ŚWIĘTO POLICJI W ŁAŃCUCIE

14 lipca br. odbyły się oficjalne uroczystości związane 
z obchodami Święta Policji w łańcuckiej jednostce. Święto Policji 
ustanowione jest na dzień 24 lipca dla upamiętnienia powołania 
w 1919 roku Policji Państwowej. W tym roku, oprócz awansów na 
wyższe stopnie policyjne było wiele okazji do gratulacji 
i wyróżnień.
Tegoroczne obchody Święta Policji w Łańcucie rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników łańcuckiej 
jednostki, która została odprawiona w kościele parafialnym 
pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie.
Uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji rozpoczął się 
o godzinie 14 w sali posiedzeń Starostwa Łańcuckiego. Na 
uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych 
samorządów, prezes Sądu Rejonowego, Prokurator Rejonowy 
i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Łańcucie. Po przywitaniu i wygłoszeniu okolicznościowego 
przemówienia Komendant Powiatowy Policji nadkom. Andrzej 
Żygadło wraz ze Starostą Łańcuckim Adamem Krzysztoniem 
uroczyście wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie 
funkcjonariuszom. Z tegorocznych awansów cieszyło się 41 
funkcjonariuszy, sam Komendant swój akt mianowania odebrał 
18 lipca podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji 
w Stalowej Woli. 

Dwóch policjantów mianowanych na pierwszy stopień oficerski 
otrzyma akty na centralnych obchodach w Warszawie.
Również w Stalowej Woli Starosta Łańcucki odebrał Brązowy 
Medal „Za zasługi dla Policji”, którym został odznaczony Decyzją 
Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek komendanta 
powiatowego. Starosta wspólnie z burmistrzem i wójtami powiatu 
łańcuckiego zostali uhonorowani statuetkami w uznaniu zasług 
i wkładu pracy w pomoc Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa. 
Statuetki wręczył komendant wraz ze swoim zastępcą.

Następnym punktem było wręczenie odznaczeń związkowych 
przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. 
szt. Józefa Bąka. Odznaczeni zostali zarówno policjanci jak 
i pracownicy cywilni.
Kolejne gratulacje i życzenia skierowane były do pań,  Agaty Woś  
i Zofii Mokrzyckiej, w uznaniu długoletniej pracy w łańcuckiej 
jednostce, następnie dla asp. szt. Witolda Lei z Zespołu 
Dzielnicowych, który tydzień wcześniej ukończył 50 rok życia.
Wyjątkową okazją do życzeń i podziękowań składanych podinsp.  
Januszowi Krząstkowi była jego decyzja o zakończeniu czynnej 
służby w Policji. Udział w obchodach Święta Policji był 
przedostatnim dniem służby Naczelnika Wydziału Prewencji.
Ostatnim, ale bardzo ważnym punktem wyróżnień były 
podziękowania i gratulacje złożone panu  Piotrowi Hejnoszowi, 
który w czerwcu br. uratował topiącego się człowieka. Dzięki jego 
bohaterskiej postawie nie doszło do tragedii. Gratulacje złożyli 
mu Komendant, Starosta, Burmistrz Miasta Łańcuta  Stanisław 
Gwizdak  i dyrektor MOSiR-u w Łańcucie Jerzy Hałka.  
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrazili uznanie dla 
łańcuckich policjantów i podkreślali dobrą współpracę 
z komendą. W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
Kazimierza Gołojucha  życzenia przekazała dyrektor biura 
poselskiego  Katarzyna Świętoniowska.
Na koniec Komendant jeszcze raz podziękował funkcjonariuszom 
i pracownikom łańcuckiej jednostki za dotychczasowy wkład 
pracy, złożył wszystkim życzenia, podkreślając, że następne 
Święto będzie obchodzone w nowym budynku komendy.

                                                                    st. asp. Mariusz Stanio
                                                     oficer prasowy KPP w Łańcucie

POLICJA WSPÓŁORGANIZATOREM 
KONKURSÓW

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie zaprasza wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w konkursach profilaktycznych, 
które corocznie są organizowane w okresie wakacji. 
Organizatorami konkursów są Komenda Wojewódzka Policji 
w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.  Są to:

•   Konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży:
Jednym z głównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest 
edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych 
sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku 
wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież 
w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac 
konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego 
bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
i życiu młodego pokolenia.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego 
wypoczynku. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

•   Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,

•   Bezpieczna szkoła,

Fot. arch. Obchody święta policji
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•   Bezpieczne miejsce zamieszkania,

•   Bezpieczny Internet,

•   Bezpieczna droga,

•  Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, 
dopalacze),

•   Przemoc rówieśnicza,

•   Subkultury młodzieżowe.
O tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie 
każdy chętny dowie się z Regulaminu Konkursu, który można 
znaleźć na stronie internetowej www.podkarpacka.policja.gov.pl.
Prace można przesyłać do 8 października 2015 r. do Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Pytania 
dotyczące konkursu można kierować na adresy e-mail: 
a l i n a . p i e n i a z e k @ r z . p o l i c j a . g o v . p l

l u b  k r z y s z t o f . p i s k o r @ r z . p o l i c j a . g o v . p l .
•   Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy:
Ten konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. 
Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, 
ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz 
młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na 
właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz 
kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych 
zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach 
życiowych.
Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku 
konkursu plastycznego - bezpieczny pobyt w czasie wakacji, 
bezpieczna szkoła, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny 
Internet, bezpieczna droga, zagrożenia używkami, przemoc 
rówieśnicza czy subkultury młodzieżowe.
Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu oraz nadsyłane 
przez nich spoty można znaleźć w Regulaminie Konkursu na 
stronie internetowej www.podkarpacka.policja.gov.pl.
Prace należy przesłać do 8 października 2015 r. do Wydziału 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: 
ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

•  „Policja przyszłości” to konkurs plastyczno-literacki 
adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Jego organizatorem jest Komenda Główna Policji oraz 

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Dla 
zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w konkursie. Prace można nadsyłać do 
31 sierpnia.    
Konkurs „Policja przyszłości” skierowany jest do wszystkich 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem 
uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej 
obrazującej polską Policję przyszłości. Ważne jest, by dzieci 
i młodzież w swoich pracach wykazały się kreatywnością 
i pokazały swoje wyobrażenia dotyczące zadań, umundurowania 
i wyposażenia Policji XXII wieku. Prace można nadsyłać do 
31 sierpnia br. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na 
stronie www.trzezwyumysl.pl/regulaminy.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci tabletów 
i aparatów fotograficznych. Ponadto dziesięciu finalistów 
otrzyma specjalne wyróżnienia od Komendanta Głównego 
Policji. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie 
się we wrześniu br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
Wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

                                                                  Źródło – KWP Rzeszów

DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ 
POMOCY?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków 
zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły 
osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy 
i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. 
Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede 
wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając 
dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz 
dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz 
wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych 
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substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się 
zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod 
którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana 
do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy 
uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania 
dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także 
przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich 
dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać 
także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób 
handlujących tymi nielegalnymi substancjami.116 111 – Telefon 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom 
potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia 
dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania 
o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych 
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest 
dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online 
dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku 
specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
800 100 100  – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 
bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc 
telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują 
wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające 
z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja 
i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane 
z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt 
z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli 
samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja 
Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem 
pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło 
problemów z dopalaczami.    
800 12 12 12  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat 
dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. 
Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może 
przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik 
telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej 
Unii Europejskiej.
                                                                                      Źródło - MSW

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU 
DROGOWEGO

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie wdrożyła Powiatowy 
Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych na lata 2015 – 2016. 
Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego poprzez m.in. kształtowanie 
świadomości pieszych i kierujących, a przez to ograniczenie 
l i czby  wypadków drogowych z  udz ia łem p ieszych 
i minimalizacje ich skutków. W liczbach bezwzględnych tego typu 
zdarzeń na terenie powiatu nie było zbyt wiele, ale za każdym 
kryje się tragedia, dotykająca czasem wielu osób. W 2014 roku 
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w powiecie łańcuckim zaistniało 12 wypadków drogowych 
z udziałem pieszych, na 57 wszystkich stwierdzonych. 
Najczęstszą przyczynę powyższych wypadków drogowych było 
nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 5 
przypadków. Drugą, co do częstotliwości przyczyną, było 
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu przez kierujących – 4. 
W wyniku tych zdarzeń zginęły 2 osoby, a 8 odniosło obrażenia. 
Dalsze przyczyny wypadków to: chodzenie nieprawidłową strona 
drogi, nieprawidłowe cofanie i wymijanie.
Aby uniknąć w przyszłości tego typu zdarzeń konieczna jest 
uwaga i wzajemne zrozumienie ze strony wszystkich uczestników 
ruchu drogowego. Wejście na oznakowane przejście dla pieszych 
musi być poprzedzone sprawdzeniem przez pieszego, czy będzie 
to bezpieczne, koniecznie trzeba się rozejrzeć, nawet kiedy mamy 
zielony sygnał. Z kolei kierujący zbliżając się do przejścia 
również muszą zachować szczególną ostrożność. Kiedy pieszy 
chce mieć pewność, że kierujący zatrzyma się i chce go 
przepuścić, musi nawiązać z nim kontakt wzrokowy i poczekać na 
wyraźny sygnał, gest zachęcający do przejścia. Nie wolno 
podbiegać do przejścia, ani biec po nim.
Podobnie po przejściu dla pieszych nie wolno jechać na rowerze. 
Jes t  to  zabronione .  Zauważa lna  jes t  również  inna 
nieprawidłowość dotycząca rowerzystów, którzy nie mogą 
wyjechać pod wzniesienie. Zsiadają z roweru i pchają go, 
poruszając się ta sama stroną drogi. Popełniają tym samych 
wykroczenie, ponieważ wtedy stają się pieszymi, których 
obowiązuje ruch lewą stroną drogi, a poza tym utrudniają ruch 
pojazdom, jadącym za nimi, ponieważ niejednokrotnie 
wyprzedzenie takiej osoby jest niemożliwe.
Od niemal roku funkcjonuje obowiązek noszenia przez 
wszystkich pieszych elementów odblaskowych poza terenem 
zabudowanym. Taki odblask powinien być noszony w widoczny 
dla kierowców sposób, a więc na wierzchniej odzieży i od strony 
jezdni. Decyzja, czy należy go nosić dalej w terenie zabudowanym 
powinna, wypływać z oceny sytuacji, jak wpłynie na własne 
bezpieczeństwo.
Zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązujące od maja br. 
dotyczą kierujących znacznie przekraczających dopuszczalna 
prędkość w terenie zabudowanym oraz sposobu przewożenia 
dzieci w pojazdach. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożenie 
pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu kierującemu zostanie zatrzymane prawo 
jazdy. Za powtórne i kolejne popełnienie takiego czynu grozi 
wydłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy, aż do cofnięcia 
uprawnień. Kierowanie pojazdem staje się już wtedy 
przestępstwem.
Z kolei przepisy dotyczące przewożenia dzieci w pojazdach 
nakazują dopasowanie odpowiednich urządzeń i fotelików do 
wagi dziecka. Dziecko, które ma ponad 135 cm. wzrostu, ale waga 
nie pozwala na korzystanie z fotelika, może być przewożone bez 
niego, z zapiętym pasem bezpieczeństwa. Za to dziecko, które 
ukończyło 12 lat, ale nie ma 150 cm. wzrostu i wagą nie 
przekracza homologacji urządzenia, musi z niego korzystać.
Jednak w każdym przypadku należy kierować się zdrowym 
rozsądkiem i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
przewożonym osobom, często najbliższym. Taka jest intencja 
zmienionych przepisów i policjantów dokonujących kontroli 
drogowych. 
                                                                    st. asp. Mariusz Stanio
                                                     oficer prasowy KPP w Łańcucie
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ZMIANY  W  SYSTEMIE  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

KOMUNALNYMI

SZANOWNI   MIESZKAŃCY   ŁAŃCUTA,
Uprzejmie informuję, że od 1 lipca 2015 roku nastąpi szereg 
zmian  w zasadach  odbioru  odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta 
Łańcuta. 

Zmiany:

• zwiększy się częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów 
komunalnych, które w okresie od początku kwietnia do końca 
października będą odbierane:
-  z budynków jednorodzinnych - raz na 2 tygodnie,  
-  budynków wielorodzinnych - raz na tydzień; 
przez pozostałą część roku, odpady zmieszane będą odbierane na 
dawnych zasadach;

• odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie) będą odbierane 
z nieruchomości, w okresie od początku kwietnia do końca 
listopada:
-  z budynków jednorodzinnych - raz na 2 tygodnie,  
-  budynków wielorodzinnych - raz na tydzień; 

• każde gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne) na 
początek otrzyma nieodpłatnie 1 komplet worków do selektywnej 
zbiórki odpadów; komplet będzie się składał z:
- 2 worków żółtych na plastik i metal,  
- 1 worka niebieskiego na makulaturę, 
- 1 worka zielonego na opakowania szklane, 
- 1 worka czarnego na odpady zmieszane 
- 1 worka brązowego na odpady biodegradowalne (trawa liście, 
gałęzie); 

• w trakcie odbioru odpadów, worki będą przez firmę wywożącą 
uzupełniane, nieodpłatnie, w myśl zasady „1 worek pusty za 
1 worek odebrany”;

• traci ważność harmonogram wywozu odpadów obowiązujący 
od stycznia 2015 roku;

•  nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz 
komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów zostaną 
dostarczone do każdego gospodarstwa domowego (budynki 
jednorodzinne) w ostatnim tygodniu czerwca.

Nie zmieni się:

•  częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zebranych, tzn. 
- makulatura, metale (puszki, złom), tworzywa sztuczne, szkło 
opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania 
po napojach) nadal będą odbierane z posesji (budynki 
jednorodzinne) raz w miesiącu; 
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony będą odbierane 2 razy w roku; 

• terminy wnoszenia opłaty za wywóz odpadów, tzn.
- do 15 stycznia za styczeń i luty,
- do 15 marca za marzec i kwiecień,

- do 15 maja za maj i czerwiec,
- do 15 lipca za lipiec i sierpień,
- do 15 września za wrzesień i październik,
- do 15 listopada za listopad i grudzień;

• bez zmian pozostaje numer konta, na który należy wnosić opłatę:
49 8642 1142 2014 1114 9273 0016
oraz sposób płacenia: 
bez prowizji: w kasie Urzędu Miasta i w banku PBS Sanok 
O/Łańcut (ul. Królowej Elżbiety 2, ul. Podzwierzyniec 78),
albo w jakimkolwiek banku, na poczcie, przez internet;

• w dalszym ciągu, w sezonie grzewczym,  od 1 października do 
31 marca, z  częstotliwością 1 raz na 3 tygodnie, będzie odbierany 
z posesji żużel i popiół;

• pozostają bez zmian zasady korzystania z „Graciarni” (Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), położonej 
przy ul. Traugutta 20, która nadal będzie czynna od poniedziałku 
do czwartku w godzinach od 12.00 do 18.00, zaś w piątek i sobotę  
- od 10.00 do 18.00; mieszkańcy, za okazaniem dowodu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że są mieszkańcami Łańcuta, mogą 
- bez dodatkowej opłaty  - przywieźć i zostawić w „Graciarni” 
odpady zebrane selektywnie: tworzywa sztuczne, makulaturę, 
metale (puszki, złom), szkło opakowaniowe (słoiki, butelki), 
opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. 
meble), zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, 
styropian ofoliowany), żużel i popiół, odpady biodegradowalne 
(trawa, liście, gałęzie), zużytą odzież i tkaniny. 

                                                           Burmistrz  Miasta  Łańcuta 

ZAMIERZENIA GMINY DOTYCZĄCE    
GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

KOMUNALNYMI

W najbliższych miesiącach, na mocy art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Gmina Miasto Łańcut  
zamierza postanowić, w drodze uchwały, o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pod 
pojęciem takich nieruchomości, rozumie się instytucje, szkoły, 
przedszkola, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady 
rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, domy opieki, szpitale, 
hotele, placówki kulturalne, obiekty sportowo-rekreacyjne, 
ogródki działkowe i inne obiekty, których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Należy tu jednak 
zaznaczyć, że chodzi wyłącznie o odpady komunalne powstające 
w związku z bytowaniem człowieka, nie zaś o odpady powstające 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości 
niezamieszkałych zostaną określone w stosownych uchwałach 
Rady Miasta Łańcuta w sprawie:
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- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, 
który sprecyzuje podstawowe obowiązki właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych w zakresie utrzymania 
czystości i porządku, sposobu i zakresu selektywnej zbiórki 
odpadów, rodzaju pojemników i częstotliwości ich opróżniania,
- metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami i jej 
stawki,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty,
- wzoru deklaracji, na podstawie której opłata będzie wnoszona,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 
odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę.
Po wdrożeniu nowego systemu, właściciele (zarządcy) 
nieruchomości niezamieszkałych złożą w Urzędzie Miasta 
stosowne deklaracje opłaty, na podstawie których będą uiszczali 
na rzecz Gminy wyliczoną przez siebie w deklaracji opłatę. 
W zamian za opłatę, wyłoniona przez Miasto Łańcut w drodze 
przetargu firma wywożąca odpady będzie odbierała odpady 
z nieruchomości niezamieszkałych.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą już 
podpisywali, jak to dotąd czynili, umów na wywóz odpadów 
z firmą wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej 
prowadzonego w Urzędzie Miasta. Odbiorem odpadów 
komunalnych i ich zagospodarowaniem zajmie się Gmina.
Uruchomienie nowego systemu planuje się na jesień bieżącego 
roku.
                                                                                      UM Łańcut

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI   
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 
MIASTA ŁAŃCUTA

Zdecydowana większość Mieszkańców Łańcuta, składając 
w Urzędzie Miasta deklarację opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wybiera tzw. „selektywna zbiórkę 
odpadów”. Opłata za ten sposób zbierania odpadów jest niższa, ale 
z pewnością nie tylko to liczy się dla Mieszkańców. Chęć 
segregowania odpadów świadczy o trosce o środowisko 
naturalne. Ogromna większość deklarujących  segreguje odpady 
w sposób prawidłowy, ale z uwagi na pojawiające się czasem 
wątpliwości, co należy wrzucić do worka, a co do pojemnika na 
odpady zmieszane, w skrócie przypominamy zasady 
segregowania odpadów obowiązujące w naszej Gminie. 

Do worka żółtego z napisem TWORZYWA  SZTUCZNE  
LUB  METAL wrzucamy:

•  opakowania po napojach i płynach, po produktach 
spożywczych, po chemii gospodarczej i po kosmetykach,
pojemniki i skrzynki,

• artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,

• plastikowe nakrętki,

• czyste folie, reklamówki i woreczki foliowe,

• puszki po konserwach i napojach,

• drobny złom i metale,

• metalowe kapsle i zakrętki,

• folia aluminiowa,

• pojemniki po aerozolach,

• metalowe naczynia kuchenne, patelnie, sztućce metalowe.
Nie wrzucamy: igieł i strzykawek, artykułów higienicznych 
(pampersów, podpasek), zabrudzonych i tłustych folii, zabawek, 
styropianu i tworzyw piankowych, opon, nie opróżnionych 
opakowań po lekach, farbach, lakierach.

Do worka  niebieskiego z napisem  PAPIER  wrzucamy:  

• gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery

• czyste torby i worki papierowe

• pudełka z tektury i kartonu

• kartony po mleku i sokach.
Nie wrzucamy: kalki, artykułów higienicznych (pampersów, 
podpasek, chusteczek, ręczników papierowych), zabrudzonych 
i tłustych papierów, tapet, papierowych worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach budowlanych.

Do worka  zielonego z napisem  SZKŁO  wrzucamy: 

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
Nie wrzucamy:  szkła żaroodpornego, szkła kryształowego, 
ceramiki i doniczek, fajansu i porcelany, zniczy z zawartością 
wosku, żarówek i  świetlówek, luster i  witraży,  szyb 
samochodowych, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp 
z telewizorów, termometrów i strzykawek szklanych, szkła 
okularowego, opakowań szklanych po kosmetykach i po lekach.

Do worka  brązowego z napisem  BIOODPADY  wrzucamy: 

• skoszona trawa

• liście, kwiaty

• drobne gałęzie drzew i krzewów

• trociny i kora drzew.
Nie wrzucamy:  owoców i warzyw, resztek jedzenia, ziemi 
i kamieni, roślin zaatakowanych chorobami, kości zwierząt, 
mięsa ,  padłych  zwierzą t ,  o le ju  jadalnego ,  drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych, bandaży i wacików 
opatrunkowych, artykułów higienicznych (pampersów, 
podpasek), odchodów zwierząt, popiołu, papieru.

Do pojemnika (kubła) na odpady zmieszane wrzucamy

• pampersy, podpaski, waciki, wata i inne artykuły higieniczne,

• zabrudzone i tłuste folie, reklamówki i woreczki

• zużyte gąbki i ściereczki

• zużyte obuwie

• kości zwierząt

• szkło żaroodporne, ceramika, porcelana, szkło kryształowe, 
lustra, witraże i znicze z resztką wosku

• kalki

• zabrudzone i tłuste papiery,

• tapety,

• bandaże i opatrunki,

• odchody zwierząt,

• inne odpady nie kwalifikujące się do segregacji.
Nie wrzucamy: leków, chemikaliów (np. farby, oleje, 
rozpuszczalniki, środki ochrony roślin i ich opakowania), zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, żarówek i świetlówek, 
baterii i akumulatorków, innych odpadów niebezpiecznych. 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. nieużytkowane 
m e b l e ) ,  Z U Ż Y T E  O P O N Y,  Z U Ż Y T Y  S P R Z Ę T 
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ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – odbierane są 
z nieruchomości 2 razy w roku wg harmonogramu; w każdej 
chwili mogą być przywiezione i nieodpłatnie pozostawione przez 
Mieszkańca w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych  „Graciarni”.
Ponadto, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych „Graciarni”, mieszczącego się przy ul. Traugutta 
20, czynnego od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 
18.00 oraz w piątek i sobotę w godzinach 10.00 – 18.00,  każdy 
Mieszkaniec naszego Miasta może przywieźć i – po okazaniu 
dowodu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, albo 
innego dowodu potwierdzającego, że jest mieszkańcem – 
pozostawić, bez dodatkowej opłaty,  następujące rodzaje 
odpadów zebranych selektywnie:

• makulaturę, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe,

• odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),

• odpady wielkogabarytowe i zużyte opony,

• żużel i popiół,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• przeterminowane leki i chemikalia,

• zużyte baterie i akumulatory,

• żarówki i świetlówki,

• nieużytkowaną odzież i tkaniny,

• odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, styropian 
ofoliowany).

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NIE PRZYJMUJE ODPADÓW 
ZMIESZANYCH.
                                                                                     UM  Łańcut

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W MIEŚCIE ŁAŃCUT”
OSTATNI ROK REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

„ Czas na aktywność w mieście Łańcut” –  to projekt systemowy 
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – realizowany 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, od 2008 r.                                                                                                                                                       
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dnia 23 lipca 2008 r. 
została podpisana umowa ramowa, na realizację projektu, na 
okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013r., realizację której 
stosownymi aneksami przedłużono do września 2015r. 
Poprzez wszystkie lata projekt skierowany był i jest do 
mieszkańców  miasta Łańcuta, będących  w wieku aktywności 
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  
Podstawowe  narzędzie realizowanego projektu stanowi kontrakt  
socjalny zawierany pomiędzy uczestnikiem projektu 
a pracownikiem socjalnym, w którym określony został  sposób 
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin 
i umożliwiający  aktywizację społeczno-zawodową oraz 
przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu.  
Celem głównym projektu było  „Podniesienie statusu 
zawodowego u  klientów MOPS w Łańcucie poprzez  
przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz 
upowszechnienie pracy socjalnej” za pomocą instrumentów 
aktywnej integracji   zawodowej, edukacyjnej, społecznej 
i zdrowotnej.                                                                           
Cele główne projektu osiągnięto poprzez realizację celów 
s z c z e g ó ł o w y c h  o d n o s z ą c y c h  s i ę  b e z p o ś r e d n i o  d o 
zdiagnozowanych w kontraktach socjalnych problemów i potrzeb 
poprzez zastosowane  instrumentów  aktywnej integracji takich 
jak: 
1. instrumenty aktywizacji społecznej – zastosowane w celu 

i zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 
społeczno zawodowych umożliwiających powrót do życia 
społecznego, w tym na rynek pracy  poprzez trening kompetencji 
i umiejętności społecznej, warsztaty poradnictwa prawnego, 
trening kompetencji wychowawczych, warsztaty promocji 
zdrowia i zdrowego trybu życia, szkolenie na temat zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółdzielni 
socjalnych; 
2. instrumenty aktywizacji zdrowotnej: terapia psychologiczna 
krótkoterminowa, rodzinna lub psychospołeczna dla rodzin lub 
osób, racjonalna terapia zachowań; 
3. instrumenty aktywizacji zawodowej: indywidualne spotkania 
z doradcą zawodowym w zakresie działań wspierających  
aktywizację zawodową, diagnoza możliwości zawodowych, 
aktywne poszukiwanie pracy, przezwyciężanie indywidualnych 
barier życiowych, staż zawodowy; 
4. instrumenty aktywności edukacyjnej: podnoszenie lub 
zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział 
w szkoleniach zawodowych lub kursach.

W projekcie - do grudnia 2014r. uczestniczyło 147 osób, z których  
137 osób zakończyło program projektu. Jak wspomniano 
powyżej, podstawowym narzędziem realizowanego projektu było 
zawarcie kontraktu socjalnego określającego sposób 
współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających 
aktywizację społeczno-zawodową oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 
Istotne jest, że Uczestnicy w trakcie całego okresu trwania 
projektu mają zapewnioną bezpłatną pomoc psychologa, 
prawnika, doradcy zawodowego oraz trenerów. 
Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy 
z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry 
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PROGRAM AKTYWIZACJA
I INTEGRACJA 

W okresie od 01.04.2015 r. - 31.05.2015 r. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łańcucie, zgodnie z zawartym 
porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie 
realizował program Aktywizacja i Integracja (PAI),  kierowany do 
bezrobotnych mieszkańców Łańcuta, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd 
Pracy ustalił profil pomocy III. Realizacja PAI miała na celu 
rozwinięcie umiejętności/kompetencji społecznych oraz powrót 
do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników 
w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne 
i grupowe zajęcia warsztatowe, grupy wsparcia.
Program Aktywizacja i Integracja obejmował dwa moduły:
• Aktywizacja - realizowany z Urzędem Miasta Łańcut na 
podstawie porozumienia o współpracy, poprzez organizację prac 
społecznie użytecznych.
• Integracja- realizowany  przez CARITAS Archidiecezji 
Przemyskiej
Zorganizowano i przeprowadzono działania w zakresie integracji 
społecznej dla 10 bezrobotnych mieszkańców Łańcuta, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych PAI  
w 2015 roku poprzez udzielenie kompleksowej pomocy osobom 
bezrobotnym, przez integrację społeczną służącą kształtowaniu 
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, 

przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych 
z wykluczeniem społecznym. 
Cel zadań:
•   wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników,
•   zwiększenie kompetencji życiowych,
• zwiększenie motywacji do poszukiwania zatrudnienia,
• niwelowanie barier uniemożliwiających znalezienie 
zatrudnienia lub utrzymania miejsca pracy,
•  wzros t  umie ję tnośc i   rozwiązywania  problemów 
interpersonalnych,
•   poprawa kondycji psychicznej,
•   nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
W zakresie realizacji działań z zakresu integracji społecznej w PAI 
realizowano następujące działania:
• Grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów 
trenerskich,
• Tematy grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie 
zajęć warsztatowych:
-  trening kompetencji społecznych,
-  automotywacja,
-  budowanie pewności siebie,
-  umiejętności poszukiwania pracy,
-  przygotowanie do spotkania z pracodawcą, autoprezentacja,
-  formalne aspekty zatrudnienia, rodzaje umów,
-  utrzymanie zatrudnienia-aspekty praktyczne, budowanie relacji 
w miejscu pracy,
-  zarządzanie sobą w czasie,
-  finanse- planowanie budżetu,
-  radzenie sobie ze stresem,
-  profilaktyka zdrowia.
•  Grupy wsparcia - grupy tematyczne w ramach grupy wsparcia:
-  długotrwałe pozostawanie bez pracy,
-  trudności w relacjach rodzinnych.

Realizowany program  PAI stanowił pilotażowe wspólne 
działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 
i Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie. Zajęcia służyły przede 
wszystkim integracj i  i  reintegracj i  społecznej  osób 
uczestniczących w programie poprzez kształtowanie aktywnej 
postawy w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, a tym 
samym poprawie ich sytuacji na rynku pracy.

                                                 Halina Babiarz - Kierownik MOPS

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, a jej efekty są 
zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich 
rodzin. W celu sprawnej realizacji projektu powołany został 
Zespół Projektowy składający się z koordynatora projektu, 
asystenta merytorycznego, specjalisty ds. rozliczeń, księgowego 
projektu oraz specjalisty ds. zamówień publicznych. 
Ogólny koszt realizacji projektu systemowego „Czas na 
aktywność w mieście Łańcut”  w latach 2008-2014 wyniósł: 
1  410  785,28 zł (2008 rok-  170  977,12 zł; 2009 rok – 268  
758,91zł;  2010 rok – 211  147,48 zł; 2011 rok -  204  383,93 zł; 
2012 rok - 202 070,01 zł.; 2013 rok – 171 131,51 zł. i 2014 rok 
182  316,32zł.).
Biuro projektu znajduje się  w siedzibie Ośrodka ul. Piłsudskiego 
9, pok. 22.
                                                                     Koordynator Projektu 
                                                Halina Babiarz – Kierownik MOPS

"NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH" PO RAZ DZIEWIĄTY!

Już dziewiąty raz Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe wraz 
z Burmistrzem Miasta Łańcuta nagrodziło  dziesięcioro  uczniów 
łańcuckich szkół, którzy wyróżniają się nie tylko świetnymi 
wynikami w nauce, ale i szczególnymi, wykraczającymi poza 
podstawową edukację osiągnięciami, czy też pracą społeczną na 
rzecz środowiska lokalnego. Uroczysta Gala „Najlepsi 
z najlepszych” odbyła się 12 czerwca w Kasynie Urzędniczym. 
Wśród zaproszonych gości na tę wyjątkową uroczystość  znaleźli 
się laureaci wraz z rodzicami, nauczyciele na co dzień pracujący 
z nagodzonymi, dyrektorzy szkół. 
Przed oficjalnym wręczeniem nagród miał miejsce krótki koncert, 
który zaprezentował  zespół wokalny Publicznego Gimnazjum 

nr 1 w Łańcucie, pod kierownictwem pani Barbary Hoły.
Po nim Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak, Anna Kot, Prezes 
Łańcuckiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz Grzegorz 
Paczocha, kierownik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
wręczyli nagrody uczniom, którzy swoją całoroczną pracą 
zasłużyli na szczególne uznanie.
Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!
Nagrodzeni w konkursie „Najlepsi z najlepszych”:

Szkoła Podstawowa:
Oliwia Wajda, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łańcucie, opiekun: pani 
Sylwia Surmacz-Rachwał
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Szymon Barwiński, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łańcucie, opiekun: 
pani Jolanta Suraj-Zych
Julia Midura, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie, opiekun: pani 
Renata Barańska, pan Tomasz Orzechowski
Maria Tendaj, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie, opiekun: pan 
Tomasz Orzechowski, pani Renata Barańska
Magdalena Sochacka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie, 
opiekun: pan Piotr Bogusz, pani Ewa Hołub
Daria Szelc, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie, opiekun: pan 
Piotr Bogusz, pani Ewa Hołub

Gimnazjum:
Jacek Kowalczyk, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie, 
opiekun: pani Dorota Michna
Mateusz Ziaja, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie, opiekun: 
pani Barbara Szajnar
Kacper Pelc, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie, opiekun: 
pani Grażyna Witowska
Marcin Szajer, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie, opiekun: 
pani Grażyna Witowska

ŚWIĘTO WSPOMNIEŃ I POPIS TALENTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE

Popis talentów, to już tradycja w naszej szkole. Zwykle wiosną 
uczniowie mają okazję zaprezentować swoje zdolności 
i umiejętności przed szeroką publicznością. W tym roku impreza 
miała wyjątkowy charakter. Jej uczestnikami byli nie tylko obecni 
uczniowie Dwójki, ale również nasi absolwenci. Przyjmując 
zaproszenie, zaszczycili nas: Luiza Ganczarska, Monika Michna, 
Marcin Michna, Rafał Inglot, Dawid Kuźniar, Daniel 
Maciejewski, Szymon Kut i Jacek Kowalczyk. Spotkanie 
przebiegło w dwóch częściach. 
Na pierwszą z nich złożyły się występy artystyczne gości 
przeplatane popisami uczniów klas VI. Dawid Kuźniar wraz 
z partnerką Gabrysią trzykrotnie zatańczyli w pięknych strojach, 
wzbudzając zachwyt widzów. Luiza zaśpiewała "Sweet Child 
O'Mine" zespołu Guns N'Roses oraz "What's Up?" grupy 4 Non 
Blondes, otrzymując gromkie brawa. Standard "Memory" 
z musicalu "Cats" w wykonaniu Moniki Michna dostarczył 
publiczności  niezapomnianych muzycznych doznań. 
Niesamowicie wypadli również młodsi wykonawcy: Ewa 
Tomaszek, Maksymilian Pilch, Oliwia Wajda, Wiktoria Herbert 
i Emilia Olszańska. Nad jakością dźwięku czuwał niezastąpiony w 
takich sytuacjach Daniel Maciejewski. 

W części drugiej, przeznaczonej dla uczniów klas VI, nasi 
absolwenci wspominali lata spędzone w szkole podstawowej oraz 
opowiadali o rozwoju swojej kariery po jej ukończeniu. 
Podpowiadali jak działać, by maksymalnie wykorzystać 
i rozwinąć swoje zdolności, a także nie rezygnować 
z zainteresowań i pasji. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy 
Rafała Inglota, który z dużą dozą humoru opowiadał o swojej 
przygodzie z perkusją. O tym jak się uczyć mówił Marcin Michna 
- student prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły 
Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość, laureat 
i finalista wielu olimpiad na szczeblu ogólnopolskim. Cennych 
rad udzielali Jacek i Szymon laureaci konkursów organizowanych 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szóstoklasiści mieli 
okazję zadać swoim starszym koleżankom i kolegom szereg 
pytań. Wdzięczni za ich obecność i otrzymane wskazówki 
wręczyli gościom tulipany i zaprosili na samodzielnie 
przygotowany poczęstunek.  Spotkaniu towarzyszyła 
niepowtarzalna miła atmosfera.

Lucyna Kowalska
Dyrektor SP-2 w Łańcucie

Fot. E. Soński, Najlepsi z najlepszych

Fot. arch. Popis talentów
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Gazeta codzienna „Nowiny” po raz kolejny ogłosiła konkurs na 
„Najsympatyczniejszą Pierwszą Klasę”. W tym roku o tytuł 
„Najsympatyczniejszych Pierwszaków” walczyło ponad 200 klas 
z  Podkarpacia, w tym jedna klasa z Łańcuta – sześciolatki z  I a ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego. 

Laureatami Plebiscytu Nowin zostało 5 klas pierwszych. Nasza 
klasa I a zajęła IV miejsce w województwie podkarpackim, a I 
w powiecie, zdobywając 53479 głosów.
Atrakcyjne nagrody sprawiły, że walka była bardzo zacięta 
i emocjonująca. Wszyscy uczniowie i  rodzice byli zaangażowani 
w zbieranie głosów. Klasa zaprezentowała się m.in. na meczu 
łańcuckiego Sokoła, gdzie dzieciaki dzielnie rozdawały 
informacje, jak można na nich zagłosować. Dzięki temu Sokół 
zyskał nowych kibiców, a klasa cenne głosy.
Udział w plebiscycie był przede wszystkim wspaniałą okazją do 
integracji wśród uczniów i rodziców.

Sympatyczne Pierwszaczki zostały nagrodzone ogromną paczką 
w której znajdowały się gadżety Nowin oraz „Dniem Językowym 
w Szkole Języków Obcych 
„Promar” w Rzeszowie. Tę 
nagrodę uczniowie odebrali 16 
czerwca, udając się na swój 
trzeci wyjazd w tym roku 
szkolnym (po wizycie w kinie 
oraz wycieczce szkolnej do 
Przychojca, na której dzieci  
poznawały poszczególne etapy  
w y p i e k u  c h l e b a , 
a jednocześnie same mogły 
zabawić się w piekarzy) . 
W Promarze na uczniów 
czekało wiele atrakcji. Były 
zajęcia z lektorami, w języku 
angielskim i hiszpańskim, 
prezentacje multimedialne, gry 
i zabawy, a na koniec pełnego 
wrażeń dnia- film ,, Pingwiny z Madagaskaru ''. Niezapomniane 
przeżycia, a dzieci spisały się na medal, co podkreśliła pani 
dyrektor Agnieszka Ciszek, która nam towarzyszyła.
Klasa I a stale udowadnia swoją pracą, że zasługuje na miano 
najsympatyczniejszych pierwszaków.
Uczniowie tej klasy brali udział w rozmaitych wydarzeniach. 
Z  o k a z j i  1 0 0  r o c z n i c y  u r o d z i n  p a t r o n a  s z k o ł y 
ks.  J. Twardowskiego 

NAJSYMPATYCZNIEJSZE PIERWSZAKI Z ŁAŃCUTA

odbywało się wiele konkursów, zarówno na szczeblu szkolnym 
jak i powiatowym. Praca plastyczna uczennicy klasy I a Alicji 
Zych w konkursie na ilustrację do utworów ks. Jana została 
wyróżniona w konkursie organizowanym przez MBP 
w e  w s p ó ł p r a c y  z e  S z k o ł ą  P o d s t a w o w ą  n r  2  i m . 

k s .  J .  Tw a r d o w s k i e g o 
w Łańcucie, a Konstanty Bijak 
zdobył  pierwsze miejsce 
w  s z k o l n y m  k o n k u r s i e 
plastycznym na ilustrację do 
w i e r s z a  k s .  J a n a 
Twardowskiego.
P ie rwszoklas i śc i  zos ta l i 
r ó w n i e ż  z a p r o s z e n i  d o 
Miejskiego Domu Kultury 
w  Ł a ń c u c i e  n a  w i e c z ó r 
p o e t y c k o  – m u z y c z n y 
,,W oczach mamy, w oczach 
taty”, który odbył się w dniu 26 
maja. Uczniowie recytowali 
wiersze dla rodziców, napisane 
specjalnie dla nich i zaśpiewali 
p i o s e n k i  o r a z  w r ę c z y l i 

własnoręcznie wykonane podarunki. Był to wieczór pełen 
wzruszeń.
Na podkreślenie zasługuje, że jest to klasa złożona z samych 
sześciolatków (najmłodszy uczeń  dopiero w grudniu 2014 r. 
skończył 6 lat), mimo to dzieci są bardzo dojrzałe, zrównoważone, 
ba rdzo  s amodz ie lne ,  p r acu j ą  chę tn i e  i  z  w ie lk im 
zaangażowaniem. Naszym największym sukcesem jest fakt ,że 
stanowimy zgraną klasową rodzinkę. Jest to również  ogromna 
zasługa rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierają 
nasze poczynania, za co z całego  serca dziękuję. Jestem dumna 
z moich wychowanków. W imieniu uczniów, ich rodziców 
i własnym serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nam 
kibicowali i oddawali na nas głosy w plebiscycie, zawsze 
będziemy się starali, by społeczność szkolna i łańcucka była 
dumna z Sympatycznych Pierwszoklasistów, którzy wkrótce będą 
uczniami klasy drugiej ..... a potem trzeciej ….. Mamy nadzieję, że 
nadal  będziecie z nami.  

Iwona Szurlej wychowawczyni klasy I a
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Fot. lancut-gada.pl, Sympatyczne pierwszaki z kl. Ia

Fot. arch. Ia podczas wieczoru poetycko-muzycznego 
pt. „W oczach mamy, w oczach taty”

Fot. arch. Dzień Językowy w Szkole Języków Obcych”Promar”
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Jeden z austriackich garnizonów - II pułku kirasjerów 
rekrutującego się z Moraw, którego dowódcą był książę 
Modeny, arcyksiążę Franciszek IV Habsburg-Este (dowodził 
do 1846 roku) stacjonował w Łańcucie. Tu także, jak wykazały 
badania Wacława Szczepanika (Rocznik Podkarpacki, 
1/2012) w latach 1832-1848 mieścił się sztab dowódczy.

Warto wspomnieć, że w Łańcucie, który – jak większość Galicji 
był pod zaborem Austrii - służył syn arcyksięcia Franciszka – 
Ferdynand, który charakteryzowany był  przez osoby, które się 
z nim zetknęły jako: „uprzejmy”. Pierwsze austriackie koszary 
wojskowe w Łańcucie mieściły się na polach niejakiego 
Sztermera tzw. Sztermerówce na Przedmieściu. W następnych 
latach wojsko zajmowało między innymi zabudowania u zbiegu 
dzisiejszych ulic Konopnickiej i Dominikańskiej, a także przy 
dzisiejszej ulicy Mickiewicza, na terenie obecnych zabudowań 
Liceum Ogólnokształcącego.  Przypomnę, że w Łańcucie ordynat 
Alfred Potocki około roku 1834 wystawił w pobliżu bożnicy 
murowaną ujeżdżalnię dla austriackiego pułku 
kawalerii nazywaną powszechnie Reitschule. 
Czeski prymas odprawia mszę w Łańcucie
W lipcu 1839 roku Łańcut był świadkiem 
niecodziennej uroczystości. W miesiącu tym do 
miasta przybył nie tylko dowódca pułku 
wspomniany arcyksiążę Franciszek d'Este 
(słynny z okrucieństwa wobec żołnierzy 
i  w s z e l k i c h  p r z e j a w ó w  r u c h ó w 
wolnościowych, wnuk cesarzowej Marii 
Teresy). Wspomnę, że w swojej powieści 
„ P u s t e l n i a  P a r m e ń s k a ”  -  z n a n e j 
z zajmujących opisów intryg miłosnych, jak 
choćby uczuć biskupa Parmy niejakiego 
Fabrycego do Klelii, a także głębokiej treści 
psychologicznej, uwiecznił go Stendhal, 
a powieść zyskała uznanie jeszcze za życia 
au tora .  Na uroczys tośc i  łańcuckie 
przyjechał także namiestnik Galicji, 
f e l d m a r s z a ł e k ,  u c z e s t n i k  w o j e n 
napoleońskich, arcyksiążę Ferdynand Karol 
Józef. 29 lipca rozpoczęła się uroczystość poświęcenia chorągwi 
pułku na polach w Głuchowie. Opis uroczystości przekazał nam 
dziewiętnastowieczny pamiętnikarz galicyjski Franciszek 
Ksawery Prek. O ósmej rano arcyksiążę Ferdynand dokonał 
przeglądu wojska. Po nim rozpoczęła się w specjalnym namiocie 
ustawionym na polach głuchowskich specjalna msza, którą 
odprawił Czech – prymas Galicji i Lodomerii Franciszek de Paula 
Pisztek. Oglądali karuzelę...

Po poświęceniu chorągwi przystrojonej złotem i srebrem 
żołnierze złożyli nań przysięgę w językach niemieckim i czeskim. 
Uroczystość zakończyła defilada, po której oficerska kadra 
i książęta wrócili do Łańcuta. 30 lipca arcyksiążęta i książę 
w towarzystwie oficerów pojechali sześcioma powozami 
udostępnionymi przez hrabiego Alfreda Potockiego oglądać 
karuzelę... Na zamku łańcuckim wydano wspaniały obiad – jak 
zaznaczył Prek – z „książęcym przepychem”. Za mało pięknych 
dam...
Po południu zorganizowano wyścigi konne, które wygrał 
rotmistrz Antosz z Pułku kirasjerów. Towarzystwo przeniosło się 
po wyścigach na Wolę pod Łańcutem do specjalnej altany na 
herbatę... Wieczorem wydano wspaniały bal, jednak – jak 
zauważył Prek – niewiele było na nim dam... gdyż hrabina 
Potocka miała w okolicy mało znajomości. Swoją urodą 
olśniewała podobno córka Potockich, Julia. Następnego dnia 
książęta i wojskowi pojechali do Przeworska do księcia Henryka 
Lubomirskiego...

Oddział carskich żołnierzy w Łańcucie ...
Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej 
ciekawostce, mniej więcej z tego okresu. 
Znana badaczka dziejów Łańcuta, pani 
dr Maria Nitkiewicz, w jednym ze swoich 
opracowań na temat dziejów łańcuckich 
nekropolii odkrywa ciekawą tajemnicę. Otóż 
w sierpniu 1849 roku, roku jak pamiętamy 
powstania antyaustriackiego na Węgrzech, 
przez Łańcut maszerował oddział carskich 
żołnierzy (Rosjanie wezwani zostali przez 
cesarza Franciszka Józefa I do tłumienia 
powstania na Węgrzech). W Łańcucie na 
skraju Folwarku Górne, przy drodze do 
Soniny pochowano w miesiącach sierpniu 
i wrześniu grupę 61 rosyjskich żołnierzy 
zmarłych prawdopodobnie na cholerę. 
W miejscu tym przez pewien czas znajdowały 
się prawosławne nagrobki. Ja tylko dodam, że 
w czerwcu w Żmigrodzie koło Jasła car rosyjski 
M i k o ł a j  w r a z  z  k s i ę c i e m  I w a n e m 

Paskiewiczem, namiestnikiem Królestwa Polskiego dokonali 
przeglądu rosyjskich wojsk. Car – jak opisywał wspomniany już 
pamiętnikarz Ksawery Prek – wjechał na Błonia i miał 
przemówienie do rosyjskich żołnierzy, zachęcając ich do walki  
z Węgrami. Przypomniał, że Rosjanie zwyciężyli Polaków 
w Powstaniu Listopadowym, i żeby tak samo uczynili na 
Węgrzech...
                                                                    Arkadiusz Bednarczyk

Fot. wikimedia commons, książę Modeny 
Franciszek IV Habsburg-Este
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20 czerwca 2015 w Łańcucie można było poczuć się wprost 
bajecznie. Ulice naszego miasta zapełniły się postaciami 
wyjętymi ze świata literatury dziecięcej i młodzieżowej. Kot 
w butach, Alibaba, Dziewczynka z zapałkami, Gandalf, Merida 
Waleczna i cała plejada znanych i lubianych postaci bajkowych 
ruszyła w barwnym korowodzie ulicami naszego miasta w rytm 
muzyki Orkiestry Dętej z Soniny. Jak to w bajkach bywa, była też 
kareta, w której zasiadł Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta 
Łańcuta wraz z pięcioma pisarzami literatury dziecięcej 
i młodzieżowej: Izabellą Klebańską, Pawłem Wakułą, Grażyną 
Bąkiewicz, Ewą Gawryluk i Kazimierzem Szymeczko. 

ŚWIĘTO KSIĄŻKI PODCZAS IX FINAŁU PODKARPACKICH SPOTKAŃ 
PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI W ŁAŃCUCIE

Drugą część imprezy na sali widowiskowej MDK rozpoczął 
występ zespołu Gracja – prowadzony przez Bogusławę Bieniasz 
z Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej, prezentując 
układ „Wielcy odkrywcy”, po czym nastąpiła krótka prezentacja 
pisarzy, a następnie w podróże z Janem Potockim zabrały nas 
pracownice Działu Edukacji Muzealnej Muzeum-Zamku 
w Łańcucie oraz grupa teatralna z łańcuckich szkół średnich 
prowadzona przez Katarzynę Mazurkiewicz.
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursów 
ogłoszonych przez Wydawnictwo Literatura i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Łańcucie. W Konkursie Wydawnictwa Literatura 
wzięły udział dzieci uczestniczące w spotkaniach z pisarzami z 22 
bibliotek publicznych województwa podkarpackiego. Główna 
nagroda – Tablet – w Konkursie na komiks, trafiła do rąk Patrycji 
Dubiel – uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej w Krzemienicy. 
Natomiast nagrody książkowe przypadły dzieciom biorącym 
udział w Konkursach zorganizowanych przez MBP w Łańcucie za 
najciekawszą postać bajkową oraz na hasło promujące książkę 
i czytelnictwo.
Wszystko to miało miejsce podczas IX Finału Podkarpackich 
Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami Z Książką na 
Walizkach ph. „Podróż z historią i legendą”

To niecodzienne wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie i Wydawnictwo 
Literatura z Łodzi na czele z redaktor naczelną Panią Wiesławą 
Jędrzejczak. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Łańcuta 
oraz Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Wydarzenie 
to zostało zorganizowane wspólnie z Muzeum-Zamek w Łańcucie 
i Miejskim Domem Kultury w Łańcucie, natomiast patronat 
medialny objęli: TV Łańcut i portal społecznościowy Łańcut 
Gada.
� � � � � � � � �     

Beata Lęcznar, Małgorzata Panek

W MBP FESTIWALOWO I FILMOWO. 
MBP WSPÓŁORGANIZATOREM 

III OGÓLNOPOLSKIEGO 
FESTIWALU ANIMACJI O!PLA

Obecnie biblioteki to nie tylko skarbnice wiedzy ale również 
miejsce rozrywki i twórczego spędzania czasu. Przekonali się 
o tym wszyscy Ci, którzy od marca do maja przychodzili do 
łańcuckiej książnicy... oglądać filmy. 
27 marca 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie 
rozpoczęła cykl wiosennych spotkań z filmem w ramach III 
Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, którego głównym 
organizatorem jest stowarzyszenie Animation Across Borders. 
Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja dokonań polskich 
autorów na polu współczesnej animacji autorskiej (z lat 2014 
i 2015) i przedstawienie ich szerokiej publiczności w formie 
konkursów podzielonych na poszczególne kategorie. Ostatnim 
etapem jest rozdanie nagród w łódzkim Muzeum Kinematografii 
podczas finału konkursu. 

Fot. E. Soński, Uczestnicy IX Finału Podkarpackich Spotkań Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami

Fot. arch. O!PLA w Łańcucie
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Ideę Festiwalu i jej główne założenia organizatorzy przedstawili 
w krótkiej notce prasowej w następujący sposób: " Realizowany od 
2013 roku OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI 
“O!PLA” („O!PLA oznacza: „O! Polska Animacja”) jest 
oddolną/niezależną inicjatywą będącą przede wszystkim próbą 
odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim 
widzem, a polską animacją autorską, a także – za sprawą 
projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej 
z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. W ciągu dwóch lat 
swego istnienia O!PLA stała się rozpoznawalną na całym świecie 
marką promującą i wspierającą polską animację. Od samego 
początku celem O!PLA jest docieranie ze sztuką animacji nie tylko 
do dużych, ale przede wszystkim, do mniejszych ośrodków 
w kraju"... 
Festiwal odbywał się w klubokawiarniach, kinach, muzeach 
i domach kultury od Bieszczad po Bałtyk. Pierwsza edycja 
festiwalu (w roku 2013) odbyła się w 20 miastach i Pacanowie. 
Druga edycja (2014) w 44 miejscowościach (39 miastach i 5 
wsiach) w tym roku było to 51 miejsc- w tym  Łańcut.
Mieszkańcy naszego miasta mogli współuczestniczyć w tym 
niecodziennym wydarzeniu kulturalnym po raz pierwszy.
W łańcuckiej odsłonie Festiwalu wzięło udział ok. 300 osób 
(głównie młodzież ze szkół średnich, przedszkolaki oraz 
uczniowie szkół podstawowych), a program został podzielony tak 
aby, każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Wszystkim 
projekcjom towarzyszyły dyskusje dotyczące obejrzanych 
animacji. Ekranizacjom dla najmłodszych towarzyszyły zajęcia 
animacyjne, wzbogacające i rozwijające treści zawarte 
w festiwalowych bajkach. Wstęp na wszystkie projekcje był 
bezpłatny.
Na O!PLA jedynymi Jurorami byli widzowie biorący udział 
w festiwalowych projekcjach, którzy po każdym pokazie 
głosowali na maksymalnie trzech swoich faworytów. To oni 
zdecydowali do kogo powędrowały Złote, Srebrne i Brązowe 
Tobołki Koziołka Matołka oraz liczne wyróżnienia i nagrody 
pozaregulaminowe. 
W tym roku Konkurs Główny, podzielony został na 6 kategorii: 
STUDYJNĄ (10 filmów), SZKOLNĄ (18 filmów), OFF & GO! 
(14 filmów), ANIMOWANY WIDEOKLIP (24 realizacje), 
FORMANIMY (9 filmów) i ANIMOWANE FRASZKI (19 
filmów). Kategoria TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS! podzielona 
została na dwie podkategorie: PRZEDSZKOLNĄ (9 filmów) 
i WCZESNOSZKOLNĄ (10 filmów). Animacje w sześciu 
pierwszych kategoriach były skierowane do widzów powyżej 16 
roku życia. 
Festiwal był dla młodych widzów okazją do zapoznania się 
z najnowszymi polskimi projekcjami animacyjnymi i przestrzenią 
do wymiany wrażeń. Wiele filmów uznanych za najlepsze wśród 
naszej publiczności zostało nagrodzonych głównymi nagrodami. 
Lista wszystkich zwycięzców znajduje się na oficjalnej stronie 
organizatorów: www.polskaanimacja.pl. W roku następnym 
Festiwal odbędzie się w terminie od 21 marca do 29 maja. Nabór 
animacji do konkursu, w ramach festiwalu, rozpocznie się 
1 grudnia 2015 roku i potrwa do 31 stycznia 2016 roku. Relacje 
i zdjęcia z poszczególnych projekcji można odnaleźć w archiwum 

na naszej stronie: www.mbp-lancut.pl. Wkrótce powstanie 
również film podsumowujący cały Festiwal. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszej strony 
i facebooka.
                                                                       Katarzyna Gwizdała 
                                  

odbywaja się w pierwszą sobotę każdego miesiąca w Pracowni 
Orange.
Eksperci podkreślają, że czytanie niesie wiele korzyści dla dziecka 
już od okresu prenatalnego. W założeniu, nasz Klub zrzesza dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Czytanie dziecku 
w tym wieku zachęca do poznawania świata i ludzi, uczy 
zachowań społecznych, wpływa na koncentrację i przygotowuje 
do nauki. Jako element życia rodzinnego zacieśnia więzi łączące 
rodziców i dzieci, wpiera rozwój emocjonalny. Książka jest 
nośn ik i em war tośc i  mora lnych ,  pomaga  rodz icom 
w wychowaniu.  Stanowi al ternatywę dla wirtualnej 
rzeczywistości naszych czasów. Czytanie razem z dzieckiem uczy, 
że książka to cenne źródło wiedzy i warto po nią sięgać. 
W naszym Klubie dajemy  przykład, że czytanie jest wartością 
nadrzędną. Rodzice znajdują tu podpowiedź : co i jak czytać 
z dzieckiem, w jaki sposób wykorzystywać książki do nauki 
i zabawy, gdzie sięgać po konkretne propozycje zabaw z bajką i jak 
kreatywnie spędzać czas wolny? Klub realizuje się poprzez 
wspólne działanie. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek 
posiada jakiś  szczególny sposób bycia, pasję czy talent, dlatego 
staramy się wykorzystać potencjał grupy do realizacji pomysłów, 
które wiążą się z  czytaniem i wychowaniem. Ważnym ogniwem 
naszych spotkań jest integracja działań Rodzin, wokół tematu 
przewodniego każdego ze spotkań. Pragniemy aby rodzice i dzieci 
czynnie brali udział w zajęciach, aby byli ich współtwórcami, aby 
mogli poczuć moc wrażeń czytelniczych, przeżywanych wspólnie 
w gronie rodzinnym. 

Program działalności Klubu, jako podstawę do zajęć, zakłada 
wybór wartościowej i najnowszej literatury dla najmłodszych. 
Każde ze spotkań ma inną tematykę, podstawą jest czytanie 
interesujących bajek wydanych w ostatnim czasie i animowanie 
różnorodnych zajęć literacko -plastycznych, rozwijających 
podjęty temat.
Więcej informacji i zdjęć z naszych spotkań, można znaleźć na 
naszej stronie:   www.mbo-lancut.pl i facebooku oraz na stronie 
Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, gdzie mamy własną 
zakładkę: http://www.rodzinneczytanie.pl/bajkowerek---
la%C5%84cut.Relacje z naszych spotkań są przedstawiane 
w formie opowiadań utrzymanych w konwencji baśniowej 
i opracowane na podstawie przebiegu i zdarzeń zaistniałych 
podczas zajęciach klubowych, przy wykorzystaniu miejsc i osób 
będących małymi i trochę większymi adresatami zajęć w Bajko-
werku. 

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN 
"BAJKOWEREK"

Od marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie działa 
Klub Czytających Rodzin "Bajkowerek". Obecnie do Klubu 
należy 5 rodzin, w tym 8 dzieci w wieku od 4-7 lat. Zajęcia 

Fot. arch. Bajkowerek
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DZIEŃ W BIBLIOTECE

Po raz kolejny w miesiącu maju Miejska Biblioteka Publiczna 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie zorganizował „Dzień 
w Bibliotece” – akcję promocji czytelnictwa i bibliotek. 
Biblioteka to miejsce interesujących spotkań, imprez 
kulturalnych, przyjazne miejsce dla najmłodszych czytelników. 
Cały miesiąc maj bibliotekę odwiedzały dzieci z łańcuckich 
przedszkoli i uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. 
Dzieci były bardzo przejęte tą wizytą, gdyż niektóre z nich były
w bibliotece po raz pierwszy, ale mimo to bardzo dobrze wiedziały 
co to jest biblioteka i że książki z biblioteki można wypożyczać do 
domu. Wiedziały również, że wypożyczone książki należy 
szanować i oddać w wyznaczonym terminie. Dowiedziały się też, 
że każda książka w bibliotece ma swoje miejsce, ale książki smucą 

W planach działalności Klubu mamy również spotkania ze 
specjalistami z dziedziny wychowania, pogadanki z zakresu 
biblioterapii dla rodziców, wycieczki w plener oraz włączanie się 
w akcje organizowane przez Fundację Cała Polska Czyta 
Dzieciom. 
Liczymy, że Klub stanie się atrakcyjnym przystankiem dla 
Rodziny, na mapie sobotnich atrakcji w naszym mieście. 
Zapraszamy wszystkie chętne, czytające Rodziny do 
dołączenia do naszego grona.  Istnieje  możl iwość 
zorganizowania II grupy. Zgłoszenia można dokonać pod 
numerem telefonu; 17  225 22 46.
Pomysłodawcą  Klubów Czytających Rodzin  jest Fundacja ABC 
Cała Polska Czyta Dzieciom w ramach akcji Rodzinne Czytanie
(http://www.rodzinneczytanie.pl/ ). 

                                             Koordynatorka  Katarzyna Gwizdała

się gdy ciągle muszą tam stać i bardzo się cieszą, gdy dzieci je 
wypożyczają i czytają. 
Każdy przedszkolak i uczeń wyszedł z biblioteki z zakładką do 
książki własnoręcznie wykonaną i obietnicą, że wróci do nas, aby 
móc korzystać z bogatej oferty Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 
MBP w Łańcucie. 

� � � � Danuta Rybińska-Gwizdak

SPOTKANIA AUTORSKIE 
W MBP W ŁAŃCUCIE

W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
ph. „Wybieram Bibliotekę” , który trwał od 8 do 15 maja odbyły 
się w naszej Bibliotece dwa spotkania autorskie.
7 maja  młodzież z  łańcuckich gimnazjów i II LO spotkała się 
z Panią Agnieszką Gil – autorką książek dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.  Już od samego początku spotkania między pisarką 
a zebranymi słuchaczami wytworzyła się wyjątkowa atmosfera.  
Chcąc poznać gusta czytelnicze młodzieży, Agnieszka Gil 
przeprowadziła krótkie kalambury, angażując w nie kilka spośród 
zebranych osób. Podczas tej gry dowiedzieliśmy się, co nieco 
o ulubionych książkach młodych czytelników. Następnie pisarka 
opowiedziała o swojej działalności pisarskiej i pracy we 
wrocławskich bibliotekach. Na koniec spotkania młodzież 
ponownie  wzięła udział w kreatywnej zabawie, która polegała na 
tym, żeby każdy z uczestników spotkania dopowiedział jeden, 
bardzo krótki  fragment. Powstała z tego naprawdę niesamowita 
historia. 
14 maja odbyło się spotkanie autorskie z Marią Ulatowską autorką 
powieści obyczajowych m.in. cyklu o Sosnówce i Jackiem 
Skowrońskim autorem kryminałów. Pomimo, iż za oknem aura 
nie zachęcała do spacerów, miłośnicy literatury pojawili się 
w naszej bibliotece.
Autorzy niezwykle ciekawie opowiadali o swojej twórczości, nie 

pomijając przezabawnych anegdot zarówno z życia prywatnego, 
jaki zawodowego. Chwilami można było mieć wrażenie, że 
uczestniczymy w jakiejś debacie, w której każda ze stron ma nieco 
odmienne poglądy. Wyjawili historię powstania ich pierwszej 
wspólnej powieści obyczajowo-kryminalnej pt. „Autorka”. Pani 
Maria żartowała, że „Autorka” - to ich pierwsze wspólne dziecko 
i na pewno nie ostatnie ponieważ współpraca układa się bardzo 
dobrze..
�                                          Beata Lęcznar, Edyta BartmanFot. arch. Dzień w MBP w Łańcucie

Fot. arch. Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim

„NASZ ŚWIAT” W PRACOWNI ORANGE

Pracownia Orange w  Łańcucie  po raz drugi gościła uczestników 
projektu  Nasz Świat - edycja 2014/2015. Kurs „Nasz świat” jest 
częścią programu z zakresu edukacji globalnej przeznaczonego 
dla młodzieży i pedagogów. Obejmował on 10 spotkań on-line 
oraz 3 spotkania stacjonarne w Warszawie. Spotkania on-line 
odbywały się w Pracowni Orange przy użyciu platformy 
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„WIELKIE WYZWANIA” 
W PRACOWNI ORANGE

Pracownia Orange działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Łańcucie brała udział w wielu „wyzwaniach” organizowanych 
przez Fundację Orange, polegających na zorganizowaniu zajęć 
edukacyjnych, w których uczestniczyły dzieci z łańcuckich 
przedszkoli, i szkół podstawowych w Łańcucie. 
Zajęcia miały formę rywalizacji, a pracownia, która najlepiej 
wywiązała się z zadania zdobywała największą liczbę punktów 
rankingowych spośród wszystkich Pracowni Orange z całej 
Polski. 
Wyzwania polegały m.in. na wykonaniu gifowej kartki 
świątecznej, którą wykonały uczennice ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Łańcucie. 
Uczestniczki poznały technikę tworzenia Gifów oraz papiero-
wych choinek, które zostały wykorzystane przy tworzeniu 
Świątecznego Gifa. Kolejnymi wyzwaniami były: „Mapuj 
regionalnie na 25 lat wolności”, „Bezpieczeństwo w Internecie dla 
każdego”, na którym przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego 
Nr 5 w Łańcucie dowiedziały się m.in. czym jest Internet, co 

można w nim wyszukać i na co należy uważać. Mali uczestnicy 
bardzo chętnie brali udział w mini-grach, wykazywali się dużą 
aktywnością  oraz  wiedzą na temat  obsługi  sprzętu 
komputerowego; „Superbohaterki”, „Co oglądać w Internecie?”, 
„Na tropie pisanek”, w którym to wyzwaniu nasza Pracownia 
Orange zdobyła pierwsze miejsce, „Pracownia w ogródku”, 
„Ksiąmiks” oraz wiele innych, które są jeszcze przed nami.

Wszystkie zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze 
a uczestnicy wykazali się sporą wiedzą i kreatywnością.

                                        Paulina Różycka-Golec, Kamil Gwizdak

ROZSZERZENIE OFERTY 
PRACOWNI ORANGE

W br. Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie dzięki udziałowi 
w projektach Fundacji Orange i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego wzbogaciła się o kolejny sprzęt informatyczny 
poszerzając tym samym ofertę skierowaną do mieszkańców 
miasta i okolicy. W wyniku realizacji projektu „Ruszaj się... 
z Pracownią Orange” w ramach grantu cyfrowego na 
przeprowadzenie działań związanych z  rozwojem kompetencji 
cyfrowych mieszkańców oraz wykorzystaniem internetu 
i nowych technologi komunikacyjnych została m.in. zakupiony 
Xbox z kontrolerem ruchu oraz kilka gier sportowych 
(koszykówka, tenis, lekkoatletyka, kręgle, rzutki, golf itp.), 
program do ćwiczeń gimnastycznych (zumba) oraz do nauki 
tańca.
Podłączenie urządzenia pozwoliło poszerzyć ofertę Pracowni 
Orange o nowe technologie umożliwiające aktywność fizyczną
w cyberprzestrzeni oraz wprowadzić zajęcia mające na celu 
poprawę kondycji fizycznej i zdrowotną osób spędzających dużo 
czasu przed komputerem. Warto wspomnieć , że ćwiczenia 
z wykorzystaniem Xbox z kontrolerem ruchu stosowane są przy 
rehabilitacji osób  a zwłaszcza dzieci z urazami kręgosłupa, po 
złamaniach kończyn dolnych i górnych oraz po operacjach. 
Dla chcących poprawić swoje samopoczucie i figurę czekają 
ćwiczenia gimnastyczne (zumba) i możliwość poćwiczenia tańca 
z kontrolerem ruchu. 
Zapraszamy do korzystania z xboxa 360 konect, a ponieważ 
w niektórych grach sportowych i ćwiczeniach może równocześnie 
brać udział nawet cztery osoby jest to  doskonała rozrywka dla 

Fot. arch. Spotkanie autorskie w pracowni Orange

Fot. arch. Dzieci podczas „wyzwań” organizowanych przez Fundację Orange

e-learningowej oraz wideokonferencji. Spotkania na żywo miały 
miejsce w  Warszawie i  wzięli w  nich udział zarówno uczniowie, 
jak i  nauczyciele. Udział w  programie był bezpłatny, a Fundacja 
Centrum im. prof. Bronisława Geremka – pokryła koszty dojazdu 
do Warszawy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz bilet na 
wydarzenie kulturalne. 

W warsztatach edukacji globalnej nasz region reprezentowali: 
Chmura Przemysław, Kramarz Dominika, Szura Joanna – 
uczniowie z I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie wraz 
z  opiekunami Urszulą Mach i  Edytą Jóźwiakowską. Celem kursu 
było zwiększenie świadomości uczniów na temat globalnych 
wyzwań i nierówności rozwojowych, tak, aby potrafili oni odnieść 
sytuację swojej społeczności czy regionu do wyzwań globalnych, 
wykształcili w sobie wrażliwość na problemy innych części 
świata i umieli kształtować dyskurs dotyczący współczesnego 
świata. Warsztaty prowadził Robert Łuczak – Geograf 
i socjolog; stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta i Komisji 
Europejskiej; ekspert Global Development Research Group. 
Autor lub współautor publikacji, podręczników i programów 
kształcenia dotyczących rozwoju globalnego.

Paulina Różycka-Golec, Kamil Gwizdak
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całej rodziny.
Także w br. w  ramach Programu Rozwoju Bibliotek w  którym 
uczestniczy MBP w  Łańcucie został ogłoszony projekt  „Tablety 
w  B ib l io t ece” .  Fundac j a  Rozwoju  Spo łeczeńs twa 
Informacyjnego postanowiła wyposażyć w  tablety biblioteki, 
wyłonione w  drodze konkursu.
Nasza Biblioteka znalazła się w  gronie bibliotek, które otrzymały 
6 tabletów firmy Apple o  wartości 11 792,01 zł
Dodatkowo FRSI w ramach projektu Tablety w Bibliotece  
udostępniła bibliotekarzom pakiet edukacyjny: aplikacje wraz 
z  instruktażem i  scenariuszami zajęć, szkolenia online (webina-
ria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie.
Tablety zostały udostępnione w Pracowni Orange gdzie 
realizowane są zajęcia grupowe i indywidualne  z ich 
wykorzystaniem. Zajęcia prowadzi i instruktażu udziela Tablet 
Master – Kamil Gwizdak.

Małgorzata Szpunar

CZWARTA NOC BIBLIOTEK

8 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie odbyła się 
po raz czwarty „Noc Bibliotek”, na którą nasza Biblioteka 
przygotowała bogaty i różnorodny program imprez. 
W bieżącym roku gościliśmy około 800 uczestników.
Noc Bibliotek rozpoczął koncert zespołu wokalnego Con’Cuore, 
działającego przy Bibliotece Publicznej w Cierpiszu. Zespół 
zaprezentował bogaty repertuar od piosenek ludowych poprzez 
piosenki współczesne oraz włoskie, hiszpańskie i ukraińskie. 
Melodyjne i miłe dla ucha utwory zostały gorąco przyjęte przez 
publiczność zgromadzoną przed budynkiem Biblioteki.
W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyły się pokazy chemiczne 
prowadzone przez firmę „Nitrogeniusz”, które wzbudziły 
ogromne zainteresowanie dzieci i ich opiekunów. Przez trzy 
godziny „naukowego zawrotu głowy” Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży dosłownie pękał w szwach. Dzieciaki czynnie brały 
udział w doświadczeniach, co zachęcało do odkrywania taje-
mniczych zagadek nauki. Nie zabrakło także dzielnych 
ochotników, którzy pomimo ostrzeżeń, iż mogą stracić dłoń, 
chętnie poświęcali się dla dobra nauki. Na szczęście rączki 
pozostały nie naruszone i jeszcze długo, długo posłużą do pisania 
klasówek w szkole.
W Pracowni Orange chętni rywalizowali w turnieju gier na xboxa 
z kontrolerem ruchu. Największą popularnością cieszyła się 

lekkoatletyka, kręgle i piłka plażowa. Było dużo emocji, zaciętej 
rywalizacji i zmęczenia. Najlepsi z najlepszych otrzymali 
nagrody. Pozostali muszą poprawić kondycję fizyczną.
W Sali Wystawowej w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin 
Księdza Jana Twardowskiego odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy pokonkursowej „Namaluję dla Ks. Jana”, które 
przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie wraz ze 
Szkołą Podstawową Nr 2 w Łańcucie. Imprezie towarzyszył 
montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów SP nr 2 
w Łańcucie pod opieką Pań: Barbary Jarosz i Ewy Berezy. Lucyna 
Kowalska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łańcucie 
przedstawiła historię nadania imienia patrona szkoły ks. Jana 
Twardowskiego. Następnie Sylwia Surmacz nauczyciel plastyki 
z SP nr 2 powiedziała o roli ilustracji dziecięcej i podkreśliła jak 
bardzo jest ważna w edukacji dziecka. Nasze zaproszenie przyjął 
ks. Piotr Zawadzki z Parafii Farnej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku, 
który opowiedział o swych licznych spotkaniach z ks. Janem 
Twardowskim i przeczytał jeden ze swoich ulubionych wierszy 
ks. Jana. Otwarcia wystawy dokonała Pani Joanna Rupar Zastępca 
Burmistrza Miasta Łańcuta, która wspólnie z Dyrektor SP nr 2 
w Łańcucie Lucyną Kowalską oraz Dyrektor MBP w Łańcucie 
Małgorzatą Sońską wręczyła nagrody laureatom konkursu.
W Holu Biblioteki odbyła się prezentacja kuchni klasztornej 
połączona z degustacją. Potrawy przygotowały Siostry 
Służebniczki NMP Starowiejskie, które prowadzą Przedszkole 
przy Parafii Św. Michała Archanioła. Wszyscy z niecierpliwości 
oczekiwali przybycia Sióstr i możliwości skosztowania dań 
z kuchni tak mało znanej. Potrawy z klasztornej kuchni były 
bardzo smaczne i bardzo szybko zostały skonsumowane przez 
licznych uczestników Nocy Bibliotek. W nocnej ciemności przed 
wejściem do Biblioteki odbył się plenerowy pokaz diaporam 
cyfrowych, prezentacji multimedialnych, etiud fotograficznych 
przygotowany przez FotoKlub działający przy MDK w Łańcucie. 
Jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Chętnych nie 
wystraszył nawet chłodny majowy wieczór.

Ostatnim punktem programu było spotkanie poetyckie 
poświęcone twórczości Księdza Jana Twardowskiego. Zaproszeni 
goście przeczytali wiersze i podzielili się osobistymi refleksjami, 
które wzbudziło w nich pisarstwo księdza Twardowskiego. 
Wiersze ks. Jana Twardowskiego recytowali: ks. Prałat Tadeusz 
Kocór – Proboszcz Parafii Fara w Łańcucie, Lucyna Kowalska – 
Dyrektor SP Nr 2 w Łańcucie, Anna Górska, Aneta Sierżęga 
Bester, Adam Opałka, Iwona Jaworska, Iwona Szurlej, Małgorzata 
Hadław, Jolanta Michna, Jolanta Mach, Urszula Pantoła. 
Recytacjom towarzyszyła poezja śpiewana w wykonaniu Piotra 
Pantoły z zespołu on Cuore.

Fot. arch. Zajęcia w pracowni Orange

Fot. arch. Pokazy chemiczne w oddziale dla Dzieci i Młodzieży
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Ten poetycki wieczór poświęcony 100 rocznicy urodzin ks. Jana 
Twardowskiego dla wszystkich stanowił ucztę duchową i na długo 
pozostanie w pamięci.
Noc Bibliotek 2015 była bardzo udana, program – bogaty, 
a wrażenia niezapomniane.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w jej przygotowaniu 
a zwłaszcza Urszuli i Piotrowi Pantoła z zespołu Con'Cuore oraz 
Siostrom Służebniczkom NMP Starowiejskim oraz mieszkańcom 
Łańcuta i Powiatu Łańcuckiego za tak liczne uczestnictwo.
Zapraszamy za rok.
                                                 
                                                                       Małgorzata Szpunar 

ARCHIWUM EDWARDA PELCA 
PRZEKAZANE DO ZBIORÓW 

CZYTELNI GŁÓWNEJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie od wielu lat gromadzi 
i opracowuje piśmiennictwo przedmiotowo traktujące o regionie 
lub autorstwa osób związanych z Ziemią Łańcucką, oraz wydane 
na terenie naszego powiatu. W 2012 r. nasze zbiory zostały 
wzbogacone o archiwalia Edwarda Pelca – profesora i regionalisty 
związanego z Ziemią Łańcucką. 
Wszystkie zbiory archiwalne przekazane przez Panią Danutę 
Skrętny - córkę regionalisty, zostały uporządkowane, opracowane 
i skatalogowane pod nazwą „Archiwum Edwarda Pelca”. 
Materiały zostały podzielone na kilka części :

I. Dokumenty osobiste E. Pelca
II. Dokumenty majątkowe E. Pelca
III. Materiały rodzinne
IV. Prace
V. Odczyty i przemówienia
VI. Wykazy
VII. Korespondencja
VIII. Materiały różne zbierane przez E. Pelca

Spośród wymienionych materiałów na szczególną uwagę 
zasługuje korespondencja z osobami prywatnymi takimi jak: 
Aleksander Chmiel, Kazimiera Olbrychtowa, Walenty Szpunar, 
Stefan Inglot .
Bardzo ważne miejsce w archiwum zajmują maszynopisy prac 
np. „Tablice pamiątkowe, pomniki, figury, rzeźby, kapliczki 
i krzyże przydrożne w Łańcucie i Ziemi Łańcuckiej”, „Nazwy 
terenowe i obiekty orientacyjne w Łańcucie”, „Przedmieście 
dzielnica Łańcuta”, „Podzwierzyniec po pierwszej wojnie 
światowej”. Wśród materiałów archiwalnych znajdują się 
dokumenty biograficzne takie jak : Odpis z księgi parafialnej 
w Buczaczu, Legitymacja członka Towarzystwa Koła 
Matematyczno Fizycznego Studentów Uniwersytetu 
J. Kazimierza we Lwowie, Odpis mianowania na nauczyciela 
Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Łańcucie. Zbiór uzupełniają liczne fotografie.
Archiwalia zostały zgromadzone w Czytelni Głównej, mogą 
z nich korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki, a szczególnie 
badacze kultury i historii regionu dla których mogą stanowić 
źródło wykorzystywane do pisania prac licencjackich, 
magisterskich i artykułów naukowych.

� � � �       Danuta Rycek

HORDA ŁAŃCUT I  STRAŻACY 
Z  KOMENDY POWIATOWEJ 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W  ŁAŃCUCIE 

CZYTAJĄ DZIECIOM W  RAMACH 
XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA 

CZYTANIA DZIECIOM

Już po raz kolejny nasza biblioteka przyłączyła się do 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom – akcji 
zorganizowanej przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom.  
Tym razem na spotkanie w  plenerze zaprosiliśmy członków 
Klubu Motocyklowego Horda Łańcut i strażaków z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Łańcucie.

Klub Motocyklowy Horda Łańcut reprezentowali: Beata Krawiec, 
Jacek Albigowski, Mariusz Bauer i  Zbigniew Krawiec.  
Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Łańcucie wysłuchali 
ciekawej interpretacji wierszy Jana Brzechwy w  wykonaniu pani 
Beaty Krawiec.
Następnie zaproszeni goście opowiedzieli o swoich pasjach 
związanych z  motocyklami i  podróżami, oraz o  działalności 
charytatywnej na rzecz dzieci. Później przyszedł czas na 
podziwianie, oglądanie pięknych markowych motocykli i  pytania 
do kierowców. Szerokie uśmiechy dzieci siedzących na 
wspaniałych pojazdach niech będą dowodem, ile radości 
przysporzyło to spotkanie.
Kolejnymi gośćmi na plenerowym czytaniu byli Strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Łańcucie, z którymi spotkały się uczniowie klas trzecich ze  
Szkoły Podstawowej nr 3 w Łańcucie.
Na początku uczniowie w  skupieniu wysłuchali krótkiej bajeczki 
pt. „Mam przyjaciela strażaka”, którą przeczytał asp. sztab. Marek 
Kraska. St. sekc. Janusz Witek natomiast opowiedział dzieciom, 
jak na co dzień wygląda praca strażaka. 
Ogromną atrakcją spotkania był niewątpliwie przyjazd bojowego 
wozu strażackiego przed budynek biblioteki. Dzieci mogły 
z  bliska zobaczyć w  co wyposażony jest taki pojazd, chętni mieli 
możliwość przymierzyć buty, kurtkę i  hełm strażacki, a nieco 
silniejsi zmagali się ze  zwijaniem węża strażackiego. Było to nie 
lada wyzwanie dla małych ochotników, bo dzień był naprawdę 
upalny i  na własnej skórze odczuli, jak ciężka i  odpowiedzialna 
jest to praca. Nie zraziło to jednak niektórych i z ogromnym 
zainteresowaniem zadawali pytania, jaką drogę trzeba przebyć 

Fot. arch. Horda Łańcut czytają dzieciom
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aby zostać strażakiem. Oczywiście Panowie Strażacy 
zaprezentowali również sygnały świetlne i  dźwiękowe, których 
używają jadąc na akcję.
Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli Strażakom 
własnoręcznie wykonany obraz z  kwiatów i  podziękowanie od 
szkoły za przemiłe spotkanie.

                                                                                Danuta Rycek,
                                                                            Danuta Gwizdak,
                                                                                 Beata Lęcznar
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''... Bawmy się, tańczmy wszyscy, w jakimkolwiek stylu, jak 
Béjart..., tańczmy Bolero Ravela, po prostu tańczmy razem.”
                                                                           Israel Galvan

Międzynarodowy Dzień Tańca (MDT) został ustanowiony 
w 1982 r. przez Międzynarodowy Instytut Teatralny. Dzień 
obchodów 29 kwietnia wybrano na pamiątkę urodzin wielkiego 
reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, 
francuskiego tancerza i choreografa Jeana Georges’a Noverre’a 
(1727 – 1810). Autorem tegorocznego przesłania do święta tańca 
jest hiszpański tancerz i choreograf  Israel Galván - laureat wielu 
nagród, gwiazda flamenco, prezentujący unikalny styl tańca. Jego 

ruchy – ogniste i gwałtowne mieszają się z momentami ciszy 
i bezruchu.
W tegorocznym przesłaniu Israel Galván mówi, że tancerze są jak 
turbiny generujące energię, na której opiera się choreografia. I to 
właśnie ta wyzwalająca się w tańcu energia i emocje są ważniejsze 
niż sam układ tancerzy. Galván uważa, że ta forma wyrazu jest 
łatwa, naturalna, niemal odruchowa, że działa jak lek, który 
pozwala uwolnić emocje, otworzyć się do ludzi, a nawet uzdrowić 
z choroby.
Taniec wypełnił całe jego życie; dostrzegał tę formę we 
wszystkich przejawach ruchu; na ulicy, w życiu codziennym. 
Twierdzi, że ludzie , którzy nie tańczą są nieszczęśliwi, cierpią.

Fot. arch. Plenerowe czytanie w wykonaniu łańcuckich strażaków

Fot. E. Soński, Zespół Pieśni i Tańca „Mały Łańcut”
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W tańcu nie ma podziału na rasy, religie czy wyznania polityczne. 
Możemy tańczyć wspólnie. W tym tańcu nie musimy się 
dosłownie trzymać za ręce, ale musimy trzymać się razem.
 
Pomysłodawcą, inicjatorem organizowania koncertów MDT 
w Łańcucie był ówczesny instruktor zespołu EKROL, Czesław 
Pantuła. Było to  w 2004 roku. Początkowo koncerty odbywały się 
w MDK Łańcut. Ideą było, aby zespoły, które prezentują układ, 
mogły także zobaczyć układy innych grup tanecznych, aby mogły 
poczuć się ważne.  Święto tańca jest świętem tancerzy.
Organizując Dzień Tańca z Zespołem Tańca Współczesnego 
„Etna” w 2007 roku postanowiłam przenieść tę uroczystość do 
hali MOSIR.

W tym roku po raz kolejny organizowałam to 
wydarzenie  wraz  z  pracownikami  MDK 
w Łańcucie, jako choreograf ZPiT Mały Łańcut, 
który pełnił rolę gospodarza Międzynarodowego 
Dnia Tańca 2015.
W tym wydarzeniu artystycznym wzięło udział 7 
zespołów ( 15 grup ) działających na terenie miasta 
Łańcuta i okolicznych miejscowości (ponad 400 
tancerzy): ZPiT Mały Łańcut, ZPiT Małe Markusy 
prowadzone przez Urszulę Opałka,  ZT Iskierka – 
trenerki Ewa Hołub i Monika Hołub, ZT Fleks- 
instruktor Maja Skoczylak, ZT Rytm- prowadząca 
Magdalena Cwynar, ZTW Gracja – instruktor 
Bogusława Bieniasz, ZTE Ekrol - prowadzony 

przez Magdalenę Dudek i Magdalenę 
Decowską.   
Obchody MDT rozpoczęły się od 
udziału wszystkich uczestników 
w Mszy Świętej w kościele Farnym 
w Łańcucie. Następnie barwnym 
korowodem z przygrywającą do marszu 
Orkiestrą Dętą z MDK na czele, zespoły 
przeszły ulicami miasta do hali MOSiR, 
gdzie  przy wypełnionej po brzegi 
widowni odbył się dwugodzinny 
spektakl taneczny prezentujący pełne 
energii show na światowym poziomie. 
Prologiem do utworu „Show must go 
on” zespołu Queen tanecznie przywitali 
s i ę  w s z y s c y  w y k o n a w c y  w r a z 
z gościnnie występującą  solistką Edytą 
Jeger Ilasz – absolwentką ZPiT „Mały 
Łańcut”. W koncercie można było 
z o b a c z y ć  w i e l e  p r e m i e r o w y c h 
choreografii oraz kilku tańczących 
instruktorów. Na zakończenie wszyscy 

choreografowie otrzymali z rąk władz Miasta 
pamiątkowe dyplomy, podziękowania  oraz kwiaty. 
Choreografię do prologu i finału oraz scenariusz do 
całego koncertu przygotowała Urszula Opałka. 
Koncert prowadził Adam Opałka.

Urszula Opałka

Fot. E. Soński, Zespół Taneczny „Iskierka” 

Fot. E. Soński, Zespół Taneczny  „Rytm”

Fot. E. Soński, Zespół Taneczny „Rytm” 

Fot. E. Soński, Zespół Taneczny „Gracja”
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Grupa młodzieży z Łańcuta na planie zdjęciowym remake’u 
fragmentów „Trędowatej” spędziła łącznie 7 dni. Emocje sięgają 
zenitu, wielkimi krokami zbliża się premiera.  
Dwudziestodwuosobowa grupa młodzieży z Łańcuta od marca br. 
bierze udział w projekcie, którego głównym rezultatem ma być 
powstanie remake’u kluczowych scen z  „Trędowatej” – filmu 
kręconego w 1976 r. w ich mieście. Przedsięwzięcie jest 
realizowane w  formie projektu o  nazwie  „Filmowy Łańcut 
wczoraj i dziś” Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie i TV Łańcut 
w ramach programu grantowego „Równać szanse” Polsko 
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży. Warto zaznaczyć, że rola młodzieży nie ogranicza się 
tutaj tylko do odegrania scen filmowych, lecz do ich działań 
należy też organizacja całego zadania - począwszy od działań 
promocyjnych, przez wybór realizowanych scen i ich 
przygotowanie, pracę z  kamerą, montaż i  udźwiękowienie, do 
przygotowania imprezy podsumowującej projekt. Głównymi 
partnerami projektu jest Muzeum Zamek w Łańcucie  
i  Akademia Aktorska "Artysta" w  Rzeszowie, autorom projektu 
udało się nawiązać także kontakt z reżyserem oryginału 
„Trędowatej”, Jerzym Hoffmanem, a młodzież 
pracując nad premierą prowadzi rozmowy 
z  takimi instytucjami jak  Filmoteka 
i  Fo to teka  Narodowa,  czy  
Łódzkie Centrum Filmowe. 
W realizacji  produkcji 
p o m a g a  s p o n s o r 
restauracja Vis a Vis, 
a także Dział Edukacji 
Muzealnej Muzeum-
Z a m k u ,  u c z e n n i c e 
t e c h n i k u m 
fryzjerskiego  Zespołu 
S z k ó ł  n r  3 
w Łańcucie, łańcucka  
P a ń s t w o w a  S z k o ł a 
Muzyczna, czy  Zespół Tańca 
E s t r a d o w e g o  " E k r o l " . 
Finansowo i sprzętowo pomaga 
Miejski Dom Kultury, młodzież może 
też liczyć na zaangażowanie rodziców.

Prawdziwego tempa młodzieżowa produkcja zaczęła nabierać już 
w  kwietniu, kiedy zostały rozdane role w  filmie i odbyły się 
pierwsze warsztaty aktorskie. Poprowadził je Kornel Pieńko, 

dyrektor rzeszowskiej Akademii Aktorskiej „Artysta”. Uczestnicy 
nabyli nowe cenne umiejętności i  zgłębili tajniki trudnej sztuki 
aktorskiej. W  maju grupa weszła na plan zdjęciowy. Dzięki 

pomocy Muzeum-Zamku w  Łańcucie zostały nakręcone 
sceny w  takich zabytkowych wnętrzach jak  

Wielka Sień, Korytarz Wschodni 
Czerwony czy Salon Wejściowy. 

Najbardziej pracochłonna scena, 
czyli Garden Party rozegrała 

się jednak przy Ogrodzie 
Różanym. Tutaj na planie 
stawiło się aż 40 aktorów 
i statysów! Świetny 
humor  i  wzajemna 
życzliwość wpływają 
na  n i epowta rza lną 
atmosferę, jaka panuje 

na planie filmowym, 
a ogromne zaangażowanie 

uczestników i chęć do 
działania pozwalają nadrobić 

techniczne niedociągnięcia. 
Starając się możliwie najwierniej 

odwzorować oryginał, młodzież może 
czuć się jak na prawdziwym planie filmowym, 

a piękne stroje, pełny makijaż i  zabytkowe wnętrza, pozwalają 
nie myśleć o zmęczeniu przy trzydziestym dublu. Bo choć 
produkcja jest realizowana amatorsko, wszyscy za punkt honoru 
stawiają sobie, by efekt końcowy nie zawiódł oczekiwań.
Premiera produkcji zaplanowana jest na  21 sierpnia  w  Miejskim 
Domu Kultury w  Łańcucie  i  zostanie połączona między innymi 
z wystawą. Młodzież zaprosiła też do udziału w wydarzeniu 
specjalnego gościa ze  świata filmu. Do premiery coraz bliżej, 
uczestnicy jednak nie zwalniają tempa, bo mimo wakacji wciąż 
czeka ich dużo pracy.
  

Katarzyna Stafa
Uczestnik projektu  

Katarzyna Mazurkiewicz
Współkoordynator projektu

Fot. G. Szymańska, Uczestnicy projektu
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Miesiąc maj w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie przebiegał 
pod hasłem XXXVI Przedszkolady. Imprezie przyświecało 
motto: "Każde dziecko to mały artysta o wielkim sercu" i w myśl 
tego hasła przedszkolaki 
z  Łańcuta  i  powia tu 
p r e z e n t o w a ł y  s w o j e 
a r t y s t y c z n e  t a l e n t y 
i  u m i e j ę t n o ś c i . 
W ramach łańcuckiej 
Przedszkolady odbyły się 
c z t e r y  k o n k u r s y : 
r e c y t a t o r s k i  " To b i e 
M a m o " ,  p i o s e n k i 
"Świerszczykowe Nutki", 
p l a s t y c z n y  " Ł a ń c u t 
w zwierciadle marzeń" 
i zorganizowany po raz 
p i e r w s z y  k o n k u r s 
t a n e c z n y  „ T a n e c z n e  h a r c e " . 
W zmaganiach konkursowych wzięło udział łącznie 
180 dzieci z 10 placówek przedszkolnych. 
Jednym z punktów programu Przedszkolady był 
koncert poetycko-muzyczny z okazji Dnia Matki w 
reżyserii Adama Opałki, przygotowany przez Koło 
Liryczne "Wena" z MDK. Łańcucka publiczność 
wysłuchała lirycznych i refleksyjnych wierszy 
napisanych szczególnie na tę wyjątkową okazję, przeplatanych 
muzyką i piosenkami. Prawdziwą niespodzianką dla publiczności 
był spontaniczny występ pierwszaków ze  Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Łańcucie.
XXXVI Przedszkoladę zamykał festyn plenerowy z okazji Dnia 
Dziecka. Mnóstwo atrakcji i niespodzianek zgromadziło na placu 

przy MDK całe rodziny. W programie imprezy znalazły się 
zespoły taneczne z MDK: RYTM , EKROL, PRIM, a także 
FLEKS - z GOK w Czarnej, GRACJA z PZOPP, MINI 

MARKUSY i MARKUSY z CKG Markowa, 
Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Służebniczek 
oraz wokaliści: Natalia Pera, Marysia Kochman, 
Maksymilian Pilch i laureaci konkursu piosenki 
"Świerszczykowe Nutki". Poza podziwianiem 
występów artystycznych dzieci chętnie korzystały 
z dmuchanych zjeżdżalni i trampoliny. Było 
malowanie twarzy i wspólna zabawa, a na koniec 

dnia artyści  z  Teatru 
"Maska" z  Rzeszowa 
przedstawili  spektakl 
pt. "Tygrys Pietrek".
Wszystkim imprezom 
P r z e d s z k o l a d y 
towarzyszyła wystawa 
p r a c  p l a s t y c z n y c h 
prezentująca dorobek 
a r t y s t y c z n y 
przedszkolaków. Nad 
całością bloku imprez dla 
dzieci czuwała Aurelia 
Piekło.
Miejski Dom Kultury 

w Łańcucie serdecznie dziękuje sponsorom Przedszkolady: 
Piekarni AS Jolanty Uberman z Kraczkowej, Firmie ARGO - 
producentowi lizaków, Firmie WIDAMID - Delikatesom Asia, 
Bankowi PKO SA w Łańcucie oraz Firmie SPAR Polska SA.

                                                                        Magdalena Cwynar

W dniu 6 czerwca 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie 
wystawiona została opera "Wesele Figara" Wolfganga Amadeusza 
Mozarta w wykonaniu Dębickiego Towarzystwa Muzyczno 
Śpiewaczego.
We wcześniejszych latach łańcuccy melomani podziwiali już 
dzieła operowe Stanisława Moniuszki, Giuseppe Verdiego, 
Georga Bizeta, czy Gioacchino Rossiniego wystawiane przez 
artystów z Dębicy.
W tym roku tą jedną z najznakomitszych oper W. A. Mozarta 
przygotowali oni pod kierownictwem muzycznym dyrygenta 
Pawła Adamka i w reżyserii Jakuba Bulzaka. W rolach głównych 
wystąpili: Figaro – Paweł Trojak, Zuzanna – Karolina Pawula, 
Hrabia Almaviva – Leopold Stawarz, Hrabina Rozyna – Alicja 
Płonka, Cherubin – Katarzyna Plewniak, oraz odgrywająca rolę 
Marceliny, a ciesząca się szczególną sympatią naszej publiczności 
łańcucianka Sylwia Wojnar.
Aktorom towarzyszył Chór Parafii Matki Bożej Anielskiej 
i Miłosierdzia Bożego w Dębicy, Mielecka Grupa Wokalna oraz 
Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy i jej goście. 
Wykonawcy pokazali nam pełne wdzięku i  finezji przedstawienie 
znakomicie oddające styl wielkiego dzieła Mozarta, które już 
w momencie premiery w Wiedniu 1 maja 1786 roku spotkało się 

z entuzjastycznym przyjęciem. 
"Wesele Figara " przez prawie cztery godziny bawiło i wzruszało 
łańcucką publiczność. Nagrodziła ona wspaniałych wykonawców 
owacjami na stojąco.
                                                                  Małgorzata Boćkowska

Fot. E. Soński, Uczestnicy Przedszkolady

Fot. E. Soński, Artyści z Dębickiego Towarzystwa Muzyczno Śpiewaczego 
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Miejski Dom Kultury w Łańcucie z okazji Dnia Dziecka przygotował wiele atrakcyjnych ofert dla mieszkańców miasta. Oprócz 
Przedszkolady - corocznego cyklu konkursów i koncertów, zorganizowano dla najmłodszych i ich rodzin kilka innych, niemniej 
ciekawych niespodzianek. Organizatorzy imprezy przy współpracy z filiami na Podzwierzyńcu i Przedmieściu zadbali o to, aby ten 

szczególny dzień w roku był dla dzieci wyjątkowy.
Dnia 31 maja w Filii MDK na Podzwierzyńcu, odbył się piknik zatytułowany „Popołudnie z Rodziną”. Podczas 

imprezy świętowano Dzień Matki i Dziecka. W słoneczne popołudnie, na placu przed Domem Kultury 
zgromadziły się całe rodziny, by móc wspólnie uczestniczyć w zabawie. 

Odbyły się liczne konkursy i gry. Program uświetnił występ dzieci 
z grupy rytmiczno- tanecznej, na co dzień działającej przy filii MDK. 
Tego dnia nikt nie mógł narzekać na nudę. Nawet ci nieśmiali dali się 
porwać w wir zabawy. Ogromnym powodzeniem cieszyły się pokazy 
żonglerki cyrkowej, wielkich baniek mydlanych oraz sztuki 

modelowania balonów. Najwięcej frajdy sprawiło dzieciom także 
malowanie twarzy. Szkoła Języków obcych PROMAR miała dla 

najmłodszych nie lada niespodziankę. Zabrała ich w świat kultury 
japońskiej, przybliżając dzieciom podstawy języka kraju kwitnącej 
wiśni, jego tradycje i obyczaje. Rozrywki dzieciakom zapewniły 
również trampoliny i zjeżdżalnie. Nie mogło zabraknąć oczywiście 
słodkiej waty cukrowej i prażonego popcornu. Na koniec spotkania 

odbyła się huczna dyskoteka, gdzie w rytm muzyki każdy mógł 
zaprezentować swoje taneczne zdolności.
Natomiast 3 czerwca Dzień Dziecka obchodziliśmy w Świetlicy 
MDK w Domu Strażaka na  łańcuckim Przedmieściu . 
Współorganizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 3, 

której opiekunowie przyszli na spotkanie wraz z dziećmi. Imprezę 
rozpoczął wernisaż poświęcony pracom zdolnej uczennicy z klasy 

piątej, Kamili Reizer. Gościem specjalnym spotkania była pani Maria 
Dańczyszyn, aktorka rzeszowskiego Teatru „Maska”. Po występie pani Marii, dzieci mogły przyjrzeć się rekwizytom i lalkom z bliska. 
Zapoznały się z ich historią oraz przeznaczeniem. Zorganizowano wieczorek poetycki, na którym czytano wiersze i bajki. Można było 
także pośpiewać i potańczyć. Po dniu pełnym wrażeń, rozbawione dzieci ze świetlicy odebrali rodzice.
                                                                                                                                                                                                     Iwona Kruk

16 maja filia Miejskiego Domu Kultury na Podzwierzyńcu, 
gościła amatorską grupę teatralną „Trema” z Husowa. Grupa 
zaprezentowała spektakl pod tytułem „Ciemno” Marka Rębacza 
w reżyserii Haliny Chomy. Sztukę utrzymano w klimacie tzw. 
czarnej komedii. Jej fabuła opowiada o zawiłych ścieżkach natury 
ludzkie j ,  paradoksalnie  przedstawionych w sposób 
humorystyczny. Premiera sztuki odbyła się 21 marca z okazji 
jubileuszu 15-lecia grupy aktorskiej. Spektakl był ostatnim 
przedstawieniem w ramach cyklu „Twórczość Teatrów 
Amatorskich”, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. 
Spośród licznych artystów, których mieliśmy przyjemność gościć 
na naszej scenie wymienić można: Teatr Edukacyjny z Łańcuta z 
przedstawieniem „Lekcja dobrego wychowania”, skierowanym 
głównie do najmłodszych widzów, zespół ludowy „Sonina” 
z przedstawieniem jasełkowym „Do szopy hej pasterze” oraz 
grupę artystyczną Teatrzyku Osób Niesłyszących działającą przy 
PZG w Łańcucie ze spektaklem „Pierwszy cud Filipa Smaldone”, 
w którym aktorzy posługiwali się językiem migowym. 
Na scenie łańcuckiego MDK gościliśmy także nauczycieli 
i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie 
z tradycyjnym repertuarem kolędniczym „Hej kolęda, kolęda”, 
a także pracowników naszego domu kultury ze spektaklem 
"Sierotka Marysia w krainie baśni”. 

Różnorodność przedstawień była duża i skierowana do 
wszystkich grup wiekowych, zaś same spektakle cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem widzów. Teatr amatorski to jedna z 
najbardziej popularnych form twórczości artystycznej. Synteza 
ruchu, plastyki, muzyki i literatury jest ciekawa zarówno dla 
samego aktora jak i widza. Bardzo często zdarza się, że granica 
pomiędzy amatorami, a profesjonalnymi aktorami zaciera się, 
czego najlepszym przykładem są Amatorskie Grupy Teatralne. 

Dorota Chudzik 

Fot. E. Soński, Obchody Dnia Dziecka w scenerii kraju kwitnącej wiśni 

Fot. E. Soński, Spektakl „Ciemno” 
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Działający przy Szkole Podstawowej nr 3 pod kierownictwem 
Tomasza Orzechowskiego zespół wokalny „Dzieciaki 
w Trampkach” nie spoczywa na laurach. Już wkrótce ukaże się 
jego debiutancka płyta ABC… Dzieci wchodzące w skład zespołu 
bardzo chętnie biorą udział w konkursach i festiwalach osiągając 
kolejne sukcesy, m.in. w VII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 
Patriotycznych w Rzeszowie – zespół – grupa młodsza – II 
miejsce w kategorii zespołów kl. I-III; Patrycja Pera – II miejsce 
w kategorii solistów kl. IV – VI oraz w XVII Powiatowym 
Artystycznym Przeglądzie Pracy Szkolnej i Pozaszkolnej 
w Łańcucie – zespół – grupa młodsza – I miejsce w kategorii 
zespołów kl. I-III, grupa starsza – I miejsce w kategorii zespołów 
kl. IV-VI, Sabina Skórska – II miejsce w kategorii solistów kl. IV-
VI. „Dzieciaki w Trampkach” brały też udział w precastingu do 
programu telewizyjnego „Mam Talent” oraz w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej Kolorowe Nutki w Krakowie.
W dniu 17 maja b.r. „Dzieciaki” zaśpiewały wspaniały koncert 
w ramach „Majówki na Przedmieściu” w Domu Strażaka przy 
ul. 29 Listopada. Zespół zaprezentował piosenki z wydawanej 
płyty oraz kilka nowych aranżacji. Na widowni zasiadły nie tylko 

rodziny wokalistów, ale także liczenie zgromadzeni mieszkańcy 
osiedla. Fragmenty występu można obejrzeć na Wolnej Scenie TV 
Łańcut. 
                                                                                   Joanna Pera

Zespół w roku szkolnym 2014/2015 działał w pięciu grupach 
wiekowych:

Grupa I-seniorzy
Grupa II-juniorzy
Grupa III-dzieci 
Grupa IV-dzieci (5-6 letnie)
Grupa V-31+

Kiedy szukamy dla swoich dzieci jakiejś formy aktywności, 
zastanawiamy się co sprawi im najwięcej radości…
TANIEC …to czysta radość!
W tym roku szkolnym zespół Iskierka sięgnął po najwyższe laury 
na scenie ogólnopolskiej i światowej.
Iskierka to zespól z 32 letnią tradycją, z roku na rok przybywa 
osób, które swoją przyszłość taneczną wiążą właśnie z Iskierką.

Razem w zajęciach uczestniczyło 125 osób
Oto najważniejsze osiągnięcia zespołu
4.09-7.09.2015
TYTUŁ VICE MISTRZA ŚWIATA W IDO WOLD SHOW 
DANCE CHAMPIONSHIPS W PRADZE W KATEGORII 
PRODUKCJE
5.12.2014
II MIEJSCE ORAZ NAGRODA JURY MŁODZIEŻOWEGO ZA 
CHOREOGRAFIĘ „ŚWIATŁA, KAMERA, AKCJA!” NA XXII 
MIKOŁAJKOWYCH SPOTKANIACH TANECZNYCH 
W KROŚNIE
14.03.2015
W Y R Ó Ż N I E N I E  W K AT E G O R I I  D O  L AT 1 2  Z A 
CHOREOGRAFIE „WYŚCIG”, I MIEJSCE W KATEGORII 12-
15 LAT ZA CHOREOGRAFIE „KOMINIARSKI FACH”
10.04-12.04.2015
KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO –SZCZECIN 2015
TYTUŁ MISTRZA POLSKI W KATEGORII PRODUKCJE
TYTUŁ MISTRZA POLSKI  W KATEGORII  MINI 
PRODUKCJE
TYTUŁ MISTRZA POLSKI W KATEGORII FORMACJE 31+
TYTUŁ DRUGIEGO VICE MISTRZA POLSKI W KATEGORII 
FORMACJE JUNIORÓW
IV MIEJSCE CEZARY SZLACHTA-SOLO 12-15 LAT
¼ FINAŁU PAULINA JAROŃ-SOLO 12-15 LAT
½ FINAŁU DUET PAULINA JAROŃ CEZARY SZLACHTA 
12-15 LAT
25.04.2015
VI PODKARPACKIE MISTRZOSTWA FORMACJI 
TANECZNYCH-RZESZOW 2015
TYTUŁ VICE MISTRZA PODKARPACIA W KATEGORII 
MŁODZIEŻOWEJ
23.05.2015

Fot. E. Soński, Dzieciaki w trampkach

Fot. E. Soński, Zespół Taneczny „Iskierka”



Wydarzenia społeczne

62/201528

P U C H A R  P O L S K I  W  TA Ń C U  N O W O C Z E S N Y M
- PAWŁOWICE 2015
2 ZŁOTE I 5 SREBRNYCH MEDALI
I MIEJSCE MINI FORMACJE JUNIORÓW
I MIEJSCE FORMACJA 31+
II MIEJSCE FORMACJA JUNIORÓW
II MIEJSCE PRODUKCJA
II MIEJSCE MINI PRODUKCJA
II MIEJSCE DUET JUNIORÓW
II MIEJSCE ORAZ NAGRODA SPECJALNA SOLO 
JUNIORÓW CEZARY SZLACHTA
IV MIEJSCE SOLO JUNIORÓW PAULINA JAROŃ

Zespół pięciokrotnie uświetnił swoimi występami mecze Sokoła 
Łańcut, pokazując się Łańcuckiej publiczności na parkiecie 
zmagań sportowych. Pomagał również w akcji Polska Biega 

w Łańcucie, prowadząc rozgrzewkę dla uczestników biegu.
Wielką nobilitacją dla zespołu była nagroda przyznana za wybitne 
osiągnięcia przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Panią Małgorzatę Omilanowską.
Iskierka została również nagrodzona przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla.
Uczestniczyła w Międzynarodowym Dniu Tańca organizowanym 
corocznie w Łańcucie oraz koncercie z okazji Dnia Patrona Szkoły 
nr 3.
W bieżącym roku szkolnym odbyły się warsztaty taneczne dla 
tancerzy, a także dwa wyjazdowe zgrupowania w Czudcu jedno 
dla grupy juniorskiej, drugie dla grupy dzieci.
Ten rok był bardzo pracowity, ale pełen emocji, wrażeń 
i satysfakcji z osiągniętych rezultatów.

                                                                                      Ewa Hołub

KOLEJNE SUKCESY EDUKACYJNE NASZYCH UCZNIÓW

Sprawdzian szóstoklasistów
Sprawdzian szóstoklasistów odbył się 1 kwietnia 2015 r. Składał 
się on z dwóch części – część I: język polski i  matematyka oraz 
część II: język obcy. Łącznie w mieście Łańcucie do sprawdzianu 
przystąpiło 184 uczniów z  trzech szkół podstawowych. Średni 
wynik jaki uzyskali nasi uczniowie to 74,4%. Jest to powyżej 
średniej wojewódzkiej (74,2%), jak i średniej w kraju (70,2%). 
Najwyższy średni wynik sprawdzianu uzyskali uczniowie  Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie – 
79,5% (najwyższy 9 stanin). Wszystkim szóstoklasistom 
gratulujemy. Jest to kolejny już rok, w którym wyniki sprawdzianu 
naszych uczniów są bardzo wysokie.

Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21 do 23 kwietnia 2015 
roku. Składał się on z trzech części:
- część I humanistyczna,
- część II matematyczno-przyrodnicza,
- część III język obcy nowożytny.
Do egzaminu przystąpiło łącznie 214 uczniów z dwóch 
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łańcut.

Poniżej przedstawiono średnie wyniki egzaminu 
z poszczególnych części w porównaniu do średnich wyników 
w  województwie 

i kraju.

Wykres przedstawia średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 
z poszczególnych części uzyskane przez uczniów Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie w porównaniu do średnich wyników 

+Fot. E. Soński, Zespół Taneczny „Iskierka” 30

Fot. E. Soński, Międzynarodowy Dzień Tańca
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w powiecie i województwie.
Kolejny wykres przedstawia średnie wyniki egzaminu 
gimnazjalnego z poszczególnych części uzyskane przez uczniów 
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie w porównaniu do 

średnich wyników w powiecie i województwie.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2015 roku 
są wyższe od średnich wyników w powiecie i województwie. 

CZAS PODSUMOWAŃ, CZYLI CZYM MOŻE POCHWALIĆ SIĘ 
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

Koniec roku szkolnego to czas podsumowania dotychczasowych 
działań i analizy ich efektów. Publiczne Gimnazjum nr 2 
w Łańcucie może pochwalić się licznymi sukcesami uczniów, 
a także różnorodnymi, ciekawymi przedsięwzięciami, które 
urozmaicają życie szkolne, wspomagając jednocześnie proces 
nauczania i wychowania.
Imponująca wiedza, determinacja w jej zdobywaniu i pogłębianiu, 
a także efektywna współpraca z nauczycielami zaowocowała 
uzyskaniem przez kilkoro uczniów wysokich wyników 
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Marcin Zaręba został 
laureatem konkursu z języka francuskiego, zaś tytuł finalisty 
zdobyli Martyna Bator (język polski), Patryk Fergisz 
(matematyka), Marcin Kwaśniewski (język niemiecki), Wojciech 
Piekło (fizyka) oraz Radosław Szczęch (geografia). Powodem do 
dumy są także liczne i znaczące osiągnięcia młodzieży 
w zmaganiach artystycznych i sportowych.
Kultywując szkolną tradycję, nauczyciele - jak co roku - 
zorganizowali tygodnie przedmiotowe, w czasie których 
angażowali uczniów w dodatkowe działania, umożliwiali im 
udział w wycieczkach, konkursach, a także przygotowanych przy 
współudziale młodzieży zabawach i quizach. 
Tydzień Sztuki, którego celem jest rozbudzanie aktywności 
artystycznej uczniów, bogaty był w różnorodne i interesujące 
przedsięwzięcia. Uczniowie prezentowali ,,żywe obrazy”, tym 
razem inspirując się twórczością Stanisława Wyspiańskiego. 
Przygotowano też okolicznościową gazetkę poświęconą 
rzeźbiarzowi światowej sławy - Igorowi Mitorajowi. W ramach 
tego wydarzenia odbyły się także liczne szkolne konkursy, m.in. 
z zakresu historii muzyki oraz plastyczny pod hasłem ,,Jesienne 
nastroje”.   Nauczycielki przedmiotów artystycznych 
zorganizowały ponadto tematyczne wycieczki – wyjazd na 
koncert do filharmonii oraz zwiedzanie Przemyśla połączone 
z obejrzeniem wystaw: ,,Mistrzowie malarstwa polskiego”, 

,,Credo na dwa głosy” i ,,Świat przeszły dokonany” w Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej. 
Także podczas Tygodnia Języków Obcych na młodzież czekały  
liczne atrakcje: lekcja z piosenką obcojęzyczną,   quiz muzyczny 
„Jaka to melodia?”, pokaz zdjęć z wakacyjnych wypraw uczniów 
wraz z komentarzem, ciekawostki na temat danego języka 
i humorystyczne komentarze wyeksponowane na szkolnym 
korytarzu, a także degustacja hiszpańskich i włoskich potraw oraz 
smakołyków. Każdy z uczniów mógł w tym czasie przebrać się za 
postać  związaną z kulturą danego kraju, wykonać  pocztówkę 
z pozdrowieniami oraz wziąć udział w Olimpiadzie Języka 
Angielskiego on-line lub szkolnym quizie sprawdzającym 
znajomość wyrażeń przyimkowych, kolokacji, idiomów oraz 
przysłów. 
Ponieważ tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia 
Polonistycznego były mass media, uczniowie wybrali się na 
wycieczkę do rzeszowskiego oddziału TVP oraz redakcji Gazety 
Codziennej „Nowiny”, dzięki czemu zapoznali się ze specyfiką 
pracy dziennikarza. Młodzież poznała także tajniki prowadzenia 
internetowego dziennika, biorąc udział w spotkaniu z autorką 
bloga literacko-kulturowego, Anną Urbańską. Zdobyte w ten 
sposób informacje i wskazówki wykorzystano w czasie realizacji 
projektu edukacyjnego, którego celem było założenie szkolnego 
bloga. Uczniowie mogli także wykazać się nietypowymi 
umiejętnościami, uczestnicząc w zorganizowanych z okazji 
t y g o d n i a  p r z e d m i o t o w e g o  k o n k u r s a c h .  W r a m a c h 
polonistycznych zmagań gimnazjaliści przygotowali oryginalne 
plakaty reklamowe, nagrali słuchowiska radiowe, a także 
wykorzystali zdobytą wcześniej wiedzę o mass mediach 
w konkursie przeprowadzonym na wzór teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu”. 
Także Tydzień Matematyczny zapewnił gimnazjalistom wiele 
okazji do zaprezentowania swoich zdolności. Wśród licznych 
zabaw znalazły się m.in. matematyczne puzzle, sudoku, konkurs 
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BOGACTWO KONKURSOWYCH LAURÓW  DLA UCZNIÓW 
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

Kończący się rok szkolny skłania do podsumowań oraz 
docenienia uczniowskich osiągnięć i sukcesów. Są  one wynikiem 
pracy, pasji oraz zainteresowań zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie może 
p o s z c z y c i ć  s i ę  n i e z w y k ł y m i  s u k c e s a m i  u c z n i ó w 
w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych - jako jedyna 
szkoła w  powiecie ma dwóch laureatów. Są nimi uczniowie klasy 
3a - Jacek Kowalczyk i Wojciech Sowiński. 
Jacek Kowalczyk zdobył tytuł laureata w  Konkursie Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej, zaś Wojciech Sowiński 
w konkursie " Losy żołnierza i  dzieje oręża polskiego" im. majora 
Marka Gajewskiego. Obaj uczniowie wykazali się olbrzymią 
wiedzą wykraczającą poza podstawę programową.
Tematyka XX edycji konkursu historycznego, dotyczyła 
średniowiecznej historii Polski, Wojtek musiał wykazać się dużą 
znajomością nie tylko przebiegu wydarzeń, ale też dotyczącą 
militariów, architektury obronnej, literatury, malarstwa 
batalistycznego itp.
Jacek natomiast szczególnie pogłębił wiedzę z zakresu gospodarki 
wolnorynkowej, przedsiębiorczości, Unii Europejskiej. Musiał 
wykonać także dwie prace projektowe.
Wśród gimnazjalistów  wielu jest pasjonatów geografii. 
Magdalena Olech sięgnęła po najwyższe laury Konkursu 
Przedmiotowego z Geografii, zdobywając tytuł laureata, a XIII 
Wielkim Konkursie Geograficznym Magda zdobyła 2. miejsce.
Zaś Urszula Pieniążek, Artur Górak, Paweł Grzywa  i Jacek 
Kowalczyk zostali finalistami etapu wojewódzkiego tego 
konkursu. 
Gimnazjalna poliglotka – Gloria Cwynar to finalistka 
wojewódzkiego etapu konkursu z języka angielskiego.

Maksymilian Wojnar może poszczycić się dwoma tytułami 
laureata z informatyki: w Konkursie Informatycznym 
organizowanym przez KO oraz w IV Podkarpackim Konkursie 
Informatycznym.
Gimnazjaliści z klas trzecich rokrocznie biorą udział w Konkursie 
Wiedzy Technicznej „ Sapere Aude – Odważ się być Mądrym”. 
Również i w tym roku nie zabrakło w nim reprezentantów PG1. 
Anna Plęs została finalistką tego konkursu w kategorii 
interdyscyplinarnej. W kategorii: „ prace modelowo – 
konstrukcyjne” Kamil Gwizdak zdobył  tytuł  laureata, 
a Mateusz Ziaja został finalistą.
Uczniowie PG 1 w Łańcucie to laureaci Podkarpackiego 
Konkursu „Perły Techniki”zorganizowanego  przez Michalicki 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. 
Rafał Marszał zajął w tym konkursie 1., a Ilona Zięzio 
3. miejsce.
Wy c h o w a n k o w i e  P G 1  u c z e s t n i c z y l i  w  K o n k u r s i e 
Matematycznym im. prof. Jana Marszała, zdobywając wysokie 
lokaty. Uczeń klasy II a: Bartosz Bardian zajął 1. miejsce, 
czworo uczniów uplasowało się na miejscach 2. ( Anna Plęs, 
Paweł Grzywa, Maksymilian Wojnar i Wojciech Sowiński ), 
czworo zostało w tym konkursie wyróżnionych: Jacek 
Kowalczyk, Artur Górak, Michał Szpunar i Joanna Ciecińska.
W Powiatowym Konkursie Matematycznym Procent 
organizowanym przez ZS w Żołyni Anna Plęs zajęła 2. miejsce, 
a Artur Górak został wyróżniony. Matematyczne sukcesy nasi 
uczniowie odnieśli  także w Powiatowym Konkursie 
Matematycznym dla uczniów klas II organizowanym przez nasze 
gimnazjum. Paweł Grzywa zajął 1. miejsce, Patryk Kruba 
i Maksymilian Wojnar – 2., 3. miejsce przypadło Bartoszowi 

na najlepszego szkolnego matematyka oraz konkurs na najwięcej 
zapamiętanych cyfr po przecinku liczby  π. Wyjątkowość tych dni 
dodatkowo podkreślały rozwieszone na ścianach żarty i zagadki 
matematyczne. 
Do szkolnych tradycji Publicznego Gimnazjum nr 2 już na stałe 
wpisała się organizowana od kilku lat gra terenowa, która stanowi 
ciekawą i nietypową formę obchodów narodowego święta. 

Także w tym roku wszystkie klasy ruszyły „Tropem Konstytucji 3 
maja”, rywalizując ze sobą w różnorodnych konkurencjach. 
Prowadzący zabawę uczniowie zadbali o to, aby ich koledzy 
mogli wykazać się zarówno szczegółową wiedzą z zakresu 
historii, jak i sprawnością fizyczną, m.in. podczas strzelania z łuku 

czy przejścia po rozwieszonej między drzewami linie. W trakcie 
wykonywania zadań przydała się także niezwykle cenna 
umiejętność współpracy i komunikacji w grupie. Uczniowie 
ubrani w białe i czerwone koszulki oraz wymalowani w narodowe 
barwy pokonali kilkukilometrową drogę, umilając ją sobie 
śpiewem patriotycznych piosenek. Od pierwszego do ostatniego 
punktu trasy uczestnikom zabawy towarzyszyła niepowtarzalna, 
radosna atmosfera.
W nowym roku szkolnym szeregi gimnazjalistów zasilą obecni 
szóstoklasiści. Najlepsi z nich mieli okazję sprawdzić swoje 
możliwości w Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie 
„Prymus”, który od sześciu lat organizuje gimnazjum na 
Podzwierzyńcu. O zwycięstwo w trzech konkursowych częściach, 
obejmujących zmagania ortograficzne, test z języka angielskiego 
oraz zadania matematyczne, walczyło w sumie kilkudziesięciu 
uczniów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
Wszystkie opisane wyżej inicjatywy w Publicznym Gimnazjum 
nr 2 praktykowane są już od wielu lat, przynosząc za każdym 
razem spodziewane znakomite rezultaty. Działania te 
niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia jakości pracy 
szkoły, budowania właściwych relacji między uczniami 
i nauczycielami oraz tworzenia dobrej i twórczej atmosfery 
sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 

                                                                   Alina Flejszar

Fot. arch. Gra terenowa
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Bardianowi,  a wyróżnienie – Maciejowi Kopciowi.
Rozległą wiedzą wykazali się również uczniowie uczestniczący 
w VIII Powiatowym Konkursie Chemicznym dla uczniów klas II 
,,Z chemią w XXI wiek”. Paweł Grzywa zdobył 1. miejsce, 
Patryk Kruba – 2., zaś Bartosz Bardian został wyróżniony.
Znawcami wiedzy o społeczeństwie okazali się trzej uczniowie – 
zdobywcy głównych konkursowych lokat: Jacek Kowalczyk 
w  konkursie ,,Unia Europejska wczoraj i dziś”. Paweł Grzywa 
i Bartosz Bardian  w Powiatowym Konkursie wiedzy o władzy 
wykonawczej.
Wielkie sukcesy odnieśli nasi uczniowie w konkursie 
,,Językomaniak”, zdobywając wysokie lokaty: w języku 
angielskim (1.miejsce Jacek Kowalczyk, wyróżnienie Gloria 
Cwynar i Maksymilian Wojnar), języku  hiszpańskim (2. miejsce 
Nikola Cierpisz, 3.  Magdalena Olech), języku niemieckim 
(1. miejsce Michał Myszak, wyróżnienie  Jakub Pasierb) i języku 
rosyjskim (1. miejsce  Anita Majewska). Karolina Kopeć za   
wykonanie piosenki   w języku hiszpańskim pt.  „Libre soy” 
została nagrodzona  3. miejscem.
W XIII Powiatowym Konkursie Praktycznej Znajomości 
Języków Obcych ,,Bądź Poliglotą” dwie uczennice zajęły 3. 
Miejsca: Maria Dykas w kategorii recytacja i Karolina Kopeć
w kategorii śpiew.
Również w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Mitologii 
uczniowie PG 1  zdobyli czołowe miejsca. Laur zwycięstwa 
przypadł Julii Szydełko; Aneta Rzepka „wywalczyła” 2. 
miejsce, a Justyna Krupa została w tym konkursie  wyróżniona.
Łańcuckie Publiczne Gimnazjum nr 1 to szkoła, w której 
uczniowie rozwijają swe muzyczne talenty. A o tym, że są one 

„szlifowane jak drogocenny diament” świadczą sukcesy. 
Martyna Orzechowska zajęła : 2. miejsce na Podkarpackim 
Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej   „Z serca do serca”, a 
Karolina Kopeć zdobyła wyróżnienie. Martyna zajęła również 1. 
miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Z aniołami 
zaśpiewajmy”, zaś  Karolina Kopeć „wyśpiewała” 3. miejsce 
w Konkursie Kolęd i Pastorałek Anglojęzycznych „Christmas 
Time In a Song”. Obie dziewczyny wraz z kolegami (Beatą  
Skorus,  Anastazją Bróż, Kacprem Kunyszem, Mikołajem 
Lemańskim i Katarzyną Krok )  tworzą zespół instrumentalno – 
wokalny i jako grupa zajęli oni 1. miejsce w Konkursie Kolęd 
i Pastorałek. W XVII Powiatowym Artystycznym Przeglądzie 
Pracy Szkolnej i Pozaszkolnej Beata Skorus zajęła 2. miejsce, 
a zespół wokalno – instrumentalny – 1. miejsce. 
Na uwagę zasługują także  osiągnięcia gimnazjalistów z „ Jedynki 
” w sporcie. Drużyny pną się w górę, pokonując kolejne etapy 
Gimnazjady, awansując do dalszych rozgrywek, zarówno w piłce 
ręcznej, siatkowej, jak i nożnej – i chłopców, i dziewcząt.
O tym, jak wszechstronne zainteresowania mają uczniowie PG1  
świadczy  t akże  zdobyc ie  1 .  mie j sca  w  Konkurs i e 
Gastronomicznym ,, Warzywa i owoce w roli głównej” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych 
w Rakszawie. Dziewczyny: Gloria Cwynar, Urszula Pieniążek, 
Marcelina Sońska  wykazały się nie tylko wiedzą nt. owoców 
i warzyw( rozwiązując poprawnie  test), ale także pomysłowością, 
przygotowując  wymyślony przez siebie deser „smoothie 
z owocami”.  Wszystkie te sukcesy cieszą . Są wynikiem pracy 
oraz zaangażowania zarówno uczniów, jak i  nauczycieli. 
Stanowią źródło satysfakcji i niewątpliwie motywują do działania.  
                                                                                                PG 1

WYJĄTKOWE OBCHODY DNIA PATRONA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAŃCUCIE

W dniu 1 czerwca 2015 roku obchodziliśmy setną 
rocznicę urodzin Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łańcucie – ks. Jana Twardowskiego. Do jej 
godnego  uczczen ia  spo łeczność  szko lna 
przygotowywała się niemal od początku bieżącego 
roku szkolnego. Uroczyste obchody, które przypadły 
na dzień 3 czerwca 2015 roku, zostały poprzedzone 
szeregiem imprez towarzyszących.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji i Pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie 
mogliśmy z tą piękną rocznicą wpisać się w obchody 
Międzynarodowej Nocy Bibliotek w dniach 8-9 maja 
2015 roku. Wspólnie otworzyliśmy fantastyczną 
wystawę prac dziecięcych, która była pokłosiem 
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Namaluję 
dla Księdza Jana...”- ilustracja do ulubionego 
utworu Ks. Jana Twardowskiego, wysłuchaliśmy 
przejmującego recitalu w wykonaniu uczniów SP-2 
w Łańcucie dotyczącym życia i twórczości naszego 
czcigodnego Patrona oraz uczestniczyliśmy 
w  n o c n y m  c z y t a n i u  u t w o r ó w  k s .  J a n a 
Twardowskiego w wykonaniu przedstawicieli łańcuckich władz, 
instytucji kulturalno-oświatowych oraz Kościoła. Spotkaniu pod 
hasłem „Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie...” 
towarzyszyła naprawdę wyjątkowa atmosfera – wszyscy 
mieliśmy wrażenie obecności Księdza Jana wśród nas. Na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowano różnego rodzaju 

konkursy.  
Z najważniejszych należy wymienić:
Szkolny Konkurs Plastyczny „Zakładki do Janowych 
Tomików”, w którym udział wzięli uczniowie klas I-VI 
/p.D.Stankiewicz, p.S.Surmacz-Rachwał/
Szkolny Konkurs Recytatorski „Kochać, wymagać, akceptować 

Fot. arch.  Dzień patrona w SP 2
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jak Ks. Jan Twardowski” dla uczniów z klas IV – VI. /p.T.Skóra, 
nauczyciele poloniści/
Międzyklasowy Konkurs Plastyczny „Ilustracja do utworów 
Ks. Jana Twardowskiego” dla uczniów klas I /p.L.Szotowicz/
Wychowawczynie świetlicy –p.M.Pusz i p.E.Wierzbińska - wraz 
z uczniami klasy II „b” stworzyły fantastyczną grę planszową 
pt. „Cicho sza! czyli co w trawie piszczy według Ks. Jana 
Twardowskiego”. 
Wspaniałym gestem wykazali się słuchacze Łańcuckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy dzięki uprzejmości 
i zaangażowaniu p. Anny Hadław wypożyczyli szkole 
własnoręcznie namalowane obrazy inspirowane poezją Księdza 
Jana – wystawa zdobiła hol główny szkoły i podziwiana była 
zarówno przez społeczność szkolną, jak i  zaproszonych gości.
Uroczyste obchody rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy św., 
a następnie spotkaliśmy się w szkole na uroczystej akademii. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja ks. biskup 
Stanisław Jamrozek, ks. proboszcz Tadeusz Kocór, ks. Prałat 
Władysław Kenar, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Zdrowia  w Urzędzie Miasta Łańcuta pan Grzegorz Paczocha, 
prezydium Rady Rodziców przy SP-2 w osobach p. Marka 

Lęcznara i p. Ewy Pilawy, dyrektor MBP w Łańcucie pani 
Małgorzata Sońska, była wicedyrektor szkoły pani   Anna Hadław 
oraz rodzice. Cała społeczność szkolna wraz z gośćmi 
z zachwytem obejrzała część artystyczną przygotowaną przez 
uczniów klasy IIb i IId pod kierunkiem wychowawczyń - 
P. Małgorzaty Szpunar i p. Ewy Berezy. Narratorka - uczennica 
kl. VIb – Oliwia 
Wajda przybliżyła zebranym życiorys Patrona naszej szkoły. 
Wszystkie prezentowane śpiewane i mówione utwory 
zaczerpnięto z tomików wierszy ks. Jana Twardowskiego. On sam 
o sobie mówił: „Jestem tylko księdzem piszącym wiersze”. Pod 
takim hasłem przebiegała cała uroczystość. O oprawę muzyczną 
zadbali uczniowie ze szkolnego chóru prowadzonego przez 
p. Barbarę Jarosz. Za dekorację odpowiedzialna była p. Sylwia 
Surmacz – Rachwał, a imprezę nagłaśniał p. Paweł Hadław. 
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że ksiądz Jan Twardowski jest 
Patronem naszej  Szkoły.  Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie i życzliwość.

Ewa Bereza
Agnieszka Ciszek

ŚWIĘTO 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

„Ci, którym życie odebrał wojny czas,
będą zawsze obecni wśród nas”

Dnia 24 kwietnia 2015 r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – 
10 Pułku Strzelców Konnych. Tradycyjnie uroczystości 
rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji żołnierzy 10 Pułku 
Strzelców Konnych i ich rodzin w kościele pod wezwaniem 
Chrystusa Króla w Łańcucie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
władz samorządowych, terytorialnych i oświatowych, a także 
osoby z kraju i z zagranicy, które w różny sposób związane są z 10 
PSK. Celebrans, ks. Tomasz 
M o z g o w o j ,  w  h o m i l i i 
podkreślił ogromną miłość 
do Ojczyzny oraz ofiarność 
p o l s k i c h  ż o ł n i e r z y , 
a także wskazał na wartość 
p i e l ę g n o w a n i a  o  n i c h 
p a m i ę c i  i  w y r a ż a n i a 
wdzięczności m.in. poprzez 
modlitwę. 
Po powrocie z kościoła 
wszyscy zgromadzili się 
przed budynkiem szkoły, 
gdzie delegacje gości oraz 
pracowników szkoły złożyły 
k w i a t y  p o d  t a b l i c ą 
upamiętniającą 10 Pułk 
S t r z e l c ó w  K o n n y c h . 
Harcerze wraz z opiekunem, 
p a n e m  K r z y s z t o f e m 
Puziewiczem, wypuścili 
gołębia na znak pamięci 
o nieżyjących żołnierzach 10 PSK. Tej części uroczystości 
towarzyszyła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Łańcuta pod 
batutą pana Tadeusza Chlebka.
Dalsza część uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej. Pani 

Dyrektor, Barbara Kiełb, serdecznie przywitała gości. Nawiązała 
do motta uroczystości: „Ci, którym życie odebrał wojny czas, będą 
zawsze obecni wśród nas”, przypominając, że w tym roku 
obchodzimy 70. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej, 
w której walczyli żołnierze 10 PSK. Minutą ciszy uczczono 
żołnierzy, którzy odeszli na wieczną wartę w ostatnim roku – pana 
Edmunda Szczyrbę i pana Jana Suchcitza. Następnie rozpoczęła 
się część artystyczna. Montaż słowno-muzyczny przygotowali 
uczniowie z klasy V a i V b pod kierunkiem wychowawczyń: pani 
Aliny Czerwonki i pani Bożeny Wojtas oraz zespół wokalny 

„Dzieciaki w trampkach” 
prowadzony przez pana 
Tomasza Orzechowskiego. 
Wystąpił również zespół 
taneczny „Iskierka” pod 
kierunkiem pani Ewy Hołub.
Akademii  towarzyszyła 
prezentacja multimedialna 
z trasy szlakiem I Dywizji 
P a n c e r n e j  g e n e r a ł a 
Stanisława Maczka przebytej 
w czasie wakacji przez pana 
Krzysz tofa  Puz iewicza 
i pana Pawła Kulczyckiego. 
Należy tu nadmienić, że nasi 
nauczyciele w odwiedzanych 
m i e j s c a c h  z o s t a w i l i 
wyjątkowy znak – naklejkę z 
wizerunkiem tarczy naszej 
szkoły i fragmentem hymnu 
s z k o l n e g o  z a p i s a n y m 
w  j ę z y k a c h  p o l s k i m 

i angielskim. 
Bezpośrednio po części artystycznej wręczono dyplomy i nagrody 
uczniom, którzy zwyciężyli w szkolnym konkursie „Generał 
Stanisław Maczek – dowódca polskich oddziałów pancernych”. 

Fot. arch. Święto 10 PSK w SP 3
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ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

Jak co roku, w maju, cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II w Łańcucie przygotowywała się do 
najważniejszego święta – Święta Patrona Szkoły. Był to 
szczególny czas, w którym uczniowie i nauczyciele  oddawali 
cześć Ojcu Świętemu oraz głębiej przysłuchiwali się Jego 
słowom, zwłaszcza tym kierowanym do dzieci i wychowawców. 
Tegoroczne przygotowania trwały przez kilka tygodni, 
nauczyciele zadbali, aby podopieczni wzięli w nich czynny udział, 
aby wiele przeżyli i zapamiętali, by był to dla nich czas spędzony 
w atmosferze miłości i radości. Na zajęciach wychowawcy 
poruszali tematy dotyczące życia i pontyfikatu Jana Pawła II, 
a uczniowie wykonali chorągiewki w barwach papieskich, które 
później nieśli podczas uroczystego pochodu. Nauczyciele 
wspólnie z dziećmi udekorowali także budynek szkoły. W klasach 
zawisły okolicznościowe gazetki oraz projekty pod 
hasłem „Nasz Patron w obiektywie”. Dzieci z klas I-III 
wykonały portrety Ojca Świętego, które następnie 
zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach. 
Przed budynkiem szkoły rozłożono scenę i wykonano 
piękną dekorację w barwach papieskich, a przed 
głównym wejściem zawieszono baner z  hasłem JAN 
PAWEŁ II NASZYM PATRONEM. Wszystkie 
d z i a ł a n i a   p o c z y n i o n e  w  z w i ą z k u 
z organizacją Święta Patrona Szkoły miały na celu 
przybliżyćwychowankom postać i nauczanie Jana 
Pawła II, dla których jest On wciąż osobą mało znaną.
Główne uroczystości odbyły się w dniu 20 maja, a ich 
gościem honorowym był  Kierownik Wydziału 
Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Łańcucie pan 
Grzegorz Paczocha. Obchody tradycyjnie rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Józefa   
koncelebrowaną przez  ks. prał. Czesława Lecha, 
ks. Alojzego Szweda i ks. Damiana Wierdaka. Oprawę 
liturgiczną oraz koncert pieśni religijnych w hołdzie 
Janowi Pawłowi II przygotowali uczniowie  ze Szkoły Podstaw-
owej nr 4 oraz z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie. 
Następnie na dziedzińcu szkolnym uczniowie, zaproszeni goście, 
a także i mieszkańcy osiedla wysłuchali koncertu muzyki 
rozrywkowej w wykonaniu zespołu „Młode Sokoły”, którego 
założycielem i dyrygentem jest  p. Karol Rosół. Podczas koncertu 
panowała radosna atmosfera, udzieliła się ona nie tylko uczestn-
ikom spotkania, ale również przechodniom, którzy z zaciekawi-
eniem przystawali i słuchali występu. Kolejnym punktem 
p r o g r a m u  b y ł  s z k o l n y  k o n k u r s  „ J e d e n 
z dziesięciu”, podczas którego uczniowie klas IV-VI mogli 
pochwalić się przed swoimi kolegami wiedzą o życiu i pontyfika-
cie Jana Pawła II. Zmagania dostarczyły zarówno uczestnikom, 
jak i publiczności wiele emocji oraz niezapomnianych wrażeń.�

Tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły zbiegły się w czasie 
z Peregrynacją Symboli Światowych Dni Młodzieży 
w Łańcucie. Uczniowie klas V i VI SP4 oraz PG2 mieli okazję 
uczestniczyć w tych podniosłych wydarzeniach. Gimnazjaliści 
w uroczystym przemarszu nieśli symbole, które następnie ustawili 
na przygotowanym wcześniej podwyższeniu przed budynkiem 
szkolnym. Gościliśmy Krzyż, który został podarowany młodym 
przez Jana Pawła II w 1984 roku z pamiętnymi słowami 
„Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do 
ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym 
i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie". Krzyż nie 
przybył sam, wraz z nim przyjechała  Ikona Matki Bożej Salus-
Populi Romani (Matki Bożej Śnieżnej), którą 2003 roku Papież 
podarował młodzieży, mówiąc „Dzisiaj powierzam wam ikonę 

Maryi.Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym 
Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę!” Uczniowie 
zgromadzeni na dziedzińcu szkoły mieli możliwość adoracji 
symboli, które od wielu lat wędrują przez wszystkie kontynenty i 
są adorowane przez ludzi różnych ras,  narodowości 
i stanów. Młodzież w skupieniu odmówiła różaniec i  koronkę oraz 
radośnie śpiewała pieśni religijne. Był to wyjątkowy czas 
wspólnej adoracji, modlitwy, wyciszenia i zadumy, przepełniony 
miłością i radością. Te wyjątkowe chwile na długo pozostaną 
w sercach całej społeczności szkolnej. Krzyż i Ikona ŚDM 
opuściły Łańcut i pojechały dalej, by również inni młodzi ludzie 
mogli adorować te wyjątkowe symbole.
                                                                                                 SP 4

Fot. arch. Święto patrona szkoły

Patronat nad tym konkursem objął oraz nagrody ufundował 
Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Potem pani Dyrektor, Barbara Kiełb, uhonorowała tytułem 
„Przyjaciel Szkoły” byłych dyrektorów: panią Lucynę 
Pawłowską, panią Marię Pszonkę, panią Barbarę Lewicką, pana 
Edwarda Kwolka i pana Zbigniewa Kolka. Tytuł ten co roku 
przyznaje Kapituła Szkoły w czasie Święta Patrona.

Następnie głos zabrali przedstawiciele zaproszonych gości. 
Dziękowali oni uczniom za   piękny występ. Przekazali też na ręce 
pani Dyrektor pamiątki do Szkolnej Izby Pamięci.
Obchody Święta Patrona zakończyły się zwiedzaniem Szkolnej 
Izby Pamięci, oglądaniem i czytaniem fragmentów Kroniki 
Szkoły oraz wpisami do Księgi Pamiątkowej.

Bożena Wojtas



Wydarzenia społeczne

62/201534

BLOK MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie został utworzony 
26 czerwca 1975 roku. Przez prawie 30 lat do 2004 roku MOSiR 
administrował halą sportową i kortami tenisowymi, które 
znajdowały się na terenie parku zamkowego oraz organizował 
imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży 
i mieszkańców miasta. W tym okresie średnie zatrudnienie 
wynosiło ok. 8-10 osób.
Z a s a d n i c z a  z m i a n a  n a s t ą p i ł a  w  2 0 0 4  r o k u  w r a z 
z oddaniem do użytku hali sportowo – widowiskowej, a w 2007 
roku krytej pływalni.
Kompleks sportowo – rekreacyjny składający się z hali sportowo 
– widowiskowej, krytej pływalni, siłowni, sali fitness, boisk Orlik, 
skate parku, sztucznego lodowiska, kortu tenisowego, boiska do 
gry  w boule ,  p lacu  zabaw,  uważany  jes t  za  j eden 
z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Olbrzymia w tym 
zasługa Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka i Rady 
Miasta.
Dzięki systematycznemu rozwojowi infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej oraz bogatej ofercie Ośrodka, Łańcut jest 
odwiedzany przez turystów nie tylko z powodu słynnego zamku 
ale też w celu skorzystania z bogatej oferty sportowo – 
rekreacyjnej miasta. Oprócz dużego kompleksu sportowo – 
rekreacyjnego MOSiR prowadzi także działalność w oparciu 
o basen kąpielowy otwarty, pole namiotowe, stadion miejski, 
boisko sportowe i place zabaw zlokalizowane na terenie miasta 
Łańcuta.
Obecnie MOSiR dysponuje majątkiem o wartości ponad 30 
milionów złotych zlokalizowanym w kilku miejscach na obszarze 
prawie 8 ha. Budżet Ośrodka wynosi ok. 3,3 miliona złotych 
rocznie, a zatrudnienie 46 osób. Od 2006 roku dyrektorem MOSiR 
Łańcut jest Jerzy Hałka.
We wrześniu 2010 roku Zarząd Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej przyznał miastu Łańcut za całokształt działalności 
sportowej – prestiżowe i zaszczytne wyróżnienie SPORTOWA 
GMINA, a w marcu 2011 roku z okazji 35-lecia działalności oraz 
w dowód uznania i zaangażowania w rozwój i promocję sportu 
i rekreacji w Polsce MOSiR otrzymał Złoty Medal PKIS.

Z okazji pięknego jubileuszu 40-lecia w okresie od 26 czerwca 
2014 roku do 26 czerwca 2015 roku MOSiR zorganizował 40 
imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadregionalnym 
i ogólnopolskim. Specjalna gala jubileuszowa podsumowująca 

40-LECIE MOSIR ŁAŃCUT

Fot. arch. Mecz tenisowy samorządowców z okazji 40-lecia MOSiR

obchody odbyła się 26 czerwca 2015 roku w Hotelu Łańcut. 
Podczas gali Dyrektor MOSiR Jerzy Hałka otrzymał z rąk 
Wicewojewody Podkarpackiego Grażyny Borek Złoty Krzyż 
Zasługi – medal przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody 
Podkarpackiego. Medale prezydenckie otrzymali również: Złoty 
Medal Za Długoletnią Służbę: Barbara Rosińska ,Witold 
Kalinowski ,Tadeusz Naróg a Brązowy Medal Za Długoletnią 
Służbę: Anna Kucha.
Meda le wręczy ł również ,w im ien iu Min i s t r a Spor tu ,
Wiceminister Bogusław Ulijasz ,a odznaczeni zostali :Srebrnym 
Medalem„ Za Zasługi Dla Sportu :”Dariusz Kaszowski natomiast 
Brązowym Medalem„ Za Zas ługi Dla Sportu :”Stanis ław 
Gwizdak ,Je rzy Ha łka ,Aleksander Maś l ak i Krzysz tof 
Szczepaniak.
Kolejnym dniem obchodów była sobota 27 czerwca, kiedy to 
odbył się Wielki Piknik Sportowo-Rekreacyjny, podczas którego 
miały miejsce zawody sportowe, piknik rodzinny oraz występy 
i koncerty. 
                                                                                MOSiR Łańcut

SIATKÓWKA NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE ZNOWU W ŁAŃCUCIE

W dniu 3 czerwca br. reprezentacje Polski B i Słowacji zmierzyły 
się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie 
w oficjalnym meczu towarzyskim. Po jednostronnym widowisku 
reprezentacja Polski zwyciężyła 4:0. Już pierwszy set potwierdził 
dominację Polaków i zakończył się zwycięstwem 25: 15. Druga 
odsłona stała na bardziej wyrównanym poziomie i ostatecznie 
zakończyła się wynikiem 25:22 dla podopiecznych trenera 
Andrzeja Kowala. Trzeci i  czwarty set to ponownie 
niekwestionowana dominacja biało-czerwonych i wygrana 25:19 
oraz 25: 18.
Był to przedostatni sprawdzian Polaków przed Igrzyskami 
Europejskimi, które od 14 czerwca rozgrywane były w stolicy 
Azerbejdżanu Baku. 
Licznie zgromadzeni kibice w hali MOSiR żywiołowo reagowali 
po znakomitych zagraniach reprezentantów Polski. Wielu 

Fot. arch. Dyrektor MOSiR, Wiceminister Sportu, Zastępca Burmistrza, 
Burmistrz Miasta podczas gali jubileuszowej
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SOKÓŁ ŁAŃCUT WICEMISTRZEM 
I LIGI W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN

PTG Sokół Łańcut jest najdłużej grającym zespołem w I lidze. 
Trenerem drużyny od 23 lat jest Dariusz Kaszowski – najlepszy 
trener I ligi w ocenie PZKosz w sezonie 2011/2012 oraz 
2014/2015, kierownikiem drużyny jest Władysław Dyląg, zaś 
Prezesem Klubu jest Paweł Gołofit
W obecnym sezonie drużyna grała  w składzie:
Jeger Piotr, Czerwonka Bartosz, Balawender Jacek, Fortuna 
Tomasz, Klima Maciej, Buszta Patryk, Pisarczyk Tomasz, Rduch 
Szymon, Fryń Bartosz, Inglot Adrian, Kulikowski Rafał, Bręk  
Dawid, Pławucki Marcin, Szpyrka Karol, Wrona Przemysław 
Sezon zasadniczy drużyna Sokoła Łańcut zakończyła na drugim 
miejscu zdobywając 46 pkt. (20 zwycięstw i 6 porażek).
W ćwierćfinale Sokół Łańcut trafił na rezerwy ROSY Radom 
wygrywając w stosunku 3:0 (gra się do trzech zwycięstw). 
W  drugiej rundzie PTG Sokół Łańcut zagrał pięciomeczowy 
maraton z drużyną Miasto Szkła Krosno. Ta runda fazy play-off 
przysporzyła kibicom nie lada emocji. Miasto Szkła po dwóch 
spotkaniach w Łańcucie prowadziło 2:0, ale nie zdołało 
awansować do finału, po tym jak przegrało dwa kolejne mecze na 
własnym parkiecie. W decydującym piątym starciu Sokół wygrał 
86:78 awansując po raz pierwszy w swojej historii do finału 
rozgrywek.. O awans do PLK PTG Sokół zagrał ze BM Slam Stalą 
Ostrów Wielkopolski, która pokonała Legię Warszawa.
Sokół Łańcut, czyli klub występujący w pierwszej lidze 
nieprzerwanie od jedenastu sezonów, w swoim pierwszym 
w historii finale uległ w stosunku 3:1 drużynie BM Slam Stalą 
Ostrów Wielkopolski przegrywając w pierwszym meczu 
w Ostrowie po dogrywce 90:85 (22:12, 17:23, 15:19, 17:17, 
d: 19:14) w drugim meczu 74: 72. Trzeci mecz łańcucianie wygrali 
we własnej hali 71:60 aby dzień później ulec 63:76.

OD CZUWAJ DO STALI

Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut jest 
nierozerwalnie związany z historią naszego 
mias t a .  W tym roku  doczeka ł  s i ę 
wspaniałego jubileuszu 70-lecia istnienia. 
W  z w i ą z k u  z  t y m  w y d a r z e n i e m 
przypominamy historię Klubu.

Lata 1945-55
Historia łańcuckiej piłki nożnej zaczyna się w 1919 roku. Powstał 
wtedy harcerski klub „Biali”, który  korzystał z obiektów Sokoła. 
W 1936 roku rozpoczęła się budowa stadionu przy ul. Traugutta. 
Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. działalność sportowa została 
przerwana. Od początku 1945 roku zaczęto organizować nowy 
klub- już w lutym podharcmistrz Adam Kosiba poinformował 
łańcuckie Starostwo o tym, że przy Komendzie Hufca 
Harcerskiego powstaje Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj”. 
16.04.1945 r. rozegrany został mecz „Czuwaj” Łańcut - „Polonia” 
Przemyśl, zakończony porażką harcerskiego klubu 1:2. Niedługo 
potem doszło do dwumeczu łańcucian z Resovią Rzeszów (2:2 
oraz  4:4). 

Drużyna HKS „Czuwaj” Łańcut przed towarzyskim spotkaniem 
w Rzeszowie. Fot. ze zbioru rodzinnego Czesława Praszka.

z polskich siatkarzy kibice dobrze znali z występów w I 
reprezentacji (min. Paweł Woicki, Dawid Konarki, Grzegorz 
Kosok, Dawid Wojtaszek czy Dawid Dryja). Po zakończonym 
meczu zawodnicy rozdawali autografy oraz pozowali do 
wspólnych zdjęć.

Polska:  Dawid Dryja, Grzegorz Kosok, Dawid Konarski, 
Aleksander Śliwa, Paweł Woicki, Artur Szalpuk, Wojtaszek 
(libero) oraz Nowakowski, Kędzierski, Ferens, Romać, 
Buchowski, Grzechnik. Trener: Andrzej Kowal.
                                                                    MOSiR Łańcut

Fot. M. Jaworski, PTG Sokół Łańcut w akcji 

Największy sukces Naszej drużyny na pewno nie zostałby 
osiągnięty dzięki sponsorom, oraz wiernym kibicom Sokoła 
Łańcut. Za co wszystko serdecznie dziękują zawodnicy oraz 
działacze PTG Sokół Łańcut.
                                                                               MOSiR  Łańcut
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HKS miał problem ze stadionem, ponieważ o ten obiekt, walczyła 
Rejonowa Komisja Uzupełnień w Jarosławiu, chcąc wykorzystać 
go do celów wojskowych. Walka o  stadion, była tak ostra, że 
Czuwaj musiał na jakiś czas zawiesić działalność. Wpływ na tę 
decyzję, miał też negatywny stosunek Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łańcucie, do niektórych 
członków klubu, kiedyś żołnierzy podziemia - Armii Krajowej. 
Niestety poprzez tą sytuację bardzo dobry zespół łańcucki nie 
przystąpił w 1945 roku do rozgrywek mistrzowskich podokręgu 
rzeszowskiego.
Wznowienie działalności nastąpiło 16.04.1946 r., a jedenaście dni 
później odbyło się zebranie organizacyjne na którym wybrano 
zarząd. Czuwaj został zgłoszony do rozgrywek klasy B w drugiej 
podgrupie rzeszowskiej. Po rundzie zasadniczej łańcucki klub był 
na prowadzeniu, z kompletem 12 pkt. po sześciu meczach. Jedno 
ze spotkań z  milicyjną drużyną „Spartaka” Rzeszów zakończyło 
się walkowerem. Stało się tak, ponieważ wszyscy zawodnicy 
zespołu rzeszowskiego wyjechali na akcję bojową przeciwko 
organizacji podziemia antykomunistycznego. Zwycięski zespół 
z Łańcuta przeszedł do rozgrywek finałowych gdzie spotkał się 
z zespołami „Ruchu” Rzeszów i PZL Mielec (na meczu z tym 
zespołem w Łańcucie pojawiło się 1800 osób!). Dzięki sparingom 
z mocnymi klubami (Resovia, Polonia Przemyśl, Sokół Rzeszów) 
dobrze przygotowany łańcucki zespół zdobył mistrzostwo klasy B 
podokręgu rzeszowskiego). Kolejnym przeciwnikiem była 
Sanoczanka (mistrz podkarpackiej grupy klasy B).  W  jednym ze 
spotkań wygrali Sanoczanie, w kolejnym zespół z Łańcuta. 
O awansie decydował trzeci mecz, który wygrała Sanoczanka 
i uzyskała awans do klasy A. Już w październiku klasa B 
rozpoczęła nowe rozgrywki. Sezon 1946/47 zakończył się 
powodzeniem. „Czuwaj” zwyciężył powiększone rozgrywki 
i awansował do klasy A.   W roku 1947-48 „Czuwaj” zajął ostatnie 
- 7 miejsce i po roku opuścił tą klasę rozgrywkową. W tym sezonie 
w klasie B mecze rozgrywały także rezerwy HKS-u.
Jesienią 1948 roku łańcucki zespół wystartował do zawodów 
klasy A już nie jako Harcerski Klub Sportowy (HKS), 
a Spółdzielczy Klub Sportowy (SKS) „Czuwaj”. Powstała 
również drużyna juniorów. W kolejnej rundzie sezonu 1948-49 
nazwę zmienioną już całkowicie na „Spójnia” Łańcut. Było to 
spowodowane względami politycznymi i masowymi zmianami 
nazw stowarzyszeń na sowiecką modłę. 

            „Spójnia” Łańcut

Rozgrywki z 1949-50 roku Spójnia zakończyła w środku 
B - klasowej stawki. W  rozgrywkach klasy „C” pojawił się 
natomiast zespół Gwardii Łańcut oparty na funkcjonariuszach 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Latem 1950 roku rozgrywane były mecze o Puchar Polski. Na 
szczeblu powiatu łańcuckiego w tym powszechnym turnieju 
udział wzięło 18 zespołów. Brały w nim również udział drużyny 
wiejskie (LZS-y) i drużyny szkolne (SKS-y). Puchar Polski na rok 
1950 zdobył zespół „Spójni” Łańcut. W rozgrywkach  na szczeblu 
wojewódzkim drużyna ta odpadła jednak w pierwszej serii, 

 przegrywając spotkanie ze „Stalą” Rzeszów 0:6 (0:3).
W kolejnym sezonie w B klasie wystartował zespół „Spójni” 
Łańcut, w klasie „C” - „Spójnia Ib” Łańcut. Do rozgrywek 
mistrzowskich zostali zgłoszeni również juniorzy „Spójni”.
W roku 1950 w północnej części miasta został oddany do użytku 
stadion dla powstałego wcześniej „LZS-u Podzwierzyniec”.
W 1951 roku zlikwidowano Rzeszowski Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej i  klasy piłkarskie „A”, „B”, „C” organizując klasy 

powiatowe. W naszym powiecie wystartowały „Spójnia” Łańcut, 
„Włókniarz” Rakszawa, „Sawa” Sonina, a także lezący wówczas 
w  granicach powiatu zespół z Leżajska- „Unia”. Mistrzem została 
„Spójnia” i  przystąpiła do rozgrywek eliminacyjnych o wejście 
do klasy wojewódzkiej, jednak nie doszło wtedy do sukcesu. 
Podobnie nie powiodło się w tym roku w powiatowym Pucharze 
Polski. W 1952 roku doszło do kolejnej reformy, dzięki której 
„Spójnia” trafiła do klasy I grupy VI, rezerwy grały w klasie II, 
a juniorzy w klasie V. W kolejnej edycji Pucharu Polski „Spójnia” 
wygrała rozgrywki powiatowe. Rok później powrócono do 
dawniejszego oznakowania klas, więc spółdzielcza drużyna znów 
znalazła się w klasie „B” zwyciężając ją w dobrym stylu. Mimo, że 
w finałach o wejście do klasy „A” zespół z Łańcuta nie znalazł się 
na premiowanej awansem pozycji, to po kolejnej reorganizacji 
łańcucianie znaleźli się ponownie w wyższej lidze. W 1954 r. 
zajęli w niej 2 miejsce, dzięki czemu zakwalifikowali się do 
rozgrywek finałowych o  wejście do III ligi. Zakończyły się one 
niepowodzeniem, ponieważ „Spójnia” zajęła piąte na 6 miejsc. 
Jednak te finały wzbudziły wielkie zainteresowanie 
mieszkańców, którzy jeździli za swoim klubem do Zamościa, czy 
Chełma. W tym samym sezonie łańcucianie po raz kolejny zdobyli 
Puchar Powiatu odpadając jednak w kolejnej rundzie rozgrywek 
o PP. Pod koniec roku znów zmieniono nazwę klubu, który od 
początku 1955 r. występował jako „Sparta”, kończąc rozgrywki 
na 5 miejscu.
Od roku 1953 działał w Łańcucie jeszcze jeden klub sportowy 
zorganizowany przy powstającej w mieście Fabryce Śrub. 
Zgodnie z  przynależnością do związku zawodowego 
metalowców, a właściwie do hutników klub musiał przybrać 
nazwę „Stal”. Twórców klubu było wielu, ale zapewne 
największy udział w jego powstaniu mieli pracownicy budowanej 
fabryki.
W 1954 r. Stal posiadała już wiele sekcji w tym piłkarską. 
Organizacyjnie działała bardzo sprawnie, potrafiąc zorganizować 
spartakiadę zakładową. W 1955 roku coraz głośniej mówiono 
o tym, że w tak małej miejscowości jak Łańcut działa za dużo 
klubów i kół sportowych. Ilość-jak mówiono w różnych 
dyskusjach osłabiała jakość. Coraz głośniej mówiono o 
konieczności połączenia miejscowych klubów sportowych. 
Myślano tutaj o „Stali” istniejącej przy fabryce śrub i  o „Sparcie” 
działającej w oparciu o spółdzielczość spożywców i browar. Tak 
też się stało 7.12.1955r. a klub nazwano Terenowy Klub 
Sportowy „Stal” ŁAŃCUT.
W roku 1956 miejscowa drużyna piłki nożnej występowała 
w klasie „A” pod nazwą TKS Stal uzyskując 4 miejsce w tabeli. 
Oprócz drużyny seniorów Stal posiadała także drużynę juniorów 
i 2 drużyny rezerw Stal I B, Stal II B. 
W 1957 r. po ponownej reorganizacji drużyna piłkarska Stali 
Łańcut została zaliczona do III ligi wraz z 11 innymi drużynami. 
Trener łańcucian  Emil Kotelnicki dysponował kadrą: T. Dubiel, 
M. Jucha, J. Skręt, F. Kochman, Z. Ławiecki, T. Krzeczowski, 
T. Fink, A. Bik, S. Sondej, L. Czechowicz, J. Wawrzkiewicz, 
Z. Mach, K. Czajka, E. Wojak, H. Kurc i K. Rosół. Jednak w tych 
rozgrywkach „Stal-Czuwaj” zajął ostatnie - 12 miejsce. 
W kolejnych sezonach łańcucki zespół zajmował następujące 
miejsca:
 1958 r.- 1 miejsce w I grupie rzeszowskiej klasy „A” i powrót do 
III ligi. (zwanej wtedy klasą okręgową). 
 1959 r.- 11 miejsce w III lidze, spadek
 1960 r.- 6 miejsce w klasie „A”
Do 1 Sierpnia 1960 r. próbowano powrócić do powojennej nazwy 
klubu. Od tego czasu „Stal-Czuwaj” zaczął występować 
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Lato 1975. Obóz kondycyjny „Stali” w Julinie. Fot. ze zbiorów 
Adama Kuźniara

Zima 1977. „Stal” Łańcut na obozie kondycyjnym w Karpaczu.. 
Fot. ze zbiorów Adama Kuźniara

Rozgrywki w kolejnych latach:
 1978-79- 11 miejsce w klasie międzywojewódzkiej,

Zespół „Stali” był silny jak na klasę A, lecz brakowało już tej 
jakości w  wyższej lidze. Tendencja ta odwróciła się w sezonie 
1964/65 kiedy to łańcucki zespół po raz pierwszy utrzymał się 
w III lidze zajmując dobre- 6 miejsce. W rozgrywkach z 1965/66 r. 
„Stal” zajęła 12 miejsce i została w klasie okręgowej, ale już nie 
w III lidze, ponieważ tak nazywała się nowa międzywojewódzka 
klasa. W kolejnych latach klub z Łańcuta osiągał następujące 
rezultaty:

 „Stal” Łańcut w 1972 roku. Fot. ze zbioru Adama Trojana

Rok 1964 – Mecz w Łańcucie tamtejszej „Stali” (w ciemnych 
strojach) z „Siarką” Tarnobrzeg. Fot. ze zbioru Ryszarda 
Ratajczaka

W latach 70 XX w. „Stal” rozgrywała sparingi z drużynami z I ligi. 
Cracovia i  Górnik Zabrze przed spotkaniami ligowymi na 
Podkarpaciu przyjeżdżały wcześniej na zgrupowania do Łańcuta, 
gdzie mierzyli się z miejscową drużyną. Piłkarze tych sławnych 
klubów zatrzymywali się na nocleg w zamku.
 1973/74- 15 miejsce w klasie okręgowej
 1974/75- ostatnie miejsce w klasie okręgowej, spadek
 1975/76- 9 miejsce w rzeszowskiej klasie „A”

Po tym sezonie doszło do reorganizacji Ligii utworzenia czterech 
klas wojewódzkich (rzeszowska, tarnobrzeska, krośnieńska 
i przemyska). „Stal” w rozgrywkach rzeszowskiej klasy 
wojewódzkiej zajęła 2 miejsce. W kolejnym sezonie - 1977/78, 
zespół z Łańcuta został zakwalifikowany do właśnie utworzonej 
r z e s z o w s k o -  p r z e m y s k o -  k r o ś n i e ń s k i e j  k l a s y 
międzywojewódzkiej. Wiosnę 1978 r. zespół z Łańcuta zakończył 
na 10 pozycji. Z powodu braku trenera do następnego sezonu 
przygotowywał się  z jednym z bardziej doświadczonych 
piłkarzy- Adam Kuźniar. Ze względu na modernizacje płyty 
piłkarskiej, aż do wiosny 1981 roku „Stal” grała swoje mecze 
w roli gospodarza na stadionie w Soninie. W latach 1979-82 trwały 
ponadto intensywne prace związane z  powiększeniem stadionu, 
budową dwu płyt boisk treningowych i  wzniesieniem pawilonu, 
w którym znalazły się szatnie i pomieszczenia socjalne.
Zespół sponsorowany przez Fabrykę Śrub przez wiele lat 
wyjeżdżał na obozy. Przed rundą wiosenną były to obozy w górach 
(Szklarska Poręba, Karpacz, Wisła), natomiast na wakacjach 
odbywały się one w województwie Podkarpackim (Julin, 
Humniska, Wybrzeże). 

Rozgrywki w kolejnych latach:
 1978-79- 11 miejsce w klasie międzywojewódzkiej,
 1979-80- 10 miejsce w klasie międzywojewódzkiej,
 1980-81- 13 miejsce w klasie międzywojewódzkiej, spadek
Rok 1982 okazał się szczęśliwy dla klubu. Poprawiła się 
infrastruktura stadionu, a zawodnicy wywalczyli awans do klasy 
międzywojewódzkiej. Do klubu przyszedł ze „Stali” Sanok 
Edward Joniec. Trenerem był zawodnik- Adam Kuźniar, 
a w zespole oprócz niego występowali: Z. Kontek, K. Bojda, 
J. Cisek, W. Dzierżak, M. Gierczak, F. Linek, Z. Liszka, A. Polasz, 
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We wrześniu minie 3 rok działalności Młodzieżowego Klubu 
Piłkarskiego "Junior" Łańcut. Obecnie treningami objętych jest 
około 90 dzieci (4 grupy ćwiczebne) w wieku od 5 do 13 lat. 
Najstarsi chłopcy uczestniczą w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi 
Młodzików Starszych a pozostali uczestniczą w różnego rodzaju 
turniejach towarzyskich i ligowych. Dzięki tym występom Nasi 
zawodnicy reprezentowali Łańcut we wszystkich miastach 
Podkarpacia a także w Lublinie i Gorlicach. 
Treningi z dziećmi prowadzone są przez trenerów - są to ludzie 
z doświadczeniem i certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje, 
ale przede wszystkim ludzie z pasją i doskonałym kontaktem 
z młodymi adeptami piłki nożnej.
Nasze treningi wiosną, latem i jesienią odbywają się na orliku 
i boisku MOSiR Łańcut a zimą korzystamy z bazy sportowej 
łańcuckich szkół. 
Każdy trening trwa od 75 minut do 90 minut - w zależności od 
wieku (2x w tygodniu). Jest to aktywnie spędzony czas dla 
każdego dziecka, który jest doskonałą okazją do zdobywania 
przez dziecko nowych umiejętności. 
Praca z najmłodszymi to dla nas pasja. Chcemy aby dla dzieci 
każdy trening był dobrą zabawą, która pozwala zarówno na 
rozwój fizyczny oraz psychiczny. Nie wymagamy aby każdy grał 
jak zawodowy piłkarz oraz nie oczekujemy, że będzie robił to 
w przyszłości. Chcemy aby dzieci pokochały ruch oraz sport. 
Dzięki piłce nożnej można to osiągnąć. 
MKP "Junior" Łańcut w roku 2015 realizuje zadanie własne 
Gminy Miasta Łańcuta polegające na tworzeniu warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Łańcuta pod 
nazwą: „JUNIOR SPORT”  Szkolenie sportowe z piłki nożnej dla 
dzieci oraz realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod 
nazwą - Zajęcia sportowe "Zamiast komputera - piłkarska kariera"
Dzieci, które chcą rozwijać piłkarską pasję zapraszamy na treningi 
MKP "Junior" Łańcut. Informacja pod nr telefonu 609 700 060. 

MŁODZIEŻOWY KLUB PIŁKARSKI „JUNIOR”

                                      Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
                                                 Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego
                                                                    MKP  " Junior "  Łańcut

Fot. arch. ŁKS Stal Łańcut

 1979-80- 10 miejsce w klasie międzywojewódzkiej,
 1980-81- 13 miejsce w klasie międzywojewódzkiej, spadek
Rok 1982 okazał się szczęśliwy dla klubu. Poprawiła się 
infrastruktura stadionu, a zawodnicy wywalczyli awans do klasy 
międzywojewódzkiej. Do klubu przyszedł ze „Stali” Sanok 
Edward Joniec. Trenerem był zawodnik- Adam Kuźniar, 
a w zespole oprócz niego występowali: Z. Kontek, K. Bojda, 
J. Cisek, W. Dzierżak, M. Gierczak, F. Linek, Z. Liszka, A. Polasz, 
J. Ciężar, R. Ingot, A. Papież, P. Hołysz, A. Dobranowicz, M. Ingot.  

Podczas pisania pracy magisterskiej dowiedziałem się, że 
w okresie finansowania klubu przez Łańcucką Fabrykę Śrub 
prowadzona była kronika. Być może posiada ją jakiś działacz 
klubu z tego okresu. Z tego miejsca warto zaapelować do 
sympatyków i byłych działaczy o dostarczenie materiałów 
zdjęciowych, bądź wycinków prasowych relacjonujących 
spotkania Stali lata temu. Historia zobowiązuje i na jej bazie 
można odtwarzać pozytywne emocje wokół piłki nożnej wśród 
łańcuckich mieszkańców. 
                                                                                 Tomasz Panek
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Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało w dniu 
18.07.2015 r kolejną imprezę rowerową pod nazwą Łańcucki 
Maraton Rowerowy Granicami Powiatu na dystansie 300 km. 
Maraton rozgrywany był po drogach Powiatu Łańcuckiego 
i przebiegał od Łańcuta przez Gminę Białobrzegi, Żołynię, 
Rakszawę  i  Czarną.
Celem maratonu była rywalizacja pomiędzy zawodnikami ale 
również ukazanie piękna terenów. Trasa była naprawdę 
wymagająca ale też ciekawa, nie można było na niej stracić 
koncentracji, gdyż zaraz był zakręt , podjazd, zjazd, a za plecami 
rywal.   
Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Łańcuta 
Stanisław Gwizdak oraz Wójtowie Gmin: Białobrzegi - 
Franciszek Masłoń, Czarna - Edward Dobrzański, Rakszawy - 
Maria Kula oraz Żołyni - Andrzej Benedyk objęli Patronatem 
Honorowym rozegrany maraton. Uczestnikiem honorowym 
naszego maratonu była Sylwia Kapusta Mistrzyni Polski w 
kolarstwie górskim z 2009 roku, ósma zawodniczka Giro d’Italia 

kobiet, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w  kolarstwie 
górskim. Do rywalizacji zgłosiło się 39 zawodników i 4 
zawodniczki   m.in.   z Łańcuta, Rzeszowa, Dębicy, Tarnobrzega, 
Stalowej Woli i Przemyśla. 
Punktualnie o godzinie 8.oo Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław 
Gwizdak, dyr. MOSiR Jerzy Hałka oraz Prezes ŁTC Tadeusz 
Dubiel powitali kolarzy na starcie na następnie życzyli sportowej 
rywalizacji i ukończenia morderczego dystansu. Pogoda sprzyjała 
ale z minuty   na minutę stawała się coraz bardziej uciążliwa, gdyż 
temperatura rosła bardzo szybko, osiągając 37 stopni powietrza, 
a przy nawierzchni drogi 55 – 60 stopni. 
Z chwilą rozpoczęcia wyścigu od razu na czele peletonu pojawili 
się znani na Podkarpaciu kolarze Mateusz Bieleń z Rzeszowa, 
Marcin Kosterkiewicz z Przemyśla, Jakub Sobień z Przeworska, 
Sylwia Kapusta, Sławomir Mazur oraz Bogdan Adamczyk. Od 
samego startu Bieleń nadał tempo peletonowi  47 km/h. Następnie 
do współpracy włączył się Kosterkiewicz, Adamczyk, Sobień 
i z peletonu 43 osobowego zostało 15 kolarzy na 20 km. 

PIEKŁO NA ŁAŃCUCKIM MARATONIE!

Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu, 
uprawianą zarówno w formie wyczynowej, jak też równie 
powszechnie w formie rekreacyjnej. W Polsce zarejestrowanych 
jest prawie 10.000 osób profesjonalnie uprawiających tą 
dyscyplinę sportu, regularnie uczestniczących w rozgrywkach 
indywidualnych i drużynowych.
Tradycja tenisa stołowego w Łańcucie sięga głębokiej przeszłości, 
lecz w ciągu kilku ostatnich lat reprezentująca miasto drużyna 
tenisa stołowego KS „Pegaz” Łańcut osiągnęła najlepsze wyniki 
w historii łańcuckiego tenisa. 
Marsz ku dzisiejszym osiągnięciom drużyna rozpoczęła w sezonie 
2007/2008 rozpoczynając rywalizację w rozgrywkach IV ligi 
podkarpackiej.  W sezonie 2008/2009 zwyciężając w tej klasie 
rozgrywkowej drużyna awansowała do III ligi. Kolejny awans, 
tym razem do II ligi podkarpacko – małopolskiej zespół 
wywalczył już w sezonie 2010/2011. Na tym poziomie KS 
„Pegaz” Łańcut grał przez trzy sezony, aby po sezonie 2013/2014 
awansować do I ligi.
Ubiegły, debiutancki sezon w tej klasie rozgrywkowej drużyna 
ukończyła na świetnym V miejscu w gronie 10 startujących 
zespołów.  Również  sukcesem zakończył  s ię  udzia ł 
w rozgrywkach Pucharu Polski, w którym to zespół powtórzył 
wynik z ubiegłego sezonu zajmując III miejsce w Finale 
Wojewódzkim.
O wartości zawodników reprezentujących barwy klubu z Łańcuta 
świadczy fakt, iż w najbardziej prestiżowej klasyfikacji seniorów 
za cały sezon w punktacji drużynowej po raz pierwszy klub został 
sklasyfikowany na I miejscu wyprzedzając nawet zespoły biorące 
udział w rozgrywkach Superligi tenisa stołowego, jak AZS 
Politechnika Rzeszów, czy PKS Kolping Jarosław. 
Startująca w rozgrywkach I ligi pierwsza drużyna na 17 
rozegranych spotkań 7 zakończyła zwycięstwami, w dwóch 
przypadkach zanotowano remis oraz poniosła 8 porażek.
Najlepiej punktującymi zawodnikami byli:
Dariusz Kiełb – 19 zwycięstw, Krzysztof Marcinowski i Piotr 

TENIS STOŁOWY W ŁAŃCUCIE

Cyrnek po 18 zwycięstw, Tomasz Jurkiewicz – 11 zwycięstw, 
Paweł Włodyka – 5 zwycięstw oraz rezerwowy Bartosz Majcher – 
1 wygrana. 
Kapitanem drużyny przez cały sezon był Krzysztof Marcinowski, 
a funkcję trenera pełnił Paweł Włodyka.
Szczegółowe wyniki można znaleźć na panelu ligowym Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego na stronie www. pzts.pl.
Zarówno w sezonie 2014/2015, jak również w przyszłym mecze 
rozgrywane były na głównej hali sportowej MOSiR w Łańcucie.
Jednak Klub Sportowy „Pegaz” Łańcut to nie tylko pierwsza 
drużyna i sport wyczynowy. Obok pierwszego zespołu w niższych 
klasach rozgrywkowych uczestniczyły dwie drużyny (jedna na 
szczeblu II, a druga na szczeblu IV ligi podkarpackiej). Również w 
ramach upowszechniania tej dyscypliny sportu organizowane 
były zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia 
prowadzone były na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łańcucie, a prowadził je trener Paweł Włodyka.
Warto również wspomnieć o odbywającej się corocznie 
w Łańcucie jednej z największych imprez amatorskich, 
tj. Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego, która od kilku lat 
regularnie odbywa się w Łańcucie. W imprezie, w której może 
uczestniczyć każdy chętny (poza zawodnikami grającymi od III 
ligi w górę), podzielonej na 6 kategorii wiekowych z podziałem na 
mężczyzn i kobiety oraz 3 kategorie niepełnosprawnych startuje 
corocznie niemal 300 zawodników. 
W przyszłym sezonie rozpoczynającym się już we wrześniu 
przebudowana i odmłodzona drużyna KS „Pegaz” Łańcut znów 
wystartuje w rozgrywkach I ligi. Liczymy, że tak jak w przeszłości 
każdy kolejny sezon będzie się wiązał z lepszą grą, lepszymi 
wynikami i niesłabnącym zainteresowaniem kibiców. Wszystkich 
chętnych do wspierania naszej drużyny zapraszamy na mecze 
(wstęp wolny). Szczegóły dotyczące terminów rozgrywania 
meczów ligowych będą prezentowane na facebooku oraz na 
stronach internetowych. 

Grzegorz Kielar  
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AKADEMIA MŁODYCH SPORTOWCÓW

Uczniowie klasy I „a” SP 3 Łańcut  pod opieką pani Joanny 
Boneckiej oraz uczniowie klasy II „b” SP 2 Łańcut pod opieką 
pani Małgorzaty Szpunar uczestniczyli w realizacji projektu 
„Akademia Młodych Sportowców”. Umożliwiło im to  Łańcuckie 
Stowarzyszenie Oświatowe, które w konkursie ogłoszonym przez 
Fundację PGNiG wygrało grant w wysokości 15  000 złotych na 
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia 
odbywały się od października 2014 roku do czerwca 2015 roku
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dzięki sponsorowi  Fundacji 
PGNiG,  szkoły otrzymały sprzęt sportowy, dzieci - koszulki 
z logo szkoły, napoje i przekąski na zajęcia oraz możliwość 
skorzystania z hali sportowej, basenu czy lodowiska. 
Pierwszoklasiści i drugoklasiści z wielką radością i ogromnym 
zaangażowaniem  brali udział w zajęciach i rozwijali swoją 
sprawność fizyczną. Mieli okazję swój wolny czas spędzić 
z rówieśnikami i poznać zasady zdrowej, sportowej rywalizacji. 
Wszyscy uczestnicy projektu, na jego podsumowanie, spotkali się 
na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte. Wspólnie 
ćwiczyli i świetnie bawili się, a na zakończenie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i złote medale. Wielką niespodzianką była 
pyszna pizza, którą wszyscy się zajadali. Najmilszym 
wspomnieniem dzieci był wyjazd z okazji ich święta do 
Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Mogły 
tam bezpłatnie korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji. 
Uśmiech nie znikał z ich twarzy. Rodzice uczniów byli bardzo 

zadowoleni z udziału ich pociech w dodatkowych zajęciach, które 
umożliwiły dzieciom aktywnie spędzać wolny czas i rozwijać 
sprawność ruchową. Niezaprzeczalnym atutem projektu były 
wspaniałe atrakcje, na które nie mogliby pozwolić sobie 
finansowo wszyscy rodzice.

Joanna Bonecka SP 3 Łańcut                                                                                                                    

Małgorzata Szpunar SP 2 Łańcut

Fot. arch. Akademia młodych sportowców

Fot. M. Jaworski, Uczestnicy łańcuckiego maratonu

To mordercze tempo w piekielnej temperaturze   spowodowało, że 
z peletonu została tylko 5 osobowa czołówka. Grupa w tym 
składzie utrzymała się przez 2 pętle a następnie zostało tylko 
dwóch liderów Bieleń i Kosterkiewicz, którzy do samej mety 
jechali sami. Na finiszu Bieleń wyprzedził o 0.001 sekundy 
Kosterkiewicza.
Trzeci Bogdan Adamczyk stracił do zwycięzców godzinę 
a czwarty Wojciech Selwa-2 godziny.  Zwycięzcy pokonali 
dystans 300 km z prędkością 40km/h, takie wyniki osiągają 
kolarze z peletonu zawodowego. 
Maraton w pełnym wymiarze ukończyło 13 kolarzy w tym dwie 
kobiety Eliza Jusyp i Ania Wiercioch. Na zakończenie maratonu 
każdy kolarz został uhonorowany medalem okolicznościowym, 
a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych 
i klasyfikacji generalnej uhonorowani zostali statuetkami, 

pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Wspaniałą kondycją   
i przygotowaniem   wykazali się również członkowie ŁTC, którzy 
zajęli wysokie pozycje. Byli to m.in.: Iwona Łysik-3 miejsce 
w kat. K-O oraz Jerzy Szpunar - 2 miejsce w kat. M-4.   Powyższe 
nagrody zwycięzcom wręczali Starosta Łańcucki Adam 
Krzysztoń, Sekretarz Miasta Łańcuta Henryk Pazdan, Wójt 
Gminy Rakszawa Maria Kula, Wójt Gminy Czarna Edward 
Dobrzański, dyr. MOSiR Jerzy   Hałka oraz Prezes ŁTC Tadeusz 
Dubiel i v-ce Prezes Jerzy Szpunar. 
Po dekoracji Starosta Łańcucki, Sekretarz Miasta   Łańcuta oraz 
Wójtowie Gmin podziękowali kolarzom wspaniałej rywalizacji 
i osiągniętych wyników a Łańcuckiemu Towarzystwu Cyklistów 
za profesjonalną organizację maratonu, która służy promocji 
naszego regionu. Na koniec Prezes ŁTC Tadeusz Dubiel 
podziękował fundatorom, sponsorom, dyr. MOSiR i dyr. MDK za 
pomoc w organizacji maratonu. Szczególne podziękowania złożył 
za pomoc  w zabezpieczeniu trasy motocyklistom Klubu HORDA 
ŁAŃCUT i jej Prezesowi Bronisławowi Turek oraz Policji. Tak 
właśnie dojechali wszyscy cali i zdrowi do mety Łańcuckiego 
Maratonu Rowerowego Granicami Powiatu. 
Kolejną imprezą organizowaną przez ŁTC będzie odbywająca się 
w dniu 23 sierpnia 2015 r. III Edycja Łańcuckiego Klasyka 
Szosowego na trasie Łańcut-Kraczkowa-Cierpisz-Albigowa-
Handzlówka-Husów-Markowa-Wysoka-Sonina- Łańcut. 
Zaplanowane zostały premie górskie na wzniesieniu Magdalenka 
349.5 m npm w Cierpiszu oraz na wzniesieniu Patria 434 m npm 
w Husowie. Trasa wyścigu jest bardzo wymagająca ale 
rekompensuje za to pięknymi widokami, dlatego też z roku na rok 
przyjeżdża się ścigać coraz więcej kolarzy amatorów .
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!!

                                                                              Tadeusz Dubiel



Fot. arch.
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