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Wdzięczność to szczęście, które uskrzydla i pomnaża dobro

Drogi Czytelniku,

pragnę przedstawić Ci publikację, dokumentującą najnowszą historię powiatu łańcuckiego. 
Jestem wdzięczny Bogu i ludziom, z którymi dane mi było współpracować na rzecz rozwoju 
powiatu w latach 1998–2019.

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń w symbolicznym momencie przecięcia wstęgi w dniu 21 września 
2019 r. podczas otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego 
w Powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie.

W uroczystości otwarcia największej inwestycji w historii powiatu wzięli udział m.in. Posłowie na 
Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Krystyna Wróblewska, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman i Prezes 
Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Łukasz Wais.

Fot. www.lancut.gada.pl
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Łańcut jako ośrodek 
administracyjny  

w przeszłości

1
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Mapa administracyjna z miejscowościami dawnego Powiatu Łańcuckiego sprzed 1914 roku ze zbiorów 
Jana Kielara.  
Warto zauważyć, że część miejscowości ma niemieckie nazwy i ówczesny powiat graniczył z Królestwem 
Polskim (zabór rosyjski). Prawdopodobnie przerwana linia na mapie od dworca kolejowego w Łańcucie 
w kierunku dworca kolejowego w Leżajsku, to projektowana kolej żelazna, która to inwestycja nie została 
zrealizowana.
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W spółczesny powiat, który powstał 
w wyniku reformy administracyj-
nej kraju w 1998 r., jest jednostką 

samorządu terytorialnego średniego szczebla. 
W przeszłości, podczas zaboru austriackiego, 
w II Rzeczypospolitej czy w okresie PRL, był 
organem administracji państwowej w terenie.

1.1.  Pod zaborem austriackim 

W latach 1855–1867 Galicja podzielona była 
na 17 urzędów obwodowych (Kreishauptmann-
schaft) i 176 urzędów powiatowych (Bezirksamt). 
Likwidację urzędów obwodowych ogłoszono 
już w 1865 r., a dwa lata później wprowadzony 
został nowy podział administracyjny – na 74 po-
wiaty. Wówczas dotychczasowa nazwa „urzędu 
powiatowego” kierowanego przez „naczelnika 
powiatowego” (Bezirksvorsteher) została zastą-
piona „starostwem” (Bezirkshauptmannschaft), 
którym kierował starosta (Bezirkshauptmann)1. 
Powstały w styczniu 1867 r. powiat łańcucki 
obejmował 105 miejscowości, a na jego terenie 
funkcjonowały trzy sądy powiatowe: w Łańcucie, 
Leżajsku i Przeworsku2.

Powiatom politycznym, które stanowiły część 
administracji państwowej, odpowiadały powiaty 
autonomiczne (samorządne). Te drugie rządzo-
ne były przez rady i wydziały powiatowe. Człon-
kowie rady byli wybierani przez mieszkańców, 
a wydział powoływała rada. Na czele wydziału 
stał marszałek powiatowy, którego nominację 
na stanowisko ostatecznie zatwierdzał cesarz3. 
W radzie powiatowej zasiadało 26 członków 

wybieranych w ramach czterech grup: więk-
szych posiadaczy ziemskich, najwyżej opodat-
kowanych w kategorii przemysłu i handlu, gmin 
miejskich oraz gmin wiejskich. Nie w każdym 
powiecie istniały wszystkie wymienione gru-
py. W powiecie łańcuckim nie istniała grupa 
przedstawicieli osób najwyżej opodatkowanych 
w przemyśle i handlu. Skład Wydziału Powiato-
wego tworzył prezes, zastępca prezesa i pięciu 
członków, z których każdy miał swojego zastępcę. 
Kadencja rady trwała trzy lata4.

Z biegiem lat tworzono w Galicji nowe po-
wiaty polityczne, przeważnie jednak nie szło 
za tym powstawanie nowych powiatów auto-
nomicznych5. Mamy taki przykład również 
w dziejach c. k. powiatu łańcuckiego. W 1899 r. 
z części miejscowości powiatu łańcuckiego został 
utworzony polityczny powiat przeworski, który 
obejmował dotychczasowy okręg Sądu Powia-
towego Przeworskiego. Nie wydzielono wów-
czas odrębnego powiatu autonomicznego, ale 
Przeworsk nadal podlegał Radzie i Wydziałowi 
Powiatowemu w Łańcucie. Jak już wspomniano, 
utworzenie nowego powiatu nastąpiło kosztem 
powiatu łańcuckiego6. O ile jeszcze w 1895 r. 
obejmował on 108 miejscowości z niespełna 
130 tys. mieszkańców, to po oddzieleniu się po-
wiatu przeworskiego pozostało 65 miejscowości 
i 92 tys. mieszkańców.

Prezesami (marszałkami) powiatowymi wybie-
rano najczęściej przedstawicieli grupy wielkich 
posiadaczy ziemskich. Stanowisko to pełnili 
w powiecie łańcuckim m.in.: Szczęsny Jawor-
nicki, Władysław Bzowski i Roman hr. Potocki.
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Długoletnim wiceprezesem (wicemarszałkiem) 
łańcuckiego Wydziału Powiatowego był Bole-
sław Żardecki (*1853, †1924). Warto poświęcić 
więcej miejsca tej niezwykle zasłużonej dla ziemi 
łańcuckiej postaci. 

Bolesław Żardecki urodził się 1 sierpnia 1853 r. 
w Wiszniowie koło Rohatyna. Jego ojciec Piotr 
(1803–1881), który wziął udział w powstaniu 
listopadowym (m.in. walczył w bitwie pod Stocz-
kiem i uczestniczył w wyprawie wołyńskiej gen. 
J. Dwernickiego) oraz wydarzeniach Wiosny 
Ludów, wychował syna w duchu patriotycznym. 
Bolesław Żardecki ukończył w 1873 r. wyższe 
studium ekonomiczno-finansowe Akademii 
Technicznej we Lwowie i następnie podjął pracę 
w tamtejszym Banku Krajowym. W 1879 r. osiadł 
w Łańcucie, gdzie początkowo pracował jako ka-
sjer w miejscowym Towarzystwie Zaliczkowym. 
Wkrótce jednak został naczelnym dyrektorem tej 
instytucji. Szybko dał się poznać jako aktywny 
działacz społeczny i sprawny organizator wielu 
inicjatyw w mieście oraz całym regionie. 
W latach 80. XIX w. wszedł do łańcuckiej Rady 

Powiatowej i niebawem został zastępcą jej prezesa 
(marszałka). Tę ostatnią funkcję sprawował aż do 
I wojny światowej. W tym czasie Bolesław Żar-
decki walnie przyczynił się do rozwoju oświaty 
na ziemi łańcuckiej. Z jego inicjatywy w 1890 r. 
w Łańcucie utworzono szkołę tkacką. Za sprawą 
Żardeckiego w Rakszawie powstała manufaktu-
ra tkacka, przy której zorganizowano placówkę 
edukacyjną. Natomiast w 1893 r. rozpoczęła tam 
działalność Krajowa Szkoła Sukiennicza. Również 
łańcuckie gimnazjum rozpoczęło działalność 
w 1907 r. dzięki staraniom wicemarszałka powiatu. 
Bolesław Żardecki przyczynił się także do powsta-
nia szkoły gospodarstwa wiejskiego dla kobiet, 
która początkowo mieściła się w Gorliczynie, 
a następnie została przeniesiona do Albigowej.
W 1889 r. Żardecki został wybrany z okręgu 

Łańcut posłem VI kadencji Sejmu Krajowego 
Galicji w ramach IV kurii obejmującej mniejsze 
miasta i gminy miejskie. Funkcję poselską spra-
wował nieprzerwanie aż do 1914 r., gdy prace 
X kadencji Sejmu przerwał wybuch I wojny świa-
towej. Żardecki związał się z ruchem ludowym. 
W swoich działaniach współpracował nierzadko 

z lokalnymi działaczami chłopskimi, m.in.: Fran-
ciszkiem Magrysiem z Handzlówki. Bolesław 
Żardecki pełnił również funkcję prezesa Zarządu 
Powiatowego Kółek Rolniczych. W 1907 r. został 
członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, był 
też członkiem Rady Naczelnej ówczesnego PSL. 
M. Lorenc w swoim opracowaniu o ruchu ludo-
wym na ziemi łańcuckiej tak charakteryzowała 
wicemarszałka powiatowego: Ugodowy charakter 
Bolesława Żardeckiego, przygotowanie zawodo-
we, szacunek dla interesantów czy rozmówców 
ułatwiały mu kontakty z działaczami różnych 
chłopskich towarzystw7.

Bolesław Żardecki zapisał się dobrze zarówno 
w pamięci sobie współczesnych, jak i potomnych. 
W uznaniu swoich zasług otrzymał honorowe 
obywatelstwo Łańcuta (1893) i Leżajska (1895). 
Imię Bolesława Żardeckiego nosi Zespół Szkół 
Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie, która 
to placówka kultywuje tradycję szkoły włókien-

Bolesław Żardecki. 
Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie
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niczej powstałej z inicjatywy łańcuckiego posła 
i wicemarszałka powiatowego. Żardecki został 
również upamiętniony nazwaniem jednej z ulic 
w Łańcucie. Jego grobowiec na miejscowym 
cmentarzu przyciąga wzrok umieszczoną na nim 
okazałą rzeźbą „Pielgrzyma” autorstwa rzeźbia-
rza Władysława Glaca (1895–1943)8.

Starosta jako kierownik swojego urzędu repre-
zentował władzę państwową w powiecie, dbał 
o wprowadzanie ustaw i rozporządzeń. To on 
nadzorował przeprowadzanie wyborów do Sej-
mu Krajowego we Lwowie oraz Izby Poselskiej 
austriackiej Rady Państwa. Starosta odpowiadał 
za bezpieczeństwo i porządek publiczny9.
Pierwszym starostą łańcuckim w okresie auto-

nomii galicyjskiej został mianowany Franciszek 
Szediwy (*?, †1909), (w austriackich szematy-
zmach nazwisko zapisywano jako „Schedivy”). 
Pełnił tę funkcję w latach 1867–1886. Pochodził 
z czeskiej rodziny, która przeniosła się do Galicji. 
Ojciec przyszłego starosty łańcuckiego był leka-
rzem w Pradze, a jego brat Edward (1827–1897), 
jako ksiądz rzymskokatolicki, został kanonikiem 
przemyskim. Córka starosty – Zofia Szediwy 
(1854–1938) – była założycielką czytelni dla 
dzieci i młodzieży w Łańcucie. Zgromadzone 
przez siebie książki przekazała następnie do 
miejscowej szkoły powszechnej, gdzie społecznie 
pełniła funkcję bibliotekarki10.
W numerze 72 „Tygodnika Rzeszowskiego” 

z 1886 r., w notatce datowanej na 9.11.1886 r., 
anonimowy korespondent następującymi słowa-
mi opisał sytuację w mieście w związku z zakoń-
czeniem służby starosty Franciszka Szediwego: 
Le roi estmort, vive le roi! Przeniesienie w stan 
spoczynku p. starosty Szediwego było dla nas 
prawdziwą lecz zarazem przykrą niespodzianką. 
Wprawdzie p. Szediwy nosił się z myślą ustąpienia 
z urzędowania, sądziliśmy jednak, że to nastąpi 
nie teraz, lecz za rok lub dwa. Wieść więc o spen-
syonowaniu go przejęła nas wszystkich żalem, a to 
témwięcéj, że p. Szediwy to łańcuczanin z krwi 
i kości, ojciec jego bowiem był lekarzem nad-
wornym u hr. Potockiego; znał przeto doskonale 
wszystkich mieszkańców powiatu, wiedział, co nas 
boli i starał się, o ile to było w jego mocy, o dobro 

nasze, był [wobec] rządu [tłómaczem] potrzeb 
naszych, oszczędzał i bronił nas.
Nowy starosta p. Kleeberg, o którym, mówiąc na-

wiasem, słyszeliśmy bardzo korzystnie, jeszcze nie 
urzęduje; przyjeżdżał tu dla rozpatrzenia się, lecz 
nie wiemy, kiedy przybędzie, bo nie może dostać 
mieszkania. W tym względzie jest taka trudność 
w Łańcucie, że nawet dwóch pokoi w jednym 
domu wynająć nie można. Dziwna rzecz, że nie 
znajdzie się jaki człowiek z kapitałem, [któryby] 
wybudował choćby i kilka domów, a opłaciłoby 
mu się niezawodnie, bo nawet z lichwą.
Tymczasowym kierownikiem starostwa jest p. ko-

misarz Kwiatkowski. Jest on bardzo czynny i ener-
giczny, a w tym krótkim czasie swego urzędowania 
zrobił już wiele dobrego; szczególniéj widoczném 
to jest w stosunkach budowniczo-sanitarnych na-
szego miasta. Wiele mu téż ułatwia i dopomaga 
chętny burmistrz p. Cetnarski, który doskonale 
pojmuje ważność swego stanowiska, a działalność 
jego w uporządkowaniu miasta wpada w oczy na 
każdym kroku. Korzystają oni z siły nadanéj im 
świeżemi okólnikami Namiestnictwa pod groźbą 
cholery w Węgrzech i usuwają wszelkie usterki 
zdrowotne, co łatwo im przychodzi przy pomocy 
zdolnych i pełnych dobrych chęci pp. lekarzy Dra 
Bielańskiego i Dra Fleszara11.

Pieczęć starosty z okresu galicyjskiego.  
Dokument ze zbiorów Ł. Bajdy
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Starosta Juliusz Kleeberg (*?, †?), w przeci-
wieństwie do swojego poprzednika nie zagrzał 
długo miejsca w Łańcucie. Już w 1888 r. został 
przeniesiony na c. k. starostwo w Bochni. Prze-
niesienie dotychczasowego starosty związane 
było z oporem mieszkańców części wsi powia-
tu łańcuckiego przeciwko nowelizacji ustawy 
drogowej w 1887 r. Nowe prawo nakładało na 
rodziny chłopskie obowiązek dwudniowego 
odrobku przy budowie dróg oraz zobowiązywało 
do uiszczenia świadczeń finansowych. Wprowa-
dzenie nowych obciążeń zbiegło się z trudną sy-
tuacją w powiecie po wielkiej powodzi z czerwca 
1885 r., której konsekwencje były odczuwane 
przez kilka lat. Mieszkańcy części powiatu wi-
dzieli w ustawie próbę wprowadzenia nowej 
pańszczyzny. Z największym oporem krzyw-
dząca ustawa spotkała się w Grodzisku Górnym, 
Giedlarowej, Wierzawicach, Siedleczce, Kosinie 
i Markowej. Starosta Kleeberg celem uspokojenia 
sytuacji sprowadził wojsko i żandarmerię. Na 
zbuntowanych chłopów nałożono wysokie kary 
pieniężne. Część najaktywniejszych uczestników 
oporu aresztowano12.
Następcą Juliusza Kleeberga został Juliusz 

Prokopczyc (*?, †?), (starosta łańcucki w la-
tach 1888–1892), Rusin z pochodzenia, który 
wcześniej był starostą gorlickim. Po zakończeniu 
pracy w Łańcucie, został przeniesiony na to samo 
stanowisko do Stanisławowa.
Kolejnym zwierzchnikiem powiatu łańcuckiego 

został Władysław Marynowski (*?, †?), (starosta 
łańcucki w latach 1893–1902). 

Następcą Władysława Marynowskiego został 
Romuald Stanisław Noël (*1865, †?), syn wła-
ściciela dóbr w Utrynowie Górnym koło Stani-
sławowa. Przed nominacją na starostę łańcuc-
kiego pracował już w tutejszym starostwie jako 
urzędnik13. Romuald Stanisław Noël był jednym 
z założycieli łańcuckiego „Sokoła”. Wspierał tak-
że budowę siedziby tej organizacji w mieście. 
W okresie gdy był starostą, w Łańcucie wybudo-
wano m.in. nowe koszary i budynek starostwa. 
W 1897 r. urodził się w mieście syn przyszłego 
starosty Bronisław (†1979). Brał udział w I woj-
nie światowej, a w listopadzie 1918 r. rozpoczął 
służbę w Wojsku Polskim. W II Rzeczypospolitej 

kontynuował służbę jako zawodowy wojsko-
wy. We wrześniu 1939 r. mianowano go szefem 
Oddziału II Sztabu Armii „Karpaty”. Następ-
nie przez Rumunię przedostał się na Zachód. 
W 1942 r. został szefem sztabu 1 Dywizji Pan-
cernej gen. Stanisława Maczka. Po wojnie pozo-
stał na emigracji. W 1964 r. otrzymał awans na 
stopień generała brygady z rąk gen. Władysława 
Andersa. Syn starosty Noëla był – jak określił 
J. Wojnarski – jedynym generałem brygady ja-
kiego wydał Łańcut14.

Prawdopodobnie w 1907 r. starostą łańcuckim 
mianowano przybyłego z Drohobycza Zdzisława 
Adama Arpada Wawrauscha (*1865, †1932)15. 
Jeszcze jako praktykant konceptowy skarbu 
otrzymał 23 grudnia 1891 r. na Uniwersytecie 
Lwowskim stopień doktora praw16. Zdzisław 
Wawrausch prawdopodobnie miał czeskie korze-
nie. Pracował jako urzędnik w ordynacji łańcuc-
kiej i wówczas poślubił Helenę ze Schnaiderów. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został 
wicewojewodą krakowskim, a następnie przez 
krótki czas był prezydentem Krakowa. Zmarł 
w 1932 r. w tym mieście i został pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim17. Zdzisław Wawrausch 
jako starosta łańcucki razem z ministrem do 
spraw Galicji Władysławem Dulębą, Stanisławem 
Głąbińskim – prezesem Koła Polskiego, Ignacym 
Dembowskim – wiceprezydentem Rady Szkolnej 
Krajowej oraz posłami do Rady Państwa Janem 
Stapińskim i Jachowiczem, otrzymał obywatel-
stwo honorowe, o czym donosiła krakowska 

„Nowa Reforma” z września 1910 r.18 
Przez krótki okres, w latach 1911–1912, funkcję 

starosty łańcuckiego pełnił Kazimierz Poho-
recki (*?, †?).

Dr Adam Bal (*1867, †1927), był starostą łań-
cuckim w latach 1912–1918. Wywodził się ze 
znanej rodziny szlacheckiej z ziemi sanockiej. 
Warto wspomnieć o tej postaci kilka słów więcej. 

Urodził się w 1867 r. w rodzinnym majątku 
w Nowosiółkach koło Baligrodu. Szkołę średnią 
i studia ukończył w Krakowie. Jako doktor praw 
w 1892 r. rozpoczął służbę w administracji rzą-
dowej. Pracował początkowo w namiestnictwie 
galicyjskim oraz starostwach w Jaśle, Krośnie 
i Lesku. W 1911 r. został starostą leskim, a rok 
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później łańcuckim. Na tym ostatnim stanowisku 
pozostał aż do końca I wojny światowej. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości podjął pracę 
w Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Następnie 
został mianowany starostą krakowskim. Zmarł 
w 1927 r. Jego nekrolog w krakowskim „Czasie” 
kończył się słowami: Urzędnik doświadczony, 
człowiek prawy, a uprzejmy i uczynny w urzę-
dowaniu i w stosunkach osobistych, pozostawia 
ś.p. Adam Bal najlepsze wspomnienie u swoich 
kolegów, przyjaciół i znajomych19.
Na okres sprawowania urzędu przez Adama 

Bala przypadła I wojna światowa i przejściowa 
okupacja ziemi łańcuckiej przez wojska rosyjskie 
(jesień 1914 – wiosna 1915). Władze austriackie 
wycofały się z miasta, a okupanci wprowadzili 
własną. Stanisław Cetnarski wspominał o rosyj-
skim naczelniku powiatu o nazwisku Zabugin, 
który razem ze swoim zastępcą Kulickim – od-
powiedzialnym za sprawy policyjne – dobrze się 
w pamięci Łańcuta zapisali20. Wraz z wyparciem 
Rosjan przez wojska państw centralnych, do 
miasta powróciły austriackie władze cywilne 
z Adamem Balem na czele. Stanisław Cetnarski, 
ówczesny burmistrz Łańcuta, charakteryzuje sta-
rostę jako wzorowego urzędnika, choć wspomina 
również, że był on posądzany o zbyt austriackie 
przekonania. U progu niepodległości starosta Bal 
ustępuje ze stanowiska, a jak napisał wspomnia-
ny już S. Cetnarski: W jego miejsce powołuje spo-
łeczeństwo na starostę dr Spiesa, dotychczasowego 
komisarza starostwa, który bezzwłocznie obej-
muje urzędowanie, kontynuując je przy pomocy 
dotychczasowych urzędników21. Sam starosta 
Spiss tak wspominał po latach to wydarzenie: 
Niezapomnianą dla mnie zawsze będzie chwila, 
pełna najgłębszych przeżyć, gdy w listopadzie 
1918 w Łańcucie, w sali Sokoła na zgromadzeniu 
kilku tysięcy ludzi, zebranych z całego powiatu, 
polecono mnie prowadzić kierownictwo starostwa, 
poczem my wszyscy urzędnicy składaliśmy wobec 
tego zgromadzenia przysięgę na wierność Polsce 
i ścisłe wykonywanie obowiązków urzędowych 
wobec narodu polskiego22. Wraz z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości rozpoczyna się nowy 
rozdział w dziejach powiatu łańcuckiego.

1.2.  Okres II Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwszym starostą łańcuckim w latach 
1918–1919, w odrodzonej Polsce, został Tade-
usz Ludwik Spiss (*1882 Sokal, †18.06.1954 
Kraków23). Jego ojciec (inspektor szkolny) 
i stryj brali udział w powstaniu styczniowym 
w oddziałach Jeziorańskiego. Młodość spędził 
w Krakowie, gdzie ukończył gimnazjum i studia 
wyższe. Służbę publiczną Spiss rozpoczął od 
pracy w namiestnictwie we Lwowie w latach 
1904–1907. Następnie pracował w starostwie 
w Tarnobrzegu, a w 1911 r. wyjechał do Salzbur-
ga celem doskonalenia się w języku niemieckim 
i zapoznaniu się z tamtejszym sposobem pro-
wadzenia administracji. Następnie powrócił 
do służby w namiestnictwie. Wojna zastała 
Tadeusza Spissa, gdy pracował w starostwie 
w Chrzanowie. Tutaj w 1917 r. został uwięziony 
przez Austriaków na podstawie anonimowych 
donosów o rzekomą działalność antywojsko-
wą. Po uwolnieniu przywrócono go do służby. 
Władze wojskowe nakazały jednak, aby został 
przeniesiony do jednego ze starostw na wschód 
od Tarnowa. Wówczas trafił do Łańcuta. Po-
czątkowo pełnił funkcję komisarza starostwa. 
Pod koniec 1918 r. Spiss został komisarzem 
likwidacyjnym powiatu łańcuckiego z ramie-
nia Polskiej Komisji Likwidacyjnej, po tym jak 
z tego stanowiska ustąpił poseł Jachowicz24. 
Mimo olbrzymich zasług położonych dla nor-
malizacji sytuacji w powiecie, starosta Spiss 
już w grudniu 1919 r. został przeniesiony na 
stanowisko starosty brzeskiego25. Tadeusz Lu-
dwik Spiss w 1936 r. wydał bardzo interesujące 
wspomnienia, które przekazują wiele istotnych 
faktów z okresu odradzania się państwowości 
polskiej na ziemi łańcuckiej26.
W 1920 r. powiat łańcucki znalazł się w gra-

nicach utworzonego wówczas województwa 
lwowskiego. Zasady funkcjonowania admi-
nistracji ogólnej w kraju zostały uregulowane 
i ujednolicone rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928 r. Zgod-
nie z owym aktem prawnym na czele powiatu 
w przedwojennej Polsce stał starosta miano-
wany przez Ministra Spraw Wewnętrznych27. 
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Powiat łańcucki w 1921 r. obejmował dwa miasta 
i 64 gminy jednowioskowe28. Spis powszechny 
z 1921 r. wykazał 89 142 mieszkańców w powie-
cie łańcuckim. Spośród nich 87,4% stanowiły 
osoby wyznania rzymskokatolickiego, 7,23% 
wyznawcy judaizmu, a 5,17% grekokatolicy. 
Warto zaznaczyć, że materiały sporządzone na 
podstawie wspomnianego spisu podają, że 91% 
mieszkańców powiatu łańcuckiego w 1921 r. 
zadeklarowało narodowość polską29.
Początkowo w odrodzonej Polsce obowiązywa-

ły odziedziczone po zaborcach systemy prawne 
i struktury organizacyjne administracji państwo-
wej. Tak jak sam kierujący urzędem był wcze-
śniej austriackim urzędnikiem państwowym, tak 
i powiat łańcucki stanowił kontynuację swojego 
odpowiednika z czasów zaborczych.

Władze powiatowe w sali obrad z godłem państwowym, które obowiązywało w latach 1919–1927 oraz z wize-
runkami Ignacego Mościckiego prezydenta RP, który urząd ten sprawował od 4 czerwca 1926 r. do 30 wrze-
śnia 1939 r., i marszałka Józefa Piłsudskiego premiera Polski w latach 1926–1928, a także mapą dużego 
powiatu łańcuckiego. Centralnie siedzą przed kartą papieru Tadeusz Łodziński – starosta łańcucki w latach 
1922–1929, po jego prawej stronie ks. prałat Walenty Mazanek – proboszcz parafii farnej w Łańcucie  
w latach 1915–1935, po lewej Alfred III hr. Potocki – czwarty i ostatni ordynat łańcucki w latach 1915–1939. 
Antoni Kisała wójt Handzlówki w latach 1928–1932 (siedzi pierwszy z prawej), Jan Rzepka wójt Białobrze-
gów w latach 1920–1928 i członek Rady Powiatowej w Łańcucie w latach 1928–1932 (siedzi pierwszy z lewej).  
Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Pieczęć Starostwa w Łańcucie z 1924 r.  
Dokument ze zbiorów Ł. Bajdy
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W latach 1922–1929 jako starosta łańcucki 
wymieniany jest Tadeusz Łodziński (*?, †?). 
W okresie jego urzędowania tak dziennik „Pol-
ska Zbrojna” opisywał pracę tego urzędnika: 
Inicjatorem wszystkich niemal akcyj społecznych 
jest starosta, a cała praca w tych polega prawie 
że wyłącznie na nim. Starosta poza całym szere-
giem prac społecznych, jak ufundowanie sztan-
daru 10 pułku strzelców konnych w Łańcucie, 
ufundowanie z powiatu 2 cegiełek na odbudowę 
Wawelu, zbiórka na pomnik Adama Mickiewicza 
w Wilnie, na którą zebrał i przesłał około 900 zł., 
zorganizował w powiecie Komitet Czerwonego 
Krzyża, powiatowy komitet przyjaciół akademika, 
komitet święta sadzenia drzewek, komitet pomocy 
dzieciom, komitet L O. P. P., liczący tu obecnie 
315 członków, który regularnie poważne kwoty 
odsyła wojewódzkiemu komitetowi we Lwowie, 
komitet walki z gruźlicą (…), komitet wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego, który 
liczy w powiecie 38 organizacyj i według zdania 
sfer wojskowych należy do najbardziej ruchliwych 
i pracujących na terenie D. O. K. X. Za jego inicja-
tywą powstanie w najbliższym czasie elektrownia 
miejska w Leżajsku jak i most betonowo-żelazny 
na Sanie, pomiędzy Starem Miastem a Kuryłów-
ką. Starosta przeciążony już i tak pracą biurową 

– pracuje prawie, że w każdej dziedzinie życia 
powiatu – starając się o podniesienie i rozwój jego 
tak pod względem ekonomicznym, gospodarczym, 
oświatowym, jak i społecznym30.

Leonard Otto Chrzanowski (*6.11.1890 Brze-
żany, †25.11.1991 Kraków) był starostą łańcuc-
kim w latach 1929–193331. Ukończył prawo na 
Uniwersytecie Lwowskim. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości podjął pracę w służbie 
publicznej m.in. we Lwowie, w Krośnie, Sokalu. 
W 1927 r. uzyskał nominację na urząd starosty 
w Rawie Ruskiej. W Łańcucie spędził cztery lata. 
W 1934 r. mianowano go komisarycznym prezy-
dentem Przemyśla. Rok później wybrany został 
na to stanowisko przez Radę Miejską. Urząd 
prezydenta Przemyśla pełnił aż do wybuchu 
II wojny światowej. Po II wojnie światowej, do 
swojej śmierci, mieszkał w Krakowie, pochowany 
na Cmentarzu Rakowickim32.

W 1931 r. władze państwowe nosiły się z zamia-
rem likwidacji powiatu łańcuckiego. Jak donosił 
krakowski „Czas” w sierpniu tegoż roku: Oby-
watelstwo powiatu łańcuckiego wdrożyło ener-
giczną akcję ratunkową przeciw grożącemu mu 
niebezpieczeństwu zwinięcia starostwa, które od 
przeszło stu lat ma swoją siedzibę w tem mieście33. 
Korespondent gazety przesadził, gdyż tradycja 
powiatu łańcuckiego sięgająca połowy XIX w. nie 
przekroczyła wówczas jeszcze stu lat trwania, ale 
rzeczywiście mieszkańcy włączyli się w obronę 
swojej jednostki administracyjnej. Jak podaje 
E. Szal, apelowano wówczas nie tylko do władz 
wojewódzkich, ale pisma w sprawie zachowania 
powiatu łańcuckiego kierowano również do mi-
nistrów, władz wojskowych, a nawet do prezy-
denta i marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatywę 
poparł też Alfred hr. Potocki, który osobiście 
interweniował u premiera Walerego Sławka. Na-
tomiast cztery lata później, 18 września 1935 r. 
powołano Towarzystwo Przyjaciół Powiatu Łań-
cuckiego. W gronie członków – założycieli tej 
organizacji byli m.in.: Alfred hr. Potocki, poseł 
Wincenty Inglot, starosta Stanisław Bogusławski 
i jego zastępca Józef Bauer. Przewodniczącym 
towarzystwa został ks. prałat A. Dożyński. Celem 
powołanej organizacji miała być aktywizacja 
gospodarcza i kulturalna zmierzająca do umoc-
nienia powiatu łańcuckiego34.

Stanisław Robert Bogusławski (*21.06.1882 
Dąbrowa, †1.02.1958 Warszawa). W młodości 
był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej 
(1903–1907), za co był więziony. Wziął udział 
w I wojnie światowej w szeregach armii rosyjskiej. 
W latach 1917–1918 organizował i dowodził 
Legionem Polskim w Finlandii. Od 1918 do 
1921 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie walczył 
m.in. z Ukraińcami. Następnie dwa lata praco-
wał w polskich placówkach za granicą. W latach 
1924–1927 był urzędnikiem ministerstwa skarbu. 
Następnie przez dwa lata kierował oddziałem po-
litycznym Urzędu Wojewódzkiego Wołyńskiego. 
Starosta w Równem (1929–1933), starosta po-
wiatowy w Łucku (1933) i z tej placówki trafił 
na to samo stanowisko do Łańcuta (1933–1937). 
W 1937 r. przeszedł do Zarządu Komisarycznego 
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Warszawy35. W latach 1945–1946 był starostą 
w Sieradzu36.

Ostatnim starostą łańcuckim w okresie mię-
dzywojennym od 18 kwietnia 1938 do września 
1939 r. był mianowany Mieczysław Stoszko 
(*21.03.1895 Gwoździec, †26.11.1946 Edynburg). 
W latach 1931–1935 wicestarosta Wołkowysku, 
w latach 1935–1937 kierownik Oddziału Admi-
nistracyjno-Prawnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku37. Pierwszą czynnością, jakiej 
dokonał starosta na nowej placówce, było ude-
korowanie kilku osób z powiatu łańcuckiego 
Krzyżami Zasługi na uroczystości z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Złotym 
Krzyżem Zasługi został odznaczony Alfred hr. 
Potocki. Natomiast Srebrne Krzyże Zasługi przy-
padły Stanisławie Fleszarowej, Janowi Witkowi 
i Karolowi Jachowiczowi38. Przeżył 51 lat, zmarł 
na emigracji w Edynburgu39.

1.3. Pod okupacją niemiecką  
i okres utrwalania władzy ludowej

W okresie okupacji niemieckiej Łańcut podle-
gał powiatowi jarosławskiemu (Kreishauptmann-
schaft Jaroslau), którego zwierzchnikiem był 
m.in. niemiecki prawnik dr Georg Eisenlohr40.
Jednocześnie na terenie okupowanego kraju 

funkcjonowały tajne, cywilne struktury Polskie-
go Państwa Podziemnego. Na czele Delegatury 
Rządu RP na Kraj stał Delegat Główny, który 
jednocześnie był wicepremierem. Podlegali mu 
delegaci okręgowi będący wojewodami pod-
ziemnej administracji rządowej oraz delega-
ci powiatowi, czyli konspiracyjni starostowie. 
W 1941 r. ustanowiono Okręgową Delegaturę 
Rządu w Krakowie, która obejmowała większość 
przedwojennego województwa krakowskiego 
i część województwa lwowskiego. Na jej terenie 
znalazł się powiat łańcucki41.

Stanisław Władyka ps. „Zawisza” (*7.05.1892 
Krzemienica, †24.10.1973 Łańcut), prawnik, 
wicestarosta w Radzyniu Podlaskim, Janowie 
Lubelskim, Węgrowie (listopad 1935 – wrzesień 
1939). Pełnił funkcję konspiracyjnego starosty 
łańcuckiego – Powiatowego Delegata Rządu 
w Łańcucie (1943–1944?). Po wycofaniu się 

końcem lipca 1944 r. oddziałów niemieckich 
z powiatu łańcuckiego został z nadania władzy 
ludowej starostą łańcuckim (od 7 sierpnia 1945 
do 17 kwietnia 1947)42. Następnie przeniesio-
ny do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 
gdzie przez rok pracował na stanowisku radcy. 
Po zwolnieniu ze służby państwowej pracował 
w spółdzielczości, Rejonie Lasów Państwowych 
w Łańcucie (1951–1958), skąd odszedł na emery-
turę. Wcześniej jako żołnierz walczył na frontach 
I wojny światowej (1914–1915), ranny dostał 
się do rosyjskiej niewoli, z której wrócił w li-
stopadzie 1917 r. Od sierpnia 1920 do wiosny 
1921 r. jako ochotnik Wojska Polskiego walczył 
z bolszewikami. W okresie okupacji niemiec-
kiej ustalał formy oporu wobec hitlerowców, 
był organizatorem tajnych struktur Stronnictwa 
Ludowego „ROCH”, Przewodniczył Komisji Ad-
ministracyjno-Samorządowej w powiecie łań-
cuckim, organizował struktury konspiracyjnej 
administracji, tajnego nauczania czy czytelnictwa 

Stanisław Władyka – starosta łańcucki  
(7 sierpnia 1945 – 17 kwietnia 1947).  
Fot. arch. Muzeum-Zamku w Łańcucie
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zakazanej literatury. A. Radymski pisze o nim: 
Odtąd wszelkie akty sabotażu i akcje zbrojne były 
uzgadniane z „Zawiszą” i przez niego akceptowane. 
Akcje wykonywane przez nasz oddział odznaczały 
się dobrym przygotowaniem i precyzyjnym wy-
konaniem oraz w czym duża zasługa „Zawiszy”, 
nie sprowadzały represji na ludność. Przeciwnie 
podnosiły ducha w mieszkańcach wsi i budziły 
wiarę, że jeszcze Polska nie zginęła43.

Podział administracyjny wprowadzony przez 
Niemców został zniesiony Dekretem PKWN 
o trybie powołania władz administracji ogólnej 
wydanym w dniu 21 sierpnia 1944 r. Ten sam akt 
prawny głosił, że starostwa powiatowe kierowane 
są przez starostów, których mianuje i odwołuje 
kierownik Resortu Administracji Publicznej. Mia-
nowanie następowało na wniosek wojewody przy 
opinii udzielanej przez Powiatową Radę Narodo-
wą. Starosta z urzędu wchodził w skład tejże rady44. 
W pierwszych latach powojennych utrzymano 
w Polsce część ustawodawstwa administracyjnego 
i samorządowego sprzed 1939 r. Jednakże już 
w 1944 r. dodano do instytucji wywodzących się 
z okresu międzywojennego nowy element – rady 
narodowe, które były rozwiązaniem przejętym 
z ZSRR. Szczegółowe zasady funkcjonowania rad 
narodowych regulowała ustawa z dnia 11 wrze-
śnia 1944 r.45 Rady do 1963 r. wybierane były na 
trzyletnie kadencje, w późniejszym okresie na 
cztery lata. Uchwalały terenowe plany gospodar-
cze i budżety ściśle związane z polityką ogólno-
państwową. Jednocześnie w sferze ich działalności 
znajdowały się sprawy społeczne i kulturalne. 
Organami zarządzającymi radami narodowymi 
były wybierane przez nie prezydia46. 
Zbigniew Trześniowski w jednym ze swoich 

opracowań wymienia w sumie trzech Przewod-
niczących Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Łańcucie. Pierwszym z nich był praw-
dopodobnie Jan Gazdowicz (*?, †?), (od 1950 r. 
do ?). Następnie w latach 1954–1971 funkcję 
tę pełnił Edward Dul (*?, †1971) aż do swojej 
śmierci 17 sierpnia 1971 r. Wspomniany prze-
wodniczący PPRN był wielokrotnie odznaczany 
m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Jego następcą został Stanisław Boroń 

(*26.04.1922 Chodaczów, † 19.06.2002 Leżajsk), 
który jako członek władz PZPR, przewodni-
czył Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Łańcucie w latach 1971–1973, a następnie był 
Naczelnikiem Powiatu Łańcuckiego aż do jego 
likwidacji w 1975 r. W latach 1944–1950 starosta 
był jednocześnie przewodniczącym powiatowej 
rady narodowej i przewodniczył temu kolegial-
nemu organowi wykonawczemu47.
Jako powojenny starosta łańcucki (od sierp-

nia 1944 do stycznia 1945) wymieniany jest Jan 
Sobek (*9.06.1880 Handzlówka, †25.05.1955 
Handzlówka), Poseł na Sejm RP w latach 1919–
1930 związany ze Stronnictwem Ludowym48. 

W 1945 roku urząd ten sprawował Czesław 
Pudlik-Rogóż (*?, †?), członek PPR.
W okresie 7.08.1945–17.04.1947 starostą był 

Stanisław Władyka – wspomniany już członek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jan Sobek (portret) ur. 1880, zm. 1955 w Handz-
lówce. Poseł ludowy, założyciel czytelni w Handz-
lówce w 1904 r., inicjator ruchu spółdzielczego 
mleczarskiego oraz Kas Stefczyka, starosta 
łańcucki (od sierpnia 1944 do stycznia 1945).  
Fot. arch. Muzeum-Zamku w Łańcucie
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łańcucki zamieszkiwało 65 tys. osób, a jego po-
wierzchnia wynosiła 452 km2 50.

Należy podkreślić, że od 1950 r. mieliśmy w na-
szym kraju do czynienia z recepcją rozwiązań 
stosowanych w administracji Związku Radziec-
kiego. Kierowano się przy tym zasadą jednolito-
ści władzy państwowej, traktując rady narodowe 
jako terenowe organy władzy państwowej. Co 
prawda, ustawa z 20 lipca 1983 r. przywracała 
pojęcie „samorządu terytorialnego”, ale gminy 
miejskie i wiejskie nadal pozbawione były sa-
modzielności finansowej i majątkowej. Dopiero 
reforma samorządowa w 1990 r. przywróciła 
samorząd gminny, częściowo przejmując wzorce 
z okresu międzywojennego51.
Warto zakończyć ten rozdział słowami, które 

zamieścili w 2000 r. w „Księdze Wpisów Pa-
miątkowych Starostwa Powiatowego w Łań-
cucie” ówczesny Przewodniczący Sejmiku Wo-

Kolejnym starostą został Edmund Przybylski 
(*?, †?), który urząd ten zajmował od 3.05.1947 
do 9.12.1948)49.
W 1949 r. funkcję tę pełnił Leon Rolke (*?, †?). 
W okresie od lutego do grudnia 1949 r. stano-

wisko starosty łańcuckiego zajmował Czesław 
Ćwiąkalski, pełniący obowiązki starosty łań-
cuckiego od lutego do grudnia 1949, następnie 
zastępcy starosty (1950).
W 1945 r. powiat łańcucki, który znajdował 

się już w granicach województwa rzeszowskie-
go, obejmował 895 km2, a zamieszkiwany był 
przez nieco ponad 100 tys. osób. W jego skład 
wchodziły wówczas gminy: Grodzisko Dolne, 
Giedlarowa, Kosina, Kuryłówka, Leżajsk, Łań-
cut, Łańcut miasto, Ruda Łańcucka i Żołynia. 
Z dniem 1 stycznia 1956 r. powiat uległ okrojeniu 
w związku z utworzeniem powiatu leżajskiego. 
Przed likwidacją powiatów w 1975 r. powiat 

Czesław Ćwiąkalski pełniący obowiązki staro-
sty łańcuckiego (od lutego do grudnia 1949 r.), 
zastępca starosty (1950 r.).  
Fot. arch. Muzeum-Zamku w Łańcucie

Czesław Pudlik-Rogoż (portret), prawnik, staro-
sta łańcucki (styczeń – marzec 1945 r.).  
Fot. arch. Muzeum-Zamku w Łańcucie
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Stanu z dnia 23 stycznia 1867 Dz. U. P. Nr 17a rozpo-
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10 lipca 1868, Dz. U. P. Nr 102 w mocy utrzymanego, żeby 
w Przeworsku ustanowione zostało starostwo, I żeby jego 
okręg urzędowy obejmował okrąg Sądu Powiatowego 
Przeworskiego, który w tym celu oddzielony będzie od 
teraźniejszego powiatu politycznego łańcuckiego. Staro-
stwo rzeczone rozpocząć ma urzędowanie dnia 1899 r.
7 M. Lorenc, Ludzie i zdarzenia w ruchu ludowym ziemi 

łańcuckiej w latach 1846–1976, Rzeszów 2016, s. 82.
8 O Bolesławie Żardeckim m.in. pisali: M. Lorenc, 

Ludzie i zdarzenia…, op. cit., s. 79–82; Z. Trześniowski, 
To i owo o Łańcucie. Gawędy, Rzeszów 2015, s. 237–238; 
W. S. Żardecki, Bolesław Cyprian herbu Ciołek Żardecki 
(wspomnienie), https://www.l5.pk.edu.pl/~jadzia/lancut/
Zardeckiwspomnienia.pdf [dostęp: 22.02.2018].
9 Powiat jarosławski w latach 1867–1950, oprac. 

Z. Kostka-Bieńkowska, Jarosław 2013, s. 11.
10 http://niedziela.pl/artykul/123361/nd/Lancucka-

-Silaczka [dostęp: 22.12.2018].
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K iedy pod koniec lat 60. XIX wieku Ga-
licja uzyskała autonomię w ramach 
Cesarstwa Habsburgów, w Łańcucie 

utworzono powiat. Najprawdopodobniej sie-
dzibą powstałego wtedy starostwa powiatowe-
go został budynek znajdujący się na obrzeżach 
miasta, przy istniejącym już wówczas Cesarskim 
Gościńcu (obecnie ul. Piłsudskiego nr 9). Był 
to obszerny budynek po niedawnym zajeździe 

i stacji wymiany koni dla dyliżansów poczto-
wych kursujących po wspomnianym gościńcu, 
należący do rodziny Jakuba Sauczyka i Fran-
ciszki z Friedentalów. Po 1859 r., w związku 
z wybudowaniem linii kolejowej arcyksięcia 
Karola Ludwika, kursowanie dyliżansów było 
tu już zbędne, a tym samym i budynek można 
było przeznaczyć na inny cel. I tak zapewne 
postąpiono. Wydaje się, że Starostwo Powiato-

Widok w kierunku zachodnim na ówczesną ulicę Trzeciego Maja, obecnie ulica Piłsudskiego z budynkiem 
starostwa w tle, wyd. Leopold Weiss Budapeszt 1909 r. Pocztówka ze znaczkiem pocztowym z wizerunkiem 
Cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I Habsburga ze zbiorów Jana Kielara.
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we, jako przedstawicielstwo władzy cesarskiej, 
mieściło się tutaj aż do końca I wojny światowej. 
Po jej zakończeniu nastało Starostwo Powiato-
we polskie, stanowiące wycinek władz admini-
stracyjnych niepodległego kraju. W budynku 
tym mieściła się wówczas siedziba starosty, jego 
mieszkanie oraz pomieszczenia urzędu. Wtedy 
też część gospodarczą Starostwa jako Wydział 
Powiatowy, umieszczono w sąsiednim budynku, 
obecnie znajdującym się przy ulicy Mickiewi-
cza 2. Budynek ten wybudowano na przełomie 
XIX i XX wieku dla Kasy Zaliczkowej, potem 
był użytkowany na potrzeby Banku Ziemskiego. 
Instytucje te powstały dzięki posłowi Bolesławo-
wi Żardeckiemu i innym działającym tu do lat 
20. ubiegłego stulecia działaczom społecznym. 

Wydział Powiatowy Starostwa w okresie mię-
dzywojennym zajmował się m.in. utrzymaniem 
dróg powiatowych.
W sąsiedztwie tych dwóch wspomnianych bu-

dynków, w okresie międzywojennym powstał 
jeszcze jeden, na ich zapleczu, w którym znajdo-
wała się Komenda Powiatowa Policji Państwowej 
oraz posterunek.
W czasie okupacji hitlerowskiej powiat łań-

cucki i Starostwo uległy likwidacji, a obszar ten 
włączono do starostwa okupacyjnego w Jarosła-
wiu. W tym czasie w budynku byłego Starostwa 
umieszczono urzędy podległe władzy okupanta, 
choćby Urząd Pracy, zaś w budynku Wydziału 
Powiatowego – łańcucki magistrat.

Przedstawiciele Miejskiej Kasy i wiejskich kas przed budynkiem Kasy Zaliczkowej i Oszczędności, na którym są trzy owalne 
tabliczki: Wydział Rady Powiatowej w Łańcucie, Zastępstwo Banku Krajowego w Łańcucie oraz Towarzystwo Wzajemnych 
Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie z wizerunkiem św. Floriana. Zdjęcie prawdopodobnie wykonane przed 1914 r.  
Fot. arch. Muzeum-Zamku w Łańcucie
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Po wojnie wszystkie trzy wspomniane budynki 
wróciły do gestii reaktywowanego Starostwa, 
z tym że w budynku przy ul. Mickiewicza zna-
lazła swe lokum także Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Początkiem lat 70. minione-
go wieku, kiedy przewodniczącym Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej został Stanisław 
Boroń, rozbudowano budynek po dawnej policji, 
przez nadbudowanie drugiego piętra i wstawie-
nie tzw. plomby, między ten budynek a budynek 
po dawnej Kasie Zaliczkowej. W tym czasie na 
parceli Starostwa wybudowano kolejny budynek 
od strony ul. Piłsudskiego, przyległy do pierwot-
nego budynku Starostwa (tego po Sauczykach). 

Z chwilą likwidacji powiatu w latach 70. XX w., 
trzy z tych budynków przejął przeprowadzony 
tutaj urząd miejski, czwarty zaś (ten po posterun-
ku policji) przekazano urzędowi gminy. Wtedy 
też w budynku przy ul. Mickiewicza 2, na par-
terze umieszczono Urząd Stanu Cywilnego, a na 
piętrze obok biblioteki salę posiedzeń rady miej-
skiej. W obiektach przy ul. Piłsudskiego znalazły 
się pomieszczenia dla biur urzędu i jednostek 

podległych, a także dla Komitetu Miejskiego 
PZPR. Były tu również wydziały o zasięgu re-
gionu (np. komunikacji oraz zatrudnienia). 
W 2001 r. burmistrz miasta Łańcuta wraz 

z częścią swojej administracji wyprowadził się 
do wyremontowanego budynku na Placu So-
bieskiego 18, wynajmując opuszczone lokale. 
Jednakże w wyniku tzw. komunalizacji nadal 
pozostawał właścicielem w części 80% nieru-
chomości i budynku przy ul. Piłsudskiego 9A, 
gdzie na parterze umieścił MOPS. Urząd Gminy 
natomiast pozostał w budynku, gdzie funkcjo-
nuje do chwili obecnej.

Od 1 stycznia 1999 r. kamienica przy ulicy Mic-
kiewicza 2 jest siedzibą Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie. W grudniu 2009 r. w miejsce wy-
prowadzonego przez burmistrza Urzędu Stanu 
Cywilnego przeniesiono Wydział Komunikacji 
Starostwa, zaś remont elewacji i wnętrz prze-
prowadzono w 2019 r.

Kasa Zaliczkowa i Oszczędności. Pocztówka wydana przez Leopold Weiss Budapeszt.  
Fot. arch. Muzeum-Zamku w Łańcucie
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Opracował: Robert Kochman

Obecna siedziba Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Fot. R. Kochman

Dziedziniec Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Fot. R. Kochman



Charakterystyka  
Powiatu Łańcuckiego

3
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  •  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆





31

P owiat łańcucki leży w centralnej części 
województwa podkarpackiego, ok. 17 
km od Rzeszowa – stolicy Podkarpacia, 

granicząc z powiatami rzeszowskim (od zachodu 
i południa), leżajskim (od północy) i przewor-
skim (od wschodu). Stolicą powiatu jest miasto 
Łańcut, siedziba władz powiatowych, gminnych 
i miejskich. Przez teren powiatu przepływa rzeka 
Wisłok. Powiat łańcucki zajmuje powierzchnię 
451,84 km2 i według stanu na 30.06.2019 r. liczył 
80 898 mieszkańców, co stanowiło 3,8% ludności 
województwa podkarpackiego. Miasto Łańcut 
zamieszkiwało 17 709 osób (22,0% ogółu lud-
ności powiatu), a gminy wiejskie łącznie 63 189 
osób (78,0% ogółu ludności powiatu).

Zgodnie z danymi GUS w 2018 r. gęstość za-
ludnienia w powiecie łańcuckim wyniosła 179 
os./km2. Jest to znacznie wyższa wartość niż 
w sąsiadującym: powiecie leżajskim – 119 os./
km2 i powiecie przeworskim – 112 os./km2 oraz 
średniej w województwie podkarpackim – 119 
os./km2.

Po podziale administracyjnym od 1 stycznia 
1999 r. w skład powiatu łańcuckiego weszło mia-
sto Łańcut i sześć gmin wiejskich: Białobrzegi, 
Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia.

Miasto Łańcut zajmuje obszar 19,43 km². 
W skład miasta wchodzi pięć osiedli: „Wschód”, 
„Południe”, „Śródmieście”, „Przedmieście-Grab-
skie”, „Podzwierzyniec-Kąty”.

Tabela nr 1. Liczba sołectw, powierzchnia i liczba mieszkańców  
dla poszczególnych gmin powiatu łańcuckiego, stan na 30.06.2019 r.

Samorząd Liczba sołectw
Powierzchnia Liczba mieszkańców

km2 % ogółu liczba osób % ogółu

Powiat łańcucki 37 452 100% 80 898 100%

Łańcut (miasto) 0 19 4% 17 709 22%
Białobrzegi 8 56 12% 8684 11%
Czarna 8 78 17% 11 812 14%
Łańcut 9 107 24% 21 852 27%
Markowa 3 69 15% 6487 8%
Rakszawa 5 66 15% 7345 9%
Żołynia 4 57 13% 7009 9%

Źródło: Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Łańcucie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Gmina Białobrzegi zajmuje obszar 56,15 km² 
i liczy 8684 mieszkańców. W skład gminy wcho-
dzą następujące sołectwa: Białobrzegi Lewe, Bia-
łobrzegi Prawe, Budy Łańcuckie Lewe, Budy 
Łańcuckie Prawe, Dębina, Korniaktów Połu-
dniowy, Korniaktów Północny, Wola Dalsza.

Gmina Czarna zajmuje obszar 78,09 km² i liczy 
11 812 mieszkańców. W skład gminy wcho-
dzą następujące sołectwa: Czarna, Dąbrówki, 
Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia 
Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie.

Gmina Łańcut zajmuje obszar 106,27 km² i li-
czy 21 852 mieszkańców. W skład gminy wcho-
dzą następujące sołectwa: Albigowa, Cierpisz, 
Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, 
Rogóżno, Sonina, Wysoka.

Gmina Markowa zajmuje obszar 68,76 km² 
i liczy 6487 mieszkańców. W skład gminy wcho-
dzą następujące sołectwa: Husów, Markowa, 
Tarnawka.

Gmina Rakszawa zajmuje obszar 66,50 km² i li-
czy 7345 mieszkańców. W skład gminy wchodzą 
następujące sołectwa: Rakszawa Dolna, Raksza-
wa Górna, Rakszawa-Kąty, Węgliska, Wydrze.

Gmina Żołynia zajmuje 56,71 km² i liczy 7009 
mieszkańców. W skład gminy wchodzą nastę-
pujące sołectwa: Brzóza Stadnicka, Smolarzyny, 
Kopanie Żołyńskie i Żołynia.

Opracowała: Danuta Ozga

Mapa powiatu łańcuckiego
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P owiat Łańcucki posiada herb, flagę, cho-
rągiew heraldyczną oraz logo. Z ini-
cjatywy starosty łańcuckiego Adama 

Krzysztonia samorządowe władze wybrały na 
patrona Powiatu Łańcuckiego Świętego Michała 
Archanioła, którego święto przypada na dzień 29 
września1. Jego wizerunek znalazł się w herbie 
oraz na pozostałych znakach heraldycznych 
i symbolach. Rzeszowski grafik Wiesław Grze-
gorczyk jest autorem nowoczesnej wizualizacji 
znaków heraldycznych zatwierdzonych przez 
Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze 
Spraw Wewnętrznych i Administracji2.

Herb, flaga i chorągiew heraldyczna powiatu 
łańcuckiego zostały ustanowione 6.01.2001 r. 
uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego podjętą na 
uroczystej sesji w Sali Balowej Muzeum-Zamku 
w Łańcucie. Z tej okazji przewodniczący Komisji 
Heraldycznej prof. dr hab. Stefan Kuczyński 
wysłał pismo, w którym znalazły się następujące 
słowa: Gratuluję Powiatowi Łańcuckiemu jego 
herbu, tak silnie związanego z miejscową trady-
cją historyczną i heraldyczną, zarazem jednego 
z najpiękniejszych herbów powiatowych w Polsce. 
Niech Archanioł roztoczy nad Powiatem swe opie-
kuńcze skrzydła i niech swym orężem broni go od 
złego w każdej postaci. Z nowym herbem życzę 
dużo pomyślności całej powiatowej wspólnocie 
oraz osobiście panu Staroście, panu Przewodni-
czącemu Rady Powiatu, wszystkim jej członkom 
i uczestnikom uroczystości3.

Opis herbu Powiatu Łańcuckiego

Na tarczy głównej w polu błękitnym krzyż ka-
walerski srebrny – to element z herbu Miasta 
Rzeszowa – stolicy województwa podkarpac-
kiego, w którym powiat leży. Na tarczy sercowej 
w polu czerwonym Św. Michał Archanioł w bia-
łej długiej szacie, ze złotym nimbem, walczący 
włócznią ze smokiem. Nowoczesna stylizacja 
nawiązuje do herbu Miasta Łańcuta4, które jest 
siedzibą władz Powiatu.
Św. Archanioł Michał uznany został za opiekuna 

i patrona miasta oraz właścicieli posiadłości łań-
cuckiej już w XIV wieku. Stale odwoływano się do 

Herb Powiatu Łańcuckiego nadany  
6 stycznia 2001 r.
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jego opieki. Najlepiej wyraża to fragment z przy-
wileju wystawionego w 1682 r. cechowi tkaczy 
przez Barbarę Lubomirską, która utrwala kult św. 
Michała, (...) by był zawsze przytomnym stróżem 
naszym i potomstwa naszego, zamku i miasta tego.

Od XIV wieku Łańcut stanowił centrum ad-
ministracyjne dla okolicznych miejscowości 
powiązanych ze sobą gospodarczo, kulturalnie, 
wchodzących w skład dóbr jednego właścicie-
la i tworzących zwartą organizację kościelną. 
Obszar ten obejmował w dużej części swym 
zasięgiem ziemie wchodzące w skład obecnego 
powiatu, dlatego władze samorządowe odrodzo-
nego powiatu łańcuckiego uznały, że najlepiej 
będzie integrować lokalną wspólnotę wokół 
postaci Świętego Michała Archanioła. Był to 
symboliczny znak oddania się mieszkańców 
Powiatu w opiekę Świętego Patrona, na począt-
ku nowego tysiąclecia. Lokalna społeczność od 
lat solidaryzowała się wokół symbolu walki ze 
złem i była wdzięczna za to, że teren powiatu 
omijały straszne kataklizmy, klęski żywiołowe 
jak powodzie czy huragany. Św. Michał Archa-
nioł został patronem dla powiatowego szpitala 
w Łańcucie (14 września 2009 r.), kościoła i pa-
rafii w Łańcucie (25 sierpnia 2012 r.), a także 
corocznych Powiatowych Pielgrzymek Rowero-
wych z Łańcuta na Jasną Górę (od lipca 2001 r.). 
Jego wizerunek znalazł się też na ufundowanych 
przez Samorząd Powiatu Łańcuckiego sztanda-
rach służb mundurowych Komendy Powiatowej 
Policji w Łańcucie (20 lipca 2016 r.) i Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łań-
cucie (19 czerwca 2019 r.).

Opis flagi Powiatu Łańcuckiego

Na płacie błękitnym centralnie umieszczony 
wyżej opisany herb Powiatu Łańcuckiego. Pro-
porcje flagi długość do szerokości 8:5.

Opis chorągwi heraldycznej  
Powiatu Łańcuckiego

Pierwotnie zaprojektowana chorągiew od flagi 
różniła się jedynie proporcjami i nie została wy-
konana. W swojej opinii Komisja Heraldyczna 

Prezentacja herbu Powiatu Łańcuckiego przyję-
tego 6 stycznia 2001 r. – Sala Balowa Muzeum-
-Zamku w Łańcucie.

Pierwotny projekt herbu z 2 czerwca 2000 r., 
który jako jeden z pierwszych został zaopiniowa-
ny z uwagami, przez powołaną cztery miesiące 
wcześniej Komisję Heraldyczną przy MSWiA.
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zaleciła zróżnicować chorągiew (sztandar) od 
powiatowej flagi. Z okazji jubileuszu 10-lecia 
Powiatu Łańcuckiego, ówczesny wicestarosta 
łańcucki Józef Rzepka wykonał graficzny pro-
jekt dwóch płatów sztandaru. Od strony lewej 
na płacie biało-czerwonym w formie kwadra-
tu centralnie umieszczono godło państwowe 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od strony prawej na 
płacie błękitnym w formie kwadratu centralnie 
umieszczono herb Powiatu Łańcuckiego, którego 
tarcza herbowa zanika i stanowi tło. W układzie 
podkowy od dołu do połowy otaczającej duży 
herb Powiatu Łańcuckiego umieszczono kolejno 

następujące małe herby i logo siedmiu gmin 
z terenu powiatu: od lewej Gmina Białobrzegi, 
Gmina Czarna, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, 
Gmina Markowa5, Gmina Rakszawa i Gmina 
Żołynia. Nad herbem umieszczono napis PO-
WIAT ŁAŃCUCKI w kolorze białym (srebrnym) 
odpowiadającym kolorowi krzyża kawalerskiego 
z powiatowego herbu. Dodatkowo po obwodzie 
chorągwi umieszczono frędzle w kolorze popiel, 
a sam sztandar umieszczono na drzewcu okutym 
i zakończonym orłem w koronie. Fundatorem 
powiatowego sztandaru było Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej z nowo wybudowane-
go Domu w Łańcucie przy ul. Górne 1. Siostry 
Służebniczki zdążyły wyhaftować piękny sztan-
dar na uroczystości jubileuszu 10-lecia powiatu 
łańcuckiego. W Dniu Święta Patrona powiatu 
29 września 2008 r. podczas uroczystej Mszy 
Świętej w kościele farnym w Łańcucie ks. pro-
boszcz Władysław Kenar poświęcił chorągiew 
heraldyczną Powiatu Łańcuckiego.

Opis logo Powiatu Łańcuckiego

Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności po-
wiatu, z inicjatywy starosty łańcuckiego Adama 
Krzysztonia został ogłoszony konkurs na powia-

Sztandar Powiatu Łańcuckiego haftowany 
w 2008 r. przez Siostry Służebniczki NMPNP 
w Starej Wsi.

   
Sztandar Powiatu Łańcuckiego (awers i rewers).
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towe logo, które przyjęła uchwałą 17.10.2018 r. 
Rada Powiatu Łańcuckiego6. Projekt graficzny 
powiatowego logo autorstwa Michała Kuleszy 
został wybrany spośród wielu prac nadesłanych 
na konkurs. W piśmie z dnia 28.09.2018 r. De-
partament Administracji Publicznej MSWiA 
zajął stanowisko, że: Logo jest identyfikującym 
znakiem słowno-graficznym złożonym zazwyczaj 
z prostego, wielobarwnego rysunku i krótkiego 
napisu i choć pokrewna z heraldyką jest jego na-
tura jako znaku, tj. lapidarność, wyrazistość, ko-
munikatywność i przyswajalność dzięki łatwości 
zapamiętywania, nie jest tworzone ani w oparciu 
o zasady sztuki heraldycznej, ani weksylologii, 
a tym samym nie podlega ocenie przez Komisję 
Heraldyczną. Logo Powiatu Łańcuckiego sta-
nowi znak identyfikacji wizualnej powiatu. Jest 
symbolem graficznym używanym we wszelkich 
przejawach identyfikacji wizualnej powiatu łań-
cuckiego, w szczególności w materiałach promo-
cyjnych i reklamowych, których wydawcą lub 
wspierającym jest powiat oraz do oznakowania 
przedsięwzięć organizowanych, współorgani-
zowanych lub współfinansowanych przez po-
wiat. W uchwale zapisano, że prawo używania 

logo Powiatu Łańcuckiego przysługuje staroście 
łańcuckiemu, organom powiatu i powiatowym 
jednostkom organizacyjnym.

Pierwszy poczet sztandarowy złożony z Radnych Powiatu Łańcuckiego III kadencji:  
od prawej Halina Dudek, Marian Kurek i Maria Trojnar

Logo Powiatu Łańcuckiego
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Medal – pamiątkowy symbol „Zasłużony 
dla Powiatu Łańcuckiego”

Dla uhonorowania osób działających na rzecz 
powiatu łańcuckiego jego władze postanowiły 
wybić w brązie medal – pamiątkowy symbol 

„Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”7. Autorem 
projektu był Henryk Cebula z Przeworska, który 
przygotował gipsowe formy rzeźbiarskie i opra-
cował liternictwo do odlewu okolicznościowego 
medalu. W pierwszej edycji medal „Zasłużony 
dla Powiatu Łańcuckiego” został wykonany z brą-
zu jako krążek o pogrubionej podstawie umoż-
liwiającej pionowe jego postawienie, o średnicy 
80 mm i grubości od 5 mm do 20 mm, waga 
ok. 0,38 kg. Na awersie medalu wokół tarczy 
z herbem Powiatu Łańcuckiego umieszczono 
napis „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. 
W dolnej części wyryto rok 1855 – oznaczający 
powstanie pierwszej administracji powiatowej 
na obecnym terytorium powiatu łańcuckiego 
w okresie zaborów ze stolicą powiatu w mieście 
Łańcucie. Na rewersie medalu wokół konturów 
granic terytorium obejmującego powiat łańcucki 
umieszczono napis „X lat Powiatu Łańcuckiego”. 
Przez środek medalu przeprowadzono falującą 
flagę państwową z zarysem orła z godła pań-
stwowego, która tak jak największa w powiecie 
rzeka Wisłok przecina go na dwie połowy, oraz 
dwie daty 1998 – rok powstania odrodzonego 

samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej 
i 2008 – jubileuszowy rok dziesięciolecia pracy sa-
morządu powiatowego. W drugiej edycji, wzoru-
jąc się na medalu, został wykonany pamiątkowy 
symbol „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”, na 
awersie którego wokół tarczy herbowej powiatu 
łańcuckiego umieszczono napis „Zasłużony dla 
Powiatu Łańcuckiego”. Zaś na rewersie wokół 
konturów granic terytorium obejmującego po-
wiat łańcucki umieszczono napis „Powiat Łań-
cucki”. Przez środek pamiątkowego symbolu 
przeprowadzono falującą flagę państwową z za-
rysem orła z godła państwowego, która tak jak 
największa w powiecie rzeka Wisłok przecina go 
na dwie połowy. Z medalu zostały usunięte daty 
i napis odnoszący się do jubileuszu. Pamiątkowy 
symbol był wręczany wraz z futerałem w kolorze 
niebieskim przez starostę łańcuckiego podczas 
uroczystości samorządowych.

Zarząd Powiatu Łańcuckiego większością gło-
sów podejmował uchwałę o przyznaniu me-
dalu – pamiątkowego symbolu dla osób, które 
mają znaczące zasługi dla rozwoju i promocji 
powiatu. Jednej osobie można przyznać tylko 
jeden medal. Ponadto informacje zawarte we 
wniosku o kandydacie do medalu – pamiątko-
wego symbolu – były umieszczane na stronie 
www.powiatlancut.pl w internetowym wydaniu 

„Słownika Biograficznego powiatu łańcuckiego” 
oraz w pierwszym wydaniu książkowym z 2011 r.
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Wręczenie „Medalu Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” radnym z pierwszych dwóch kadencji, 29 września 
2009 r. w Sali Balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Pieczęć Wydziału Rady Powiatowej w Łańcucie 
z 1874 r.

Pieczęć Powiatu Łańcuckiego.

Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdroże-
niem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1126) wprowadził zapis, że pieczęcią urzędo-
wą powiatu może być również pieczęć zawierająca 
pośrodku herb powiatu. Odcisk pieczęci z her-
bem nie może być umieszczany na dokumentach 
urzędowych w sprawach z zakresu administracji 
rządowej, gdzie odciska się wizerunek orła z godła 
państwowego. Wicestarosta Łańcucki Józef 
Rzepka wykonał projekt okolicznościowej pieczę-
ci Powiatu Łańcuckiego, która po raz pierwszy 
została odciśnięta 23 sierpnia 2005 r. w Stryju pod 
umową partnerską dotyczącą polsko-ukraińskiej 
współpracy w realizacji projektu „Międzynarodo-
wego Festiwalu Tańców Ludowych”.
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Inne symbole Powiatu Łańcuckiego, na których 
też znalazł się wizerunek Św. Michała Archa-
nioła, a które są używane w celu promocji, to 
pieczęcie: urzędowa, odciskana na papierze oraz 
do wyciskania w laku czy ostatnio pieczęć z po-

Michał Archanioł w szacie srebrnej, w aureoli złotej, 
przebija złotą włócznią czarnego smoka”.
5 W 2008 r. na sztandarze powiatowym znalazło się ów-

czesne logo Gminy Markowa, gdyż w dniu 9.11.2015 r. 
Rada Gminy Markowa podjęła Uchwałę Nr XIV/59/15 
w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru, pieczęci, łań-
cuchów Przewodniczącego Rady Gminy Markowa 
i Wójta Gminy Markowa, sztandaru Gminy Markowa 
oraz zasad ich używania (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
z 24.11.2015 r., poz. 3242).
6 Por. Uchwała Nr XL/240/2018 Rady Powiatu Łań-

cuckiego z dnia 17.10.2018 r. w sprawie ustanowienia 
logo Powiatu Łańcuckiego oraz zasad jego używania.
7 Por. Uchwała Nr 243/08 Zarządu Powiatu Łańcuckie-

go z dnia 5.08.2008 r. w sprawie ustanowienia „Medalu 
Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”, ustalenia jego 
wzoru, zasad składania wniosków i trybu nadawania. 
Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu Łańcuckiego 
z dnia 27.06.2016 r. w sprawie stanowiska dotyczące-
go ustanowienia pamiątkowego symbolu „Zasłużony 
dla Powiatu Łańcuckiego”, ustalenia jego wzoru, zasad 
składania wniosków i trybu nadawania.

Drewniana płaskorzeźba z wizerunkiem 
Św. Michała Archanioła w rzymskiej 
zbroi, w krótkiej szacie umieszczonego na 
gotyckiej tarczy herbowej, zakończonej 
ostrym łukiem. Odnaleziona w 1999 r. na 
strychu budynku Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 i po 
odnowieniu zawisła w gabinecie Starosty 
Łańcuckiego. Prawdopodobnie w ramach 
autonomii galicyjskiej władze zaborcy 
nadawały miastom tego typu herby.

Podobna choć wykonana 
w metalu płaskorzeźba 
znajduje się w kruchcie 
kościoła farnego w Łań-
cucie z dodanym podpisem: 
ŚW. MICHAŁ ARCHA-
NIOŁ PATRON I HERB 
ŁAŃCUTA.

Św. Michał Archanioł w wizerunku wzorowa-
nym na szesnastowiecznej łańcuckiej pieczęci 
cechowej został w 1990 r. zaprojektowany przez 
Wrzesława Żurawskiego dla odradzającego się 
w Łańcucie samorządu miejskiego. Projekt ten 
doczekał się większej realizacji niż mała pieczęć, 
gdyż z okazji Jubileuszowego Roku 2000 znalazł 
się w rozecie posadzkowej kościoła farnego 
w Łańcucie. Wizerunek ten spopularyzowała 
„Gazeta Łańcucka”, umieszczając go w swojej 
winiecie obok łańcuckiego zamku począwszy 
od Nr 4(19) z listopada 1994 r.

wiatowym logo do wyciskania w glinie przed jej 
wypaleniem w piecu. Są także różnego rodzaju 
banery reklamowe i tzw. „witacze” stojące przy 
głównych drogach wjazdowych na teren powiatu.

Opracował: Robert Kochman

Przypisy

1 Por. paragraf 2 ust. 3 Statutu Powiatu Łańcuckiego 
dodany 6.01.2001 r. Uchwałą nr XXIV/145/2001 Rady 
Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmian w Statucie Po-
wiatu Łańcuckiego (Dz. Urz. Województwa Podkar-
packiego z 30.01.2001 r. Nr 7, poz. 70).
2 W dniu 31 stycznia 2000 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie MSWiA z dnia 20.01.2000 r. w sprawie powołania 
Komisji Heraldycznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 83), 
która jako jeden z pierwszych opiniowała herb Powiatu 
Łańcuckiego.
3 W. Bolesławski, Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Sali 

Balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie, „Gazeta Łańcucka”, 
nr 1–2/88–89, styczeń–luty 2001, s. 6–7.
4 Por. Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Łańcuta przyję-

tego Uchwałą Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Łańcucie 
z dnia 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Łańcuta (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. Nr 1, 
poz. 5). Herb Miasta Łańcuta opracowany przez prof. 
T. E. Modelskiego, zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Łańcucie w 1935 r., a następnie 18.06.1937 r. przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych (Monitor Polski Nr 164, 
poz. 273, 1937). Opis herbu: „W polu czerwonym św. 
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Z inicjatywy Adama Krzysztonia Starosty Łań-
cuckiego 20 września 2002 r. zainaugurowała 
swoją działalność Kapituła Nagrody Starosty 
Łańcuckiego, w skład której weszli, na mocy 
uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego: przewod-
niczący Rady, Starosta, Burmistrz, Wójtowie 
gmin, Proboszcz parafii farnej i Kapelan sa-
morządowców. Kapituła corocznie przyznaje 
jedną Nagrodę – Statuetkę Świętego Michała 
Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego za wy-
bitne osiągnięcia społeczne, naukowe, sportowe, 
kulturalne, artystyczne i popularyzatorskie dla 
dobra powiatu łańcuckiego.
Wykonana z brązu statuetka, zaprojektowana 

przez Michała Kościaka, jest nagrodą honorową 
– przyznawaną jako wyraz szczególnego wyróż-

nienia i uznania dla prowadzonej działalności 
na rzecz dobra wspólnego. 
Warto podkreślić, że Rada Powiatu Łańcuckie-

go podjęła 9 października 2001 r. Uchwałę Nr 
XXXII/181/2001, w której zadecydowała o przy-
znaniu honorowej statuetki Świętego Michała 
Archanioła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, 
Patronowi Powiatu Łańcuckiego, przez Zarząd 
Powiatu wraz z Zarządami Gmin położonych na 
terenie Powiatu Łańcuckiego. W uchwale zapisa-
no: „Wdzięczni za dobro dokonane przez Waszą 
Świątobliwość, za wszystkie lata pontyfikatu, 
za pielgrzymki odbyte do Ojczyzny, z prośbą 
o błogosławieństwo”.
Pierwszą Statuetkę starosta Adam Krzysztoń 

wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na 
Placu Świętego Piotra w Rzymie, 24 października 
2001 r., podczas pielgrzymki samorządowców 
i mieszkańców ziemi łańcuckiej. 

Nagroda Starosty Łańcuckiego  
Statuetka Świętego Michała Archanioła

Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, w imieniu samo-
rządowców i mieszkańców powiatu łańcuckiego, wrę-
cza papieżowi Janowi Pawłowi II Statuetkę Świętego 
Michała Archanioła. Fotograf watykański Arturo Mari

Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki prezentuje 
Statuetkę Świętego Michała Archanioła, 2001 r.
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Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, w imieniu samo-
rządowców i mieszkańców powiatu łańcuckiego, wrę-
cza papieżowi Janowi Pawłowi II Statuetkę Świętego 
Michała Archanioła. Fotograf watykański Arturo Mari

Laureatami Nagrody Starosty 
Łańcuckiego – Statuetki Świętego 
Michała Archanioła dla Szczególnej 
Osobowości Ziemi Łańcuckiej 
w kolejnych edycjach zostali:

I edycja – 29 września 2002 r.

Felicjan Dzierżanowski – ur. 1 kwietnia 1914 r. 
w Zielonej (woj. tarnopolskie), zm. 16 kwiet-
nia 2007 r. w Łańcucie. Absolwent Politechni-
ki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej. Członek 
ZWZ i AK, uczył matematyki w ramach tajnego 
nauczania. Od 1953 r. pracował w Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. Był bardzo 
lubianym, cenionym pedagogiem i wychowaw-
cą, metodykiem przedmiotów technicznych, 
recenzentem podręczników do nauki zawodu. 

Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II z 4 grudnia 2001 r. po wizycie samorządowców 
w Watykanie.
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Wielu uczniom zaszczepił pasję konstruowania 
latających modeli samolotów, zdobywał z nimi 
nagrody i wyróżnienia na konkursach krajowych 
i zagranicznych. Był osobą o wielkiej wrażliwości, 
autorytetem i wzorem nauczyciela. Od 2007 r. 
utworzone Powiatowe Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 
nosi jego imię.

II edycja – 28 września 2003 r.

Władysława Prucnal – ur. 23 grudnia 1935 r. 
w Medyni Głogowskiej. Ceniona w kraju i za 
granicą artystka rzeźbiarka, propagatorka kul-
tury ludowej. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień 
w konkursach. W jej rzeźbach ceramicznych stale 
powtarzającym się motywem jest praca związana 
z życiem wsi. Jej prace można spotkać w galeriach 

USA, Australii, Austrii, Japonii i Włoch. Są też 
obecne w muzeach krajowych. Przez kilkanaście 
lat prowadziła Ognisko Plastyczne przy Szkole 
Podstawowej w Medyni Głogowskiej. Wspólnie 
z dziećmi jeździła na kiermasze sztuki ludowej. 
Jej prace można zobaczyć w miejscowym kościele, 
w kapliczkach i domowej galerii. Pisze wiersze, 
których główną tematyką jest przywiązanie do 
rodzinnej ziemi i ojczyzny.

III edycja – 26 września 2004 r. 

Franciszek Frączek „Słońcesław” – ur. 25 
stycznia 1908 r. w Żołyni, zm. 4 lipca 2006 r. 
w Krzemienicy. Artysta, malarz i rysownik. Przez 
rok studiował na ASP w Krakowie, a później 

naukę kontynuował w „Twórcowni Szukalskiego”. 
Od 1930 r. związany z grupą artystyczną „Szczep 
Rogate Serce”. Inspirację twórczą czerpał z kul-
tury i tradycji ludowej. Założył grupę „Ziemia”, 
skupiającą młodych artystów, dla których był 
autorytetem. Miał liczne wystawy indywidual-
ne i zbiorowe w takich miastach, jak: Poznań, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lublin oraz Nowy 
Jork, Lwów, Wilno, Chicago, Paryż. Otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień. Aktywnie uczestniczył 
w życiu społecznym. W latach II wojny światowej 
angażował się w tajne nauczanie i współpracował 
z AK, BCh. Wydał dwa zbiory legend z okolic 
Łańcuta.

IV edycja – 2 października 2005 r. 

Barbara Salicka – ur. 28 grudnia 1935  r. 
w Przemyślu. Absolwentka Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Katowicach. Przewodnik 
po Muzeum-Zamku w Łańcucie (1970–2005). 
Współzałożycielka i wolontariusz Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Łańcucie, 
w Zarządzie od 1990 r., skarbnik (1990–1994), 
prezes Zarządu (1994–2002). Od 1990 r. pełni 
wielogodzinne dyżury w Kuchni Albertyńskiej, 
zaangażowana w działalność charytatywną na 
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rzecz potrzebujących i bezdomnych, m.in. przy-
czyniła się do powstania Grupy Trzeźwościowej 
dla bezdomnych korzystających z jadłodajni, 
z których 37 przystąpiło do krucjaty. Organi-
zowała wigilie, śniadania wielkanocne, kwesty, 
pielgrzymki i turystyczne wyjazdy integracyjne 
dla podopiecznych i członków Koła. Przy parafii 
farnej w Łańcucie członek Rady Duszpasterskiej 
i Grupy Modlitewnej.

V edycja – 1 października 2006 r. 

Jan Bury – ur. 20 lutego 1942 r. w Bachrynesz-
tyn w Rumunii, zam. w Markowej. Studia we 
Wrocławiu ukończył jako inżynier melioracji 
i budownictwa wodnego, studia podyplomowe 
na AP w Częstochowie (praktyczne aspekty in-
tegracji z UE oraz organizacja i zarządzanie pla-

cówkami pomocy społecznej). Przewodniczący 
Zarządu Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana 
Pawła II „Wzrastanie” (1994–2012), która swoją 
opieką obejmowała ponad 400 podopiecznych 
w placówkach na terenie Podkarpacia, z czego 
dwie w Łańcucie. Społecznie dyrektor Domu 
dla Dzieci w Łopuszce Małej. Od 2013 r. prezes 
Zarządu Fundacji „Semper Fidelis” na rzecz Ar-
chidiecezji Lwowskiej. Poseł na Sejm RP z listy 
PiS (2007–2011). Wolontariusz, który wiele lat 
życia poświęcił, pomagając ludziom skrzyw-
dzonym przez los i zagrożonym wykluczeniem 
społecznym.

VI edycja – 29 września 2007 r. 

Bogdan Dudek – ur. 22 kwietnia 1951 r. w Łań-
cucie. Absolwent AWF w Krakowie i I LO w Łań-
cucie, gdzie przez wiele lat jako nauczyciel WF 
osiągał sukcesy sportowe w pracy z młodzieżą na 
skalę ogólnopolską. W 1976 r. założył Uczniow-
ski Międzyszkolny Klub Sportowy, z którym 
jako trener piłki siatkowej dziewcząt osiągał 
największe sukcesy. Zdobywał wiele tytułów 

mistrzowskich w rozgrywkach młodzieżowych 
województwa podkarpackiego i tytuł Mistrza 
Polski Kadetek (1999), dwa tytuły Wicemistrza 
Polski w kategorii młodziczek i kadetek (2002). 
W latach 2004–2007 jego podopieczne repre-
zentowały Łańcut w rozgrywkach I ligi krajowej 
i wielokrotnie brały udział w finałach central-
nych. W 2002 r. otrzymał tytuł Trenera Roku 
na Podkarpaciu.
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VII edycja – 29 września 2008 r. 

Mieczysław Nycz – ur. 16 grudnia 1926 r. 
w Wysokiej. W 1947 r. rozpoczął służbę woj-
skową w marynarce wojennej w Ustce. Po jej 
ukończeniu pracował w Kołobrzegu na kutrze 
rybackim, by po dwóch nieudanych próbach, 
razem z czterema kolegami, uciec do Szwecji 

27 czerwca 1951 r. Funkcjonariusze UB byli 
już na jego tropie i groziło mu aresztowanie. 
Przez całe życie angażował się w pracę na rzecz 
wolnej Polski. Od lat 70. XX w. organizował po-
moc humanitarną, by w grudniu 1981 r. założyć 
i przewodniczyć „Komitetowi Solidarności dla 
Polski”. W Szwecji pracował w zakładzie maszyn 
rolniczych w Landskronie, fabryce samochodów 
Scania-Vabis w Södertälje. Organizował zbiórki 
z pomocą humanitarną, wysyłał paczki interno-
wanym i więzionym działaczom „Solidarności”. 
W sumie wysłał do Polski 120 TIR-ów z pomocą 
rzeczową dla szpitali, DPS, szkół i osób niepeł-
nosprawnych.

VIII edycja – 29 września 2009 r.

Zygmunt Kluz – ur. 18 sierpnia 1942 r. w Krze-
mienicy. Absolwent AWF w Krakowie. Emery-
towany nauczyciel i wychowawca, były dyrektor 
Zespołu Szkół w Krzemienicy. Działa społecznie 
w Radzie Sołeckiej, OSP, KGW, LKS, był radnym 
Rady Gminy Czarna. Kierował Zespołem Re-
gionalnym „Wesele Krzemienickie”. Przewodni-
czący komitetów społecznych, m.in. obchodów 
650-lecia Krzemienicy. W 1990 r. założył Teatr 
Dramatyczny w Krzemienicy, którego jest kie-

rownikiem, aktorem, scenarzystą i reżyserem 77 
premier. Autor i współautor książek o tematyce 
lokalnej: „Okruchy historii, czyli sto lat kultury 
i teatru w Krzemienicy” (2006), „Tożsamość 
i historia, obiekty sakralne jako bogactwo du-
chowe i kulturowe mieszkańców Krzemienicy” 
(wspólnie z Janem Cibą, 2007), „Krzemienica, 
trochę historii i czasy współczesne” (2009), „Julii 
Turzyńskiej w hołdzie” (2015).

IX edycja – 29 września 2010 r. 

ks. prałat Władysław Kenar – ur. 25 kwietnia 
1937 r. w Iwoniczu. Absolwent Wyższego Semi-
narium Duchownego w Przemyślu (1955–1961), 
święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1961 r. 
Wikariusz w parafiach: Humniska (1961–1963), 
Brzozów (1963–1965), Sanok (1965–1966), Ja-
rosław (1967–1970), Łańcut (1970–1973). Pro-
boszcz parafii Nisko-Malce (1973–1984), gdzie 
wybudował kościół pw. Matki Bożej Królowej 
Polski. Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Łańcucie (1984–2010). 
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Doprowadził do koronacji cudownego obrazu 
Matki Boskiej Szkaplerznej, koronami poświę-
conymi przez Jana Pawła II (1992). Odnowił 
zabytkowy kościół farny i zainicjował budowę 
trzech innych świątyń. Pełnił funkcje członka 
Rady Duszpasterskiej, dziekana i archiprezbitera 
łańcuckiego. Założyciel Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta Koło w Łańcucie, wspie-
rał działalność świetlicy dla dzieci i klubu dla 
młodzieży „Wzrastanie”. Honorowy Obywatel 
Miasta Łańcuta.

X edycja – 29 września 2011 r. 

Zofia Turosz – ur. 27 lipca 1938 r. w Żołyni. Ab-
solwentka Technikum Włókienniczego w Rak-
szawie. Emerytowany pracownik Spółdzielni 
Pracy Rękodzieła Artystycznego i Ludowego 

„Cepelia” w Leżajsku. Znana na świecie biegacz-
ka długodystansowa, amatorka, wielokrotna 
zdobywczyni tytułów mistrzowskich w Polsce, 
Europie i USA. Uczestniczyła m.in. w zawodach 
w Perpignom, w Poznaniu (uzyskała najlepszy 
wynik na świecie w kategorii kobiet przebiega-
jąc 210 km i 50 m), Malmö, Hartford, Bostonie 
i Nowym Jorku. Ogółem w całej karierze zdo-
była 208 medali i około 200 pucharów. Biegała 
w różnych zawodach całe życie, a szczególnie 
liczne sukcesy odnosi jako biegająca emerytka 

(lipiec 2010 r. – srebro na 10 km i brąz na 5 km 
w Mistrzostwach Europy Weteranów na Wę-
grzech). Chociaż obiegła więcej niż dwukrotnie 
kulę ziemską, nie ma zamiaru wycofywać się ze 
swojego hobby.

XI edycja – 29 września 2012 r. 

Roman Skomra – ur. 12 listopada 1941 r. 
w Soninie. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie. Zaangażowany w życie lokalnej spo-
łeczności jako samorządowiec, działacz kultury, 
sportu, założyciel i reżyser Zespołu Ludowe-
go „Sonina”. Autor wielu scenariuszy i tekstów 
scenicznych („Wesele Sonińskie”, „Poprawiny”, 

„Widowisko Jasełkowe”, „Misterium Męki Pań-
skiej”, „Sobótki Sonińskie”), a także widowisk 

obrzędowych, dożynkowych itp. Zespół zdobył 
wiele nagród i wyróżnień m.in.: I miejsce na 
Festiwalu w Węgrowie. W latach młodości czyn-
ny zawodnik i działacz LZS „Sawa” w Soninie. 
Współzałożyciel Stowarzyszenia „Bezpieczny 
Przejazd” na rzecz przebudowy obwodnicy mia-
sta Łańcuta.
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XII edycja – 28 września 2013 r. 

Edward Krauz – ur. 20 marca 1948 r. w Mar-
kowej. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie. Pracownik Wojewódzkiej Stacji 
Kwarantanny i Ochrony Roślin w Rzeszowie 
Oddział w Łańcucie (1973–1998), wójt gmi-
ny Markowa (1990–1998), naczelnik Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie (1999–2013), który pozyskał środ-
ki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej, 
przeprowadzenie termomodernizacji budyn-
ków powiatowych szkół i założenie solarów na 
Bursie Szkolnej w Łańcucie. Współorganizator 
pokazów tradycyjnego jadła i lokalnych wyro-

bów kulinarnych trzykrotnie prezentowanych 
w Łańcucie. Inicjator i główny organizator kil-
kudziesięciu Powiatowych Rajdów Rowerowych 
oraz Powiatowych Pielgrzymek Rowerowych 
z Łańcuta na Jasną Górę. Swoją pasję jazdy na 
rowerze i zdrowy styl życia zaszczepił wśród 
wielu setek uczestników rowerowych wypraw.

XIII edycja – 27 września 2014 r. 

Józef Bosak – ur. 13 lipca 1935 r. w Budach 
Łańcuckich. Skrzypek, kultywujący zanikające 
nurty ludowego grania na skrzypcach, członek 
kapel ludowych „Budzianie” w Budach Łańcuc-
kich i „Grodziszczoki” w Grodzisku Dolnym. 
W związku z pracą w Fabryce Sukna w Rakszawie 
zaangażował się też w kapelę ludową, Orkiestrę 
Dętą „Zgoda” i Zespół Śpiewaczy „Brzeziny”. 
Grał również w Orkiestrze Dętej w Białobrze-
gach. Był muzyczną podporą grupy obrzędowej 

„Dolany” z Żołyni, z którą wystawił: „Wesele 
Żołyńskie”, „Staropolską wigilię”, „Darcie pie-
rza”, „Kolędy z rajem i Herodem”. Przez siedem 
dekad wspiera inicjatywy kulturalne i muzyczne 
związane z ludowym folklorem.

XIV edycja – 19 września 2015 r. 

Roman Bijak – ur. 23 lipca 1950 r. w Świdni-
cy. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BIMEX-

-BÖLLHOFF Sp. z o.o. w Krzemienicy, firmy, 
która powstała poprzez założenie spółki joint-

-venture z niemiecką firmą Böllhoff, potentatem 
na rynku europejskim w technikach łączenia. 
Zdobył doświadczenie w zarządzaniu jako: 
kierownik produkcji w WSK „PZL-Rzeszów” 
(1979–1986), zastępca dyrektora ds. Produkcji 
i Obrotu Towarowego w Łańcuckiej Fabryce 
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Śrub (1986–1991), członek Zarządu w Bimex 
Sp. z o.o. w Lipnie (1991–1994). Współzałożył 
i społecznie pracował jako: członek Zarządu 
MKS w Łańcucie (1995–2008), prezes Zarzą-
du Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło Łańcut (2001–2005), prezes Kongregacji 
Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej (1998–2003), 
wydawca „Gazety Łańcuckiej”. Przedsiębiorca, 
który rozwijając swoje przedsiębiorstwo, pamięta 
o pracownikach i wspiera potrzebujących.

XV edycja – 29 września 2016 r. 

Tadeusz Świątoniowski – ur. 3 sierpnia 1947 r. 
w Rakszawie. Społeczną pracę strażaka-ochot-
nika wykonuje od 1973 r. Pomysłodawca wie-
lu przedsięwzięć szkoleniowych, kulturalnych 
i społecznych, związanych z ochroną pożarową. 
Pełnił szereg funkcji w OSP na szczeblach gmi-
ny, powiatu i województwa. Jego umiejętności 
organizatorskie i duży wkład pracy umożliwiły 
realizację wielu cennych inicjatyw (budowa 
domu strażaka, nadanie sztandaru jednostce 
OSP w Rakszawie, poprawa jej wyposażenia). 
Dba o podnoszenie kwalifikacji i wyszkolenia 
strażaków-ochotników. Od wielu lat jest orga-

nizatorem zawodów dla młodzieży i dorosłych, 
w tym gminnych i powiatowych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej. Jego wieloletnia służba przyczyniła się do 
poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w powiecie.

XVI edycja – 29 września 2017 r.

Józefa Kogut – ur. 21 września 1939 r. w Dąb-
rówkach. Pielęgniarka w powiatowym szpitalu 
w Łańcucie (1958–1981). Współzałożycielka 
i wolontariusz Towarzystwa Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta Koło w Łańcucie od 1990 r., w Zarzą-
dzie Koła od 1993 r., prezes od 2006 r. Od 1990 r. 
pełni wielogodzinne dyżury w Kuchni Albertyń-
skiej dla najuboższych i bezdomnych. W jadło-
dajni z podopiecznymi rozmawia i udziela im 
potrzebnego psychicznego wsparcia, wymaga od 
nich, aby zachowywali trzeźwość. Przyczyniła się 
do rozwoju i poszerzenia działalności placów-
ki. TPBA prowadzi łaźnię, punkt wydawania 

odzieży używanej, punkt medyczny. Organizu-
je pracę z podopiecznymi, urządza wieczerze 
wigilijne, śniadania wielkanocne, pielgrzymki, 
kwesty, zbiórki żywności, upowszechnia idee 
św. Brata Alberta. Inicjatorka wielu działań na 
rzecz ubogich i bezdomnych z terenu powiatu 
łańcuckiego.
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XVII edycja – 28 września 2018 r.

Dr Mateusz Szpytma – ur. 22 lipca 1975 r. 
w Łańcucie. Dr nauk humanistycznych, absol-
went historii i nauk politycznych Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Zastępca Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej (od 23 lipca 2016 r.), pra-
cownik IPN Oddział w Krakowie (2000–2015). 
Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 
w Markowej (2015–2016), którego był współ-
twórcą. Szczególne miejsce w jego badaniach 
i w pracy popularyzatorskiej zajmuje historia 
rodziny Ulmów z Markowej, która została za-
mordowana przez Niemców wraz z ukrywanymi 
Żydami 24 marca 1944 r. W Markowej w celu ich 
upamiętnienia był inicjatorem nadania imienia 
szkole, muzeum, postawienia monumentu, który 
stoi w centrum „Sadu Pamięci”. W Łańcucie 
i Warszawie ich imieniem nazwano ulice. Współ-
autor wystawy „Samarytanie z Markowej”, prze-
tłumaczonej na wiele języków, prezentowanej 
w 26 krajach na 5 kontynentach. Autor i współ-
autor wielu książek naukowych, publikacji na 

temat ratowania Żydów przez Polaków podczas 
okupacji niemieckiej. Są one pomocne w procesie 
beatyfikacyjnym Sług Bożych Rodziny Ulmów.

XVIII edycja – 28 września 2019 r.

Tadeusz Gwizdak – ur. 10 grudnia 1935 r. 
w Dąbrówkach. Absolwent Wyższej Szkoły In-
żynierskiej w Rzeszowie. W sumie przez 28 lat 
pracował na rzecz lokalnej społeczności jako 
Radny i Członek Zarządu, najpierw w Gmi-
nie Czarna, a później w Powiecie Łańcuckim. 
Jako samorządowiec wspierał m.in. rozwój in-
frastruktury drogowej gminnej i powiatowej. 
Wspomagał potrzebne społecznie inicjatywy 
samorządowe, których efektem było powstanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łań-
cucie Filia w Rakszawie, remont budynku Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
na potrzeby zadań z zakresu pieczy zastępczej. 
Był zaangażowany w przygotowanie mechani-
zmu finansowego budowy nowego pawilonu 
w Powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanio-
ła w Łańcucie – otwartego 21 września 2019 r. 
W Rakszawie przepracował łącznie blisko pół 
wieku w Fabryce Sukna i zakładzie Van-Pur, 
w tym 22 lata na stanowiskach kierowniczych. 
Dzielił się swoim doświadczeniem w zarządzaniu, 
wspierając zarówno Zarząd Gminy Czarna, jak 
i Zarząd Powiatu Łańcuckiego.

Opracował: Robert Kochman



Władze Samorządu  
Powiatu Łańcuckiego  

od pierwszej  
do szóstej kadencji

5
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  •  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆



Adam Krzysztoń jako pierwszy Starosta Powiatu Łańcuckiego odebrał od Jerzego Buzka Prezesa Rady Mi-
nistrów 23 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie akt niniejszy stwierdzający przekazanie 
z dniem 1 stycznia 1999 r. odpowiedzialności za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należą-
cym dotąd do administracji rządowej.
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N a podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
5.06.1998 r. o samorządzie powiato-
wym w dniu 10.08.1998 r. weszło 

w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
7.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 
W części IX Województwo podkarpackie za-
łącznika do tego rozporządzenia został wymie-
niony pod poz. 10. Powiat łańcucki z siedzibą 
władz w Łańcucie. Te akty prawne dały podstawę 
do dalszych regulacji prawnych, na podstawie 
których zostały przeprowadzane wybory samo-
rządowe. Wybory samorządowe w kadencjach 
I, II, III, IV, V przypadały co 4 lata, natomiast 
począwszy od 2018 r. w VI kadencji będą co 
5 lat. Warto podkreślić, że w I kadencji Rada Po-
wiatu Łańcuckiego liczyła 30 radnych, a Zarząd 
Powiatu Łańcuckiego 6 członków. W kaden-

cjach II, III, IV, V Rada liczyła 19 radnych, zaś 
w VI kadencji 21 radnych, w związku z tym, iż 
liczba mieszkańców powiatu łańcuckiego prze-
kroczyła 80 tys. Począwszy od II kadencji Zarząd 
składa się z 5 członków. Rada wybiera starostę 
bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady, w głosowaniu tajnym, a na jego 
wniosek zwykłą większością wyłania Zarząd. 
Przewodniczący Zarządu – starosta łańcucki 
oraz wicestarosta łańcucki – są pracownikami 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Poniżej prezentujemy zwięzłe informacje o da-
cie wyborów, frekwencji wyborczej, wybranych 
radnych, ich miejscu zamieszkania w dniu wy-
borów oraz skrócie nazwy komitetu, z którego 
startowali w wyborach.



54

Rada Powiatu Łańcuckiego wybrana 
11 października 1998 r., frekwencja 
55,00%

I kadencja (1998–2002)

Władysław Bolesławski, Rakszawa – Przewod-
niczący Rady, KW AWS
Franciszek Masłoń, Korniaktów Północny – 
Wiceprzewodniczący Rady, KW AWS
Andrzej Rosół, Kosina – Wiceprzewodniczący 
Rady, KW AWS
Tadeusz Bar, Markowa, KW AWS
Tadeusz Józef Bar, Wysoka, KW AWS
Józef Bawoł, Markowa, KW RPO
Wojciech Borcz, Sonina, KW AWS
Józef Buk, Kraczkowa, KW AWS
Władysław Dąbek, Łańcut, KW SLD
Stanisław Dyrda, Budy Łańcuckie, KW PSPU
Ryszard Garczyński, Głuchów, KW PSPU

Wiesław Giereś, Medynia Głogowska, 
KW AWS
Krzysztof Gilewicz, Łańcut, KW RPO
Kazimierz Gołojuch, Zalesie, KW AWS
Jerzy Gruca, Łańcut, KW RPO
Anna Hanejko, Żołynia, KW AWS
Stanisław Krzyżak, Markowa, KW PSPU
Róża Maria Kwolek, Łańcut, KW RPO
Jan Magoń, Wysoka, KW RPO
Wincenty Morycz, Krzemienica, KW RPO
Józef Piechuta, Żołynia, KW AWS
Stefan Rachwał, Łańcut, KW AWS
Ryszard Rejman, Łańcut, KW AWS
Roman Skomra, Sonina, KW RPO
Kazimierz Słupek, Białobrzegi, KW PSPU
Maria Trojnar, Albigowa, KW AWS
Marek Uberman, Łańcut, KW AWS
Tadeusz Urban, Brzóza Stadnicka, KW PSPU
Józef Witek, Łańcut, KW AWS
Henryk Zielonka, Rakszawa, KW AWS

* Wykaz skrótów komitetów wyborczych i Wykaz skrótów innych zamieszczono na s. 94.
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Zarząd Powiatu Łańcuckiego I kadencji

wybrany 9 listopada 1998 r. w składzie: Adam 
Krzysztoń, Kraczkowa – Starosta Łańcucki, Prze-
wodniczący ZPŁ, Ryszard Rejman – Wicesta-
rosta Łańcucki, Członkowie ZPŁ: Tadeusz Bar, 
Wiesław Giereś, Anna Hanejko, Maria Trojnar

Skład Komisji Stałych  
Rady Powiatu Łańcuckiego

Komisja Rewizyjna: Józef Piechuta – Przewod-
niczący, Tadeusz Józef Bar, Józef Bawoł, Wojciech 
Borcz, Stanisław Dyrda, Ryszard Garczyński, 
Kazimierz Gołojuch

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: 
Franciszek Masłoń – Przewodniczący, Tadeusz 
Bar, Władysław Dąbek, Stanisław Dyrda, Wie-
sław Giereś, Krzysztof Gilewicz, Anna Hanejko, 
Stanisław Krzyżak, Józef Piechuta, Andrzej Rosół, 
Marek Uberman

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: 
Henryk Zielonka – Przewodniczący, Józef Buk, 
Wiesław Giereś, Krzysztof Gilewicz, Jerzy Gru-
ca, Stanisław Krzyżak, Róża Maria Kwolek, Jan 
Magoń, Wincenty Morycz, Ryszard Rejman, Ro-
man Skomra, Marek Uberman, Tadeusz Urban, 
Józef Witek

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecz-
nej: Stefan Rachwał – Przewodniczący, Krzysztof 
Gilewicz, Jerzy Gruca, Róża Maria Kwolek, Fran-
ciszek Masłoń, Maria Trojnar, Tadeusz Urban, 
Józef Witek, Henryk Zielonka

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Le-
śnictwa: Józef Bawoł – Przewodniczący, Tadeusz 
Bar, Wojciech Borcz, Józef Buk, Kazimierz Goło-
juch, Anna Hanejko, Ryszard Rejman, Kazimierz 
Słupek

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego: Roman Skomra – Przewodniczący, Tade-
usz Józef Bar, Jerzy Gruca, Jan Magoń, Wincen-
ty Morycz, Stefan Rachwał, Kazimierz Słupek, 
Maria Trojnar

Członkowie Zarządu Powiatu Łańcuckiego I kadencji na sesji Rady w 2002 r. Od lewej Anna Hanejko, Sta-
nisław Barnat Skarbnik Powiatu, Robert Kochman Sekretarz Powiatu, Adam Krzysztoń Starosta Łańcuc-
ki, Władysław Bolesławski Przewodniczący Rady, Ryszard Rejman Wicestarosta, Wiesław Giereś. 
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Rada Powiatu Łańcuckiego wybrana 
27 października 2002 r., frekwencja 50,48%

II kadencja (2002–2006)

Wincenty Morycz, Krzemienica – Przewodni-
czący Rady, KWW POŁ
Tadeusz Bar, Markowa – Wiceprzewodniczący 
Rady, KWW ZŁR
Wojciech Borcz, Sonina – Wiceprzewodniczą-
cy Rady, KW LPR
Stanisław Bartman, Kraczkowa, KWW POŁ
Halina Dudek, Pogwizdów, KWW ZŁR
Jerzy Gruca, Łańcut, KWW ZŁR

Tadeusz Gwizdak, Dąbrówki, KWW ZŁR
Anna Hanejko, Żołynia, KWW ZŁR
Elżbieta Inglot-Ulman, Albigowa, KWW ZŁR
Adam Krzysztoń, Kraczkowa, KWW ZŁR
Jan Magoń, Wysoka, KWW POŁ
Stanisław Panek, Żołynia, KWW POŁ
Edward Pomykała, Łańcut, KW LPR
Józef Rzepka, Białobrzegi, KWW POŁ
Ignacy Sołek, Łańcut, KWW POŁ
Alicja Strzałba, Łańcut, KWW POŁ
Zygmunt Szubart, Krzemienica, KW LPR
Maria Trojnar, Albigowa, KW LPR
Andrzej Zawadzki, Łańcut, KWW ZŁR
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Zarząd Powiatu Łańcuckiego II kadencji

wybrany 22 listopada 2002 r. w składzie: Adam 
Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Przewodniczą-
cy ZPŁ, Józef Rzepka – Wicestarosta Łańcucki, 
Członkowie ZPŁ: Tadeusz Gwizdak, Stanisław 
Panek, Zygmunt Szubart

Skład Komisji Stałych  
Rady Powiatu Łańcuckiego

Komisja Rewizyjna: Alicja Strzałba – Przewod-
nicząca, Jan Magoń, Edward Pomykała

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: 
Stanisław Bartman – Przewodniczący, Tadeusz 
Bar, Halina Dudek, Tadeusz Gwizdak, Anna 
Hanejko, Adam Krzysztoń, Stanisław Panek, 
Alicja Strzałba, Maria Trojnar

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekre-
acji: Halina Dudek – Przewodnicząca, Elżbie-
ta Inglot-Ulman, Jan Magoń, Stanisław Panek, 
Edward Pomykała, Józef Rzepka, Ignacy Sołek, 
Andrzej Zawadzki

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecz-
nej: Jerzy Gruca – Przewodniczący, Anna Ha-
nejko, Elżbieta Inglot-Ulman, Adam Krzysztoń, 
Józef Rzepka, Zygmunt Szubart, Maria Trojnar, 
Andrzej Zawadzki

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Le-
śnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicz-
nego: Ignacy Sołek – Przewodniczący, Tadeusz 
Bar, Stanisław Bartman, Wojciech Borcz, Ta-
deusz Gwizdak, Jan Magoń, Zygmunt Szubart
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Rada Powiatu Łańcuckiego wybrana 
12 listopada 2006 r., frekwencja 48%

III kadencja (2006–2010)

Stanisław Panek, Żołynia – Przewodniczący 
Rady, KWW PŁ
Józef Bawoł, Markowa – Wiceprzewodniczący 
Rady, KWW PŁ
Halina Dudek, Pogwizdów – Wiceprzewodni-
cząca Rady, KWW PŁ
Władysław Bolesławski, Rakszawa (do 
25.08.2008), KW PiS
Wojciech Borcz, Sonina, KW PiS
Mariusz Duliban, Łańcut (od 29.12.2006), 
KWW RŁiP
Danuta Dziuba, Żołynia, KWW PŁ

Tadeusz Gwizdak, Dąbrówki (od 24.09.2008), 
KW PiS
Adam Hadław, Łańcut, KW PiS
Jan Kilian, Markowa, KW PiS
Adam Krzysztoń, Kraczkowa, KW PiS
Ryszard Kucha, Łańcut, KW PiS
Marian Kurek, Korniaktów Północny, KW PiS
Jan Magoń, Wysoka, KWW RŁiP
Ryszard Mędrala, Łańcut, KWW NZŁ
Wincenty Morycz, Krzemienica, KWW RŁiP
Henryk Pazdan, Łańcut (do 21.12.2006), 
KWW RŁiP
Karol Pelc, Rogóżno, KWW PŁ
Józef Rzepka, Białobrzegi, KWW PŁ
Tadeusz Świątoniowski, Rakszawa, KW PiS
Maria Trojnar, Albigowa, KW LPR
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Zarząd Powiatu Łańcuckiego 
III kadencji

wybrany 27 listopada 2006 r. w składzie: Adam 
Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Przewodniczą-
cy ZPŁ, Józef Rzepka – Wicestarosta Łańcucki, 
Członkowie ZPŁ: Władysław Bolesławski (do 
25.08.2008), Tadeusz Gwizdak (od 19.11.2008), 
Jan Kilian, Adam Hadław (do 1.04.2009), Ry-
szard Mędrala (od 1.04.2009)

Skład Komisji Stałych  
Rady Powiatu Łańcuckiego

Komisja Rewizyjna: Ryszard Kucha – Przewod-
niczący, Wojciech Borcz, Danuta Dziuba

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finan-
sów: Karol Pelc – Przewodniczący, Józef Bawoł, 
Władysław Bolesławski (do 25.08.2008), Halina 
Dudek, Mariusz Duliban (od 29.01.2007), Ta-
deusz Gwizdak (od 24.09.2008), Adam Hadław 
(do 24.09.2008), Adam Krzysztoń, Jan Magoń, 

Ryszard Mędrala, Wincenty Morycz, Stanisław 
Panek, Henryk Pazdan (do 21.12.2006), Maria 
Trojnar

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: 
Marian Kurek – Przewodniczący, Władysław 
Bolesławski (do 25.08.2008), Halina Dudek, Ma-
riusz Duliban (od 29.01.2007), Adam Hadław 
(od 24.09.2008), Jan Kilian, Jan Magoń, Stani-
sław Panek, Karol Pelc, Józef Rzepka, Tadeusz 
Świątoniowski

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecz-
nej: Danuta Dziuba – Przewodnicząca, Adam 
Hadław, Adam Krzysztoń, Ryszard Kucha, Ma-
rian Kurek, Wincenty Morycz, Maria Trojnar

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Le-
śnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicz-
nego: Tadeusz Świątoniowski – Przewodniczący, 
Józef Bawoł, Wojciech Borcz, Tadeusz Gwizdak 
(od 24.09.2008), Jan Kilian, Ryszard Mędrala, 
Józef Rzepka

Członkowie Zarządu Powiatu Łańcuckiego III kadencji podczas posiedzenia w dniu 14 września 2009 r. 
Od prawej Tadeusz Gwizdak, Adam Krzysztoń, Jan Kilian, Ryszard Mędrala, Mieczysław Nycz (laureat 
Statuetki Św. Michała Archanioła w 2008 r.), Józef Rzepka Wicestarosta, Janusz Wolski Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łańcucie i Stanisław Barnat Skarbnik Powiatu.
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Rada Powiatu Łańcuckiego wybrana 
21 listopada 2010 r., frekwencja 51,30%

IV kadencja (2010–2014)

Stanisław Panek, Żołynia – Przewodniczący 
Rady, KWW PŁ
Józef Bawoł, Markowa – Wiceprzewodniczący 
Rady, KWW PŁ
Ryszard Rejman, Łańcut – Wiceprzewodni-
czący Rady, KW PiS
Tadeusz Baj, Sonina (do 6.03.2013), KW PiS
Maciej Biały, Budy Łańcuckie, KW PiS
Anna Bis, Budy Łańcuckie, KW PSL
Robert Cyburt, Łańcut, KW PO
Jakub Czarnota, Handzlówka, KW PO

Grażyna Dobranowicz, Łańcut, KW PiS
Halina Dudek, Pogwizdów, KWW PŁ
Halina Golec, Pogwizdów, KW PiS
Tadeusz Gwizdak, Dąbrówki, KW PiS
Jerzy Hałka, Łańcut (od 27.04.2011), KWW 
RŁiP
Grzegorz Hawer, Markowa, KW PSL
Jan Kilian, Markowa, KW PiS
Adam Krzysztoń, Kraczkowa, KW PiS
Wincenty Morycz, Krzemienica, KWW RŁiP
Henryk Pazdan, Łańcut (do 30.03.2011), 
KWW RŁiP
Józef Rzepka, Białobrzegi, KWW PŁ
Tomasz Skomra, Kraczkowa, KWW RŁiP
Marian Wrona, Husów (od 15.04.2013), 
KW PiS
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Zarząd Powiatu Łańcuckiego  
IV kadencji

wybrany 29 listopada 2010 r. w składzie: Adam 
Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Przewodniczą-
cy ZPŁ, Józef Rzepka – Wicestarosta Łańcucki, 
Członkowie ZPŁ: Halina Dudek, Tadeusz Gwiz-
dak, Jan Kilian

Skład Komisji Stałych  
Rady Powiatu Łańcuckiego

Komisja Rewizyjna: Tadeusz Baj – Przewodni-
czący (do 6.03.2013), Jerzy Hałka (od 6.03.2013) 

– Przewodniczący (od 15.04.2013), Anna Bis, 
Grażyna Dobranowicz, Tomasz Skomra (od 
6.03.2013), Marian Wrona (od 15.04.2013)

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finan-
sów: Anna Bis – Przewodnicząca, Józef Bawoł, 
Maciej Biały, Jakub Czarnota (do 6.03.2013), 
Halina Dudek, Tadeusz Gwizdak, Jerzy Hałka 

(od 27.04.2011 do 6.03.2013), Adam Krzysztoń, 
Stanisław Panek, Henryk Pazdan (do 30.03.2011)

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: 
Halina Golec – Przewodnicząca, Tadeusz Baj (do 
6.03.2013), Maciej Biały, Robert Cyburt, Halina 
Dudek, Jerzy Hałka (od 27.04.2011), Jan Kilian, 
Ryszard Rejman, Józef Rzepka, Tomasz Skomra, 
Marian Wrona (od 15.04.2013)

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecz-
nej: Grażyna Dobranowicz – Przewodnicząca, 
Robert Cyburt, Jakub Czarnota, Halina Golec, 
Grzegorz Hawer, Adam Krzysztoń, Wincenty 
Morycz, Henryk Pazdan (do 30.03.2011)

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego: Tomasz Skomra – Przewodniczący 
(do 28.08.2012), (członek komisji do 6.03.2013), 
Wincenty Morycz – Przewodniczący (od 
28.08.2012), Józef Bawoł, Jakub Czarnota (od 
6.03.2013), Tadeusz Gwizdak, Grzegorz Hawer, 
Jan Kilian, Ryszard Rejman, Józef Rzepka

Członkowie Zarządu Powiatu Łańcuckiego IV kadencji. Od prawej Adam Krzysztoń, Józef Rzepka, Jan 
Kilian, Halina Dudek, Tadeusz Gwizdak oraz Stanisław Barnat Skarbnik Powiatu i Robert Kochman 
Sekretarz Powiatu.
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Rada Powiatu Łańcuckiego wybrana 
16 listopada 2014 r., frekwencja 49,89%

V kadencja (2014–2018)

Stanisław Panek, Żołynia – Przewodniczący 
Rady, KWW PŁ
Agnieszka Rzepka, Rakszawa – Wiceprzewod-
nicząca Rady, KW PiS
Marek Uberman, Łańcut – Wiceprzewodni-
czący Rady, KW PiS
Maciej Biały, Budy Łańcuckie, KW PiS
Anna Bis, Budy Łańcuckie, KW PSL
Wojciech Borcz, Sonina, KW PiS
Halina Golec, Pogwizdów, KW PiS
Tadeusz Gwizdak, Dąbrówki, KW PiS
Jan Kilian, Markowa, KW PiS
Adam Krzysztoń, Kraczkowa, KW PiS
Marian Kurek, Korniaktów Północny, KW PiS

Jan Magoń, Wysoka, KW PSL
Karol Pelc, Rogóżno, KWW PŁ
Barbara Pilawa-Kraus, Łańcut, KW PiS
Jakub Reizer, Albigowa, KW PSL
Monika Roman, Łańcut (od 29.12.2014), 
KW PSL
Paweł Skoczowski, Kraczkowa, KWW ORS
Jerzy Szczygieł, Łańcut, KW PSL
Jacek Szubart, Rakszawa, KW PSL

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. 
Komisarz Wyborczy w Rzeszowie stwierdził 
wygaśnięcie mandatu radnego Rafała Rober-
ta Kumka w Okręgu Wyborczym nr 1 (miasto 
Łańcut), wybranego z listy nr 1 – Komitet Wy-
borczy PSL z powodu pisemnego zrzeczenia się 
mandatu radnego (rezygnacja przed złożeniem 
ślubowania).
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Zarząd Powiatu Łańcuckiego V kadencji

wybrany 28 listopada 2014 r. w składzie: Adam 
Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Przewodniczący 
ZPŁ, Barbara Pilawa-Kraus – Wicestarosta Łań-
cucki, Członkowie ZPŁ: Halina Golec, Tadeusz 
Gwizdak, Jan Kilian

Skład Komisji Stałych  
Rady Powiatu Łańcuckiego

Komisja Rewizyjna: Wojciech Borcz – Przewod-
niczący, Marian Kurek, Karol Pelc, Jacek Szubart

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów: 
Anna Bis – Przewodnicząca, Maciej Biały, Tade-
usz Gwizdak, Adam Krzysztoń, Stanisław Panek 
(od 29.12.2014), Jakub Reizer, Monika Roman 
(od 29.12.2014), Jacek Szubart

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: 
Marian Kurek – Przewodniczący, Halina Golec, 
Jan Kilian, Jan Magoń, Barbara Pilawa-Kraus, 
Agnieszka Rzepka, Jerzy Szczygieł, Marek Uber-
man

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej: Karol Pelc – Przewodniczący, Anna 
Bis, Halina Golec, Adam Krzysztoń, Stanisław 
Panek (do 29.12.2014), Paweł Skoczowski, Jerzy 
Szczygieł, Marek Uberman

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Le-
śnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicz-
nego: Maciej Biały – Przewodniczący, Wojciech 
Borcz, Tadeusz Gwizdak, Jan Kilian, Jan Magoń, 
Barbara Pilawa-Kraus, Jakub Reizer, Monika Ro-
man (od 29.12.2014), Agnieszka Rzepka, Paweł 
Skoczowski

Członkowie Zarządu Powiatu Łańcuckiego V kadencji, od prawej w pierwszym rzędzie: Adam Krzysztoń, 
Barbara Pilawa-Kraus, Tadeusz Gwizdak, Halina Golec, Dorota Trojniar (protokolant), Jan Kilian,  
w drugim rzędzie Robert Kochman Sekretarz Powiatu i Stanisław Barnat Skarbnik Powiatu.
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Rada Powiatu Łańcuckiego wybrana 
21 października 2018 r., frekwencja 53,20%

VI kadencja (2018–2023)

Marek Uberman, Łańcut – Przewodniczący 
Rady, KW PiS
Barbara Brudniak, Kopanie Żołyńskie – Wice-
przewodnicząca Rady, KW PiS
Paweł Skoczowski, Kraczkowa – Wiceprze-
wodniczący Rady, KW PiS
Janusz Bester, Kosina, KW PiS
Józef Buk, Krzemienica, KW PiS
Halina Golec, Pogwizdów, KW PiS
Zbigniew Grad, Sonina, KW PiS

Jan Kilian, Markowa, KW PiS
Kamil Kilian, Kopanie Żołyńskie, KWW TPŁ
Adam Krzysztoń, Kraczkowa, KW PiS
Ryszard Kucha, Łańcut, KW PiS
Dariusz Kuraś, Rakszawa, KW PiS
Marian Kurek, Korniaktów Północny, KW PiS
Michał Mac, Łańcut, KWW TPŁ
Jan Magoń, Wysoka, KWW TPŁ
Jan Panek, Rakszawa, KWW TPŁ
Jakub Reizer, Albigowa, KWW TPŁ
Mariusz Rejman, Krzemienica, KWW TPŁ
Monika Roman, Łańcut, KW PiS
Wojciech Szura, Łańcut, KWW TPŁ
Krzysztof Wawro, Brzóza Stadnicka, KW PiS
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Zarząd Powiatu Łańcuckiego  
VI kadencji

wybrany 19 listopada 2018 r. w składzie: Adam 
Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Przewodniczą-
cy ZPŁ, Barbara Pilawa-Kraus – Wicestarosta 
Łańcucki, Członkowie ZPŁ: Halina Golec, Jan 
Kilian, Marian Kurek

Skład Komisji Stałych  
Rady Powiatu Łańcuckiego

Komisja Rewizyjna: Ryszard Kucha – Przewod-
niczący (do 28.10.2019), Jan Panek – Przewodni-
czący (od 28.10.2019), Dariusz Kuraś, Jan Magoń, 
Krzysztof Wawro (od 28.10.2019), Kamil Kilian 
(do 28.10.2019), Michał Mac (do 28.10.2019), 
Jakub Reizer (do 28.10.2019), Mariusz Rejman 
(do 28.10.2019), Monika Roman (do 28.10.2019), 
Wojciech Szura (do 28.10.2019)

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finan-
sów: Mariusz Rejman – Przewodniczący, Ja-
nusz Bester, Kamil Kilian, Adam Krzysztoń, 

Marian Kurek, Paweł Skoczowski, Krzysztof 
Wawro (do 28.10.2019), Barbara Brudniak (od 
27.11.2019), Michał Mac (od 27.11.2019)

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: 
Józef Buk – Przewodniczący, Janusz Bester, Ha-
lina Golec, Zbigniew Grad, Jan Kilian, Marian 
Kurek, Wojciech Szura, Marek Uberman

Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecz-
nej: Dariusz Kuraś – Przewodniczący, Halina 
Golec, Adam Krzysztoń, Michał Mac, Jan Panek, 
Jakub Reizer (od 27.11.2019), Mariusz Rejman 
(od 27.11.2019), Wojciech Szura (od 27.11.2019)

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego: Krzysztof Wawro – Przewodniczący, 
Barbara Brudniak, Jan Kilian, Jan Magoń, Jakub 
Reizer, Monika Roman, Paweł Skoczowski, Ka-
mil Kilian (od 27.11.2019)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Zbigniew 
Grad – Przewodniczący, Józef Buk, Ryszard 
Kucha
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W ciągu sześciu kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego w sumie 80 radnych 
sprawowało swój mandat. W kolejności alfabetycznej byli to:

Tadeusz Henryk Baj, Sonina, ur. 13.03.1955, 
wykszt. wyższe. bibliotekoznawstwo i infor-
macja naukowo-techniczna. Radny RPŁ IV 
kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
(2010 – 6.03.2013). Pracownik Muzeum-Zamku 
w Łańcucie, Kierownik Działu Biblioteki i Archi-
wum (1997–2013). Działacz NSZZ „Solidarność” 
i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej. 
Kawaler.

Tadeusz Bar, Markowa, ur. 20.10.1954, wykszt. 
wyższe inż. budownictwa. Wójt Gminy Markowa 
2010–2018. Radny RPŁ I, II kadencji, Członek 
ZPŁ (1998–2002), Wiceprzewodniczący Rady 
(2002–2006). Radny Rady Gminy Markowa 
(1994–1998). Kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Markowej (1997–2006). Pracował 
na budowach w kraju i za granicą (Iran, RFN). 
Żonaty, dwóch synów.

Tadeusz Józef Bar, Wysoka, ur. 5.03.1955, zm. 
26.02.2019, wykszt. średnie mechanizator rol-
nictwa, pożarnictwo, emeryt, chor. sztab. Funk-
cjonariusz Komendy Rejonowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łańcucie (1977–1998), Za-
stępca Komendanta (1996–1998). Radny RPŁ 
I kadencji. Radny Gminy Łańcut (2002–2010). 
Działał w OSP Wysoka. Żonaty, troje dzieci.
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Stanisław Wojciech Bartman, Kraczkowa, ur. 
1.04.1955, wykszt. średnie ogrodnicze. Rolnik, 
prowadzi gospodarstwo sadowniczo-warzyw-
nicze. Radny RPŁ II kadencji, Przewodniczący 
Komisji RGiF (2002–2006). Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego (2006–2018). Czło-
nek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej od 
1999, Prezes Zarządu od 2003, Członek Zarządu 
KRIR w Warszawie od 2011. Prezes Zarządu Po-
wiatowego PSL od 2010. Żonaty, pięcioro dzieci.

Józef Bawoł, Markowa, ur. 6.07.1953, zm. 
17.01.2019, wykszt. wyższe ekonomiczne, był 
współwłaścicielem Zakładu Masarskiego w Mar-
kowej. Radny RPŁ I, III, IV kadencji, Przewod-
niczący KOŚRiL (1998–2002), Wiceprzewod-
niczący Rady (2006–2014). Żonaty, troje dzieci.

Janusz Stanisław Bester, Kosina, ur. 19.09.1980, 
wykszt. wyższe techniczne, studia podyplomo-
we z organizacji i zarządzania bhp, Lean Ma-
nufacturing, przedsiębiorca. Współwłaściciel 
rodzinnej firmy BESTER SKLEJKI. Wiceprezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” 
w Kosinie, Przewodniczący Komitetu „Bezpiecz-
na Czwórka”, Radny i Przewodniczący Komisji 
Finansów i Gospodarki Mieniem Rady Gminy 
Łańcut (2012–2018). Radny RPŁ VI kadencji. 
Żonaty, pięcioro dzieci.
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Maciej Biały, Budy Łańcuckie, ur. 7.11.1986, 
wykszt. wyższe administracyjne, studia pody-
plomowe z zakresu inżynierii ruchu drogowego 
oraz organizacji administracji samorządowej, 
pracownik samorządowy, prowadzi własną jed-
noosobową działalność gospodarczą. Radny 
RPŁ IV, V kadencji, Przewodniczący Komisji 
OŚRLPiBP (2014–2018). Prezes Zarządu LKS 

„Sitowianka” Budy Łańcuckie, Członek OSP Kor-
niaktów Płn. Żonaty, dwoje dzieci.

Anna Katarzyna Bis, Budy Łańcuckie, ur. 
1.01.1961, wykszt. wyższe, bankowiec. Radna 
RPŁ IV, V kadencji, Przewodnicząca Komisji 
RGiF (2010–2018). Pracownik Banku Spółdziel-
czego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach na 
stanowisku dyrektor. Członek Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wisłok”, Zespołu Śpiewaczego „Sąsiedzi”. 
Prowadzi grupę teatralno-kabaretową „Ostatni 
raz”. Zamężna, dwoje dzieci.

Władysław Bolesławski, Rakszawa, ur. 28.04.1939, 
zm. 25.08.2008, wykszt. wyższe mgr inż., me-
chanik, rzeczoznawca SIMP w dziedzinie kotły 
parowe i zbiorniki ciśnieniowe. Był właścicielem 
Zakładu Badań i Remontu Kotłów Grzewczych, 
Przemysłowych „BOLKOP”. Radny RPŁ I, III 
kadencji, Przewodniczący Rady (1998–2002), 
Członek ZPŁ (2006 – 25.08.2008). Przewodni-
czący Rady Gminy Rakszawa (1990–1998). Prze-
wodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy 
Pomnika Pamięci Narodowej w Łańcucie na pl. 
Sokoła (2002). Żonaty, pięcioro dzieci.
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Wojciech Ignacy Borcz, Sonina, ur. 27.10.1961, 
wykszt. średnie – ekonomiczne, rolnik. Radny 
RPŁ I, II, III, V kadencji, Wiceprzewodniczący 
RPŁ (2002–2006), Zastępca Przewodniczącego 
KR (2006–2010), Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej (2014–2018). Współpracuje z Fundacją 
Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzra-
stanie”. Żonaty, dwoje dzieci i dwoje w rodzinie 
zastępczej.

Barbara Brudniak, Kopanie Żołyńskie, ur. 
3.12.1960, wykszt. licencjackie pedagogiczne. 
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 
(1981–1995). Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
w Banku Spółdzielczym w Żołyni. Radna RPŁ VI 
kadencji i Wiceprzewodnicząca Rady. Członek 
Koła Gospodyń Wiejskich Kopanie Żołyńskie. 
Zamężna, czworo dzieci.

Józef Franciszek Buk, Krzemienica, ur. 
28.03.1974, wykszt. wyższe pedagogiczne, stu-
dia podyplomowe z organizacji i zarządzania 
bhp oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania i or-
ganizacji oświaty. Nauczyciel w Zespole Szkół 
Elektronicznych w Rzeszowie (1999–2017). Dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych w Czarnej 
(2017–2019), a następnie prywatny przedsię-
biorca. Radny RPŁ I, VI kadencji, Przewod-
niczący Komisji EKSiR od 2018. Aktor Teatru 
Dramatycznego w Krzemienicy, Prezes Akcji 
Katolickiej w Krzemienicy. Żonaty, dwoje dzieci.
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Robert Jacek Cyburt, Łańcut, ur. 26.06.1971, 
wykszt. wyższe pedagogiczne, trener sportowy. 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łań-
cucie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Rad-
ny RPŁ IV kadencji. Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Łańcuta (2010–2014). Członek Zarządu 
PTG „Sokół” w Łańcucie.

Jakub Daniel Czarnota, Handzlówka, ur. 
24.09.1984, wykszt. wyższe prawnicze. Wójt 
Gminy Łańcut w VIII kadencji. Pracownik sa-
morządowy w Kancelarii Zarządu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
(2015–2018). Radny RPŁ IV kadencji. Sołtys wsi 
Handzlówka (2015–2018), Prezes Stowarzysze-
nia „Razem dla Wsi Łańcuckiej”, członek Rady 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”. 
Kawaler.

Władysław Dąbek, Łańcut, ur. 9.07.1952, zm. 
31.01.2007, wykszt. wyższe administracyjne. 
Radny RPŁ I kadencji. Naczelnik Gminy Bia-
łobrzegi (1979–1989), Naczelnik Miasta Łańcuta 
(1989–1990). Pracował w PBDiM „Hydroinż” 
(1973–1976), wiceprezes SKR Żołynia (1976–
1979), „Widamid” (1990–1993), wiceprezes 
„Wersal” S.A. (1993–1996) i (1998–2000), prezes 
„Resmięs” (1996–1998), „Damianex” (2000–
2005). Żonaty, dwoje dzieci.
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Grażyna Krystyna Dobranowicz, Łańcut, ur. 
13.05.1958, wykszt. wyższe, mgr socjologii, spe-
cjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. Pielę-
gniarka Oddziałowa na chirurgii Szpitala Św. 
Michała Archanioła w Łańcucie. Radna RPŁ 
IV kadencji, Przewodnicząca Komisji ZiSS 
(2010–2014). Członek władz lokalnych Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych. Zamężna, dwie córki.

Halina Janina Dudek, Pogwizdów, ur. 3.01.1959, 
wykszt. wyższe pedagogiczne i techniczne, studia 
podyplomowe z zarządzania oświatą. Dyrek-
tor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Medyni 
Głogowskiej. Radna RPŁ II, III, IV kadencji, 
Przewodnicząca Komisji EKSiR (2002–2006), 
Wiceprzewodnicząca Rady (2006–2010), Czło-
nek ZPŁ (2010–2014). Zamężna, dwoje dzieci.

Mariusz Antoni Duliban, Łańcut, ur. 8.03.1961, 
wykszt. wyższe pedagogiczne, studia podyplo-
mowe historia i wiedza o społeczeństwie, rodzi-
nie, doradztwo zawodowe. Nauczyciel w Zespole 
Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Od 
2003 ekspert OKE w komisjach kwalifikacyj-
nych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy. Radny RPŁ (od 29.12.2006 do 2010). 
Żonaty, troje dzieci.



72

Stanisław Dyrda, Budy Łańcuckie, ur. 26.04.1950, 
wykszt. średnie techniczne – technik budownic-
twa ogólnego, emeryt. Współwłaściciel Wielo-
branżowego Zakładu Rolbud II s.c. Pracownik 
Urzędu Gminy Białobrzegi (1982–1999), Na-
czelnik Gminy Białobrzegi (1988–1990), Wójt 
Gminy Białobrzegi (1990–1998). Radny RPŁ 
I kadencji. Członek PSL, GS SCh w Białobrze-
gach, OSP Budy Łańcuckie. Żonaty, czworo 
dzieci.

Danuta Ewa Dziuba, Żołynia, ur. 24.06.1969, 
wykszt. wyższe medyczne, lekarz internista, 
specjalista medycyny rodzinnej, indywidualna 
praktyka lekarska w Żołyni – NZOZ VITAE lek. 
med. Danuta Dziuba. Radna RPŁ III kadencji, 
Przewodnicząca Komisji ZRiPS (2006–2010). 
Zamężna, dwoje dzieci.

Ryszard Garczyński, Głuchów, ur. 12.04.1948, 
wykszt. średnie, emeryt. Radny RPŁ I kadencji. 
Przewodniczący Rady Gminy Łańcut w latach 
1994–1998. Prowadził gospodarstwo rolne spe-
cjalizujące się w produkcji drobiu. Działacz LZS. 
Żonaty, troje dzieci.
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Wiesław Giereś, Medynia Głogowska, ur. 
5.04.1946, zm. 10.02.2018, wykszt. wyższe pe-
dagogiczne, studia podyplomowe z zarządza-
nia oświatą i bibliotekarstwa; instruktor sportu 
w zakresie lekkiej atletyki i tenisa stołowego, 
emeryt. Nauczyciel SP w Medyni Głogowskiej 
(1974–2008), dyrektor (1991–1999). Radny RPŁ 
I kadencji, Członek ZPŁ (1998–2002). Radny, 
Członek Zarządu Gminy Czarna (1990–1998). 
Żonaty, czworo dzieci.

Krzysztof Gilewicz, ur. 24.01.1941, Wołyniak 
osiadły w Łańcucie (1944), dr nauk techn., 
emeryt. Radny RPŁ I kadencji. „Harcerz wy-
klęty” (założyciel org. tajnej ANTYS w Łańcucie 
[1954–1956]), opiekun łańcuckich niewidomych 
(1994–2002), założyciel Kongr. Przeds. Ziemi 
Łańcuckiej (1994), jej pierwszy prezes, Redaktor 
Naczelny mies. „Gazeta Łańcucka” (1994–2002). 
Wydał księgę „Archiwum Gazety Łańcuckiej 
1994–2002”, autor ponad 1000 publikacji, książek 
„Miłości plonowanie” (1998), „Ludzie Sybiru” 
(2006), „Wierszyna” (2010), „Krzyż Wołynia 
1943” (2013). Żonaty, dwoje dzieci.

Halina Golec, Pogwizdów, ur. 23.04.1965, wy-
kszt. wyższe pedagogiczne, ukończone cztery 
dodatkowe kierunki studiów podyplomowych, 
nauczyciel. Dyrektor Zespołu Szkół im. Sta-
nisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej. Radna 
RPŁ IV, V, VI kadencji, Przewodnicząca Komisji 
EKSiR (2010–2014), Członek ZPŁ VI kadencji. 
Prezes Zarządu LGD „Eurogalicja”. Zamężna, 
dwoje dzieci.
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Kazimierz Gołojuch, Zalesie, ur. 5.02.1964, wy-
kszt. wyższe, mgr inż. mechanizacji rolnictwa, 
podypl. studia z europeistyki. Radny RPŁ I ka-
dencji. Wójt Gminy Czarna (1998–2005). Poseł 
na Sejm RP V, VI, VII, VIII, IX kadencji z listy 
PiS. Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Rzeszowskiej od 2004. Zaangażowa-
ny w działalność Ochotniczych Straży Pożar-
nych, członek Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Łańcucie. Wspiera Polaków 
mieszkających na wschodzie poprzez Fundację 

„Semper Fidelis” na rzecz Archidiecezji Lwow-
skiej. Żonaty, dwoje dzieci.

Zbigniew Grad, Sonina, ur. 26.09.1965, wykszt. 
wyższe techniczne, emerytowany oficer Policji, 
grafolog (działalność biegłego z zakresu krymi-
nalistycznych badań dokumentów), nauczyciel 
przedmiotów zawodowych technicznych. Radny 
RPŁ VI kadencji i Przewodniczący Komisji SWiP. 
Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycz-
nego. Żonaty, dwoje dzieci.

Jerzy Gruca, Łańcut, ur. 1.11.1957, wykszt. wyż-
sze lek. med. specjalizacje: choroby wewnętrzne, 
medycyna rodzinna, pracy, badania kierowców, 
certyfikat PTMS uprawniający do orzecznic-
twa sportowo-lekarskiego, studia podyplomowe 
z zarządzania ochroną zdrowia. Radny RPŁ I, II 
kadencji, Przewodniczący Komisji ZRiPS (2002–
2006). Pracował jako lekarz w ZOZ w Łańcut 
(1984–1999), lekarz POZ w GOZ Białobrzegi 
od 1999. Żonaty, troje dzieci.
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Tadeusz Gwizdak, Dąbrówki, ur. 10.12.1935, 
wykszt. wyższe inżynier elektryk, emeryt. 
W Rakszawie pracował w latach 1954–1991 w Fa-
bryce Sukna, gdzie był dyrektorem (1981–1991), 
następnie uczestniczył w budowie Browaru Van-

-Pur i był jego dyrektorem (1992–2004). Rad-
ny RPŁ II, w III od 24.09.2008, IV, V kadencji, 
Członek ZPŁ (2002–2006, od 19.11.2008 do 
2018). Radny Rady Gminy Czarna (1990–2002), 
Członek Zarządu Gminy Czarna (1990–1998). 
W Dąbrówkach był przewodniczącym komitetu 
budowy szkoły podstawowej (1989–1994) i ko-
mitetu gazyfikacji (1986–1988). Żonaty, dwoje 
dzieci.

Adam Hadław, Łańcut, ur. 20.12.1966, wykszt. 
wyższe ekonomiczne, Radny RPŁ III kadencji, 
Członek ZPŁ (2006 – 1.04.2009). Dyrektor Od-
działu Podkarpackiego POPON (2006–2017), 
PPUH Elmar sp. z o.o. (1992–2006), nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Tarnawce (1987–1989). 
Harcmistrz, komendant Hufca ZHP w Łańcucie 
(1988–1991), Wiceprzewodniczący CKR ZHP 
(2001–2005), członek RN ZHP od 2013. Prze-
wodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych od 2012, Społeczny 
Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 
Miasta Łańcuta od 2019. Żonaty, dwoje dzieci.

Jerzy Hałka, Łańcut, ur. 5.08.1959, wykszt. wyż-
sze ekonomiczne. Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Radny RPŁ od 
27.04.2011 do 2014, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej (od 15.04.2013 do 2014). Prezes 
Zarządu „Metalsprzęt” Rzeszów (1992–2006), 
działacz sportowy AZS Rzeszów, MKS Łańcut, 
ZKS „Stal” Rzeszów. Żonaty, troje dzieci.
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Anna Hanejko, Żołynia, ur. 13.07.1954, wykszt. 
inż., rolnik, poetka. Emerytowany pracownik 
Urzędu Gminy Żołynia (1982–2015). Radna 
RPŁ I, II kadencji, Członek ZPŁ (1998–2002). 
Radna Gminy Żołynia (1994–1998). Współza-
łożycielka Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych 
Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 
im. Matki Teresy w Żołyni, które prowadzi ZOP. 
Zamężna, troje dzieci.

Grzegorz Andrzej Hawer, Markowa, ur. 
25.07.1972, wykszt. wyższe ekonomiczne. Radny 
RPŁ IV kadencji. Prowadzi gospodarstwo rolne 
w Markowej. Kierownik Sekcji Kontroli Tech-
nicznej Agencja Rynku Rolnego w Warszawie 
Oddział Terenowy w Rzeszowie (2009–2016). 
Członek Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie”. 
Żonaty, dwoje dzieci.

Elżbieta Inglot-Ulman, Albigowa, ur. 15.10.1944, 
wykszt. wyższe, lek. med. pediatra ze specjali-
zacją II stopnia. Pracuje jako lekarz pediatra od 
1971, na Oddziale Dziecięcym Szpitala Rejo-
nowego w Łańcucie (1979–1999), lekarz POZ 
na kontrakcie z NFZ od 1999. Radna RPŁ II 
kadencji. Radna Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego (1998–2002). Zamężna, troje dzieci.
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Jan Kilian, Markowa, ur. 26.01.1957, wykszt. 
średnie techniczne. Dyrektor Centrum Kultury 
Gminy Markowa oraz instruktor amatorskich 
zespołów artystycznych. Członek Kapeli Regio-
nalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie”. 
Radny Rady Gminy Markowa (1990–1994). Rad-
ny RPŁ III, IV, V, VI kadencji, Członek ZPŁ III, 
IV, V, VI kadencji. Żonaty, dwoje dzieci.

Kamil Kilian, Kopanie Żołyńskie, ur. 23.02.1993, 
wykszt. wyższe. techniczne, mgr inż. Pracow-
nik Urzędu Gminy Rakszawa. Radny RPŁ VI 
kadencji. Członek Zarządu Klubu Sportowego 

„Błękit Żołynia” w Żołyni. Członek OSP Kopanie 
Żołyńskie. Żonaty.

Adam Mieczysław Krzysztoń, Kraczkowa, ur. 
19.12.1961, wykszt. KUL, mgr socjologii. Sta-
rosta łańcucki od XI 1998 r. Radny RPŁ II, III, 
IV, V, VI kadencji. Członek Zarządu Związku 
Powiatów Polskich w V, VI kadencji (wiceprezes 
od 2019), Przewodniczący Konwentu Starostów 
Województwa Podkarpackiego II i III kadencji 
oraz Konwentu Samorządowców Powiatu Łań-
cuckiego. Pracował w Rejonie Dróg Publicznych 
w Rzeszowie (1982–1993), w Zarządzie Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (1993–1998), 
związany z Ruchem Światło-Życie od 1975 r., 
sympatyk i członek NSZZ „Solidarność” od 
1980 r., Honorowy Dawca Krwi od 1980 r. Żo-
naty, troje dzieci.
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Stanisław Krzyżak, Markowa, ur. 1.02.1953, 
wykszt. wyższe zawodowe. Radny RPŁ I kadencji. 
Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole 
Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Zespole Szkół 
Technicznych w Łańcucie (1985–2006). Diagno-
sta na stacji kontroli pojazdów w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji 
Zawodowej w Łańcucie od 2011. Żonaty, dwoje 
dzieci.

Ryszard Kucha, Łańcut, ur. 15.11.1956, wykszt. 
średnie ekonomiczne, prowadzi firmę handlowo-
-usługową w branży turystycznej. Prezes Akcji 
Katolickiej przy parafii Łańcut-Fara. Wicepre-
zes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło w Łańcucie. Członek Komisji Rewizyjnej 
PTTK Oddział w Łańcucie. Radny RPŁ III, VI 
kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
III, VI kadencji, Sekretarz (od 28.10.2019). Żo-
naty, troje dzieci.

Dariusz Karol Kuraś, Rakszawa, ur. 4.06.1971, 
wykszt. wyższe ekonomiczne, podyplomowe 
studia rachunkowość i finanse, Certyfikat Księ-
gowego nadany przez Ministra Finansów RP. 
Główny księgowy Zarządu Dróg Powiatowych 
w Łańcucie, Skarbnik Zarządu Klubu Sportowe-
go Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 
(III liga siatkówki kobiet i mężczyzn), członek 
chóru mieszanego czterogłosowego „Raxavia” 
przy GOKiCz w Rakszawie. Radny RPŁ VI ka-
dencji i Przewodniczący Komisji ZRiPS. Żonaty, 
dwoje dzieci.
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Marian Kurek, Korniaktów Płn., ur. 10.09.1966, 
wykszt. wyższe pedagogiczne, studia podyplo-
mowe z zarządzania oświatą, z informatyki 
i technologii informacyjnych, instruktor siat-
kówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej. Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bia-
łobrzegach, dyrektor PG w Białobrzegach im. 
Jana Pawła II (2012–2017). Radny RPŁ III, V, 
VI kadencji, Przewodniczący Komisji EKSiR 
(2006–2010 i 2014–2018), Członek ZPŁ VI ka-
dencji. Żonaty, pięcioro dzieci.

Róża Maria Kwolek, Łańcut, ur. 13.12.1944, 
wykszt. wyższe, lekarz rehabilitacji medycznej. 
Radna RPŁ I kadencji. Emerytowany Kierownik 
Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy. Członek To-
warzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
w Łańcucie i przez 15 lat wolontariusz sprawu-
jący opiekę medyczną nad bezdomnymi i po-
trzebującymi pomocy. Zamężna, pięcioro dzieci.

Michał Aleksander Mac, Łańcut, ur. 29.10.1994, 
wykszt. wyższe. Pracownik Urzędu Miasta Łań-
cuta. Radny RPŁ VI kadencji, Przewodniczący 
Klubu Radnych W Trosce o Powiat Łańcucki. 
Kawaler.
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Jan Magoń, Wysoka, ur. 20.01.1962, wykszt. 
wyższe pedagogiczne. Nauczyciel fizyki, astrono-
mii, przyrody w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Radny RPŁ 
I, II, III, V, VI kadencji. Członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wysokiej od 1977. Żonaty, 
dwie córki.

Franciszek Masłoń, Korniaktów Płn., ur. 
8.04.1959, wykszt. wyższe ekonomiczne, peda-
gogiczne. Wójt Gminy Białobrzegi w III, IV, V, 
VI, VII, VIII kadencji. Radny RPŁ I kadencji, 
Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący 
Komisji RGiF (1998–2002). Przewodniczący 
Rady Gminy Białobrzegi (1990–1994). Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Budach Łańcuckich 
(1990–1998). Żonaty, troje dzieci.

Ryszard Jan Mędrala, Łańcut, ur. 7.02.1953 
wykszt. wyższe, inż. sanitarny i podyplomowe 
studia menedżerskie. Emeryt, pracownik Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie (2013–2018). Dyrektor 
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Łańcucie (2003–2011). Kierownik Wydz. Go-
spodarki Wodno-Ściekowej i Ochrony Środowi-
ska w ŁFŚ (1983–2003). Radny RPŁ III kadencji, 
Członek ZPŁ (od 1.04.2009 do 2010). Żonaty, 
czworo dzieci.
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Wincenty Morycz, Krzemienica, ur. 14.11.1944, 
wykszt. średnie techn., emeryt. Radny Gminy 
Czarna VIII kadencji, radny RPŁ I, II, III, IV 
kadencji, Przewodniczący Rady (2002–2006), 
Przew. Komisji OŚRLPiBP (28.08.2012 – 2014). 
Założyciel i Prezes Fundacji Pomóż Potrze-
bującym (2003–2006). Sołtys wsi Krzemie-
nica od 2015. Wiceprezes PZPN w Rzeszowie 
(1992–1996) i (1998–2008), Przewodniczący 
Okręgowego Kolegium Sędziów Piłki Nożnej 
(1992–2008). Prezes LKS „Jawor” Krzemienica 
(1961–2000), obecnie Prezes Honorowy. Żonaty, 
dwóch synów.

Jan Panek, Rakszawa, ur. 24.05.1947, wykszt. 
średnie techniczne, emerytowany pracownik 
cywilny MON. Członek Zarządu LGD „Zie-
mia Łańcucka”, działa w Polskim Związku 
Wędkarskim, Polskim Związku Pszczelarskim, 
wolontariusz Klubu HDK PCK Żołynia. Radny 
Rady Gminy Rakszawa III, IV, V kadencji, Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej (2002–2006), 
Przewodniczący Rady (2006–2010), Zastęp-
ca Przewodniczącego (2010–2014). Sołtys wsi 
Rakszawa Dolna. Radny RPŁ VI kadencji, Za-
stępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
i jej Przewodniczący (od 28.10.2019). Żonaty, 
pięcioro dzieci.

Stanisław Panek, Żołynia, ur. 26.09.1960, wy-
kszt. wyższe pedagogiczne i techniczne, studia 
podyplomowe z zarządzania oświatą. Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni 
(1995–2019) oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. św. Jana Kantego w Biedaczowie od 2019. 
Radny RPŁ II, III, IV, V kadencji, Członek ZPŁ 
(2002–2006), Przewodniczący Rady (2006–
2018). Radny Gminy Żołynia (1994–1999), 
Zastępca Wójta Gminy Żołynia (1998–2002). 
Żonaty, dwoje dzieci.
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Henryk Pazdan, Łańcut, ur. 7.07.1955, wykszt. 
wyższe mgr inż. mech., nauczyciel. Sekretarz 
Miasta Łańcuta (2014–2018). Zastępca Burmi-
strza Miasta Łańcuta (2006–2014). Radny RPŁ 
(27.11–21.12.2006) i (29.11.2010–30.03.2011), 
Przewodniczący Rady Osiedla Łańcut-Południe 
od 2019. Starszy inspektor w PUW w Rzeszowie 
(2003–2006). Działacz Stow. Rozwoju Ziemi 
Łańcuckiej, PTTK. Redaktor naczelny „Echo – 
Gazeta Ziemi Łańcuckiej”. Żonaty, troje dzieci.

Karol Tadeusz Pelc, Rogóżno, ur. 1.11.1959, wy-
kszt. wyższe pedagogiczne, studia podyplomo-
we, emerytowany nauczyciel. Dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie 
(1989–2006). Prowadzi działalność gospodar-
czą w zakresie usług medycznych. Radny RPŁ 
III, V kadencji, Przewodniczący Komisji RGiF 
(2006–2010), Przewodniczący Komisji ZiPS 
(2014–2018). Radny Gminy Łańcut (1998–2002). 
Żonaty, dwoje dzieci.

Józef Piechuta, Żołynia, ur. 11.03.1948, wykszt. 
wyższe ekonomiczne, emerytowany pracownik 
administracji państwowej. W kontroli finan-
sowej od 1970, dyplomowany biegły księgowy 
(1989), biegły rewident (1992), biegły sądowy 
z zakresu finansów i rachunkowości. Radny RPŁ 
I kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
(1998–2002). Współzałożyciel stowarzyszenia 
prowadzącego ZPO w Żołyni im. Matki Teresy 
z Kalkuty. Żonaty, czworo dzieci.
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Barbara Pilawa-Kraus, Łańcut, ur. 25.11.1968, 
wykszt. wyższe ekonomiczne. Mediator w spra-
wach społecznych i administracyjnych. Radna 
RPŁ V kadencji, Wicestarosta Łańcucki V, VI 
kadencji. Dyrektor oddziału DG-Inwest Finan-
se S.A. w Łańcucie (2011–2014), Prezes Łań-
cuckiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji 
Artystycznej „GEST” (2010–2014). Współpra-
cowała z Kongregacją Przedsiębiorców Ziemi 
Łańcuckiej. Zamężna, dwoje dzieci.

Edward Kazimierz Pomykała, Łańcut, ur. 
5.01.1961, wykszt. wyższe pedagogiczne, studia 
podyplomowe z zarządzania oświatą i peda-
gogiki. Emerytowany nauczyciel matematyki, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Obrońców Wester-
platte w Dąbrówkach (1997–2008). Radny RPŁ 
II kadencji. Członek Domowego Kościoła Ruchu 
Światło-Życie w parafii św. Józefa w Łańcucie, 
Związku Żołnierzy NSZ. Żonaty, pięcioro dzieci.

Stefan Michał Rachwał, Łańcut, ur. 5.01.1942, 
wykszt. wyższe lek. med., specjalizacje I i II st. 
z anestezjologii i intensywnej terapii, I st. z chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej. Radny RPŁ 
I kadencji, Przewodniczący Komisji ZRiPS 
(1998–2002). Od 1965 lekarz ZOZ w Łańcucie, 
Kierownik Oddziału Anestezjologii i Bloku Ope-
racyjnego (1972–1992), Kierownik Powiatowej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego (1972–1978), 
Zast. Dyr. ds. Medycznych (2003–2007). We 
władzach PTL Koło Naukowe w Łańcucie, Przed-
stawiciel w Radzie OIL w Rzeszowie. Żonaty, 
dwoje dzieci.
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Jakub Maciej Reizer, Albigowa, ur. 27.01.1979, 
wykszt. wyższe, przedsiębiorca. Radny RPŁ V, 
VI kadencji. Kierownik Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Dalszej Fundacji „Contigo”. 
Zastępca Kierownika Biura Powiatowego w Łań-
cucie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (2009–2016). Żonaty, dwoje dzieci.

Mariusz Piotr Rejman, Krzemienica, ur. 
10.05.1980, wykszt. techniczne. Właściciel firmy 
Budmar-Geo, pracownik samorządowy Urzę-
du Gminy Żołynia. Prezes Zarządu LKS Jawor 
Krzemienica. Radny RPŁ VI kadencji, Prze-
wodniczący Komisji RGiF. Żonaty, dwoje dzieci.

Ryszard Jan Rejman, Łańcut, ur. 1.01.1944, 
wykszt. wyższe mgr inż. ogrodnictwa, emeryt. 
Radny RPŁ I, IV kadencji, Wicestarosta Łań-
cucki (1998–2002), Wiceprzewodniczący Rady 
(2010–2014). Pracownik naukowy Instytutu 
Sadownictwa SZD w Albigowej (1969–1992). 
Wdrożył patenty z techniki ogrodniczej. Działa 
w Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół, Akcji 
Katolickiej. Żonaty, dwoje dzieci.
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Monika Beata Roman, Łańcut, ur. 24.02.1978, 
wykszt. wyższe prawnicze, kurs doktorancki, 
studia podyplomowe z ekonomii oraz pomocy 
publicznej. Pracownik Biura Prawnego Rze-
szowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 
wcześniej główny specjalista w ARiMR Oddział 
w Warszawie. Radna Rady Miasta Łańcuta 
(2006–2014), Radna RPŁ (od 29.12.2014 do 
2018) w V, VI kadencji. Dziennikarz, członek 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział 
w Rzeszowie.

Andrzej Rosół, Kosina, ur. 30.12.1954, zm. 
15.11.2002, wykszt. średnie, elektryk. Pracownik 
Polskiego Radia Rzeszów. Radny RPŁ I kadencji, 
Wiceprzewodniczący Rady w latach 1998–2002. 
Członek NSZZ „Solidarność”. Z jego inicjatywy 
powstały Koło LKS „Dąb” Kosina, Stowarzysze-
nie Kulturalne Chór „Fraza” z Kosiny, którego 
był Prezesem w latach 1998–2002. Żonaty, dwoje 
dzieci.

Agnieszka Rzepka, Rakszawa, ur. 4.06.1971, wy-
kszt. wyższe pedagogiczne, historyk, instruktor 
sportu. Dyrektor GOKiCz w Rakszawie. Radna 
RPŁ V kadencji, Wiceprzewodnicząca Rady 
(2014–2018). Prezes Zarządu Fundacji Wspie-
rania Rozwoju Lokalnego Van-Pur w Rakszawie. 
Autorka albumów: „Fabryka Sukna w Rakszawie” 
(2011), „Orkiestra Dęta Zgoda” (2013), „Miesz-
kańcy Rakszawy na starej fotografii” (2015) 
i współautorka „Rok Obrzędowy w Gminie 
Rakszawa” (2014), „Ceremonie pamięci” (2016). 
Zamężna.
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Józef Zygmunt Rzepka, Białobrzegi, ur. 
9.03.1953, wykszt. wyższe pedagogiczne, eme-
rytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Białobrzegach. Radny RPŁ II, III, IV kaden-
cji, Wicestarosta Łańcucki (2002–2014). Radny 
Gminy Białobrzegi (1990–1998). Reaktywował 
działalność białobrzeskiego chóru i orkiestry dę-
tej. Prowadził Teatr Ziemi Białobrzeskiej. Autor 
książek „Skąd nasz ród czyli kolebka Białobrzeg”, 

„Cmentarz Białobrzeski”, „Słownik Biograficzny 
Powiatu Łańcuckiego”. Namalował herb Gminy 
Białobrzegi, logo CM w Łańcucie i projekt po-
wiatowego sztandaru. Żonaty, troje dzieci.

Paweł Piotr Skoczowski, Kraczkowa, ur. 
3.10.1987, wykszt. wyższe administracyjne, stu-
dia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa 
informacji oraz studia MBA w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych PAN. Radny RPŁ V, VI kaden-
cji, Wiceprzewodniczący Rady w VI kadencji. 
Posiada doświadczenie zawodowe wyniesione 
zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. 
Żonaty, jedno dziecko.

Roman Skomra, Sonina, ur. 12.11.1941, wykszt. 
wyższe ekonomiczne, mgr inż., emeryt. Radny 
RPŁ I kadencji, Przewodniczący Komisji PiBP 
(1998–2002). Przewodniczący Rady Gminy 
Łańcut (2006–2018). Właściciel Zakładu Ma-
sarskiego „Rzeźnik” (1990–2008). Prezes Woj. 
Zw. Spół. Roln. (1984–1990). Dyrektor Wydzia-
łu Rolnictwa UW w Rzeszowie (1974–1984). 
Nauczyciel TRR w Wysokiej (1967–1974). Za-
łożyciel i reżyser Zespołu Ludowego „Sonina”. 
Żonaty, dwoje dzieci.
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Tomasz Skomra, Kraczkowa, ur. 19.01.1973, 
wykszt. wyższe pedagogiczne. Nauczyciel WF 
w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głu-
chowie. Radny RPŁ IV kadencji, Przewodniczący 
Komisji OŚRLPiBP (29.11.2010–28.08.2012). 
Żonaty, troje dzieci.

Kazimierz Paweł Słupek, Białobrzegi, ur. 
26.01.1944, wykszt. średnie, emerytowany kie-
rowca Komendy MO w Łańcucie (1962–1982), 
rolnik. Radny RPŁ I kadencji. Radny Gminy 
Białobrzegi (1980–1994), Przewodniczący Rady 
(1988–1990). Sołtys wsi Białobrzegi (1994–2010). 
Społecznie działał w: LZS, PSL, GS Samopomoc 
Chłopska, BS w Białobrzegach. Żonaty, dwoje 
dzieci.

Ignacy Wojciech Sołek, Łańcut, ur. 6.07.1951, 
wykszt. wyższe, emeryt. Radny RPŁ II kaden-
cji, Przewodniczący Komisji OŚRLPiBP (2002–
2006). Radny Rady Miasta Łańcuta w latach 
1990–1994. Policjant KPP w Łańcucie w latach 
1981–2010. Społecznie działał w Komitecie Osie-
dlowym „Łańcut-Południe”, w klubie piłkarskim 

„Stal-Łańcut” i Podk. Zw. Piłki Nożnej. Żonaty, 
dwoje dzieci.
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Alicja Strzałba, Łańcut, ur. 20.03.1948, wykszt. 
średnie, emerytka. Radna RPŁ II kadencji, Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej (2002–2006). 
Pracowała w Urzędzie Miejskim w Łańcucie 
(1972–2003), MPGKiM w Łańcucie (1984–1985). 
Wraz z córką prowadzi Galerię Malarstwa Szta-
lugowego i organizuje Międzynarodowe Warsz-
taty Artystyczne w Kręgu Pogranicza (plenery 
malarskie). Zamężna, jedna córka.

Jerzy Stanisław Szczygieł, Łańcut, ur. 2.11.1951, 
wykszt. wyższe techniczne. Radny RPŁ V ka-
dencji. Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzę-
du Gminy Krasne. Burmistrz Miasta Łańcuta 
(1994–2006). Pracował w RPB w Rzeszowie, UM 
Łańcuta, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Fabry-
ce Wódek „Polmos” w Łańcucie, UM Rzeszów. 
Żonaty, pięcioro dzieci.

Jacek Szymon Szubart, Rakszawa, ur. 25.05.1984, 
wykszt. wyższe prawnicze. Wójt Gminy Raksza-
wa w VIII kadencji. Kierownik referatu Ochrony 
Środowiska, Gospodarki i Inwestycji UG Rak-
szawa do 2018. Radny RPŁ V kadencji. Czło-
nek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Łańcucie, członek Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w gminach: 
Białobrzegi, Czarna, Krasne, Rakszawa. Autor 
publikacji naukowych z zakresu prawa admi-
nistracyjnego. Żonaty, jedno dziecko.
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Zygmunt Szubart ,  Krzemienica,  ur. 
27.01.1949, wykszt. wyższe, mgr inż., emeryt. 
Radny RPŁ II kadencji, Członek ZPŁ (2002–
2006). Działa społecznie w Krzemienicy jako 
Prezes Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub 

„Wyzwolenie”, członek chóru parafialnego, 
Amatorskiego Teatru Dramatycznego, Ze-
społu Regionalnego „Wesele Krzemienickie”. 
Żonaty, dwoje dzieci.

Wojciech Jerzy Szura, Łańcut, ur. 18.04.1965, 
wykszt. wyższe pedagogiczne, studia podyplo-
mowe z zarządzania oświatą, inspektor bhp. Na-
uczyciel w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Łańcucie, dyrektor SP Nr 2 
w Łańcucie (2006–2011). Radny RPŁ VI kadencji, 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej (do 28.10.2019). 
Żonaty, dwóch synów.

Tadeusz Świątoniowski, Rakszawa, ur. 3.08.1947, 
wykszt. średnie techniczne, emeryt. Pracownik 
Fabryki Śrub w Łańcucie (1967–2003). Społecz-
nie działał przez 45 lat we władzach Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Radny RPŁ 
III kadencji, Przewodniczący Komisji OŚRLPiBP 
(2006–2010). Radny Rady Gminy Rakszawa 
(1988–2006). Żonaty, sześcioro dzieci.
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Maria Trojnar, Albigowa, ur. 16.06.1946, wykszt. 
wyższe lekarz pediatra. Lekarz Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Albigowej. Radna RPŁ I, 
II, III kadencji, Członek ZPŁ w latach 1998–2002. 
Wdowa, dwie córki i trzech synów.

Marek Wojciech Uberman, Łańcut, ur. 26.08.1962, 
wykszt. wyższe ekonomiczne, pracuje w Koelner 
ŁFŚ, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Pracowników i od 1998 jest Przewodniczącym 
KZ NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Dele-
gatury Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” w Łańcucie, członek Prezydium ZR NSZZ 

„Solidarność” w Rzeszowie, delegat Regionu Rze-
szowskiego na Krajowy Zjazd Delegatów. Członek 
Straży Honorowej Grobu Bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Warszawie. RPŁ I, V, VI kadencji, Wiceprze-
wodniczący Rady w V kadencji i Przewodniczący 
Rady w VI kadencji. Żonaty, troje dzieci.

Tadeusz Urban, Brzóza Stadnicka, ur. 13.02.1960, 
wykszt. wyższe pedagogiczne. Emerytowany 
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej, dyrektor 
w latach 1984–1988 i 1996–2006. Radny RPŁ 
I kadencji. Żonaty, dwoje dzieci.
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Krzysztof Wawro, Brzóza Stadnicka, ur. 
12.06.1974, wykszt. wyższe administracja pu-
bliczna, magisterium z historii doktryn politycz-
no-prawnych. Pracownik Van-Pur w Raksza-
wie. Prezes Zarządu OSP w Brzózie Stadnickiej. 
Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP w Żołyni. 
Radny RPŁ VI kadencji i Przewodniczący Ko-
misji OŚRLPiBP. Żonaty, troje dzieci.

Józef Witek, Łańcut, ur. 27.08.1940, zm. 
7.06.2004, wykszt. zasadnicze. Radny RPŁ 
w I kadencji. Radny Rady Miejskiej w Łańcucie 
(1994–1998). Działacz sportowy (koszykówka), 
członek władz PTG „Sokół” Gniazdo w Łańcucie. 
Założyciel Społecznego Stowarzyszenia Popie-
rania Sportu, Kultury i Turystyki, Chrześcijań-
skiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, 
członek ZChN, NSZZ „Solidarność”. W 2018 
został patronem Powiatowej Hali Sportowej ZST 
w Łańcucie. Żonaty, jedna córka.

Marian Wrona, Husów, ur. 2.03.1957, wy-
kszt. średnie techniczne, emeryt. Radny RPŁ 
od 15.04.2013 do 2014. Pracował w Łańcucie 
w Spółdzielni Mleczarskiej (1975–1979), SI 

„Zgoda” (1979–1992). Członek władz Polskiego 
Związku Niewidomych, Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie, 
Komisji PFRON oraz Akcji Katolickiej, Koła 
Misyjnego przy parafii w Husowie. Wdowiec, 
jedna córka.
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Andrzej Michał Zawadzki, Łańcut, ur. 11.12.1951, 
wykszt. wyższe, lek. med. specjalizacja anestezjo-
log i neurolog. Prowadził prywatny gabinet 
lekarski. Radny RPŁ II kadencji. Radny Rady 
Miasta Łańcuta 1990–2002. Pracował jako lekarz 
w: szpitalu w Łańcucie (Zastępca Ordynato-
ra Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
w Poradni Leczenia Bólu, Poradni Uzależnień), 
ZOP w Górnie (kierownik), WPR w Rzeszo-
wie, Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych, 
Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Żonaty, 
czworo dzieci.

Henryk Józef Zielonka, Rakszawa, ur. 17.05.1959, 
wykszt. wyższe mgr inż. mechanik i pedago-
giczne. Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. 
Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rak-
szawie (od 2016 i 1999–2006), Wicedyrektor 
Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rak-
szawie (1989–1999), nauczyciel matematyki od 
1983. Radny RPŁ I kadencji, Przewodniczący 
Komisji EKSiR w latach 1998–2002. Żonaty, troje 
dzieci.
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Pracownikami ściśle współpracującymi z Zarządem i Radą są sekretarz i skarbnik. 
Od 1 stycznia 1999 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie na tych stanowiskach 
były zatrudnione trzy osoby.

Robert Marek Kochman, Łańcut, ur. 26.01.1970, 
wykszt. wyższe prawnicze, radca prawny. Sekre-
tarz Powiatu Łańcuckiego od 25.11.1998, Sekre-
tarz Rady Nadzorczej „Centrum Medycznego 
w Łańcucie” sp. z o.o. od 2009, Urzędnik Wybor-
czy Gm. Łańcut od 2018, pracownik Kancelarii 
Zarządu Miasta Rzeszowa (1995–1998). Radny 
Gm. Białobrzegi II kadencji i Miasta Łańcuta 
w IV i VI. Współautor „Słownika Biograficznego 
Powiatu Łańcuckiego”. Hobby przewodnik po 
Muzeum-Zamku w Łańcucie. Żonaty, dwoje 
dzieci.

Agata Maria Sońska, Łańcut, ur. 30.12.1966, 
wykszt. wyższe ekonomiczne. Skarbnik Powia-
tu Łańcuckiego od 25.11.1998 do 19.07.1999, 
w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa 
od 1999 zajmuje się budżetem, obecnie jest Za-
stępcą Skarbnika Powiatu Łańcuckiego. Księ-
gowa w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta 
Łańcuta (1996–1998), pracownik Rejonowego 
Urzędu Pracy w Łańcucie (1994–1995). Hobby 
architektura krajobrazu, muzyka i poezja. Za-
mężna, troje dzieci.

Stanisław Bogusław Barnat, Łańcut, ur. 
23.09.1957, wykszt. wyższe ekonomiczne. Skarb-
nik Powiatu Łańcuckiego od 19.07.1999, pełni 
też obowiązki Naczelnika Wydziału Finansowo-

-Budżetowego w Starostwie. Księgowy i rewident 
w Rakszawskich Zakładach Przemysłu Włókien-
niczego (1980–1985), główny księgowy w Spół-
dzielni RSP „Robotnik” w Łańcucie (1985–1994), 
księgowy w Fabryce Polmos Łańcut (1994–1999). 
Żonaty, troje dzieci.

Opracował: Robert Kochman
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Wykaz skrótów komitetów wyborczych:

KW AWS - Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza 
Solidarność

KW LPR - Komitet Wyborczy Liga Polskich 
Rodzin

KW PiS - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie-
dliwość

KW PO - Komitet Wyborczy Platforma Oby-
watelska

KW PSL - Komitet Wyborczy Polskie Stronnic-
two Ludowe

KW PSPU - Komitet Wyborczy Przymierze Spo-
łeczne PSL-UP-KPEiR

KW RPO - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 
Ojczyzna

KW SLD - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

KWW NZŁ - Komitet Wyborczy Wyborców 
„Na rzecz Ziemi Łańcuckiej”

KWW ORS - Komitet Wyborczy Wyborców 
Obywatelski Ruch Samorządowy

KWW PŁ - Komitet Wyborczy Wyborców Po-
wiat Łańcucki

KWW POŁ - Komitet Wyborczy Wyborców 
Porozumienie Łańcuckie

KWW RŁiP - Komitet Wyborczy Wyborców Dla 
Rozwoju Miasta Łańcuta i Powiatu

KWW TPŁ - Komitet Wyborczy Wyborców 
W Trosce o Powiat Łańcucki

KWW ZŁR - Komitet Wyborczy Wyborców 
Ziemia Łańcucka Razem

Wykaz skrótów innych:

RPŁ - Rada Powiatu Łańcuckiego

ZPŁ - Zarząd Powiatu Łańcuckiego

Komisja RGiF - Komisja Rozwoju Gospodar-
czego i Finansów

Komisja EKSiR - Komisja Edukacji, Kultury, 
Sportu i Rekreacji

Komisja ZRiPS - Komisja Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej

Komisja OŚRL - Komisja Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa

Komisja BiPP - Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego

Komisja OŚRLPiBP - Komisja Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bez-
pieczeństwa Publicznego

Komisja SWiP - Komisja Skarg, Wniosków i Pe-
tycji

wykszt. - wykształcenie



Realizacja zadań  
z zakresu edukacji  

przez Powiat Łańcucki 
w latach 1999–2019

6
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  •  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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Z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiat Łań-
cucki przejął z mocy prawa wszystkie 
szkoły ponadpodstawowe funkcjonu-

jące na terenie Powiatu, za wyjątkiem Zespołu 
Szkół Medycznych, który reforma przydzieliła 
do prowadzenia Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego. Osobną kwestią było prowadze-
nie przez Ministra Sprawiedliwości Schroniska 
dla Nieletnich, popularnie zwanego „popraw-
czakiem”.
Przekazanie szkół powiatom oznaczało de fac-

to postawienie ich w roli gospodarza lokalnej 
oświaty. Podobnie jak gminy, które kilka lat 
wcześniej otrzymały do prowadzenia szkoły pod-
stawowe i gimnazja, powiaty musiały sprostać 
roli prowadzenia szkół pod względem organiza-
cyjno-finansowym. Odtąd całość finansowania 
oświaty, z uwzględnieniem subwencji oświato-
wej wyliczanej w oparciu o liczbę uczniów, oraz 
dbanie o bazę materialną placówek oświatowych 
przeszły z zakresu administracji rządowej na 
szczebel samorządu.
Dodatkowo przepisy ustaw regulujących funk-

cjonowanie oświaty, m.in. Karty Nauczyciela 
i ustawy o systemie oświaty zobowiązywały sa-
morząd do wielu czynności regulujących nie tyl-
ko zagadnienie gospodarowania mieniem szkół, 
ale także pragmatyki zawodowej nauczycieli 
(m.in. ocenianie i konkursy na dyrektorów szkół, 
rozdział środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli na 

stopień nauczyciela mianowanego), rejestracji 
i dotowania niepublicznych placówek oświa-
towych, kierowania do kształcenia specjalnego 
uczniów poza teren Powiatu.

Rada Powiatu Łańcuckiego zobowiązana zosta-
ła do przyjęcia szeregu uchwał dotyczących zasad 
wynagradzania nauczycieli, zasad określających 
m.in. czas pracy nauczycieli, pomoc zdrowotną. 
Władze Powiatu zdawały sobie sprawę, że za-
rządzanie oświatą jest zadaniem wymagającym 
utworzenia struktur administracyjnych koordy-
nujących ten aspekt funkcjonowania samorządu.

Początkowo rolę tę wykonywały osoby na sa-
modzielnych stanowiskach pracy. W Regula-
minie Organizacyjnym Starostwa utworzono 
stanowisko Pełnomocnika ds. Edukacji, które 
powierzono mgr Stanisławie Lis, która pełni-
ła tę funkcję w szczególnie trudnym okresie 
transformacji administracji i związanej z tym 
ogromnej skali wyzwań, jakie stanęły przed 

„młodym” samorządem powiatowym. Następ-
nie stanowisko to przejął mgr Jacek Borcz (od 
1.09.1999 do 31.10.2001). Wówczas rozpoczął 
się czas reformy polegającej na przekształceniu 
szkół ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne 
o skróconym cyklu kształcenia. W początkowym 
okresie organizowania się struktur Starostwa 
swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarzą-
dzania oświatą wspierała Zarząd Powiatu – mgr 
Danuta Boratyn, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 
im. M. Kopernika w Łańcucie.
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Rozmiar zadań, które przekraczały możliwości 
sprostania im przez jedno stanowisko pracy, 
spowodował, że władze Powiatu zdecydowały 
się na utworzenie Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych, który integrował zadania z zakresu 
edukacji, zdrowia, nadzoru nad stowarzyszenia-
mi i innymi organizacjami oraz inne zadania 
z zakresu spraw społecznych. W strukturze or-
ganizacyjnej Starostwa Wydział podlegał pod 
Wicestarostę Łańcuckiego.

Stanowisko Naczelnika Wydziału objęła mgr 
Krystyna Gruca i pełniła je w latach 2001–2018. 
Jej pełne zaangażowania poświęcenie się pracy, 
rzetelność pozwoliły na realizację wielu trudnych 
zadań, przed którymi stanął Powiat w zakresie 
edukacji. Dobra współpraca Naczelnika ze szko-
łami zaowocowała podniesieniem ich standardu 
materialnego, wprowadzeniem wielu cennych 
inicjatyw. Od 2018 r. Naczelnikiem Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych jest dr Robert 
Szajnar.

Przekształcenia sieci szkół w Powiecie  
w okresie 1999–2019

Ustawa przepisy wprowadzające reformę ustroju 
szkolnego z dnia 8 stycznia 1999 r., w wyniku 
której utworzono gimnazja, w kolejnym etapie 
wymagała reorganizacji szkolnictwa ponad-
podstawowego w ponadgimnazjalne. W roku 
szkolnym 2002/2003 wdrożona została reforma 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
W wyniku podjęcia uchwał przez Radę Powiatu 

Łańcuckiego w dniach 28 grudnia 2001 r. i 17 
maja 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami 
ustalony został kształt sieci szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego w Powiecie Łańcuckim. Zmiana 
polegała na przekształceniu dotychczasowych 
szkół ponadpodstawowych w szkoły ponad-
gimnazjalne.
Zmianie uległy nazwy zespołów szkół oraz 

szkół wchodzących w ich skład, szkoły otrzymały 
odpowiednią numerację. Poza zmianą nazew-
nictwa zmienił się cykl kształcenia i tak w przy-
padku liceum ogólnokształcącego wynosił nie 4, 
a 3 lata nauki, w przypadku technikum 4 lata, 
zamiast dotychczasowych 5. Zmianie uległy 

treści programowe, przystosowane do wiedzy 
ucznia kończącego gimnazjum.

Powstał nowy typ szkoły – licea profilowane, 
które poza kształceniem ogólnym miały kierun-
kować zawodowo, ale bez możliwości uzyskania 
tytułu zawodowego. Teoretycznie, zgodnie z za-
łożeniami reformy, absolwenci tych szkół mieli 
kontynuować naukę w szkołach policealnych 
w celu zdobycia zawodu.

Znaczenie reformy jest niebagatelne, ponieważ 
ustalona wówczas sieć szkół, nazewnictwo są 
w znacznej mierze nadal aktualne. Dyrektorami 
szkół, dla których organem prowadzącym był 
Powiat Łańcucki, w latach 1999–2019 byli:
 • w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 

Sienkiewicza w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3 
– mgr Stanisław Czech (1995–2000) i mgr 
Robert Szura od 2000 r.;

 • w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 11 (II Liceum 
Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane) – 
mgr Karol Pelc (1989–2006), mgr Małgorzata 
Kupis od 2006 r.;

 • w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanow-
skiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41 (III 
Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profi-
lowane powstałe z przekształcenia Liceum 
Zawodowego, Technikum Nr 1 powstałe 
z przekształcenia Technikum Mechaniczne-
go i Technikum Elektronicznego, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Nr 1) – mgr inż. Stanisław 
Gwizdak (1995–2006), p.o. mgr Janusz Kwolek 
(2006–2007), mgr Bogusław Blajer od 2007 r.;

 • w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika 
w Łańcucie, ul. Farna 10 (III Liceum Profilo-
wane, Technikum Nr 2 powstałe z przekształ-
cenia Liceum Ekonomicznego oraz Liceum 
Handlowego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 2) – mgr Danuta Boratyn (1991–2007), 
mgr Jacek Lalicki (2007–2012), mgr Jacek 
Król od 2012 r.;

 • w Zespole Szkół Technicznych, Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Łańcucie, ul. Ar-
mii Krajowej 51A (z nazwy zespołu usunięto 
określenie w „Gospodarce Żywnościowej”, 
IV Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Pro-
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filowane, powstałe z przekształcenia Liceum 
Zawodowego, Technikum Nr 3, powstałe 
z przekształcenia Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 3) – mgr inż. Stanisław Hudyma (1995–
2005), mgr inż. Marek Miezin od 2005 r.;

 • w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych 
im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, 
37-111 Rakszawa 325 (Liceum Profilowa-
ne, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa) – mgr An-
drzej Bardjan (1989–2007), mgr Jacek Król 
(2007–2012), mgr Iwona Barnat od 2012 r. 
i po przejęciu szkoły od 1 września 2013 r. 
przez Gminę Rakszawa;

 • w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki, Wy-
soka 49, 37-100 Łańcut (Liceum Profilowane, 
Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 
– mgr inż. Alfred Kuśta (1990–2007), mgr 
Zbigniew Tomasik (2007–2014) i później po 
przejęciu szkoły od 31 marca 2009 r. przez 
Gminę Łańcut;

 • w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Żołyni, ul. Górska 2A, 37-110 Żołynia (Li-
ceum Ogólnokształcące) – mgr Stanisław Pa-
nek (1995–2019) i później po przejęciu szkoły 
od 1 września 1999 r. przez Gminę Żołynia;

 • w Zasadniczej Szkole Ogrodniczej w Albigo-
wej – mgr Władysław Kmiotek (1997–2001), 
aż do jej likwidacji 31 sierpnia 2001 r.;

 • w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie 
przy ul. Grunwaldzkiej 11, kształcącej w za-
wodach medycznych, dla której organem pro-
wadzącym w latach 1999–2019 był Samorząd 
Województwa Podkarpackiego – p.o. mgr 
Krystyna Gruca (1999–2000), mgr Krystyna 
Sobek (2000–2007), a następnie mgr Dorota 
Grzesik (2007–2019). Od 1 września 2019 r. 
szkoły medyczne weszły w skład ZS Nr 1 im. 
J. Korczaka w Łańcucie;

 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w Łań-
cucie, ul. Grunwaldzka 10, którą w Schronisku 
dla Nieletnich prowadził Minister Sprawiedli-
wości mgr Robert Tendaj (2006–2012) i dalej 
po utworzeniu Niepublicznego Młodzieżo-

wego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie 
od 1 lipca 2013 r.

Nowa struktura szkolnictwa w założeniu mia-
ła lepiej odzwierciedlać potrzeby młodzieży 
w okresie transformacji ustrojowej i akcesu do 
struktur Unii Europejskiej. Zakładano, że będzie 
wiodła do modernizacji tak bazy dydaktycznej, 
jak i treści programowych, aby absolwent szkoły 
mógł konkurować na wspólnym europejskim 
rynku pracy.
W porozumieniu z Urzędem Pracy po konsulta-

cji z Powiatową Radą Zatrudnienia oraz uzgod-
nieniach z Podkarpackim Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie określono kształcenie w zawodach 
(technika i zasadnicze szkoły zawodowe) oraz 
profilach (licea profilowane).
W następnych latach dokonano kolejnych 

przekształceń w myśl założeń reformy systemu 
edukacji, tym razem obejmujące: szkolnictwo 
policealne, licea i technika uzupełniające, dające 
możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości 
przez absolwentów zasadniczych szkół zawo-
dowych oraz szkoły dla dorosłych.
Zmiany wynikające z kolejnych przekształceń 

ustroju szkolnego, likwidacji dotychczas ist-
niejących struktur i pojawiających się nowych 
potrzeb w zakresie oświaty oznaczały koniecz-
ność reagowania samorządu powiatowego na 
zmieniające się warunki, w jakich funkcjonowała 
powiatowa oświata.
W wyniku reformy samorządowej i edukacji 

od 1 stycznia 1999 r. Powiat Łańcucki stał się 
organem prowadzącym dla 11 szkół oraz placó-
wek oświatowych, w tym trzech szkół rolniczych 
i dwóch przyzakładowych. Z uwagi na nieko-
rzystne uwarunkowania demograficzne, zacho-
dzące zmiany społeczno-gospodarcze, a także 
wyraźnie zarysowujące się trendy wśród uczącej 
się młodzieży, która w większości wybierała 
naukę w powiatowych szkołach położonych na 
terenie Łańcuta, należało podjąć często dość 
radykalne działania. Biorąc powyższe pod uwa-
gę, Rada Powiatu Łańcuckiego, zainteresowana 
współpracą z samorządami gminnymi, pod-
jęła 18 lutego 1999 r. Uchwałę Nr IV/16/1999 
w sprawie możliwości tworzenia zespołów szkół 

– gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
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Zarząd i Rada Gminy Żołynia, jako pierwsze, 
pozytywnie odpowiedziały na to zaproszenie do 
współpracy i wyraziły wolę prowadzenia szkoły 
ponadgimnazjalnej wraz ze swoją szkołą gim-
nazjalną. Rada Powiatu Łańcuckiego 30 czerwca 
1999 r. podjęła Uchwałę Nr VII/40/99 w spra-
wie przekazania prowadzenia Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza w Żołyni 
Gminie Żołynia od 1 września 1999 r. Zawarte 
porozumienie pozwoliło na bardziej efektywne 
wykorzystanie istniejącej bazy edukacyjnej oraz 
sprawniejsze zarządzanie oświatą.

Samorządy Gminy Łańcut i Gminy Rakszawa 
potrzebowały więcej czasu, by przygotować się 
do przejęcia powiatowych szkół ponadgimna-
zjalnych w Wysokiej i Rakszawie, gdzie samo-
rządom gminnym brakowało pomieszczeń do 
prowadzenia gimnazjów, zwłaszcza sal gimna-
stycznych, które były wynajmowane.
Rada Powiatu Łańcuckiego 24 sierpnia 1999 r. 

podjęła Uchwałę Nr IX/63/99 w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Łań-
cucie, co było próbą włączenia od 1 września 
1999 r. Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Al-
bigowej w struktury Zespołu Szkół Technicz-
nych w Gospodarce Żywnościowej, Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Łańcucie. Jednakże 
uchwała ta została zaskarżona i uchylona przez 
organ nadzoru. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza 
w Albigowej była jedyną samodzielną szkołą 
zawodową na terenie Powiatu. Niewielka liczba 
uczniów, którzy wybrali ten kierunek kształcenia, 
w świetle postępujących przemian w rolnictwie 
oraz związane z tym wysokie koszty kształcenia, 
były przyczyną podjęcia działań restrukturyza-
cyjnych. Niestety, subwencja oświatowa nali-
czana na ucznia zmniejszyła się znacznie wraz 
ze spadkiem liczby uczniów ZSO w Albigowej.
Wcześniej Ministerstwo Rolnictwa przydzielało 

dotację w potrzebnej wysokości. Brak perspek-
tyw dla prowadzenia trzech szkół rolniczych 
na terenie Powiatu spowodował, że 31 sierpnia 
2001 r. ZSO w Albigowej zamknięto, a kierunek 
kształcenia związany z ogrodnictwem przejął 
Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie. Obecnie 
tradycja kształcenia ogrodników prowadzona 
jest na poziomie technikum w zawodzie tech-

nik architektury krajobrazu. Zarząd Powiatu 
Łańcuckiego za zgodą Rady Powiatu Łańcuc-
kiego wyrażoną w Uchwale Nr XX/119/2000 
z dnia 2 października 2000 r. przekazał w for-
mie darowizny nieruchomości dla Politechni-
ki Rzeszowskiej na prowadzenie działalności 
dydaktyczno-wychowawczej. Nieruchomości 
i wymagającą remontów bazę materialną ZSO 
w Albigowej przejęła na mocy porozumienia 
Politechnika Rzeszowska, gdzie otworzyła i pro-
wadzi Centrum Biotechnologiczne Politechniki 
Rzeszowskiej w Albigowej.

Kolejny okres (lata 2009–2013) był próbą reor-
ganizacji powiatowej oświaty w kierunku kon-
centracji zasobów kadrowych i materiałowych 
w Łańcucie, tak aby oświata łańcucka sprostała 
wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Oczekiwania społeczności lokalnych Wysokiej 
i Rakszawy były jednak inne. Chęć utrzymania 
szkolnictwa w tych miejscowościach wyrażo-
na przez nauczycieli, dyrektorów oraz wójtów 
gmin skutkowała przekazaniem tych szkół na 
mocy porozumień do prowadzenia samorządom 
gminnym.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Zespół Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki w Wysokiej (Technikum 
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa) został przeka-
zany do prowadzenia Gminie Łańcut. Internat 
oraz nieprowadząca naboru szkoła policealna 
i liceum profilowane zostały przez Powiat wcze-
śniej zlikwidowane. Krótki okres trwała współ-
praca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
z Przemyśla (od 1 lutego 2003 r. do 31 stycznia 
2005 r.), która w Wysokiej przystosowała część 
starych budynków szkolnych na prowadzenie 
studiów podyplomowych z zakresu doradztwa 
zawodowego.
Następnie w 2007 r. na bazie tzw. „starej szkoły” 

uruchomiono Niepubliczny Ośrodek Rewali-
dacyjno-Wychowawczy „Caritas”. W ramach 
prac Synodu Archidiecezji Przemyskiej w Łań-
cucie, w którym brali udział m.in. starosta Adam 
Krzysztoń, ks. Waldemar Janiga i ks. Marian 
Bocho ówczesny Dyrektor „Caritas” Archidie-
cezji Przemyskiej, zwrócono uwagę na potrzebę 
utworzenia ośrodka dla dzieci upośledzonych 
w stopniu głębokim. Dzięki ich zaangażowaniu 
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Dawna Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Albigowej po przejęciu i modernizacji pod potrzeby  
Wydziału Biotechnologii Politechniki Rzeszowskiej. Zdjęcie z końca 2006 r.

Budynek Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Caritas” w Wysokiej. Zdjęcie z lata 
2019 r.
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oraz Janiny Surmacz Dyrektora Ośrodka w Wy-
sokiej, po przystosowaniu obiektów do nowych 
zadań został on otwarty i w profesjonalny sposób 
prowadzony. NORW „Caritas” zapewnia opiekę 
i kształcenie dla kilkudziesięciu niepełnospraw-
nych dzieci, także spoza Powiatu Łańcuckiego. 
Jest to jedyna taka placówka w Powiecie wpisa-
na do ewidencji placówek niepublicznych oraz 
dotowana ze środków publicznych przez Powiat 
Łańcucki.

Ponieważ przy Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Łańcucie w 2007 r. uruchomiono Oddział 
Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży o charakterze 
regionalnym, pojawiła się konieczność kształce-
nia tam dzieci, które podczas leczenia nie mogły 
uczęszczać do szkół. Dzięki staraniom Zarządu 
Powiatu Łańcuckiego i dobrej współpracy, Za-
rząd Województwa Podkarpackiego utworzył 
w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Łańcucie 
oddziały specjalne Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum Specjalnego, wchodzące w skład Zespołu 
Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rze-
szowie. Dyrektor mgr Ewa Glesmer z dużym za-
angażowaniem podjęła się tworzenia oddziałów 
szkoły przyszpitalnej w Łańcucie i już od roku 
szkolnego 2007/2008 placówka rozpoczęła swoją 
działalność.

Po 57 latach działalności Schroniska dla Nie-
letnich w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 10, 
Minister Sprawiedliwości jako organ prowadzący 
30 czerwca 2012 r. podjął zaskakującą decyzję 
o jego likwidacji. Władze Powiatu Łańcuckiego 
stanęły wobec konieczności podjęcia szybkich 
decyzji o przejęciu od Skarbu Państwa nierucho-
mości wraz z wyposażeniem po likwidowanym 
Schronisku, co zapobiegło wywiezieniu cennego 
sprzętu do innych tego typu placówek w kraju. 
Pomimo ścierania się odmiennych koncepcji, 
wybrano rozwiązanie polegające na wykorzysta-
niu budynku i kadry dotychczasowego Schroni-
ska w celu utworzenia tzw. MOW-u.
Powiat Łańcucki ogłosił konkurs na prowadze-

nie tego zadania. Konkurs wygrało Łańcuckie 
Stowarzyszenie „Nadzieja”, zrzeszające w więk-
szości byłych pracowników Schroniska dla Nie-
letnich, które 16 lipca 2013 r. zarejestrowało 
Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Łańcucie.

Stowarzyszenie miało potencjał w postaci pro-
fesjonalnej kadry i pomysłu na prowadzenie 
MOW-u. Po niewielkim dostosowaniu obiektu 
do realizacji swoich zadań, w oparciu o uratowa-
ną bazę materialną po byłym Schronisku rozpo-
częło swoją działalność. Nowo powstały MOW 
szybko odnalazł się na mapie tego typu placówek 

   
Budynek byłego Schroniska dla Nieletnich, które od 1 września 2013 r. Zarząd Powiatu Łańcuckiego przekazał organizacji 
pozarządowej w celu prowadzenia Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie. Na zdjęciach widok 
od strony ul. Moniuszki oraz od podwórza od ul. Grunwaldzkiej.
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w Polsce, zwiększając liczbę miejsc w ośrodku 
do osiemdziesięciu. Wychowankowie MOW 
są kształceni na poziomie Szkoły Podstawowej 
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie 
ślusarz i kucharz. Obecnie MOW jest placów-
ką oświatowo-wychowawczą podlegającą pod 
resort edukacji, a nie sprawiedliwości, pomimo 
tego, że do otrzymania skierowania konieczne 
jest postanowienie właściwego sądu rodzinnego.

Z dniem 1 września 2013 r. przekazano Zespół 
Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesła-
wa Żardeckiego w Rakszawie do prowadzenia 
Gminie Rakszawa. W skład Szkoły wchodziły 
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe utworzone 
przez Powiat i działające od 1 września 2008 r. na 
bazie zlikwidowanego internatu. Szkoła Policeal-
na i Liceum Profilowane zostały wcześniej – wo-
bec braku naboru – przez Powiat zlikwidowane.
W celu unowocześnienia bazy kształcenia prak-

tycznego Rada Powiatu Łańcuckiego w dniu 28 
lutego 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie wyłą-
czenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Ze-
społu Szkół Technicznych w Łańcucie. Utwo-
rzono odrębną jednostkę pod nazwą Powiatowe 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji 
Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego. Pa-
tronem został zasłużony nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu z Zespołu Szkół Mechanizacji 
Rolnictwa w Łańcucie. Od 1 września 2007 r. 
dyrektorem placówki został mgr inż. Józef Skom-
ra. Placówka zapewnia kształcenie praktyczne 
uczniom szkół powiatowych w branży motory-
zacyjnej, budowlanej, architektury krajobrazu. 
Dodatkowo PCKPiEZ prowadzi kwalifikacyjne 
kursy zawodowe umożliwiające osobom doro-
słym uzupełnienie kwalifikacji.
W 2016 r. uchwalone przez Sejm RP prawo 

oświatowe ustanowiło zmianę systemu oświaty. 
Likwidacja gimnazjów oznaczała konieczność 
dostosowania szkół ponadgimnazjalnych do 
nowego ustroju szkolnego. W dniu 30 mar-
ca 2017 r. Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
do nowych warunków prawnych w okresie od 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
Na mocy tej uchwały dotychczasowe szkoły 

zasadnicze zawodowe zostały przekształcone 
w szkoły branżowe I stopnia. Zwieńczeniem 
zmian w sieci było przyjęcie w dniu 25 czerwca 
2019 r. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu 
Łańcuckiego, od dnia 1 września 2019 r.
W ciągu minionych dwudziestu jeden lat Po-

wiat Łańcucki starał się uczynić atrakcyjnym 
szkolnictwo zawodowe poprzez wprowadzenie 
nowych kierunków kształcenia. W Zespole Szkół 
Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żar-
deckiego wprowadzono nowe zawody: technik 
żywienia i gospodarstwa domowego, technik ho-
telarstwa, technik agrobiznesu, technik obsługi 
turystycznej, technik kucharz, malarz tapeciarz, 
posadzkarz, betoniarz – zbrojarz, technolog ro-
bót wykończeniowych w budownictwie, murarz 

– tynkarz, technik budownictwa.
W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki 

w Wysokiej wprowadzono zawód technik kelner.
W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

w Łańcucie wprowadzono nowe zawody: technik 
mechatronik, technik teleinformatyk; monter 
mechatronik, technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, technik mechanik lotniczy, 
technik awionik.
W Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika 

w Łańcucie wprowadzono nowe zawody: technik 
usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy 
(technik reklamy); technik rachunkowości, tech-
nik usług pocztowych i finansowych.
W Zespole Szkół Technicznych w Technikum 

im. Jana Inglota oraz w zasadniczej szkole zawo-
dowej (Branżowej I Stopnia) wprowadzono nowe 
zawody: mechanik pojazdów samochodowych, 
technolog robót wykończeniowych w budownic-
twie, technik architektury krajobrazu, elektro-
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik 
maszyn i urządzeń drogowych, technik pojaz-
dów samochodowych, technik geodeta; monter 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie, technik transportu drogowego, florysta, 
mechanik motocyklowy, technik budownictwa, 
kierowca mechanik, technik logistyk.
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Zespół Placówek Oświatowych 
w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D

Pierwszą powiatową jednostką organizacyjną 
utworzoną przez Radę Powiatu Łańcuckiego 
Uchwałą Nr VII/44/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. 
była Bursa Szkolna w Łańcucie, która rozpo-
częła działalność z dniem 1 września 1999 r. na 
bazie internatu Zespołu Szkół Technicznych 
w Gospodarce Żywnościowej w Łańcucie. Celem 
tego przekształcenia było stworzenie możliwości 
mieszkania dla uczniów z wszystkich szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Łańcucki, a nie tylko z jednej szkoły. Dotychcza-
sowy kierownik internatu mgr inż. Józef Ruszel 
został dyrektorem nowej placówki. Utworzenie 
Bursy wiązało się z szeregiem prac organiza-
cyjno-gospodarczych, takich jak: przygotowa-
nie pomieszczeń dla administracji, wykonanie 
podłączeń mediów i stworzenie dokumentacji 
niezbędnej dla działalności placówki. Jej reorga-
nizacja miała miejsce 27 maja 2014 r., kiedy to 

Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła Uchwałę Nr 
XLI/286/2014 o utworzeniu Zespołu Placówek 
Oświatowych w Łańcucie, w skład którego we-
szły: Bursa Szkolna i nowo utworzone Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe. Od 1 grudnia 2015 r. 
do ZPO w Łańcucie zostało włączone również 
nowo utworzone Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 
które kontynuuje tradycje placówek oświato-
wo-wychowawczych.

Bursa Szkolna jest międzyszkolną, koeduka-
cyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla 
uczniów szkół Powiatu Łańcuckiego, pobierają-
cych naukę poza miejscem stałego zamieszkania. 
Misją placówki jest tworzenie warunków do 
wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, 
przygotowanie do samodzielności, aktywności, 
kreatywności, do zrozumienia siebie i otaczają-
cego świata oraz stworzenie optymalnych moż-
liwości zdobycia wykształcenia przez młodzież 
mieszkającą w znacznej odległości od szkół. Od 
września 1999 r. do grudnia 2018 r. Bursa udzieli-

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51D, w skład którego wchodzi 
Bursa Szkolna
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ła ok. 200 000 noclegów dla 1114 wychowanków, 
którzy w większości mieszkali tam przez 3 lub 
4 lata.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 
70 miejscami noclegowymi. Jego celem jest: za-
pewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży 
szkolnej, upowszechnianie wśród dzieci i mło-
dzieży krajoznawstwa i turystyki jako aktywnych 
form wypoczynku, przekazywanie informacji 
turystycznej o regionie oraz bazie schronisk 
młodzieżowych, kształtowanie i rozwijanie 
uzdolnień dzieci i młodzieży w zakresie umie-
jętności organizacji czasu wolnego, integracja 
dzieci i młodzieży szkolnej korzystającej z noc-
legów. Od września 2014 r. do grudnia 2018 r. 
Schronisko udzieliło 11 365 noclegów.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką 
wychowania pozaszkolnego. Celem działania 
Ogniska jest: rozwijanie zainteresowań, uzdol-
nień, doskonalenie umiejętności oraz pogłę-
bianie wiedzy dzieci i młodzieży, kształtowanie 
umiejętności spędzania czasu wolnego, kształto-
wanie poczucia własnej tożsamości i poszano-
wania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju 
i innych kultur, przygotowanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym. W ramach 
Ogniska działa Zespół Taneczny „Gracja” liczą-
cy 95 dzieci i młodzieży. Zespół prezentuje się 
głównie w stylu Show Dance, jednak wzbogaca 
swój warsztat w różnych stylach tanecznych, 
trenując również akrobatykę i balet. „Gracja” 
od wielu lat zdobywa liczne nagrody, biorąc 
udział w konkursach tanecznych i festiwalach 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Zespół Taneczny „Gracja” jest: czterokrotnym 
Mistrzem, kilkakrotnym Wicemistrzem oraz 
brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Mi-
strzem i Wicemistrzem Europy, wielokrotnym 
Mistrzem Polski. W roku szkolnym 2018/2019 
„Gracja” miała osiągnięcia na: Mistrzostwach 
Świata Praga – Tytuł Wicemistrza Świata (wrze-
sień 2018), Mistrzostwach Świata Kielce – Tytuł 
Mistrza Świata (październik 2018), Puchar Świa-
ta Niemcy – Tytuł Wicemistrza Pucharu Świata 
(listopad 2018).
W ramach zadań Ogniska organizowane są 

także powiatowe zawody sportowe. Od grud-

nia 2015 r. do chwili obecnej zorganizowanych 
i przeprowadzonych zostało 185 zawodów na 
szczeblu powiatowym, w tym dla szkół podsta-
wowych 63, szkół gimnazjalnych 62 i 60 szkół 
ponadgimnazjalnych. Ogółem w zawodach 
sportowych wzięło udział około 3 tysiące dzie-
ci i młodzieży.
Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 

oprócz działalności statutowej realizuje zadania 
związane z pozyskiwaniem dodatkowych środ-
ków finansowych. W związku z tym świadczy 
usługi gastronomiczne i udostępnia pomiesz-
czenia na: konferencje, spotkania okazjonalne, 
wykłady, kursy, szkolenia, pikniki, wernisaże, 
plenery malarskie. Od początku swojego ist-
nienia placówka każdego roku współpracuje 
z organizatorami Międzynarodowych Kursów 
Muzycznych im. Zenona Brzewskiego, świadcząc 
usługi hotelarsko-gastronomiczne dla uczestni-
ków. Kursy odbywają się w lipcu w dwóch tur-
nusach dwutygodniowych. Na każdym turnusie 
kwaterowanych jest około 100 osób, a posiłki 
wydawane są dla około 150 osób. Od 2016 r. 
placówka nawiązała współpracę z organizatora-
mi Ogólnopolskich Metodycznych Warsztatów 
Pianistycznych, które odbywają się każdego roku 
w sierpniu. Około 80 uczestników warsztatów 
korzysta z noclegów i wyżywienia. Od 2012 r., 
każdego roku, w dwóch turnusach z wyżywienia 
i noclegów korzystają również uczestnicy Mi-
strzostw Polski w Akrobatyce Sportowej (około 
200 osób rocznie).
Wybudowany w 1953 r. budynek Zespołu Pla-

cówek Oświatowych w Łańcucie wymagał wielu 
remontów i modernizacji, m.in. takich jak:
 • w 2000 r. utwardzenie i wyasfaltowanie placu 

przed budynkiem;
 • w latach 2000–2008 systematyczna wymiana 

okien drewnianych na plastikowe w całym 
budynku w ramach posiadanych środków;

 • w 2001 r. remont dachu wraz z wymianą po-
szycia i przebudową 21 kominów;

 • w 2002 r. remont pomieszczeń dla admini-
stracji;

 • w 2003 r. utworzenie kawiarenki internetowej 
i sali bilardowej dla młodzieży;
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 • w 2004 r. kapitalny remont kuchni (wydziele-
nie zmywalni, stanowiska do wydawania po-
siłków, części kuchennej, wymiana instalacji 
elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanali-
zacyjnej, wentylacyjnej, CO, a także stolarki 
drzwiowej i wyposażenie w nowe urządzenia 
i sprzęt kuchenny) za 182 013,37 zł;

 • 2007 r. wymiana instalacji elektrycznej;
 • w 2008 r. remont i adaptacja parteru dla osób 

niepełnosprawnych, montaż nowych grzejni-
ków, likwidacja progów, budowa podjazdu dla 
wózków, budowa i przystosowanie łazienki 
dla osób niepełnosprawnych, wymiana i po-
szerzenie drzwi, remont jadalni i świetlicy 
za 229 500 zł, z tego dotacja z PFRON to 
87 423,36 zł;

 • w latach 2008–2009 przebudowa kotłowni, 
likwidacja pieca węglowego, montaż kotła 
gazowego wraz z montażem kolektorów sło-
necznych wspomagających pozyskiwanie cie-
płej wody użytkowej za 130 000 zł;

 • w latach 2009–2010 remont wszystkich pokoi 
wychowanków na I i II piętrze wraz z koryta-
rzami i klatkami schodowymi, zakup nowego 
wyposażenia do pokoi za 466 022,30 zł, z tego 
dotacja ze środków unijnych to 228 653,44 zł;

 • w 2015 r. wykonanie zewnętrznej instalacji 
burzowej;

 • w 2016 r. termomodernizacja budynku, ocie-
plenie stropu, docieplenie ścian wraz z wyko-
naniem nowej elewacji za 319 613,30 zł;

 • w 2018 r. wykonanie instalacji klimatyzacyj-
nej;

 • w 2019 r. wymiana stolarki drzwiowej i ada-
ptacja sali na potrzeby pracowni komputero-
wej za 145 131,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowo- 
-Wychowawczych w Łańcucie, 
ul. Piłsudskiego 70/26

W latach 1978–2002 dyrektorem była mgr Zofia 
Szczerbińska, następnie przez rok obowiązki peł-
niła mgr Dorota Ziajor oraz w latach 2003–2015 
dr Anna Sokołowska. Po reorganizacji ZPOW 

zmieniło nazwę na Powiatowy Zespół Ognisk 
Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie i pod tą nazwą 
funkcjonowało do czasu likwidacji 31 grudnia 
2015 r. Placówka prowadziła dla dzieci i mło-
dzieży ze wszystkich typów szkół zajęcia pozalek-
cyjne o charakterze artystycznym, muzycznym, 
tanecznym.

Należy podkreślić, że Powiat Łańcucki – jako je-
den z nielicznych w kraju – był organem prowa-
dzącym dla tego typu Placówki, odziedziczonej 
po reformie edukacji z 1998 r. W związku z nad-
miernie rozbudowaną strukturą organizacyjną 
ZPOW, Zarząd Powiatu polecił wprowadzenie 
oszczędności i nakazał dyrektorowi przygotować 
program restrukturyzacji jednostki. Dopiero po 
zmianie dyrektora oraz wdrożeniu programu 
restrukturyzacji, Placówka mogła funkcjonować 
dalej przez następną dekadę.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 3 

Jest placówką oświatową obejmującą pomo-
cą dzieci i młodzież od urodzenia do 19 roku 
życia, uczącą się w placówkach oświatowych, 
mających siedzibę na terenie Powiatu Łańcuc-
kiego. Jej celem jest wspieranie rozwoju uczniów 
we współpracy z rodzicami oraz nauczycielami 
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wy-
chowawczych. Początki Poradni sięgają 1968 r. 
Jej dyrektorem w latach 1997–2012 była mgr 
Krystyna Panek, a od 16 stycznia 2012 r. dr Elż-
bieta Dolata. Początkowo działalność Placówki 
koncentrowała się na poradnictwie zawodowym 
i wychowawczym. Obecnie jest to specjalistycz-
na działalność profilaktyczna, diagnostyczna, 
terapeutyczna i doradcza prowadzona przez 
psychologów, pedagogów i logopedów. Z roku 
na rok wzrasta liczba uczniów korzystających 
z różnych form świadczonych działań w Porad-
ni. W szczególności PPP w Łańcucie przyjęła 
w roku szkolnym 1998/1999 – 1220 uczniów, 
w 2008/2009 – 1555, a w 2017/2018 – 1974.

Poradnia prowadzi: diagnozę dzieci i młodzie-
ży (psychologiczną, pedagogiczną, logopedycz-
ną) w celu określenia poziomu rozwoju, potrzeb 
i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i za-



107

chowań dysfunkcyjnych, w tym: predyspozycji 
i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyj-
nych. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 
młodzieży. Profilaktykę uzależnień i innych 
problemów edukacyjno-wychowawczych, po-
przez tematyczne zajęcia profilaktyczno-wycho-
wawcze i edukacyjne, prelekcje, porady. Terapię: 
psychologiczną – zaburzeń rozwojowych i emo-
cjonalnych; pedagogiczną – trudności w nauce 
czytania, pisania, liczenia; logopedyczną – zabu-
rzeń i wad wymowy; rodzinną – relacji wycho-
wawczych. Wydawanie orzeczeń o potrzebie: 
kształcenia specjalnego dla uczniów z różnymi 
niepełnosprawnościami, zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym i niedostosowanych spo-
łecznie; indywidualnego nauczania dla uczniów, 
których stan zdrowia utrudnia lub uniemożli-
wia uczęszczanie do szkoły. Pomoc rodzicom 
w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
predyspozycji dzieci oraz radzeniu sobie w trud-
nych sytuacjach wychowawczych, poprzez: in-
dywidualne konsultacje, poradnictwo, diagnozę 
ze wskazaniami postdiagnostycznymi, prelekcje 
w szkołach, wykłady otwarte, zajęcia warszta-
towe dla rodziców doskonalące umiejętności 

wychowawcze, terapię rodzinną, grupy wspar-
cia. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych 
w szkołach poprzez: poradnictwo, szkolenia 
rad pedagogicznych, konferencje, indywidualne 
konsultacje, udostępnianie materiałów informa-
cyjno-szkoleniowych. Realizowanie wielokie-
runkowej, profesjonalnej pomocy możliwe jest 
dzięki zatrudnionym w placówce psychologom, 
pedagogom, logopedom. Zatrudnionych jest 15 
specjalistów: oligofrenopedagodzy, specjaliści 
do pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuci pe-
dagogiczni, terapeuta rodzinny, specjalista wcze-
snego wspomagania rozwoju, neuroterapeuta, 
tyflopedagog, neurologopeda, surdologopeda, 
doradca zawodowy. Wszystkie działania Poradni 
są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie 
środowiska, systematycznie zwiększa się oferta 
udzielanej pomocy.

   
Budynek byłego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/26. 
Zdjęcie z września 2006 r.
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Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego im. Felicjana 
Dzierżanowskiego z siedzibą  
w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51

Rozpoczęło swoją działalność 1 września 2007 r. 
Zostało powołane uchwałą Rady Powiatu z dnia 
28 lutego 2007 r. i wyposażone w majątek warsz-
tatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie 
oraz majątek pracowni praktycznej nauki zawo-
du Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Łańcucie. Rada Powiatu Uchwałą Nr IX/67/07 
z dnia 4 lipca 2007 r. nadała pierwszy Statut oraz 
imię Felicjana Dzierżanowskiego, nauczyciela 
zasłużonego dla rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego. Dyrektorem nowej jednostki został mgr 
inż. Józef Skomra.

Centrum kształci na zajęciach praktycznych 
młodzież szkół zawodowych Powiatu Łańcuc-
kiego w zawodach: technik pojazdów samo-
chodowych, technik architektury krajobrazu, 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
technik mechanik, technik elektronik, technik 
mechatronik, technik budownictwa, mechanik 
i elektromechanik pojazdów samochodowych, 
ślusarz, monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie. PCKZ posiada Ośrodek 

Egzaminowania OKE dla uczniów oraz szkolenia 
kierowców w kategorii B i T.
Kształcenie ustawiczne uczniów i osób doro-

słych w formach kursowych prowadzone jest 
na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 
tj. użytkowanie obrabiarek skrawających, dia-
gnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów 
samochodowych, projektowanie, urządzanie 
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektu-
ry krajobrazu, eksploatacja pojazdów, maszyn, 
urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, 
wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; 
kursach doskonalących umożliwiających pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych: wózków 
widłowych, spawalnictwa MAG, TIG, MIG, 
MMA, aktualizacja uprawnień spawalniczych, 
diagnostyki samochodowej, operatora obra-
biarek konwencjonalnych i CNC, programista 
procesu obróbki skrawaniem, florystyki, nauki 
jazdy B i T, operatora kombajnu.

Centrum posiada akredytacje Instytutu Spa-
walnictwa w Gliwicach w zakresie szkolenia 
i egzaminowania spawaczy, jest wpisane do Re-
jestru Instytucji Szkoleniowych oraz posiada 
akredytacje Ośrodka Szkoleniowego Siemens 

– w zakresie „Szkolenia z programowania obra-
biarek CNC”. PCKZ prowadzi też działalność 
usługowo-produkcyjną, taką jak: Okręgowa 

   
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 3. Zdjęcie z lewej widok od strony północnej z wejściem 
dla osób niepełnosprawnych i zdjęcie z prawej widok od strony południowej z czasów realizacji projektu modernizacyjnego 
w 2010 r.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 3. Zdjęcie z lewej widok od strony północnej z wejściem 
dla osób niepełnosprawnych i zdjęcie z prawej widok od strony południowej z czasów realizacji projektu modernizacyjnego 
w 2010 r.

Stacja Kontroli Pojazdów, szkoły jazdy kate-
gorii B i T, wykonywanie usług warsztatowych, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego i stacji paliw. 
W ramach swoich zadań Centrum prowadzi 
doradztwo zawodowe poprzez preorientację 
zawodową w gimnazjach w formie lekcji wy-
jazdowych, wycieczek zawodoznawczych do 
PCKZ, organizację dni otwartych oraz targów 
edukacyjnych.
PCKZ współpracuje z podmiotami w środo-

wisku lokalnym m.in.: Politechniką Rzeszowską, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie, Ko-
łem Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników 
Polskich, Naczelną Organizacją Techniczną, 
zakładami pracy w zakresie: wykorzystywania 
nowoczesnych maszyn i urządzeń Centrum do 
badań testujących wyroby firm partnerskich, 
np. narzędzia do obróbki drewna oraz metalu; 
udziału pracodawców w opracowywaniu oferty 
szkoleń oraz prowadzeniu zajęć, prowadzeniu 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych pod po-
trzeby partnerów; zapoznawaniu uczestników 
kursów ze specyfiką zakładów pracy oraz wyko-
nywaniem zadań zawodowych w rzeczywistym 
środowisku pracy, wizyt studyjnych w przedsię-
biorstwach uczniów i nauczycieli, dokształcaniu 
pracowników zakładów pracy.

Wybudowany w 1953 r. budynek PCKZ w Łań-
cucie wymagał wielu remontów i modernizacji, 
na które pozyskano środki finansowe z projektu 
pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcut” 
i innych. W poprawę bazy szkolnictwa zawo-
dowego zainwestowano też środki z budżetu 
Powiatu Łańcuckiego:
 • w 2011 r. budowa Okręgowej Stacji Kon-

troli Pojazdów i Myjni Samochodowej za 
2 856 526 zł oraz remont budynku Warsztatów 
Szkoleniowych w Łańcucie przy ul. Podzwie-
rzyniec 41 za 250 122 zł;

 • w  2013  r. modernizacja stacji paliw za 
120 200 zł.

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, 
ul. Armii Krajowej 51A

Gimnazjum Mechaniczne, bo taka była pier-
wotna nazwa szkoły, powstało w 1945 r. Minister-
stwo Rolnictwa i Reform Rolnych, po zmianie 
nazwy szkoły na Gimnazjum Mechaniczno-

-Rolnicze w Łańcucie, włączyło ją do szkół rol-
niczych. Odtąd przez kilka dekad prowadzono 
w niej kształcenie na kierunkach rolniczych. Od 
1999 r. w ciągu kolejnych lat powoływane były 
nowe szkoły, wprowadzano kolejne kierunki 

   
Budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie przy ul. Armii 
Krajowej 51. Nazwa sprzed reformy oświaty Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej.
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kształcenia. Zostały też wydzielone z Zespołu 
i utworzone nowe powiatowe jednostki orga-
nizacyjne z internatu w 1999 r. i warsztatów 
w 2007 r. Utworzono Liceum Zawodowe w za-
wodzie ogrodnik, a także Liceum Techniczne 
o profilu rolniczo-spożywczym. Od 1 września 
2000 r. do ZST w Łańcucie stopniowo przeno-
szono wygaszaną Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą 
w Albigowej. Duże zmiany w organizacji szkoły 
nastąpiły też z dniem 1 września 2002 r. Zespół 
Szkół Technicznych w Gospodarce Żywnościo-
wej Centrum Kształcenia Praktycznego został 
przekształcony w Zespół Szkół Technicznych, 
Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zna-
lazły się: Liceum Zawodowe i Liceum Technicz-
ne połączone zostały w Liceum Profilowane 
o 3-letnim okresie nauczania; Technikum 5-let-
nie przekształcono w Technikum o 4-letnim 
okresie nauczania; Zasadniczą Szkołę Zawodową 
o 3-letnim okresie nauczania przekształcono 
w ZSZ o okresie nauczania nie krótszym niż 
2 lata i nie dłuższym niż 3 lata; powołano Liceum 
Ogólnokształcące z rozszerzeniem z wychowania 
fizycznego. W technikum powodzeniem cieszy-
ły się zawody: technik mechanizacji rolnictwa 
(w specjalnościach: organizacja obrotu sprzętem 
rolniczym, diagnostyka pojazdów rolniczych 
oraz eksploatacja maszyn rolniczych), technik 
mechanik i technik architektury krajobrazu. 
W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształciła się 
młodzież w zawodach: mechanik operator po-
jazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów 
samochodowych oraz technolog robót wykoń-
czeniowych w budownictwie. Po wydzieleniu 
warsztatów, Szkoła zmieniła nazwę w 2007 r. na 
Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom 

młodzieży i zapotrzebowaniu na rynku pracy, 
w Szkole tworzone były nowe kierunki kształce-
nia – technik pojazdów samochodowych (2008), 
technik geodeta (2009), a na poziomie zasad-
niczej szkoły zawodowej – mechanik maszyn 
i urządzeń drogowych (2008). Od 1 września 
2017 r. nastąpiło przekształcenie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Nr 3 w Łańcucie w Branżo-
wą Szkołę I Stopnia Nr 3 w Łańcucie. W roku 
szkolnym 2018/2019 rozpoczęto kształcenie 

w zawodzie technik budownictwa. Wprowadzo-
no także możliwość kształcenia w przyszłości 
w zawodzie technik – logistyk.

Szkoła od lat organizuje jubileusze i podczas 
jednego z nich 21 października 2011 r. miała 
miejsce uroczystość nadania dla Technikum Nr 3 
w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie imie-
nia Jana Inglota. Patron tej placówki to wieloletni 
nauczyciel i dyrektor szkoły w latach 1960–1968. 
Jeden z największych autorytetów i osobowości 
szkoły, który ujmował wszystkich skromnością, 
pracowitością i oddaniem szkole całego swojego 
życia zawodowego.
Absolwent TMR w Łańcucie, ks. biskup Marian 

Buczek Ordynariusz Diecezji Charkowsko-Zapo-
roskiej przewodniczył Mszy Świętej, poświęcił 
sztandar Szkoły oraz okolicznościową tablicę upa-
miętniającą patrona. Wziął też udział w jubileuszu 
70-lecia Szkoły w dniu 7 listopada 2015 r. i w dniu 
3 września 2018 r. w Wojewódzkiej Inauguracji 
Roku Szkolnego 2018/2019, połączonej z otwar-
ciem i nadaniem im. Józefa Witka Powiatowej 
Hali Sportowej przy Zespole Szkół Technicznych 
w Łańcucie. Mszy Świętej przewodniczył ks. arcy-
biskup Adam Szal Metropolita Przemyski, który 
poświęcił wspaniały obiekt sportowy.
Warto podkreślić, że przez wiele lat ZST znany 

był jako typowa szkoła męska. W liceach profi-
lowanych i ogólnokształcącym, a także w tech-
nikum w zawodzie technik architektury krajo-
brazu, zaczęły kształcić się również dziewczęta. 
W Szkole zawsze przywiązywano wielką wagę 
do pozalekcyjnej pracy z młodzieżą. W 1999 r. 
funkcjonowało osiem kół zainteresowań: Zespół 
Taneczny „Ekrol”, zespół wokalno-instrumen-
talny, koło historyczne, lotnicze i fotograficzne 
oraz sekcje sportowe: zapaśnicza, piłki koszy-
kowej i piłki siatkowej. Działało w nich około 
90 uczniów. Koła te rozwijały zainteresowania 
młodzieży, zapewniały aktywne spędzanie czasu 
wolnego, a także przygotowywały do udziału 
w konkursach i olimpiadach. Zespół Tanecz-
ny „Ekrol” był współinicjatorem koncertów 
charytatywnych, które odbywały się corocznie 
w MDK w Łańcucie i wspomagały finansowo 
wiele dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej. Obecnie uczniowie mogą rozwijać 
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Budynki Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie im. Jana Inglota przy ul. Armii Krajowej 51A. Zdjęcie z lewej budynek główny, 
z prawej budynek tzw. „Akademii”.

swoje umiejętności i zainteresowania w kołach 
przedmiotowych, kole artystycznym, fotogra-
ficznym, rowerowym oraz sekcjach sportowych 
sportów siłowych, piłki siatkowej, lekkoatletyki. 
Bierze w nich udział 102 uczniów. Prowadzone 
są również zajęcia wyrównawcze i przygotowu-
jące uczniów do egzaminów maturalnego i za-
wodowego. Od 28 października 2005 r. bardzo 
aktywnie działa Szkolne Koło „Caritas”, którego 
głównym celem jest niesienie pomocy potrzebu-
jącym. Szczególne osiągnięcia mają uczniowie 
w sportach siłowych. Są to członkowie Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zieloni 
Łańcut”. Pracę szkoleniową na zajęciach szkol-
nych i w Klubie od 1 września 1980 r. prowadzi 
nauczyciel WF dr Adam Bielecki. Początkowo 
wiodącą sekcją w klubie były zapasy styl wolny 
i klasyczny. Obecnie jest to wyciskanie sztangi 
leżąc i wyciskanie leżąc klasyczne. W Klubie 
trenuje systematycznie 40 zawodników, w tym 
15 posiada licencję Polskiego Związku Kultury-
styki Fitness i Trójboju Siłowego. Zawodnicy ci 
od wielu lat osiągają ogromne sukcesy sportowe. 
Siedmiu członków Klubu, w tym czterech wy-
chowanków, to Mistrzowie Polski i członkowie 
kadry narodowej Polski: Monika Sroczyk, Marta 
Sroczyk, Andrzej Paszko, Hubert Kłak, Aleksan-
dra Trojnar, Aleksandra Blajer i Gabriela Blajer. 
Pierwsza wymieniona czwórka to również ak-
tualni rekordziści Polski w swoich kategoriach 

wagowych i grupach wiekowych. Zawodnicy 
– wychowankowie Klubu, startując w różnych 
grupach wiekowych na Mistrzostwach Polski i w 
Pucharach Polski w latach 2005–2018, zdobyli 
190 medali, w większości były to medale złote.

Warto podkreślić, że Szkoła została zlokalizo-
wana w sąsiedztwie obiektów Muzeum-Zamku 
w Łańcucie na terenie dawnego folwarku Ordy-
nacji Potockich i obejmuje obszar powierzch-
ni około 8 ha. Budynki szkolne i inne, które 
mieszczą się pod adresem ul. Armii Krajowej 51, 
mają numerację od litery A do H (wybudowany 
budynek hali sportowej). Budynki szkolne po-
łożone są w pięknym kompleksie zieleni parku 
w stylu angielskim, gdzie zlokalizowane zostały 
boiska sportowe i tereny do rekreacji.
Z uwagi na stan techniczny budynków, przeję-

tych przez Samorząd Powiatu Łańcuckiego od 
Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, koniecz-
nym było systematyczne przeprowadzanie prac 
remontowych. W kolejnych latach z budżetu 
Powiatu Łańcuckiego wykonano:
 • w 2005 r. termomodernizację budynków: 

głównego A i tzw. „Akademii”, w ramach 
której wykonane zostało ocieplenie budyn-
ków dydaktycznych szkoły, wymiana stolarki 
okiennej, modernizacja systemu centralnego 
ogrzewania za 253 312,37 zł w budynku A i za 
363 724,35 zł w tzw. „Akademii”;



112

 • w 2010 r. przebudowę boisk sportowych: 
2 boiska do piłki siatkowej, 2 boiska do piłki 
koszykowej za 116 410,42 zł. Prace zostały 
wykonane w ramach projektu pn. „Moder-
nizacja i doposażenie obiektów infrastruk-
tury edukacyjnej powiatu łańcuckiego dla 
podniesienia poziomu i jakości szkolnictwa 
w aspekcie potrzeb rynku pracy” współfinan-
sowany przez UE;

 • w 2010 r. przebudowę i docieplenie budynku 
siłowni szkolnej, które obejmowały remont 
ścian zewnętrznych, pokrycia dachowego, 
wymianę instalacji CO, elektrycznej, remont 
podłóg, ścian wewnętrznych z wymianą sto-
larki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski 
odbojowej i chodnika przed budynkiem za 
177 004,41 zł;

 • w 2011 r. wymianę pokrycia dachowego na 
budynkach szkolnych: w głównym A i tzw. 
„Akademii”, w ramach prac remontowych 
wykonano pokrycie blachodachówką wraz 
z pracami towarzyszącymi jak wymiana ry-
nien, obróbki blacharskie itp. za 191 971,49 zł;

 • w 2013 r. modernizację sali gimnastycznej, 
gdzie wymieniono parkiet na pow. 135 m2 
oraz przyległym pomieszczeniu magazyno-
wym, wymieniono stolarkę drzwiową, wy-
konano malowanie ścian, sufitu i pozostałe 
roboty wykończeniowe za 64 801,27 zł;

 • w 2014 r. remont sanitariatów w budynku tzw. 
„Akademii”, wymieniono instalację wodno-
-kanalizacyjną, zmodernizowano instalację 
elektryczną, zamontowano urządzenia sani-
tarne i wykonano inne roboty budowlano-
-wykończeniowe za 107 520,07 zł;

 • w 2015 r. remont korytarza w budynku tzw. 
„Akademii” poprzez szpachlowanie, malo-
wanie ścian na I piętrze, położenie płytek 
ceramicznych, zmodernizowanie instalacji 
CO oraz wykonanie podwieszanych sufitów 
i instalacji oświetlenia za 34 166,99 zł;

 • w 2016 r. prace pielęgnacyjno-konserwacyjne 
drzewostanu na terenie parku szkolnego, które 
objęły cięcia sanitarne 59 sztuk drzew, cięcia 

korygujące 19 sztuk, wykonanie wiązań sta-
tycznych i dynamicznych 18 sztuk za 29 700 zł;

 • w 2016 r. remont sanitariatów na I piętrze 
w budynku głównym szkoły, który obejmował 
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
wymianę urządzeń sanitarnych, położenie 
płytek na ścianach i podłodze, wykonanie 
podwieszanych sufitów i montaż oświetlenia 
za 39 036,87 zł;

 • w 2017 r. przebudowę pomieszczeń w budyn-
kach dydaktycznych ZST tzw. „Akademii”, 
wymiana podłóg drewnianych na płytki ce-
ramiczne w 6 pracowniach położonych na 
I piętrze, w budynku głównym szkoły po-
łożenie płytek ceramicznych na posadzkach 
betonowych na parterze, I piętrze i schodach, 
szpachlowanie i malowanie ścian, remont 
sanitariatów na parterze – wymiana urządzeń 
sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej, uło-
żenie płytek na ścianach i podłogach, malowa-
nie ścian, montaż oświetlenia za 243 656,48 zł;

 • w 2018 r. remont sali gimnastycznej w budyn-
ku głównym szkoły, gdzie pomalowano ściany 
i sufity, wymieniono stolarkę drzwiową, wy-
remontowano przyległe do sali gimnastycznej 
pomieszczenia WC, wymieniono urządzenia 
sanitarne, położono płytki na ścianach i suficie 
za 15 822,30 zł;

 • w 2018 r. wymianę oświetlenia zewnętrznego 
na terenie szkoły, w tym instalacje elektryczne 
i lampy oświetleniowe w ilości 25 sztuk za 
102 290,54 zł;

 • w 2019 r. ogrodzenie od ul. 3 Maja i ul. Kwiato-
wej za 5856,54 zł, zainstalowano klimatyzację 
w pomieszczeniach fitness w hali sportowej 
za 19 439,40 zł.

Oprócz tych remontów, związanych z wydatko-
waniem znacznych środków finansowych, w ZST 
prowadzone były systematycznie prace remonto-
wo-modernizacyjne przez pracowników obsługi 
szkoły, ze środków budżetowych szkoły, które 
miały na celu poprawę warunków sanitarnych 
i socjalno-bytowych. Sposobem gospodarczym 
wykonano wymianę podłóg drewnianych na 
podłogi z płytek ceramicznych, pomalowano 



113

ściany w klasach i sanitariatach, wymieniono 
instalację oświetleniową w klasach.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Łańcucie, 
ul. Podzwierzyniec 41 

Jest to dawna Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Pracujących Łańcuckiej Fabryki 
Śrub, utworzona decyzją Ministra Przemysłu 
Ciężkiego w 1961 r. w celu kształcenia w zawo-
dzie ślusarza. Przekształcenia związane z reformą 
edukacji sprawiły, że Zespół Szkół Mechanicz-
nych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego w Łańcucie.

Powiat Łańcucki jako organ prowadzący wy-
raził zgodę w roku szkolnym 1999/2000 na 
nabór do klas o profilu wojskowym w Liceum 
Zawodowym w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych. Decyzją Dowódcy Wojsk Lą-
dowych jednostką patronacką został 1 batalion 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. 
Wówczas była to jedna z pierwszych na Pod-
karpaciu klas o profilu wojskowym. W następ-
nych latach powstały klasy w Liceum Ogólno-
kształcącym oraz Technikum Informatycznym 
i Teleinformatycznym. Inicjatorem i w głównej 
mierze realizatorem pomysłu utworzenia klas 

wojskowych był wicedyrektor szkoły mgr Janusz 
Kwolek (zm. 20 lipca 2011). W latach 2004–2007 
młodzież z klas wojskowych wraz z opiekuna-
mi wyjeżdżała do Zbaraża, aby ratować prawie 
całkowicie zniszczony polski cmentarz. Ostatni 
wyjazd możliwy był dzięki pomocy udzielonej 
przez Senat RP za pośrednictwem Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie”. Dokumentacja 
opieki nad cmentarzem została opracowana 
w formie publikacji „Polski cmentarz w Zbarażu. 
Inskrypcje nagrobne” autorstwa Aliny Skrzyp-
czak i Ireneusza Skrzypczaka, a wydała ją Funda-
cja Longinus (Rzeszów 2010). Uczniowie z klas 
wojskowych i ich opiekunowie, małżeństwo 
Skrzypczaków oraz dyrekcja Szkoły, za propa-
gowanie patriotycznych postaw i wytrwałość 
w wieloletnim programie ratowania zapomnia-
nego polskiego cmentarza i innych polskich 
pamiątek w Zbarażu na Kresach, otrzymali wie-
lokrotnie wyróżnienia, odznaki, medale m.in. od 
Redakcji „Pro Polonicum” w Szwajcarii (2006), 
od Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2007), 
od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
(2011), Nagrodę Honorową „Świadek Historii” 
przyznaną przez IPN.
W 2002 r. miał miejsce wyjazd uczniów do 

Lizbony w ramach projektu Leonardo da Vinci. 

   
Zdjęcia otwartej 1 września 2018 r. Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. 
Zdjęcia z zewnątrz i wewnątrz.
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Realizując program wychowawczy „Młodzież na 
europejskim rynku pracy”, nawiązano partnerską 
współpracę ze szkołą w Jászapáti na Węgrzech. 
Do współpracy włączył się Burmistrz Miasta 
Jászapáti oraz Starosta Łańcucki.

ZS Nr 2 w Łańcucie jako jedyna placówka w Po-
wiecie kształciła we wszystkich typach szkół 
ponadgimnazjalnych: w liceum, technikum, za-
sadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej. 
W 2002 r. do technikum wprowadzony został 
nowy zawód – technik elektronik. Szkoła przez 
pewien okres kształciła uczniów pod potrzeby 
firmy Transsystem z Woli Dalszej.
Zmieniał się profil funkcjonowania Szkoły. 

Coraz mniejszy nabór na tradycyjne kierunki 
mechaniczne i do Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej sprawił, że uruchomiono nowe zawody oraz 
stworzono nowe zaplecze dydaktyczne. Od roku 
2008/2009 naukę rozpoczęli przyszli technicy 
informatycy i mechatronicy. Także klasy mun-
durowe zmieniały swój profil, uzupełniając ofertę 
o grupy policyjne i pożarnicze.
W 2009 r. nawiązano współpracę z firmą MTU 

Aero Engines z Monachium. Pracownicy tej 
firmy nawiązali kontakt ze Szkołą, ponieważ 
w klasach technikum kształcą się mechatronicy, 
którzy mogliby znaleźć zatrudnienie w nowym 
zakładzie firmy w Jasionce. W jej ramach MTU 

podarowało na wyposażenie pracowni do na-
uki programowania CNC dużą produkcyjną 
obrabiarkę.
W 2019 r. nawiązano kompleksową współpracę 

z Firmą lotniczą EME AERO, która zlokalizowa-
ła swój zakład obok portu lotniczego w Jasionce, 
a także z Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego 
Politechniki Rzeszowskiej. Dzięki wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz Po-
wiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Edukacji Zawodowej w Łańcucie wprowadzono 
do kształcenia dwa nowe zawody na poziomie 
technikum: technik awionik i technik mechanik 
lotniczy. Od 1 września 2019 r. szkoła kształci 
w nowym zawodzie technik mechanik lotniczy 
w kwalifikacji: wykonywanie obsługi liniowej 
i hangarowej statków powietrznych.
W kolejnych latach z budżetu Powiatu Łańcuc-

kiego sfinansowano:
 • w 2004 r. remont szatni, natrysków, toalet oraz 

małej salki gimnastycznej i wymianę okien;
 • w 2007 r. demontaż starego chodnika i uło-

żenie kostki brukowej w otoczeniu szkoły;
 • 2008 r. wykonanie kotłowni gazowej, remont 

sali gimnastycznej, demontaż płyt, wykonanie 
tynków, elewacji i docieplenie budynku sali 
gimnastycznej wraz z łącznikiem, wymianę 
okien i podłogi na sali gimnastycznej;

 • w 2009 r. ułożenie płytek na korytarzu I i II 
piętra;

 • w 2011 r. wykonanie pokrycia dachowego 
oraz elewacji wraz z dociepleniem budynku;

 • w latach 2013–2014 modernizację instalacji 
elektrycznej, wymianę sieci kanalizacyjnej;

 • w 2015 r. modernizację instalacji elektrycznej 
na parterze szkoły;

 • w latach 2017–2018 remont sali gimnastycznej 
wraz z remontem dachu i zapleczem sani-
tarnym;

 • w 2019 r. wymianę stolarki drzwiowej na ko-
rytarzach i adaptację pomieszczenia czytelni 
na pracownię komputerową.

Budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41. Zdjęcie od strony 
wschodniej.
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Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja 
Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10

Początki starań o założenie Średniej Szkoły 
Zawodowej w Łańcucie, która mogłaby kształcić 
przyszłych kupców i rzemieślników, sięgają roku 
1939. Okupacyjne władze niemieckie w latach 
1941–1944 dopuściły jedynie funkcjonowanie 
dwuletniej szkoły zawodowej w Publicznej Miej-
skiej Szkole Handlowej w Łańcucie. W roku 
szkolnym 1945/1946 szkoła funkcjonowała 
pod nazwą Miejskie Gimnazjum Kupieckie 
i Liceum Handlowe, by później zmieniać swoją 
nazwę. W 1971 r. nadano szkole patrona i w 
świadomości miejscowej społeczności utrwaliła 
się nazwa Liceum Ekonomiczne im. Mikołaja 
Kopernika w Łańcucie, nazywane w skrócie 

„Ekonomik”. Wdrażając reformę oświaty, Rada 
Powiatu Łańcuckiego 28 grudnia 2001 r. i 17 
maja 2002 r. zmieniła nazwę szkoły z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika 
na Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika 
w Łańcucie. W roku szkolnym 2002/2003 na-
stąpiło przekształcenie Liceum Ekonomicznego 
i Liceum Handlowego w czteroletnie Technikum 
Nr 2, kształcące w zawodach technik ekonomista 
i technik handlowiec. Uruchomiony został też 

nowy typ szkoły: trzyletnie III Liceum Profilo-
wane o profilu ekonomiczno-administracyjnym. 
Trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową prze-
kształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 
o dwu- i trzyletnim okresie nauczania. W 2005 r. 
Szkołę Policealną przekształcono w Szkołę Po-
licealną Nr 2. Od 2007 r. uruchomiono nowy 
kierunek kształcenia – technik usług fryzjerskich 
wchodzący w skład Technikum Nr 2. W roku szk. 
2010/2011 szkoła zdobyła „Certyfikat Jakości 

– Szkoła Przedsiębiorczości”. Od 2012 r. uru-
chomiono nowy kierunek kształcenia: technik 
organizacji reklamy. W 2013 r. szkoła uzyska-
ła certyfikat „Wiarygodna szkoła”. W roku szk. 
2015/2016 Dyrektor Szkoły wraz z Dziekanem 
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prof. UR dr. hab. Grzegorzem Ślusarzem 
podpisali porozumienie o współpracy. Powstało 
także Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie 

– EKONOMIK. W roku szk. 2017/2018 Szkoła 
uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promu-
jącej Zdrowie.
W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Łań-

cuckiego podjęła uchwałę o zakupie od Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boro-
meusza w Mikołowie budynku wraz z trzema 

   
Budynek Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie przy ul. Farnej 10. Widok od strony zachodniej-
frontowej i od wschodniej od podwórza wraz z nabytą w 2017 r. nieruchomością od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza.
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działkami o pow. 0,2769 ha przy ul. Farnej 10 
w Łańcucie, w którym funkcjonuje Zespół Szkół 
Nr 3 im. Mikołaja Kopernika. W skład nieru-
chomości wchodzi również budynek po byłym 
Klubie „Wzrastanie”. Gdy Powiat Łańcucki nie 
był właścicielem, miał ograniczone możliwości 
prowadzenia inwestycji budowlanych, które 
sprowadzały się do remontów: sal lekcyjnych, 
korytarzy, biblioteki, gabinetu dyrektora, szatni, 
sanitariatów i innych pomieszczeń szkolnych, 
wymiany drzwi wejściowych, podłóg, okien, 
montażu grzejników CO, instalacji elektrycznej 
przystosowanej do podłączenia sieci komputero-
wej w pracowniach komputerowych. Wykonano 
też remont dachu i kominów, uzupełnienie ubyt-
ku gzymsu, na podwórzu szkolnym zmieniono 
płyty betonowe na kostkę brukową, położono 
obrzeża i krawężniki.

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, 
ul. Mickiewicza 3

Wierność tradycji to cecha, która od lat towa-
rzyszy historii I LO w Łańcucie. Jako jedyna 
szkoła prowadzona przez Powiat Łańcucki, funk-
cjonuje samodzielnie, a nie w składzie zespołu 
szkół. Co prawda, na przełomie lat 2001/2002 
w związku z wprowadzeniem reformy szkol-
nictwa, pojawił się zamiar utworzenia liceum 
profilowanego, które wraz z liceum ogólno-
kształcącym stworzyłyby zespół szkół, ale zo-
stał on zarzucony. Jak historia pokazała, licea 
profilowane nie przetrwały próby czasu i po 
dekadzie funkcjonowania zostały postawione 
w stan likwidacji.

Początek minionego dwudziestolecia to dla 
szkoły okres intensywnej współpracy między-
narodowej. Różnorodna współpraca ze szkoła-
mi we Francji, w Niemczech, USA i Portugalii, 
prowadzona początkowo przez mgr Ludmiłę 
Smęt-Dudziak, a następnie mgr Urszulę Mach 
przyczyniła się do uatrakcyjnienia oferty szkoły, 
pobudzała ciekawość świata i rozwijała lingwi-
styczne zainteresowania młodzieży. Szczególnie 
cenna, bo wciąż trwająca jest współpraca z Ge-
samtschule Reichof w Eckenhagen w Niemczech, 

nawiązana  w 1999 r. przez mgr Barbarę Magdoń 
i dyrektora Stanisława Czecha.
Podczas tego okresu młodzież I LO i szkoły 

niemieckiej spotkała się 40 razy. W realizacji 
projektu brało udział ponad 600 uczniów, co 
jest niewątpliwym rekordem w naszym woje-
wództwie. 

Na uwagę zasługuje również projekt zrealizo-
wany w ramach polsko-izraelskiego programu 
rządowego o współpracy kulturalnej, nauko-
wej i oświatowej „Zachować pamięć. Historia 
i kultura dwóch narodów”. W latach 2014–2017 
I LO trzykrotnie gościło młodzież i nauczycieli 
z Izraela. 
Działalność Szkoły to przede wszystkim dy-

daktyka i wychowanie. Przez 20 lat uczniowie 
zdobywali laury olimpijskie w wielu konkursach 
przedmiotowych.

Największe sukcesy Szkoła zanotowała w olim-
piadzie biologicznej, w której siedmiu uczniów 
zdobywało tytuły finalisty lub laureata (dwoje 
zdobyło złoty medal). Oprócz biologii ucznio-
wie odnosili znaczące sukcesy w olimpiadach 
z zakresu literatury i języka polskiego, wiedzy 
ekologicznej, geografii, filozofii, matematyki, 
chemii, informatyki, języka francuskiego, języka 
rosyjskiego, nautologii, historii, wiedzy o Polsce 
i świecie współczesnym, wiedzy o Unii Europej-
skiej. Na poziomie finałów okręgowych olimpiad 
przedmiotowych startowało prawie 200 uczniów.
Laury olimpijskie i wysokie wyniki egzami-

nów maturalnych umocniły szkołę w presti-
żowym rankingu miesięcznika „Perspektywy” 
i dziennika „Rzeczpospolita”, który od ponad 
20 lat zestawia wyniki najlepszych szkół w Pol-
sce. Kilkukrotnie Szkoła otrzymywała Srebrną 
i Brązową Tarczę, plasując się w rankingu wśród 
najlepszych liceów Podkarpacia.

Od 34 lat prowadzony jest Konkurs Matema-
tyczny im. prof. Jana Marszała, długoletniego na-
uczyciela matematyki w I LO, absolwenta Szkoły. 
Zapoczątkował go dr Eugeniusz Śmietana, a jego 
dzieło kontynuuje mgr Aldona Stolarska-Ferenc 
wraz z innymi nauczycielami matematyki. Jest to 
największy konkurs matematyczny na Podkarpa-
ciu, od 2001 r. ma zasięg wojewódzki. Corocznie 
w trójetapowych eliminacjach startuje od 800 do 
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1200 uczestników, z których około 150 bierze 
udział w zawodach finałowych.
W okresie prowadzenia Szkoły przez Powiat 

Łańcucki na znaczeniu zyskała współpraca I LO 
z organizacjami i instytucjami wspomagającymi 
kształcenie oraz wychowanie. Najważniejszym 
jest związek Szkoły z uczelniami wyższymi 
z Podkarpacia i Małopolski. Szkoła realizowała 
bądź aktualnie prowadzi projekty w zakresie 
edukacji uczniów I LO przy współpracy Uni-
wersytetu Rzeszowskiego (patronat nad kształ-
ceniem języków obcych oraz literatury i języka 
polskiego oraz biologii i nauk przyrodniczych), 
Politechniki Rzeszowskiej („Kariera dla inży-
niera”), Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania (projekty z zakresu młodzieżowej przed-
siębiorczości), AGH i Politechniki w Krakowie 
(współpraca w zakresie organizacji konkursu 
matematycznego im. prof. Jana Marszała).
W 1999 r. drużyna siatkarek, prowadzonych 

przez trenera mgr. Bogdana Dudka, zdobyła 
tytuł Mistrza Polski, natomiast w 2006 r. drużyna 
siatkarek Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
Łańcut oparta na uczennicach I LO w Łańcucie 
została wprowadzona do I Ligi w siatkówce ko-
biet, co było ewenementem na sportowej mapie 
Polski. W okresie ostatnich dwudziestu lat szkol-
na drużyna siatkówki dziewcząt siedmiokrotnie 

zdobywała złote medale w mistrzostwach wo-
jewództwa. Do sukcesów w kobiecej siatkówce 
dołączyła szkolna drużyna koszykówki chłopców, 
prowadzona przez mgr. Jana Ciężara, która trzy-
krotnie zdobyła tytuł wicemistrza województwa 
podkarpackiego i trzykrotnie brązowy medal.
Młodzież I LO w Łańcucie służy w dwóch or-

ganizacjach harcerskich: w Związku Harcer-
stwa Polskiego, którego siedziba Hufca „Łańcut” 
mieści się na terenie Szkoły, oraz w Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. Obecna działalność 
szkolnych harcerzy na rzecz wolontariatu, patrio-
tyzmu, wychowania wpisuje się w historyczną, 
przedwojenną tradycję łańcuckiego skautingu.
W ciągu minionego dwudziestolecia pojawiła 

się konieczność wykonania wielu remontów, któ-
re poprawiły stan obiektów szkoły. Były to m.in.:
 • termomodernizacja budynku szkoły i wyko-

nanie elewacji;
 • remonty sal lekcyjnych, korytarzy, sanitaria-

tów, szatni i innych pomieszczeń szkolnych;
 • wymiana podłóg, okien i grzejników central-

nego ogrzewania;
 • remonty podwórza szkolnego, wymiana kostki 

brukowej wokół szkoły;
 • przebudowa dachu nad salą gimnastyczną, 

gruntowny remont sali i zaplecza;

   
Na zdjęciu budynek szkolny i sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie  
przy ul. Mickiewicza 3.
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 • remont więźby i poszycia dachowego na bu-
dynkach I LO wraz z dostosowaniem strychu.

Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 11

W jego skład wchodzą: II Liceum Ogólno-
kształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych oraz przejęte 1 września 2019 r. od Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego Medyczna 
Szkoła Policealna i Podkarpackie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
Tradycje tej Szkoły sięgają roku 1901. Po re-

formie szkolnictwa ponadpodstawowego od 
2002 r. w Zespole Szkół znalazły się: II LO, LO 
Uzupełniające dla Dorosłych, Szkoła Policealna 
dla Dorosłych oraz I Liceum Profilowane (od 
2012 r. do wygaśnięcia).

II Liceum Ogólnokształcące, wychodząc na-
przeciw potrzebom młodzieży, prowadzi kształ-
cenie z zakresu rozszerzonego ze wszystkich 
przedmiotów maturalnych. Stąd corocznie pro-
wadzony jest nabór do klas matematycznych, bio-
logicznych, językowych oraz humanistycznych. 
W związku z bogatą tradycją szkoły, kierunki 
humanistyczne doskonalą umiejętności dzien-
nikarskie (klasa humanistyczna dziennikarska), 
rozwijają zainteresowanie prawem (elementy 
prawa i bezpieczeństwa oraz klasa akademicka 
kryminalistyka i nauki pokrewne). W roku szk. 
2019/2020 zainteresowaniem cieszył się profil 
pedagogiczny. Niezmiennie, bardzo liczne są 
klasy kształcące w kierunkach matematycznym, 
biologiczno-chemicznym i lingwistycznym.

Szkoła stwarza młodzieży możliwości wszech-
stronnego rozwoju. Od 2017 r. podjęła ścisłą 
współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w za-
kresie przedmiotów humanistycznych: język 
polski z elementami dziennikarstwa oraz histo-
rii. II LO uczestniczy w projektach związanych 
z wymianą międzynarodową uczniów ze Szkołą 
Średnią Nr 2 w Drohobyczu na Ukrainie oraz 
Szkołą w Mandelbachtal w Niemczech.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Eu-

ropejskiej, Szkoła wykorzystuje szanse, jakie 
dają projekty edukacyjne, współfinansowane 
ze środków unijnych: „Akademia Kompetencji 

kluczowych – program rozwoju uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”, „Mło-
dzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, „Być 
przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”.

Przez kilka lat w Szkole działała grupa teatralna, 
w repertuarze której znalazły się teksty Willia-
ma Szekspira i Oskara Wilde’a, a także teksty 
autorskie. Talenty aktorskie uczniowie rozwijali, 
uczestnicząc też w pozaszkolnych projektach 
teatralnych i filmowych np. „Chleba naszego 
powszedniego”, „Trędowata”.

Szkoła angażuje się w realizację wielu projek-
tów edukacyjnych, podejmuje szereg działań 
środowiskowych, w tym ukierunkowanych na 
współpracę z innymi szkołami z terenu Powia-
tu Łańcuckiego. Organizuje konkursy mające 
na celu popularyzowanie znajomości języków 
obcych, wiedzę geograficzną, matematyczne 
myślenie, a także znajomość lokalnych litera-
tów. Szkoła rokrocznie organizuje: od 2002 r. 
Powiatowy Konkurs Praktycznej Znajomości 
Języków Obcych „Bądź Poliglotą”, „Strofy i Kadry 
Ziemi Łańcuckiej”, Powiatowy Konkurs Geogra-
ficzny, RUBIKUJ – Turniej Łamigłówek i Gier 
Logicznych. Młodzież aktywnie uczestniczy 
w projektach, takich jak: Młodzieżowa Akade-
mia Prawa i Bezpieczeństwa, obecnie Akade-
mia Bezpieczeństwa we współpracy z WSPiA 
w Rzeszowie, Kariera Inżyniera we współpracy 
z Politechniką Rzeszowską, Klasy Patronackie 
WSIiZ w Rzeszowie, Akademia Przedsiębior-
czości wraz z SGGW w Warszawie. Lokalnie 
aktywnie współpracuje z samorządami i ich 
jednostkami, a w szczególności z MBP (wystawy, 
wykłady, Narodowe Czytanie), MDK czy Filią 
Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie. Włącza-
jąc się w program lokalnych obchodów Święta 
Niepodległości, II LO w Łańcucie organizuje 
uroczysty koncert „Pieśni Patriotyczne Śpiewają 
Pokolenia”. Nauczyciele zrzeszeni w NSZZ „So-
lidarność” włączali uczniów w upamiętnianie 
rocznic związanych z najnowszą historią Polski 
poprzez organizację warsztatów i wystaw np. 
o Żołnierzach Niezłomnych, przygotowywanie 
powiatowych obchodów rocznicy śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki czy spotkań z represjono-
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wanym w stanie wojennym w kolejne rocznice 
ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia.

Od 2005 r. w Zespole Szkół realizowany był 
program edukacyjno-formacyjny „Testament 
Jana Pawła II”, którego celem było zgłębianie 
nauczania Papieża Polaka, kształcenie młodzieży 
w kulturze żywego słowa oraz promocja młodych 
talentów (Powiatowy Międzyszkolny Konkurs 
Literacki). Istotnym elementem programu była 
zorganizowana we Lwowie w 2009 r. konferen-
cja, podczas której II LO zostało uhonorowane 
przez ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego Me-
tropolitę Lwowskiego prestiżowym „Medalem 
Jana Pawła II”, w uznaniu za wkład w edukację 
i wychowanie młodzieży.

Samorząd Uczniowski podejmuje ciekawe 
i ważne inicjatywy, takie jak: „Dzień Życzliwo-
ści” promujący uprzejmość i dobroć, prezentację 
uczniów klas pierwszych, noce filmowe, wieczo-
ry gier planszowych.

Pracą charytatywną zajmuje się istniejące od 
1999 r. Szkolne Koło „Caritas”. Gromadzi fundu-
sze z przeznaczeniem na pomoc uczniom i ab-
solwentom znajdującym się w trudnej sytuacji 
losowej. Corocznie Koło włącza się w działania 
środowiskowe np. w organizację zabaw choinko-
wych dla dzieci szkół podstawowych. Młodzież 
wraz z nauczycielami uczestniczy w kweście na 
rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-

berta Koło w Łańcucie, w ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna Paczka”, wspomaga organizację Spar-
takiady Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łań-
cuckiego, Rodzinnego Pikniku Integracyjnego 
Osób Niepełnosprawnych, Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powia-
tu Łańcuckiego. Na terenie Szkoły organizuje 
charytatywne kiermasze, a w związku z Dniem 
Papieskim kiermasz z kremówkami. Wieloletnią 
tradycją Szkoły było funkcjonowanie Szkolnego 
Koła PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi, 
wspierających działalność charytatywną oraz 
działające z sukcesami Szkolne Koło LOP.
W kolejnych latach z budżetu Powiatu Łańcuc-

kiego sfinansowano w Szkole:
 • w 1999 r. remont pionu sanitariatów w po-

łudniowej części budynku, remont stropów, 
montaż grzejników CO za 18 762,81 zł;

 • w 2001 r. rozbudowę istniejącej kotłowni, 
montaż drugiego pieca, przebudowę kotłow-
ni olejowej na kotłownię gazową, likwidację 
pieców kaflowych i rozbudowę wewnętrznej 
instalacji CO w najstarszej części szkoły za 
157 396,00 zł;

 • w 2002 r. uzupełnienie ubytków w elewa-
cji zachodniej i południowej budynku za 
11 504,21 zł;

Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Zdjęcie od strony zachodniej.
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Panorama Łańcuta z widokiem na budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 
od strony wschodniej i zachodniej. 
fot. www.nagrajmnie.pl
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Panorama Łańcuta z widokiem na budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 
od strony wschodniej i zachodniej. 
fot. www.nagrajmnie.pl

 • w  2003  r. wymianę pokrycia dachowe-
go w głównej części budynku szkoły wraz 
z częściowym remontem więźby dachowej 
za 142 670,70 zł;

 • w 2004 r. remont adaptacyjny sal lekcyjnych 
204 i 205 na potrzeby pracowni informatycz-
nej za 9101,19 zł;

 • w 2007 r. wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej we wschodniej części głównego budynku 
szkoły za 167 786,61 zł;

 • w 2009 r. roboty związane z przebudową ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej, odwodnie-
nie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej, osuszanie ścian piwnic oraz prze-
budowę wentylacji grawitacyjnej w budynku, 
dzięki którym Szkoła pozyskała dodatkowe 
pomieszczenia na potrzeby zajęć WF. Wy-
remontowano szatnie wraz z zapleczem dla 
nauczycieli WF, dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wejścia do sali gimna-
stycznej i sanitariatów – łącznie 939 105,08 zł;

 • w 2010 r. remont pionu sanitariatów na trzech 
kondygnacjach budynku, wykonanie nowych 
węzłów sanitarnych, w tym dostosowanie 
toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wymianę instalacji elektrycznej, instalowa-
nie CO, wymianę ścianek działowych, po-
sadzek, stolarki drzwiowej, malowanie po-
mieszczeń i remont przyległych korytarzy za 
114 180,48 zł. Wymieniona została stolarka 
okienna w dobudowanej w latach 1970–1980 
nowej części obiektu za 79 242,56 zł;

 • w 2011 r. wykonanie wschodniej elewacji bu-
dynku za 102 673,00 zł;

 • w 2012 r. kolejne dostosowania budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i fragmentu 
chodnika prowadzącego do drzwi wejścio-
wych, montaż platformy schodowej przy 
stopniach prowadzących do holu oraz plat-
formy pionowej zapewniającej komunikację 
pomiędzy piętrami budynku za 139 119,97 zł, 
dofinansowane w części ze środków PFRON;

 • w 2014 r. wymianę okien i drzwi balkonowych 
w pracowniach 42, 32 za 18 416,00 zł oraz 
wzmocnienie części stropu nad salą gimna-

styczną (podłoga w sali 32), wymianę podłogi, 
uzupełnienie ubytków w tynkach, gipsowa-
nie, malowanie ścian i sufitu oraz drzwi za 
34 500,00 zł;

 • w 2017 r. wykonanie kompleksowego remon-
tu sali gimnastycznej, w tym zakończenie 
naprawy stropu, wymianę oświetlenia oraz 
wyposażenie w nowoczesny sprzęt sportowy 
(drabinki gimnastyczne, kosze do gry i ich 
mocowania), wymianę okien i drzwi oraz 
wykonanie elewacji w zachodniej i połu-
dniowej części głównego budynku szkoły za 
688 800,00 zł;

 • w  2018  r. wymianę podłogi korytarza 
I piętra głównej części budynku, malowa-
nie ścian i drzwi przyległych do korytarza za 
51 660,00 zł;

 • w 2019 r. remont pokoju nauczycielskiego 
i biblioteki z czytelnią za 131 979,00 zł.

W ramach prac remontowych i modernizacyj-
nych systematycznie w salach lekcyjnych wyko-
nywano cyklinowanie i lakierowanie parkietu, 
wymieniano podłogi na panele, szpachlowano 
oraz malowano ściany i sufity, wymieniano lub 
malowano drzwi do sal lekcyjnych, malowano 
elementy wewnętrznej instalacji CO, moder-
nizowano urządzenia kotłowni i sanitariatów, 
wymieniano lampy oświetleniowe. Sale lekcyj-
ne sukcesywnie były doposażone w projektory 
multimedialne i tablice interaktywne.

Opracował we współpracy z dyrektorami 
powiatowych szkół i placówek oświatowych 

 Robert Szajnar





Realizacja zadań z obszaru 
polityki społecznej
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Z adania z obszaru polityki społecznej 
realizowane są przez: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Placówkę Ro-

dzinną, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepeł-
nosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, Dom 
Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie.

Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie przy 
ul. Piłsudskiego 72 został utworzony w 1993 r. 

decyzją Wojewody Rzeszowskiego. Od 1 stycznia 
1999 r. z mocy prawa stał się pierwszą powiato-
wą jednostką organizacyjną realizującą zadania 
z pomocy społecznej. Wojewódzki Zespół Po-
mocy Społecznej w Rzeszowie po przeprowa-
dzeniu 12 listopada 1998 r. konkursu powołał 
na dyrektora DPS Krzysztofa Lepaka, z którym 
7 grudnia 1998 r. Wojewoda podpisał umowę 
o pracę.

Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 72
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W przypadku gdy spełnione są warunki okre-
ślone w art. 54 ustawy o pomocy społecznej oso-
bie wymagającej całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemo-
gącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysłu-
guje prawo do umieszczenia w domu pomocy 
społecznej. DPS w Łańcucie przeznaczony jest 
dla 83 osób w podeszłym wieku, osób niepeł-
nosprawnych fizycznie – obojga płci. DPS, jako 
instytucjonalna forma pomocy, ma za zadanie 
podstawowe tak zorganizować życie mieszka-
jących tu osób, by nie czuły się wyizolowane ze 
środowiska. Dzięki współpracy ze środowiskiem 
uczestniczą w różnych imprezach kulturalno-

-oświatowych. DPS gościł grupy młodzieży ze 
szkół powiatu oraz dzieci z przedszkoli pre-
zentujących programy artystyczne świąteczne, 
patriotyczne czy okolicznościowe. Podopiecz-
ni brali udział w organizowanych wyjazdach 
do zaprzyjaźnionych DPS-ów, pielgrzymkach 
oraz wycieczkach krajoznawczych. Na bieżąco 
odbywają się pogadanki o tematyce zdrowot-

nej. DPS w Łańcucie współpracuje z Domem 
Pomocy z Jászapáti w województwie Szolnok 
na Węgrzech.

Rada Powiatu Łańcuckiego Uchwałą VI/27/99 
z dnia 27 kwietnia 1999 r. utworzyła Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, które 
od początku otrzymało siedzibę przy ul. Piłsud-
skiego 70/5, na terenie byłej jednostki wojskowej, 
gdzie rozpoczął się proces lokalizacji jednostek 
zajmujących się pomocą społeczną. W 2018 r. 
Zarząd Powiatu Łańcuckiego przekazał dla PCPR 
dodatkowo sąsiedni, zmodernizowany budynek 
na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. 
Ta powiatowa jednostka organizacyjna rozpo-
czynała swoją działalność z dniem 1 maja 1999 r., 
gdyż przez pierwsze cztery miesiące wchodziła 
w skład struktur Starostwa Powiatowego w Łań-
cucie. Pierwszymi kierownikami były Agata 
Łyko (1.01.–28.02.1999) i Elżbieta Salicka (5.03.–
30.04.1999). Po wyodrębnieniu powiatowej jed-
nostki Dyrektorami PCPR w Łańcucie były Elż-
bieta Wolska z d. Salicka (1.05.1999–30.08.2006), 
p.o. Ewa Naróg (31.08.2006–28.02.2008), Joanna 
Dubiel-Sowa (od 1.03.2008).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5



127

Centrum wykonuje powiatowe zadania z za-
kresu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej 
i działa na zasadach określonych dla jednostek 
budżetowych. Centrum, kierując się zasadą 
pomocniczości, prowadzi szeroką działalność 
na rzecz mieszkańców powiatu, poprawy ich 
warunków życia, wsparcia w sytuacjach kryzy-
sowych. Do zadań Centrum należy również pro-
wadzenie specjalistycznego poradnictwa m.in. 
w ramach działalności Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej przy PCPR, organizowanie opieki 
w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki 
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców, przyznawanie 
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, takie jak: 
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, 
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wycho-
wawcze. Oprócz pomocy finansowej Centrum 
oferuje jednocześnie pomoc przy integracji ze 
środowiskiem osób mających trudności w przy-
stosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu ro-
dzinnego i socjalizacyjnego. Pomagają także oso-
bom, które uzyskały status uchodźcy w naszym 
kraju. PCPR opracowuje i realizuje zagadnienia 
związane ze strategią rozwoju województwa 
oraz powiatowych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabili-
tacji społecznej oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych. Centrum dofinansowuje 
m.in. uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
likwidację barier architektonicznych, technicz-
nych i w komunikowaniu się oraz zaopatruje 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów. Jest też realizatorem programu „Ak-
tywny Samorząd”, dodatkowo wspierając osoby 
niepełnosprawne z terenu Powiatu Łańcuckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łań-
cucie aktywnie współpracuje z liczącym kilkaset 
osób niepełnosprawnych środowiskiem, zrze-
szających się w organizacjach pozarządowych 
działających na terenie Powiatu Łańcuckiego. 
Efektem tej współpracy są corocznie organizo-
wane imprezy integracyjne, takie jak: Rodzinny 
Piknik Integracyjny, Powiatowa Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych, Wernisaż „Widziano 
Anioły”, Powiatowy Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Osób Niepełnosprawnych z Powiatu 
Łańcuckiego. W te działania promujące osoby 
niepełnosprawne wpisują się też organizowane 
od 2002 r. przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie 
konkursy plastyczne na kartkę świąteczną, która 
po wydrukowaniu rozsyłana jest z okazji Świąt 
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. W tych 
wydarzeniach kulturalno-sportowych uczestni-
czą przedstawiciele organizacji z Łańcuta: Pol-
skiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia 
Perełki, Polskiego Związku Diabetyków, Dusz-
pasterstwa Osób Niesłyszących, Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych ADOŃ, Świetlicy 
Socjoterapeutycznej, Domu Dziennego Poby-
tu Caritas, a także Dziennego Domu Pomocy 

„Złoty Liść” z Albigowej, Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Białobrzegach, Zakładu Aktywizacji 
Zawodowej Fundacji Contigo w Woli Dalszej, 
Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wy-
chowawczego Caritas w Wysokiej, Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Żołyni. Uczestni-
kami i współorganizatorami tych wydarzeń są 
też inne powiatowe jednostki organizacyjne, 
takie jak: Dom Pomocy Społecznej czy Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią 
w Rakszawie. Również „Centrum Medyczne 
w Łańcucie” sp. z o.o. wspiera osoby niepełno-
sprawne, opiekuje się nimi i leczy w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce czy 
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Łań-
cucie oraz w działającym od 2019 r. Dziennym 
Domu Opieki dla Seniorów w Łańcucie ul. Pod-
zwierzyniec 74A.
Rada Powiatu Łańcuckiego Uchwałą 

XXXVII/206/2002 z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
utworzyła Powiatowy Zespół Orzekania o Nie-
pełnosprawności z siedzibą przy ul. Piłsudskie-
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go 70/5, który początkowo działał w ramach 
struktury organizacyjnej PCPR. Dyrektorem 
tej powiatowej jednostki organizacyjnej od 10 
grudnia 1999 r. została Jadwiga Cwynar. Zespół 
wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla 
osób przed 16 rokiem życia, orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności dla osób po 16 roku 
życia oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg 
i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia 
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o któ-
rych mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Łańcuckiego Uchwałą 
XXXIII/187/2001 z dnia 30 października 2001 r. 
utworzyła 5 listopada 2001 r. Placówkę Rodzin-
ną w Soninie, która później otrzymała im. ks. 
Jana Wójtowicza. Siedziba Placówki została zlo-
kalizowana w budynku nr 350A, należącym do 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, która mocno 
wspierała realizację powiatowych zadań z za-
kresu pomocy rodzinie. Po pewnym okresie 
przejściowym związanym z organizacją pod 
względem formalno-materialnym Dyrekto-

rem Placówki Rodzinnej od 10 kwietnia 2002 r. 
została Barbara Superson. Wspólnie z mężem 
Antonim Supersonem podjęli się stworzenia 
rodziny dla piątki dzieci w różnym wieku, w tym 
dorastających, i pomagali im stopniowo się usa-
modzielniać. Dzięki tej decyzji całe rodzeństwo 
mogło się wychowywać razem.

Rada Powiatu Łańcuckiego Uchwałą 
XXVI/169/2002 z dnia 12 grudnia 2012 r. utwo-
rzyła jednostkę organizacyjną pomocy społecz-
nej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie i nadała 
jej statut. ŚDS początkowo działał w ramach 
struktury organizacyjnej PCPR. Po zakończeniu 
w listopadzie 2001 r. remontów i adaptacji po-
mieszczeń po dawnej Przychodni Dziecięcej SP 
ZOZ, na terenie byłej jednostki wojskowej w bu-
dynku przy ul. Piłsudskiego 70/3 zlokalizowano 
działalność Środowiskowego Domu Samopomo-
cy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łań-
cucie. Warto podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę władz samorządu Powiatu Łańcuckiego 
z Mirosławem Przewoźnikiem Dyrektorem 
Wydziału Spraw Społecznych w Podkarpackim 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej
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Urzędzie Wojewódzkim, który wspierając osoby 
niepełnosprawne i wychodząc im naprzeciw, 
pomógł zorganizować w grudniu 2005 r. kolejny 
ŚDS w Rakszawie w budynku nr 325C po byłej 
tkalni Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych. 
Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopo-

mocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie została 
od 1 stycznia 2013 r. Jeannette Naściszewska, 
która już wcześniej pracowała na stanowisku 
kierownika ŚDS w Łańcucie od 1 grudnia 2001 r. 
Kierownikami ŚDS w Rakszawie byli: Agnieszka 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie Filia w Rakszawie

   
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70
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Pączka (1.12.2005–31.05.2006) i Marek Kilian 
(od 1.06.2006).

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ogni-
wem oparcia społecznego dla 66 osób mających 
poważne trudności w życiu codziennym, wyma-
gających pomocy i opieki niezbędnej do życia 
w środowisku rodzinnym, społecznym. Podsta-
wowym zadaniem Domu jest zapewnienie jego 
uczestnikom szeroko rozumianej rehabilitacji 
społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju 
każdego uczestnika, poprawy zaradności oso-
bistej i sprawności psychofizycznej. ŚDS jest 
elementem realizowanej w Powiecie Łańcuckim 
strategii zapewnienia osobom niepełnospraw-
nym oparcia społecznego, pozwalającego im na 
zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życio-
wych, usamodzielnienie i integrację społeczną. 
Dom proponuje swoim podopiecznym udział 
w różnorodnych formach terapii dostosowanych 
do możliwości oraz indywidualnych zaintereso-
wań i potrzeb uczestników: zajęcia w pracowni 
plastycznej, stolarskiej, kulinarnej i rękodzieła 
artystycznego, ergoterapii, arteterapii, muzyko-

terapii i rehabilitacji oraz uczestnictwo w impre-
zach kulturalno-oświatowych na terenie Domu 
i poza nim, wyjazdy na wycieczki, spartakiady 
i przeglądy, gdzie każdy z uczestników może 
zaprezentować swoje zainteresowania i talenty. 
Dom zapewnia także opiekę pielęgniarki, jak 
również specjalistyczną psychologa oraz pra-
cownika socjalnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 
1 stycznia 1990 r. ma swoją siedzibę w ponad 
dwustuletnim budynku przy ul. Piłsudskiego 9, 
który historycznie był związany z administracją 
starosty. Budynek wymaga systematycznych re-
montów, w 2003 r. przeszedł kapitalny remont, 
w 2019 r. ponownie odnowiono całą elewację. 
Od grudnia 2009 r., po przeniesieniu Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie, 
budynek w całości służy potrzebom PUP. Po 
powstaniu samorządu powiatowego początkowo 
przez pierwszy rok PUP, pomimo zmienionej 
nazwy, pozostawał w strukturze administracji 
rządowej, by od 1 stycznia 2000 r. stać się po-
wiatową jednostką organizacyjną. W związku 

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9
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z wejściem w życie 1 stycznia 1990 r. ustawy 
z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu na bazie 
dotychczasowych terenowych organów admini-
stracji państwowej ds. zatrudnienia (tj. wydziały 
zatrudnienia i spraw socjalnych) utworzono 
wojewódzkie i rejonowe biura pracy. Rejonowe 
Biuro Pracy w Łańcucie powstało 1 stycznia 
1990 r. i obejmowało już wówczas teren Powiatu 
Łańcuckiego. Następnie została zmieniona nazwa 
na Rejonowy Urząd Pracy, pod którą funkcjono-
wał od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 1998 r.

Z dniem 1 maja 2011 r. utworzono Centrum 
Aktywizacji Zawodowej, będące w strukturach 
PUP. Siedzibą jego jest budynek przy ul. Armii 
Krajowej 51E, który przystosowany został do 
potrzeb CAZ poprzez modernizację i kapitalny 
remont dawnych mieszkań służbowych pracow-
ników oświaty i magazynów. Celem CAZ jest 
profesjonalna pomoc bezrobotnym świadczo-
na przez przygotowanych do tego specjalistów 
pośredników pracy, doradców zawodowych, 
szkoleniowców i lidera klubu pracy.
Pierwszym kierownikiem Urzędu Pracy od 

początku jego powstania do 20 lutego 2002 r. 
był Andrzej Michalski. Następnie od 21 lutego 
2002 r. kierownikiem został Marek Kuźniar, a po 
wejściu w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy zmieniono stanowisko na dyrektor PUP 
w Łańcucie.

Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Armii Krajowej 51E

Zadania PUP ukierunkowane są na pomoc oso-
bom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz 
ich aktywizację. Wspólnie z partnerami PUP 
realizuje zadania na rzecz złagodzenia skutków 
bezrobocia, zatrudniania i aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
oraz na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. 
PUP realizuje zadania ustawowe, takie jak: re-
jestracja bezrobotnych, ubezpieczenia, wypłaty 
zasiłków, aktywizowanie zawodowe, organizacja 
szkoleń, staży, bony, dotacje, poradnictwo zawo-
dowe oraz współpracę z pracodawcami poprzez 
doposażenie stanowisk pracy, Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy, prace interwencyjne, roboty pu-
bliczne i inne programy aktywizacyjne.
PUP w Łańcucie organizuje cyklicznie w każ-

dym roku Łańcuckie Targi Pracy, które dają 
możliwość bezpośredniego kontaktu przedsię-
biorców – pracodawców z osobami poszuku-
jącymi pracy. Urząd podejmuje również dzia-
łania pozwalające na zwiększenie możliwości 
aktywizacji zawodowej poprzez aktywny udział 
w realizacji projektów EFS. Warto podkreślić, 
że tylko w latach 2009–2019 Powiatowy Urząd 
Pracy w Łańcucie z dofinansowaniem środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego zreali-
zował aktywne programy rynku pracy na łączną 
kwotę aż 52 206 917 zł.

Opracował: Robert Kochman





Powiat Łańcucki – 
projekty współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej
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P owiat Łańcucki w latach 2004–2019 
zrealizował wiele projektów współ-
finansowanych ze środków UE w na-
stępujących kwotach:

627 321,40 zł w 2005 r. dofinasowanie z pro-
gramu przedakcesyjnego SAPARD na realizację 
inwestycji w ramach projektu pn. „Modernizacja 
drogi powiatowej nr 35-117 Rakszawa – Wydrze 

– Brzóza Stadnicka”. W ramach realizacji projektu 
wybudowano 4,15 km drogi powiatowej nr 35-
117 relacji Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stad-
nicka wraz z przebudową przepustów. Wartość 
inwestycji wyniosła: 1 281 293,70 zł.

332 002,70 zł w 2005 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu pn. „Elektronizacja obiegu 
dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Sta-
rostwie Powiatowym w Łańcucie, etap I” w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1: Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury służącej wzmac-
nianiu konkurencyjności regionów; Działanie: 
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyj-
nego. W ramach projektu doposażono i zmo-
dernizowano bazę komputerową i programową 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie poprzez 
zakup 36 zestawów komputerowych o wysokich 
parametrach, 12 wydajnych drukarek, 2 serwe-

ry z backupem danych oraz oprogramowanie: 
Windows XP, MS Office, symantec antywirus, 
oprogramowanie do audytu. Ponadto zakupiono 
program do obsługi finansowo-księgowej i elek-
tronicznego obiegu dokumentów. Realizacja 
tego projektu elektronizacji była pionierskim 
projektem na skalę województwa. Wartość pro-
jektu wyniosła: 443 122,90 zł.

302 201,49 zł w 2005 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr P O 521 R Czarna – Wola Dalsza 
od km 3+763 do km 4+240” w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, Priorytet 3: Rozwój lokalny, Dzia-
łanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji. 
W wyniku realizacji projektu przebudowano 
0,47 km drogi powiatowej relacji Czarna – 
Wola Dalsza na odcinku od skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką nr 877 do skrzyżowania z drogą 
gminną, wykonano 22 miejsca parkingowe, 13 
punktów oświetleniowych oraz chodnik dla pie-
szych. Inwestycja przyczyniła się do poprawy 
dostępności do jednego z największych zakładów 
pracy, tj. firmy Transsystem oraz kilku mniej-
szych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 
402 935,33 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa 40 293,53 zł.
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408 941,31 zł w 2006 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu pn. „Przebudowa mostów 
na drogach powiatowych Nr 1-515 R w Biało-
brzegach i Nr 1-549 w Kraczkowej” w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego, Priorytet 3: Rozwój lokalny, 
Działanie: 3.1 Obszary wiejskie. Projekt obejmo-
wał przebudowę mostu w miejscowościach: Bia-
łobrzegi i Kraczkowa znajdujących się w bardzo 
złym stanie technicznym. Przebudowa polegała 
na rozbiórce istniejących obiektów i wykonaniu 
w ich miejsce nowych konstrukcji o nośności 
40 ton. Zmodernizowano również dojazdy do 
przebudowywanych mostów, a koryta rzek zo-
stały odcinkowo oczyszczone. Całkowita war-
tość inwestycji wyniosła: 873 474,96 zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu państwa: 81 788,26 zł.

992 924,27 zł w 2006 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu pn. „Przebudowa infra-
struktury drogowej szansą utworzenia strefy 
ekonomicznej w Smolarzynach” w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego, Priorytet 3: Rozwój lokalny, 
Działanie: 3.2 Obszary podlegające restruktu-

ryzacji. Przebudowano istniejący odcinek drogi 
powiatowej nr 1-313 R relacji Rakszawa-Potok 

– Smolarzyny o długości 2,861 km, jednocześnie 
zwiększając jej nośność z 30 kN/oś do 100 kN/
oś. Przebudowany został również most w miej-
scowości Smolarzyny zlokalizowany w ciągu 
drogi powiatowej nr 1-275 R relacji Czarna – 
Białobrzegi – Laszczyny poprzez zwiększenie 
jego nośności z 10 ton do 40 ton. Realizacja in-
westycji przyczyniła się do poprawy dostępności 
do rozwijającego się zakładu produkcji mebli 
w miejscowości Smolarzyny. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła: 2 052 235,01 zł, w tym do-
finansowanie z budżetu państwa: 198 584,85 zł.

255 000,00 zł w 2006 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację projektu pn. „Festiwal tańców ludo-
wych formą integracji mieszkańców Powiatów: 
Łańcuckiego, Leżajskiego i Stryjskiego” z Pro-
gramu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina 
INTERREG IIIA/TACIS CBC. Zorganizowano 
dwudniowy „Międzynarodowy Festiwal Tańca 
Ludowego w Łańcucie” z udziałem 320 osób 
ze strony ukraińskiej oraz 320 osób ze strony 
polskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła: 
340 000 zł.

     
W odbiorze 20 lipca 2005 r. przebudowanego mostu na drodze powiatowej Nr 1-515 R w Białobrzegach uczestniczyli Członkowie 
Zarządu Powiatu Łańcuckiego: Tadeusz Gwizdak i wicestarosta Józef Rzepka. Na zdjęciu od lewej: Janusz Wolski Dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Łańcucie, przedstawiciel wykonawcy PBDiM Leżajsk, Marta Bieniasz ZDP Łańcut oraz przedstawiciele 
PBDiM Leżajsk Marek Mirek i Stanisław Wiącek.
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W odbiorze 20 lipca 2005 r. przebudowanego mostu na drodze powiatowej Nr 1-515 R w Białobrzegach uczestniczyli Członkowie 
Zarządu Powiatu Łańcuckiego: Tadeusz Gwizdak i wicestarosta Józef Rzepka. Na zdjęciu od lewej: Janusz Wolski Dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Łańcucie, przedstawiciel wykonawcy PBDiM Leżajsk, Marta Bieniasz ZDP Łańcut oraz przedstawiciele 
PBDiM Leżajsk Marek Mirek i Stanisław Wiącek.

12 512,00 zł w 2007 r. dofinansowanie z bu-
dżetu państwa na projekt pn. „Przygotowanie 
producentów Powiatu Łańcuckiego z wielolet-
nią tradycją kulinarną do umieszczenia swoich 
wyrobów na Liście Produktów Tradycyjnych”. 
Całkowita wartość projektu: 15 640,00 zł. W wy-
niku realizacji projektu nastąpił wzrost wiedzy 
i umiejętności, a także zainteresowania obecnych 
i przyszłych producentów żywności możliwością 

wpisania swoich wyrobów na Listę Produktów 
Tradycyjnych i poczynienia kroków w tym kie-
runku. Dzięki wydanemu folderowi stworzono 
trwałą informację o produktach charaktery-
zujących się wysoką jakością, wytwarzanych 
w oparciu o tradycyjne receptury, a także o ich 
wytwórcach z terenu Powiatu Łańcuckiego dla 
wszystkich, którzy chcieliby zakupić takie pro-
dukty. Odbyła się również prezentacja wyrobów 

Przebudowa infrastruktury drogowej w Smolarzynach.

   
Międzynarodowy Festiwal Tańców Ludowych w Łańcucie w 2006 r.
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tradycyjnych wytwarzanych przez producentów 
z terenu Powiatu.

221 550,00 zł w 2008 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację projektu pn. „Turystyka jako niewyko-
rzystywana szansa rozwoju” z Programu Sąsiedz-
twa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG 
IIIA/TACIS CBC. Realizacja projektu służyła 
pogłębieniu wiedzy na temat obecnego stanu 
turystyki, możliwości jej rozwoju i promocji, jak 
również promocji walorów turystycznych. Zor-
ganizowano trzydniowe seminarium na temat 
możliwości rozwoju branży turystycznej w re-
gionie, jak i wpływ turystyki na rozwój regionu, 
w którym wzięła udział grupa 30 osób z Powiatu 
Stryjskiego na Ukrainie. Zorganizowano rów-
nież „Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych 
Łańcut – Stryj – Jászapáti”, w ramach którego 
ukazano walory kulturalne regionów partner-
skich Powiatu Łańcuckiego z Ukrainy i Węgier 
oraz bogactwo smaków zamkniętych w trady-
cyjnych potrawach regionalnych. Wśród ponad 
100 artystów przybyłych z Powiatu Stryjskiego 

na Ukrainie oraz miasta Jászapáti na Węgrzech 
były nie tylko zespoły folklorystyczne, lecz rów-
nież doskonali soliści, chóry oraz zespoły tańca 
nowoczesnego i klasycznego. Wydano także 
folder promujący walory turystyczne Powiatu 
Łańcuckiego. Łączna wartość projektu wyniosła: 
300 200,00 zł.

354 571,42 zł w 2009 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
projekt pn. „Elektronizacja obiegu dokumentów 
w ramach usługi E-Urząd w Powiecie Łańcuckim 
w Łańcucie, etap II” w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury służącej wzmacnianiu konkurencyjno-
ści regionów, Działanie: 1.5 Infrastruktura spo-
łeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu 
zmodernizowano bazę sprzętową i programową, 
dokonano zakupu programu do elektronicznego 
obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie oraz w wybranych jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu, tj. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, 

Ryszard Kucha kierował stylowym melexem z przyczepką, 
na której jechała Kapela Ludowa „Wolanie” z Woli Małej.
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Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Zespół 
Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół 
Orzekania o Niepełnosprawności. Całkowita 
wartość projektu wyniosła: 510 990,09 zł.

3 887 621,88 zł w 2010 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych stanowiących południową dro-
gę awaryjną dla drogi krajowej E4” w ramach 
osi priorytetowej II „Infrastruktura techniczna”, 
Działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, 
Schematu B „Drogi Powiatowe”, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007–2013 o łącznej wartości: 

8 325 235,27 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 
48,27%. Przedmiotem projektu była: przebu-
dowa dwóch dróg powiatowych położonych 
na terenie Gminy Łańcut w miejscowościach: 
Kraczkowa, Wysoka i Albigowa wraz z pod-
niesieniem ich nośności z 60 kN/oś do 100 kN/
oś, o łącznej długości 8,42 km oraz przebudo-
wa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1549 R 
Kraczkowa – Albigowa w km 7+148; budowa 
i modernizacja chodników dla pieszych o łącznej 
długości 4,070 km.

2 853 111,23 zł w 2010 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację projektu pn. „Modernizacja i do-
posażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej 
powiatu łańcuckiego dla podniesienia pozio-
mu i jakości szkolnictwa w aspekcie potrzeb 
rynku pracy” w ramach osi priorytetowej V 

„Infrastruktura publiczna”, Działania: 5.1 „In-
frastruktura edukacyjna”, Schematu B „System 
oświaty”, Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013 o łącznej wartości: 4 494 710,34 zł, 
w tym dofinansowanie z EFRR (70,00%). Wnio-
sek ten w wyniku weryfikacji końcowej, Uchwa-
łą Zarządu nr 183/3393/09 z dnia 3 kwietnia 
2009 r. ulokował się na wysokiej trzeciej pozy-
cji. Przedmiotem projektu była modernizacja 
budynków oraz ich doposażenie na potrzeby 
szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, 
Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie, Zespołu Szkół 

  
Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych.

Ryszard Kucha kierował stylowym melexem z przyczepką, 
na której jechała Kapela Ludowa „Wolanie” z Woli Małej.
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Nr 2 w Łańcucie, Zespołu Szkół Technicznych 
w Łańcucie, Powiatowego Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Edukacji Zawodowej oraz Bursy 
Szkolnej w Łańcucie.

340 000,00 zł w 2010 r. dofinansowanie na 
realizację projektu pn. „Zakup ambulansu reani-
macyjnego z wyposażeniem na potrzeby zespo-
łu ratownictwa medycznego w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łańcucie”, w ramach „Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013”, Priorytetu XII „Bezpieczeństwo 
zdrowotne i poprawa efektywności systemu 
ochrony zdrowia”, Działania 12.1 „Rozwój sys-
temu ratownictwa medycznego”. Przedmiotem 
projektu był zakup ambulansu reanimacyjnego 
o wartości 400 000 zł, w celu zapewnienia spraw-

Symboliczne przecięcie wstęgi na wyremontowanej drodze powiato-
wej w Kraczkowej.

Zakup w 2010 r. ambulansu reanimacyjnego z wyposażeniem na 
potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w „Centrum Medycz-
nym w Łańcucie” sp. z o.o.

Budynek PCKPiEZ w Łańcucie do kształcenia praktycznego 
na kierunku architektura krajobrazu.

Most w Kraczkowej po remoncie w 2010 r.
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Most w Kraczkowej po remoncie w 2010 r.

nego funkcjonowania systemu ratownictwa me-
dycznego w Powiecie Łańcuckim.

397 028,08 zł w 2010 r. i następnych latach dofi-
nansowanie na realizację projektu pn. „Nauka to 
potęgi klucz!”, w ramach Priorytetu IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Dzia-
łania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego” – „Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki”, o wartości ogółem: 
458 992,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 
61 963,92 zł. Cel projektu: zaoferowanie grupie 
558 uczniów/uczennic szkół zawodowych Po-
wiatu Łańcuckiego (tj. ZS Nr 2 im. J. Kochanow-
skiego w Łańcucie, ZS Nr 3 im. M. Kopernika 
w Łańcucie, ZST w Łańcucie, ZSTG im. B. Żar-
deckiego w Rakszawie) możliwości podniesienia 
i uzupełnienia wiedzy w zakresie matematyki 
oraz języka angielskiego, zapewnienia opieki 
pedagogiczno-psychologicznej oraz doradztwa 
zawodowego w zakresie wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej, z wyeliminowaniem 
stereotypów zawodów związanych z daną płcią. 
Projekt realizowany w okresie od 1.09.2010 r. do 
29.06.2012 r.

199 157,60 zł w 2010 r. i następnych latach do-
finansowanie na realizację projektu pn. „Poszerz 

swoje kwalifikacje!”, w ramach Priorytetu IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego” – „Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, o wartości 
ogółem: 230 240,00 zł, w tym wkład własny 
niepieniężny: 31 082,40 zł. Cel projektu: umoż-
liwienie grupie 120 uczniów/uczennic ZS Nr 2 
im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ZS Nr 3 
im. M. Kopernika w Łańcucie, ZST w Łańcucie, 
ZSTG im. B. Żardeckiego w Rakszawie pod-
niesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania 
uprawnień oraz zapewnienie doradztwa zawo-
dowego, w tym wyeliminowanie stereotypów 
związanych z daną płcią. Projekt realizowany 
w okresie od 1.09.2010 r. do 29.06.2012 r.

664 128,08 zł w 2011 r. dofinansowanie na 
realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruk-
tury pomocy społecznej w Powiecie Łańcuckim” 
w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura 
publiczna”, Działania 5.2 „Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej”, Schematu B „Po-
moc społeczna”, Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013, o wartości ogółem: 948 754,41 zł, 
w tym dofinansowanie z EFRR w 70%.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
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3 050 000 zł w 2011 r. dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację projektu pn. „Przebudowa ulic powia-
towych w Łańcucie szansą na współorganizację 
posiedzeń Ministrów w ramach prezydencji 
Polski w UE” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007–2013, Osi priorytetowej 2 „Infrastruk-
tura techniczna”, Działania 2.1 „Infrastruktura 
komunikacyjna”, Schemat: B „Drogi Powiato-
we”. Wartość ogółem: 6 500 000,00 zł, w tym 

dofinansowanie 70% wydatków kwalifikowa-
nych z EFRR oraz z budżetu Miasta Łańcuta 
1 500 000 zł. Przebudowano drogi powiatowe, tj. 
ulice: Józefa Piłsudskiego w km 0+000 – 0+681, 
Cetnarskiego w km 0+000 – 0+247,50, Tadeusza 
Kościuszki w km 0+000 – 0+815,80, 3 Maja w km 
0+000 – 0+465, wraz z przebudową chodników, 
oświetlenia ulicznego oraz przebudową kana-
lizacji deszczowej ulic: Piłsudskiego oraz Cet-
narskiego. Wraz z ww. inwestycją wybudowano 
również miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego.

3 680 791,07 zł w 2011 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg 
na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckie-
go: Przeworsk – Gać – Markowa (gr. powiatu), 
Nowosielce – Dębów, Dębów – Wojciechówka, 
Albigowa – Husów – Rzeki”. Projekt zrealizowany 
przez Powiat Przeworski w partnerstwie z Powia-
tem Łańcuckim zgodnie z porozumieniem z dnia 
23 lutego 2010 r. w sprawie realizacji ww. pro-
jektu. Wartość ogółem: 16 424 738,88 zł, w tym 
dofinansowanie: 9 995 608 EFRR 70% wydatków 
kwalifikowanych. Z budżetu Powiatu Łańcuc-
kiego zaplanowano wydatkować 593 268,28 zł, 
z budżetów Gminy Markowa i Gminy Łańcut 
dalsze 2 606 752,42 zł. Inwestycje zlokalizowane 

    
Przebudowa dróg powiatowych w Łańcucie: ul. 3 Maja, ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki w Łańcucie.
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na terenie Powiatu Łańcuckiego: Przebudowa 
drogi powiatowej Nr P 1 543 R Przeworsk – Gać – 
Markowa, od m. Gać (granica powiatu) do drogi 
powiatowej Nr P 1 544 Albigowa – Husów w m. 
Markowa, o długości 7,189 km. Przebudowa dro-
gi powiatowej Nr P 1 544 R Albigowa – Husów, 
od drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk 

– Szklary w m. Albigowa do m. Markowa, dłu-
gości 3,023 km.

888 146,06 zł w 2011 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację się projektu pn. „E-usługi w placów-
kach edukacyjnych Powiatu Łańcuckiego” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, 
Osi Priorytetowej nr III – „Społeczeństwo infor-
macyjne”. Zakres rzeczowy projektu: budowa 
infrastruktury sieciowej w siedmiu placówkach 
oświatowych oraz zakup niezbędnego sprzętu 
sieciowego oraz komputerowego dla potrzeb 
realizacji usług elektronicznego dziennika, na-
boru elektronicznego oraz portalu edukacyjnego.

2 188 785,35 zł w 2012 r. i w następnych la-
tach dofinansowanie na projekt „Podkarpacie 
stawia na zawodowców”, w ramach Priorytetu 
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość ogółem: 
2 535 370,35 zł, w tym wkład własny niepienięż-
ny – 332 673,60 zł i pieniężny – 13 911,40 zł. 

Główny cel projektu: zaoferowanie grupie m.in. 
526 uczniów szkół zawodowych Powiatu Łań-
cuckiego możliwości podniesienia i uzupeł-
nienia wiedzy w zakresie matematyki, języka 
angielskiego, zapewnienie opieki pedagogicz-
no-psychologicznej, doradztwa zawodowego 
w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji za-
wodowych. Projekt realizowany w okresie od 
1.07.2012 r. do 30.06.2015 r.

2 657 929,62 zł w 2012 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej 1393 R Strażów – Krzemienica w miej-
scowości Krzemienica” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej 
nr II – „Infrastruktura techniczna”, Działania 
2.1 – „Infrastruktura komunikacyjna”, Schematu 
B – „Drogi Powiatowe”. Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 3 800 792,32 zł, w tym wkład 
własny samorządów: Powiatu Łańcuckiego – 
289 525,37 zł oraz Gminy Czarna – 849 587,33 zł. 
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1 393 R o długości 3,342 km 
w km od 2+605 do km 5+947, poprzez poprawę 
stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz 
budowę lewostronnego chodnika dla pieszych 
o szerokości 1,50 m.

169 076,00 zł w 2013 r. i następnych latach 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Przebudowa drogi powiatowej w Krzemienicy.
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Społecznego na projekt pn. „Wyrównanie szans 
edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. H. Sienkiewicza w Łańcucie” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”. Projekt skierowany był 
do uczniów I LO, w którym wsparciem objęto 
217 uczniów z klas I–III oraz 12 nauczycieli. 

Projekt realizowany w okresie od 1.09.2013 r. do 
31.05.2015 r. Wartość projektu: 198 778,40 zł, 
w tym wkład własny niepieniężny: 29 702,40 zł.

708 472,50 zł w 2013 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na realizację się projektu pn. „System informacji 
przestrzennej w Powiecie Łańcuckim” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, 
Osi priorytetowej nr III – „Społeczeństwo in-
formacyjne”. Projekt zakłada uruchomienie 
Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie 
Łańcuckim w oparciu o dane pobierane z ser-
wera geodezyjnego i prezentowane przez serwer 
w postaci witryny internetowej. System Infor-
macji Przestrzennej posiada budowę modułową, 
w której można wyodrębnić trzy główne części: 
moduł prezentowania danych przestrzennych 
w oparciu o cyfrowe mapy powiatu, moduł dla 
wykonawców robót geodezyjnych oraz moduł 
dla rzeczoznawców majątkowych.

9 468 351,62 zł w 2014 r. dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego w związku z podpisaną 
umową dotyczącą przygotowania indywidu-
alnego projektu kluczowego pn. „Regionalne 
Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej wraz z Posłem Kazi-

mierzem Gołojuchem wizytują 19 kwietnia 2016 r. efekty realizacji 
projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Tech-
nologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki”.

Józef Skomra Dyrektor Powiatowego Centrum  
Kształcenia Zawodowego w Łańcucie.
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Wytwarzania – Powiat Łańcucki” o całkowitej 
wartości 11 534 149,08 zł, w tym planowane 
dofinansowanie z RPO wyniosło 85% wydatków 
kwalifikowanych. Cel projektu: modernizacja 
budynku warsztatowego Powiatowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodo-
wej oraz zakup innowacyjnego wyposażenia 
laboratoriów przeznaczonych do praktycznego 
kształcenia w innowacyjnych kierunkach i przy-
szłościowych zawodach.

1 422 379,14 zł w 2016 r. i w kolejnych latach 
dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego projektu pn. „Wspar-
cie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łań-
cuckim”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu 
wynosi 1 580 421,27 zł. Projekt realizowany od 
1.10.2016 r. do 31.10.2019 r. W 2018 r. zakupio-
no wyposażenie pracowni dydaktycznych za 
kwotę: 325 544,97 zł, w bezpłatnych szkoleniach 
i kursach w ramach projektu uczestniczyło 104 
uczniów i 7 nauczycieli szkół zawodowych Po-
wiatu Łańcuckiego. Zorganizowano miesięczne 

staże zawodowe u pracodawców dla 89 uczniów 
szkół zawodowych.

950 521,20 zł w 2017 r. dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na realizację się projektu pn. „Przebudowa 
i doposażenie w pomoce dydaktyczne budyn-
ków szkół ogólnokształcących Powiatu Łań-
cuckiego”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020. Wartość projektu ogółem: 
1 589 366,92 zł. W ramach projektu, w okresie 
styczeń–grudzień 2017 r., przebudowano dach 
i zaplecze sali gimnastycznej w I LO w Łańcucie, 
przebudowano salę gimnastyczną, stropy, wej-
ścia, a także przebudowano elewację i wymienio-
no stolarkę okienną w ZS Nr 1 im. J. Korczaka 
w Łańcucie. Ponadto zakupiono: wyposażenie 
pracowni chemicznej w I LO oraz wyposażenie 
pracowni komputerowej w ZS Nr 1.

2 137 698,62 zł w 2017 r. dofinansowanie pro-
jektu pn. „Modernizacja infrastruktury Powiatu 
Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań 
w zakresie pieczy zastępczej”, w ramach Regio-

Pracownie komputerowe dla powiatowych szkół.
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nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020. Wartość pro-
jektu ogółem: 2 540 703,76 zł. W 2017 r. wykona-
no generalny remont budynku zlokalizowanego 
w byłej jednostce wojskowej w Łańcucie przy ul. 
Józefa Piłsudskiego 70/26 i przystosowano go 
do potrzeb prowadzenia zadań z zakresu pieczy 
zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łańcucie. Odrestaurowano otoczenie 
poprzez dostosowanie go do celów rekreacyjno-

-sportowych, poprzez budowę siłowni zewnętrz-
nej, placu zabaw i nasadzeń zieleni. Zakupiono 
również niezbędne meble i inne wyposażenie 
potrzebne do działań w zakresie opieki zastępczej.

7 753 856,23 zł w 2017 r. dofinansowanie 
projektu pn. „Podkarpacki System Informacji 
Przestrzennej (PSIP)” z RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020. Liderem 
projektu jest Województwo Podkarpackie, a w 
roli partnerów występują 22 powiaty, w tym 
4 miasta na prawach powiatu. Wartość części 
projektu PSIP realizowanego przez Powiat Łań-
cucki ogółem to kwota 9 122 183,79 zł, z cze-
go dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020 wyniosło 85% kosztów kwa-
lifikowanych. W okresie od września 2014 r. do 
października 2021 r. będą trwać prace zmierza-
jące do stworzenia „Podkarpackiego Systemu 
Informacji Przestrzennej”, tj. portalu interneto-
wego umożliwiającego zapewnienie skutecznych 
narzędzi dostępu obywateli do informacji sek-
tora naukowego oraz umożliwienie komuniko-

wania się obywateli z sektorem publicznym przy 
wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, 
a także podniesienia efektywności działania 
administracji samorządowej. Powiat Łańcucki 
zakończy projekt w terminie do 2020 r.

650 496,34 zł w 2017 r. dofinansowanie pro-
jektu pn. „Modernizacja infrastruktury Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie” re-
alizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020. Wartość projektu ogółem: 
855 889,96 zł, z czego 768 750,00 zł wydatko-
wano na przebudowę i remont budynku Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie 
przy ul. Piłsudskiego 70/3, zlokalizowanego na 
terenie byłej jednostki wojskowej. Zakres prac 
obejmował: modernizację dachu, izolację fun-
damentów i wykonanie nowej płytki odbojowej, 
remont cokołu, remont elewacji, izolację prze-
ciwwilgotnościową ścian, remont pomieszczeń 
wewnątrz budynku, remont schodów oraz prace 
w otoczeniu budynku: modernizację chodni-
ków, montaż obiektów małej architektury do-
stosowanej do osób niepełnosprawnych oraz 
montaż ogrodzenia terenu. Dodatkowo zosta-
ło zakupione wyposażenie sali rehabilitacyjnej 
i pracowni muzycznej. Odbiorcami projektu 
są osoby niepełnosprawne, korzystające z po-
mocy w ŚDS w Łańcucie. Celem inwestycji jest 
poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności tego 
budynku od strony technicznej oraz poprawienie 
estetyki, która zwiększy komfort korzystających 
z obiektu. Realizacja celu głównego przyczy-

    
Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej.
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ni się do poprawy fizycznego i psychicznego 
komfortu osób korzystających ze świadczonych 
usług, a także do niwelowania bądź zmniejsze-
nia poziomu marginalizacji społecznej poprzez 
ułatwienie dostępu do usług wszystkim grupom 
społecznym, zwiększenia jakości i dostępności 
udzielanych świadczeń społecznych.

2 937 080,88 zł w 2018 r. dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej i 3 300 000,00 zł 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki ze środków FRKF – na realiza-
cję projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury 
edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb 
kształcenia zawodowego”, realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 o łącznej wartości 9 014 745,32 zł. W ra-
mach projektu od sierpnia 2017 r. do września 
2018 r. wybudowano Powiatową Halę Sportową 
im. Józefa Witka w Zespole Szkół Technicznych 
w Łańcucie, przebudowano pracownię dydak-
tyczną z zapleczem socjalnym w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji 
Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie 

oraz przebudowano podłogi w pracowniach 
i na korytarzach, przebudowano sanitariaty 
w budynkach ZST w Łańcucie. Zakupiono też 
wyposażenie pracowni dydaktycznych dla szkół 
zawodowych o wartości: 466 699,01 zł.

948 904,68 zł w 2018 r. i w kolejnych latach 
dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego projektu pn. „Wspar-
cie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie 
Łańcuckim”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu 
wynosi 998 847,04 zł. Projekt realizowany od 
3.09.2018 r. do 30.06.2020 r. Celem głównym 
projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólne-
go w dwóch liceach ogólnokształcących Powiatu 
Łańcuckiego w I LO i II LO. W ramach projektu 
założono wzrost kompetencji kluczowych mi-
nimum 430 uczniów, którzy będą uczestniczyć 
w zajęciach dodatkowych z matematyki, języka 
angielskiego, biologii, chemii, fizyki, informatyki 
itp. oraz minimum 68 nauczycieli.

Opracował: Józef Fajger

Uczestnicy wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019 po otwarciu 3 września 2018 r. 
nowej Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.





Powiat Łańcucki – 
projekty realizowane 

ze środków budżetu państwa

9
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P owiat Łańcucki w latach 2007–2019 
realizował projekty z dofinansowa-
niem środków z budżetu Państwa 
w kwotach: 

685 300,00 zł w 2009 r. dofinansowanie w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w latach 2008–2011, gdzie zrealizo-
wano „Przebudowę drogi powiatowej nr 1517 R 
Korniaktów Płn. – Rogóżno z dostosowaniem 
pobocza do ruchu pieszego” o wartości ogółem: 
1 370 600,00 zł, przy 50% dofinansowaniu z bu-
dżetu państwa.

1 209 600,00 zł w 2009 r. dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych zrealizowano „Przebudowę drogi 
powiatowej nr 1520 R Dąbrówki – Wola Dalsza – 
Głuchów z przystosowaniem pobocza do ruchu 
pieszego” o wartości ogółem: 2 419 200,00 zł, 
przy 50% dofinansowaniu z budżetu państwa.

1 812 400,00 zł w 2010 r. dofinansowanie z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych zrealizowano „Remont drogi powiatowej 
Nr 1275 R Czarna – Białobrzegi – Laszczyny 
w km 0+010 do 3+562”, o wartości ogółem: 
3 634 879,63 zł, przy 50% dofinansowaniu z bu-
dżetu państwa. Projekt przewidywał wzmocnie-
nie drogi, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie 

poboczy i wykonanie chodnika dla pieszych na 
łącznej długości 3 552 m.

10 106 000,00 zł w 2010 r. dofinansowanie 
ze środków budżetu państwa na budowę mo-
stu przez rzekę Wisłok w miejscowości Budy 
Łańcuckie w ciągu drogi powiatowej nr 1516 R 
Korniaktów Północny – Budy Łańcuckie o dłu-
gości 113,57 m, szerokości 10,15 m i nośności 
40 t. Wartość inwestycji wyniosła 11 853 296 zł, 

Dźwig ustawił 24.08.2009 r. przęsło o długości 46 m, które po-
łączyło nowoczesną konstrukcją budowanego mostu na Wisłoku 
w Budach Łańcuckich stronę prawą i lewą tej miejscowości.
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przy około 85% dofinansowaniu z budżetu 
państwa i dotacji Gminy Białobrzegi w kwocie 
1 125 000,00 zł.

1 555 200,00 zł w 2011 r. z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowa-
no „Remont drogi wraz z przebudową pobocza 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut-
-Podzwierzyniec – Białobrzegi” o wartości ogó-
łem: 3 110 505,00 zł, przy 50% dofinansowaniu 
z budżetu państwa i dotacjach z budżetów: Gmi-
ny Białobrzegi w kwocie 823 771,14 zł i Miasta 
Łańcut: 149 237,64 zł. Długość odcinka drogi 
objętego wnioskiem to 4 423 m.b.

1  401 000,00  zł w  2011  r. z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zre-
alizowano „Remont drogi wraz z przebudową 
pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1368 R 
w Rakszawie” o wartości: 2 802 070,72 zł, przy 
50% dofinansowaniu z budżetu państwa oraz 
dotacji z budżetu Gminy Rakszawa w kwocie 
929 300,00 zł. Długość odcinka drogi objętego 
wnioskiem to 4860,5 m.b.

461 652,00 zł w 2013 r. z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano 

„Przebudowę ul. Braci Śniadeckich w Łańcucie” 
o wartości 939 140,43 zł, przy 50% dofinanso-
waniu z budżetu państwa i dotacji z budżetu 
Miasta Łańcuta 251 794,19 zł. Długość odcinka 
drogi objętego wnioskiem to 584 m.b.

260 272,00 zł w 2013 r. z dotacji z budżetu pań-
stwa „Odbudowano drogę powiatową nr 1536 R 
ul. Kolejowa w Łańcucie w km 0+000 – 0+424” 
przy wydatkach na ten projekt 393 250,89 zł.

1 274 375,00 zł w 2014 r. z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowa-
no „Remont drogi powiatowej Nr 1518 R Kor-
niaktów Płd. – Budy Łańcuckie w miejscowości 
Białobrzegi, Korniaktów Płd. i Budy Łańcuckie” 
o wartości 2 548 750,88 zł, przy 50% dofinanso-
waniu z budżetu państwa. Projekt przewidywał 
wzmocnienie drogi, wyrównanie nawierzchni, 
utwardzenie poboczy i wykonanie chodnika dla 
pieszych o długości około 1 530 m i odcinkowego 
poszerzenia drogi.

     
Wizytacja budowy mostu w Budach Łańcuckich, która należała do największych wspólnie realizowanych inwestycji na terenie 
Gminy Białobrzegi. Bardzo dobra współpraca Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia i Wójta Gminy Białobrzegi Franciszka 
Masłonia pozwoliła w ciągu minionych dwóch dekad na zmodernizowanie całej powiatowej infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Białobrzegi.  
Most im. generała Wincentego Kurka, taką nazwę nadała Rada Gminy Białobrzegi uchwałą 29 października 2010 r. mostowi 
w Budach Łańcuckich nad rzeką Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1516R.
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806 487,00 zł w 2014 r. z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano 

„Przebudowę drogi powiatowej ulica Zielona 
w Łańcucie w km 0+010 – 0+933” przy wydat-
kach na ten projekt 1 612 974,12 zł.

1 088 415,00 zł w 2015 r. z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano 

„Remont drogi powiatowej Nr 1541 R Wysoka 
– Sonina z przystosowaniem pobocza dla ruchu 
pieszego w miejscowości Wysoka i Sonina” przy 
wydatkach na ten projekt 2 206 315,06 zł.

1 100 000,00 zł w 2015 r. zrealizowano „Prze-
budowę drogi powiatowej nr 1534 R ul. Grun-
waldzka w Łańcucie dz. nr ewid. 3237 w km 
0+000 – 1+148” przy wydatkach na ten projekt 
1 807 209,64 zł.

818 765,00 zł w 2016 r. „Przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 1523 R Białobrzegi – Kosina w km 
0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów 
w km 0+736,94 oraz w 1+526,70”, o łącznej war-
tości 1 651 848,77 zł.

787 566,00 zł w 2016 r. zrealizowano „Przebu-
dowę drogi powiatowej Nr 1538 R – ul. Konop-
nickiej w Łańcucie dz. Nr ewid. 2503/1 w km 
0+003,23 – 0+566 z przebudową przepustu w km. 
0+560 i remontem kanalizacji deszczowej” za 
kwotę 1 078 039,87 zł.

582 017,00 zł w 2016 r. „Remont drogi powia-
towej Nr 1542 R ul. 29 Listopada w Łańcucie 
dz. Nr ewid. 2524/2 w km 0+530 – 0+940 wraz 
z remontem przepustu w km 0+928” za kwotę 
768 532,92 zł.

818 765,00 zł w 2016 r. z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano 

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1523 R Bia-
łobrzegi – Kosina w km 0+000 do km 1+560 
wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz 
1+526,70” za kwotę 1 637 533,94 zł.

2 094 016,00 zł w 2018 r. z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 

na lata 2016–2019 największa inwestycja roku 
2018 objęła swym zasięgiem dwie gminy: „Po-
prawa dostępności komunikacyjnej do drogi 
wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi 
powiatowej nr 1521 R Czarna – Wola Dalsza 
oraz remont drogi powiatowej 1512 R Medynia 
Głogowska – Rakszawa” z nakładem finanso-
wym w kwocie 5 230 979,38 zł.

2 380 044,00 zł w 2018 r. z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016–2019 projekt „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1546 R Husów – Tarnawka” przy 
wydatkach na ten projekt 4 784 689,07 zł.

3 687 465,00 zł w 2019 r. z Funduszu Dróg 
Samorządowych na „Przebudowę drogi powiato-
wej Nr 1546 R Husów – Tarnawka (gr. powiatu) 
Hadle Szklarskie, etap II od km 4+430 do 8+396” 
przy wydatkach na ten projekt 4 663 111,27 zł.

2 152 482,42 zł w 2019 r. z Funduszu Dróg 
Samorządowych na „Przebudowę drogi powia-
towej nr 1537 R w km 0+016 – 1+448,4 ul. Wy-
szyńskiego i ul. Żeromskiego w Łańcucie” przy 
wydatkach na ten projekt 3 297 310,35 zł.

1 205 164,00 zł w 2019 r. z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na „Przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1513 R na odcinkach km 1+360 – 2+286,50; 
km 3+145 – 3+233,50; km 4+092,36 – 4+785 
działki nr 685, 714 m. Zalesie” przy wydatkach 
na ten projekt 1 506 456,01 zł.

830 280,00 zł w 2019 r. z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na „Remont drogi powiatowej 
Nr 1513 R na odcinkach km 0+009 – 1+064; 
km 1+064 – 1+360; km 2+286,50 – 3+100; 
3+120 – 3+145; 3+233,50 – 4+092,36; 4+785 
– 7+100 działki nr 432/1 Medynia Głogowska; 
685, 714 Zalesie” przy wydatkach na ten projekt 
1 037 850,64 zł.
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Opracowanie: Robert Kochman i Janusz Wolski

W Starostwie Powiatowym w Łańcucie 12 września 2019 r. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała 
Staroście Adamowi Krzysztoniowi promesy na dofinansowanie czterech zadań na drogach powiatowych 
o łącznej kwocie 10 353 879 zł. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki uruchomił środki z nowo 
powstałego Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi gminne i powiatowe – 2019 rok, które przyczynią się do 
poprawy infrastruktury drogowej naszych samorządów.

Na zdjęciu stoją od prawej: Piotr Dudek Wójt Gminy Żołynia, Mirosław Mac Wójt Gminy Markowa, 
Stanisław Barnat Skarbnik Powiatu Łańcuckiego, Edward Dobrzański Wójt Gminy Czarna, Rafał Kumek 
Burmistrz Miasta Łańcuta, Krzysztof Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, 
Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Jakub Czarnota Wójt Gminy Łańcut.

Fot. R. Kochman

W miejscowości Husów-Rzeki Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, aby po powodzi nie odbudowywać 
dwóch kosztownych mostów na potoku Husówka, wystarał się o wyprostowanie koryta rzeki, co umożliwiło 
ograniczenie inwestycji tylko do odbudowania drogi powiatowej.

Fot. A. Krzysztoń



Rozwój  
Powiatowego Szpitala 

Św. Michała Archanioła 
w Łańcucie
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R ealizacja zadań z zakresu ochrony 
zdrowia przez Powiat Łańcucki w la-
tach 1999–2019

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiat Łańcucki 
stał się organem założycielskim dla Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łańcucie z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5. 
Jedną z pierwszych w Polsce zmian organizacyj-
nych, które wprowadził samorząd powiatowy, 
było utworzenie w styczniu 1999 r. Powiato-
wego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
z siedzibą w budynku Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie przy 
ul. Grunwaldzkiej 68. Wszelkie zgłoszenia pod 
numery alarmowe i pod obowiązujący na tere-
nie UE jeden numer 112 mogły być kierowane 
w jedno miejsce do zespołu dyżurującego, który 
dysponował wysyłaniem niezbędnej, właściwej 
pomocy czy to straży pożarnej, czy pogotowia 
ratunkowego. W kwietniu 2000 r. utworzono 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łańcucie, 
który prowadzi opiekę całodobową.
W czerwcu 2000 r. oddano do użytku nowy 

budynek Przychodni Rejonowej w Łańcucie 
przy ul. 3 Maja 12, na który udało się pozyskać 
ogromną jak na owe czasy dotację od Wojewody 
Podkarpackiego w kwocie ponad 2 314 000 zł. 
Do nowych pomieszczeń zostały przeniesio-
ne: Poradnia Dziecięca, Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, Oddział Opieki Doraźnej, Po-
radnia Rehabilitacyjna (przeniesiona z ul. Do-
minikańskiej 1), Poradnia Chorób Płuc i RTG, 
Apteka Zakładowa. W powiatowym szpitalu 
otwierano też nowe oddziały: w sierpniu 2002 r. 
kardiologiczny, w październiku 2003 r. neuro-
logiczny (w zmodernizowanym budynku nr 
13A), medycyny paliatywnej, a także Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej oraz Ho-
spicjum Domowe, w styczniu 2004 r. pracowni 
endoskopowej. W listopadzie 2006 r. rozpo-
czął działalność – jako jedyny w województwie 
podkarpackim – utworzony Oddział Psychiatrii 
dla Dzieci i Młodzieży, który w sierpniu 2008 r. 
poszerzył swoją działalność o oddział dzien-
ny. Z czasem rozwoju rzeszowskiego ośrodka 
akademickiego doczekał się ten oddział miana 
klinicznego. Całkowity koszt zrealizowanej przez 
SP ZOZ tej inwestycji wyniósł 4 610 000 zł, przy 
dofinansowaniu z budżetu Ministerstwa Zdro-
wia 1 280 000 zł i budżetu Powiatu Łańcuckiego 
100 000 zł. W 2008 r. rozpoczęła się współpraca 
z firmą „VOXEL” Kraków, która uruchomiła pra-
cownię tomografii komputerowej, zaś w sierpniu 
2014 r. pracownię rezonansu magnetycznego.

SP ZOZ w Łańcucie w latach 2004–2006 po-
zyskał 6 023 606,99 zł dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach ZPORR Priorytet I, Działanie 1.3.2 

„Regionalna Infrastruktura ochrony zdro-
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wia” na projekt pn. „Przebudowa budynków 
i unowocześnienie bazy sprzętowej SP ZOZ 
Łańcut”. W ramach projektu zmodernizowa-
no laboratorium, zabytkowy budynek poradni 
specjalistycznych, oddziałów wewnętrznego 
i kardiologii oraz zakupiono sprzęt medyczny 
w tym ambulans. Zainwestowane środki wła-
sne wyniosły 3 586 272,42 zł, dotacje i darowi-
zny 1 090 152,57 zł. Całkowity koszt projektu: 
10 700 031,98 zł.

***

Dyrektorami Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie byli 
lek. med. Jerzy Ankiewicz w latach 1982–2000 
oraz wyłoniony w drodze konkursu przez Za-
rząd Powiatu Łańcuckiego lek. med. Krzysztof 
Przyśliwski (od 1.06.2000 do 30.06.2009). Na-
stępnie po utworzeniu „Centrum Medycznego 
w Łańcucie” sp. z o.o., Rada Nadzorcza Spółki 
na Prezesa Zarządu (jednoosobowego) powołała 
1.03.2009 r. Krzysztofa Przyśliwskiego, MBA 
i odwołała 14.11.2014 r., po złożonej przez niego 
rezygnacji. Do zakończenia procedury wyło-
nienia i powołania nowego prezesa obowiązki 
zlecono prokurentowi Spółki Alinie Śliż (od 
15.11.2014 do 28.02.2015). Po przeprowadzonym 
konkursie na prezesa Zarządu (jednoosobo-
wego) Rada Nadzorcza powołała 16.02.2015 r. 
Łukasza Waisa i zawarła z nim na czas kadencji 
umowę o pracę (od 1.03.2015 do 28.06.2017). Po 
zmianie przepisów prawa z dniem 29.06.2017 r. 
z prezesem spółki komunalnej musiała zostać 
zawarta umowa o świadczenie usług zarządza-
nia na czas czteroletniej kadencji. Ponownie na 
Prezesa Spółki powołano Łukasza Waisa.

Również w postępowaniu konkursowym wyło-
niono skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, 
który został wpisany do aktu założycielskiego. 
Rada Powiatu Łańcuckiego powołała 17 lutego 

Otwarcie 17 lipca 2006 r. przebudowanych oddziałów wewnętrznego, kardiologicznego i medycyny palia-
tywnej w SP ZOZ w Łańcucie podczas jubileuszu 60-lecia szpitala.

Otwarcie 26 lutego 2007 r. w powiatowym 
szpitalu w Łańcucie jedynego na Podkarpaciu 
Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, 
po modernizacji zabytkowego budynku.
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2009 r. pierwszą, trzyosobową Radę Nadzorczą 
„Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. 
w osobach: Kazimierz Górecki – przewodniczą-
cy, Małgorzata Wąsacz – wiceprzewodniczący 
i Robert Kochman – sekretarz. Członkowie Rady 
Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Powiat 
Łańcucki, zostali powołani spośród osób po-
siadających uprawnienia do zasiadania w tego 
rodzaju organach.

Rada Powiatu Łańcuckiego III kadencji przy-
jęła 17 lutego 2009 r. Uchwałę Nr XXXI/228/09 
w sprawie zawiązania przez Powiat Łańcucki 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
firmą: „Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.” 
W ciągu minionej dekady Powiat Łańcucki 
nie tylko, że nie sprywatyzował szpitala, ale 
podniósł kapitał zakładowy w Spółce z kwo-
ty 53 350 000 zł w 2009 r. do 63 050 000,00 zł 
w 2019 r. Średnio rocznie była to kwota około 
1 mln zł, którą Zarząd „Centrum Medycznego 
w Łańcucie” sp. z o.o. wraz ze swoimi środkami 
mógł przeznaczać na wiele inwestycji w służbie 
zdrowia. Dzięki przeprowadzonej komercjaliza-
cji szpitala zostały stworzone lepsze możliwości 
prawno-organizacyjne, które umożliwiły szybszy 
rozwój jedynej w powiecie lecznicy. Należy pod-
kreślić, że cały majątek po zlikwidowanym SP 

ZOZ w Łańcucie został przekazany dla „Centrum 
Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., a od 1 lipca 
2009 r. miała miejsce cesja kontraktu z NFZ. 
Przekształcenie SP ZOZ w Łańcucie w spółkę 
kapitałową – jak dotychczas jest to jedyny taki 
przypadek w województwie podkarpackim – nie 
było spowodowane problemami finansowymi 
czy zadłużeniem powiatowego szpitala, lecz 
przemyślaną strategią działania władz powia-
towych, która zakończyła się sukcesem. Warto 
podkreślić, że Powiat Łańcucki nadal posiada 
100% udziałów w utworzonej Spółce, która na-
leży do grona największych lokalnych praco-
dawców, zatrudniając ponad 700 pracowników.
„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. zre-
alizowało w latach 2010–2019 ze środków wła-
snych i środków z budżetu Powiatu Łańcuckiego 
następujące projekty w kwocie:
 • 1 362 000,00 zł w latach 2012–2013 moderni-

zacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, 
z czego 1 000 000 zł stanowiło dofinansowanie 
z budżetu Powiatu Łańcuckiego;

 • 729 000,00 zł w 2014 r. wybudowano na po-
trzeby łańcuckiego szpitala budynek gospo-
darczy;

Na początku 2016 r. został oddany do użytku pawilon nr 4 oddziałów zachowawczych szpitala w Łańcucie 
wraz z aulą wykładową od ul. B. Żardeckiego, przeznaczoną dla studentów z trzech oddziałów klinicznych 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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 • 9 710 142,75 zł w latach 2015–2016 na roz-
budowę i przebudowę Zakładu Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczego w Łańcucie wraz z Klinicz-
nym Oddziałem Podkarpackiego Ośrodka 
Geriatrii i Opieki Długoterminowej (pawilon 
nr 4 w kształcie litery „L”), gdzie na parterze 
budynku wydzielono pomieszczenia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych ruchowo (27 
łóżek) z możliwością bezpośredniego wyjścia 
do ogrodu, a na piętrze zlokalizowano Od-
dział Medycyny Paliatywnej (20 łóżek) oraz 
przejściowo Oddział Pediatryczny (14 łóżek);

 • 6 942 393,77 zł w latach 2016–2017 rozbudo-
wano i zmodernizowano Kliniczny Oddział 
Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepato-
logicznym w Szpitalu Św. Michała Archanioła 
w Łańcucie, w tym pozyskano dofinansowanie 
z dotacji celowej budżetu Państwa w kwocie 
2,8 mln zł oraz na wyposażenie dodatkowo 
1 mln zł z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Mi-
nistrów Beaty Szydło.

***
„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. 

realizowało w latach 2010–2019 projekty z do-

finansowaniem środków z Unii Europejskiej 
w kwocie:

3 487 564,41 zł w latach 2010–2012 dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–
2013, Nr i nazwa działania: 5.2 Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: 
5.2.A Infrastruktura ochrony zdrowia projektu 
pn. „Rozbudowa, nadbudowa oraz doposaże-
nie Oddziałów: Neurologicznego (Udarowego), 
Chorób zakaźnych (leczenie neuroinfekcji) oraz 
Rehabilitacji ‘Centrum Medycznego w Łańcucie’ 
sp. z o.o.” Rozbudowano istniejący budynek 13A 
o nowy segment, nadbudowano część dwukon-
dygnacyjną i zakupiono wyposażenie. Całkowity 
koszt realizacji projektu: 5 901 904,38 zł.

538 845,88 zł w 2011 r. dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Kod 
i nazwa osi priorytetowej: 2. Infrastruktura tech-
niczna Nr i nazwa działania: 2.2 Infrastruktura 
energetyczna projektu pn. „Termomodernizacja 
w obiekcie ‘Centrum Medycznego w Łańcucie’ 
sp. z o.o. – budynek Zakładu Opiekuńczo-Lecz-

W dniu 29.05.2012 r. dobiega końca realizacja projektu dofinansowanego z RPO pn.: „Rozbudowa, nadbu-
dowa oraz doposażenie Oddziałów: Neurologicznego (Udarowego), Chorób zakaźnych (leczenie neuroinfek-
cji) oraz Rehabilitacji Centrum Medycznego w Łańcucie”.
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niczego w Handzlówce”. Całkowity koszt ter-
momodernizacji budynku ZOL w Handzlówce: 
703 116,66 zł.

1 135 985,12 zł w latach 2011–2014 dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–

2013, w ramach osi priorytetowej 2. Infrastruk-
tura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura 
energetyczna projektu pn. „Termomodernizacja 
w obiektach ‘Centrum Medycznego w Łańcucie’ 
sp. z o.o. – budynki nr: 2, 2A, 5, 12 i 13 przy 
ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie”. W ramach 
inwestycji wykonano ocieplenie ścian zewnętrz-

Otwarcie 13 lipca 2017 r. zmodernizowanego Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych z Pododdziałem 
Hepatologicznym w Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie.

W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział: Beata Kempa Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Poseł Kazimierz Gołojuch, Piotr Gryza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Ewa Leniart Woje-
woda Podkarpacki, Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych, Lucjan Kuźniar Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń i Prezes CM Łukasz Wais, 
lekarze Jerzy M. Sieklucki oraz Andrzej Cieśla. 
Fot. B. Kochman
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nych budynków i stropodachu, modernizację 
istniejącej sieci centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody. Zamontowano 30 szt. kolektorów 
słonecznych do podgrzewania ciepłej wody. Cał-
kowity koszt realizacji projektu: 1 497 581,86 zł.

1 540 549,81 zł w latach 2009–2014 dofinan-
sowanie projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013, w ramach Osi Prioryteto-
wej 3 „Społeczeństwo informacyjne” projektu 
pn. „Kompleksowa informatyzacja ‘Centrum 
Medycznego w Łańcucie’ sp. z o.o. jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej 

– PSIM”. Zostały zmodernizowane instalacje sieci 
teleinformatycznej, zakupiono licencje, kompu-
tery, drukarki i rozbudowano system RIS/PACS, 
integracja z RCIM. Całkowity koszt realizacji 
projektu: 2 534 984,64 zł.

1 892 589,60 zł w latach 2018–2020 dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014–2020, oś priorytetowa: VIII Integracja 
społeczna, działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu 
do usług społecznych i zdrowotnych, na podsta-
wie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie. Działanie nr 8.3 projektu pn. 

„Poprawa jakości życia osób starszych i niesamo-
dzielnych poprzez działalność Dziennego Domu 
Opieki dla Seniorów w Łańcucie”. Dla 24 osób 
niepełnosprawnych, niesamodzielnych w wieku 
powyżej 65 lat dostosowano budynek przy ul. 
Podzwierzyniec 74 na Dzienny Dom Opieki 
dla Seniorów za kwotę 169 000 zł i zakupiono 
wyposażenie za 101 130 zł. Całkowity koszt re-
alizacji projektu: 1 994 652,00 zł.
Zarząd Powiatu Łańcuckiego zakupił pod ko-

niec 2014 r. od Miasta Łańcuta nieruchomość 
o pow. 0,0727 ha zabudowaną dwukondygna-
cyjnym zachodnim skrzydłem budynku filii 
MDK w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 74A 
z przeznaczeniem pod działalność medyczną. 
Następnie Zarząd Powiatu, jako Zgromadzenie 
Wspólników „Centrum Medycznego w Łańcucie” 
sp. z o.o., przyjął uchwałę 28 stycznia 2015 r. 

Od 2019 r. w budynku „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. przy ul. Podzwierzyniec 74A prowadzi 
działalność Dzienny Dom Opieki dla Seniorów i stacjonuje trzecia karetka pogotowia z zespołem ratow-
ników medycznych. Od stycznia 2020 r. w gabinetach na parterze budynku przyjmują: lekarz rodzinny 
i pediatra.
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o podwyższenie kapitału w Spółce i przekazał 
nieruchomości w formie aportu rzeczowego 
o wartości 787 000 zł i wkładu pieniężnego 
13 000 zł.

756 988,75 zł w latach 2019–2022 dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020, Działanie/Poddziałanie 7.6 Programy 
profilaktyczne i zdrowotne w regionie projekt 
pn. „Program badań przesiewowych w zakresie 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla 
mieszkańców Powiatu Łańcuckiego”. Przyjęto, 
że w okresie realizacji projektu badaniem będzie 
objętych 810 osób (np. badania kolonoskopowe 
wraz ze znieczuleniem i spotkania informacyjne 
raz na kwartał). Z projektu zakupiono m.in. szafę 
do przechowywania kolonoskopu za 9800 zł. 
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 
890 575,00 zł.

9 361 242,23 zł w latach 2015–2019 dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 w ramach osi VI Spójność przestrzenna 
i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej poddziałania 6.2.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 
2014–2020 projektu pn. „Rozbudowa szpitala 
o oddział anestezjologii i intensywnej terapii 
i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów nr 
RPPK.06.02.01-18-0008/17”. Otwarcie 21 wrze-
śnia 2019 r. nowego pawilonu zabiegowo-dia-
gnostycznego zakończyło największą inwestycję 
w historii Powiatu Łańcuckiego, której całkowity 
koszt wyniósł: 51 180 864,24 zł, z czego na ro-
boty budowlane wydatkowano 47 673 139,47 zł, 
a na zakup nowego wyposażenia 3 507 724,77 zł. 
Spółka na sfinansowanie inwestycji zaciągnęła 
kredyt w BGK w kwocie 34,5 mln zł, zainwe-
stowała środki pozyskane i własne w kwocie 
7 319 622,01 zł. Aby zbilansować cały projekt, 
Spółka sprzedała część nieruchomości poło-
żonych na terenie byłej jednostki wojskowej 
w Łańcucie. Od 2020 r. z budżetu Powiatu Łań-
cuckiego będzie przekazywana przez 22 lata 
rok rocznie kwota 1,5 mln zł na podnoszenie 

kapitału zakładowego Spółki. W umowie kre-
dytowej z BGK Zarząd „Centrum Medycznego 
w Łańcucie” sp. z o.o. zobowiązał się przeznaczać 
te środki na spłatę rat kredytu oraz z własnych 
wypracowanych zysków ponosić pozostałe ob-
ciążenia kredytowe. Rada Powiatu Łańcuckiego 
jednogłośnie przyjęła to zobowiązanie, mając 
na celu realizację długo oczekiwanej inwestycji.
W latach 2017–2019 w ciągu 18 miesięcy po-

wstał nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy 
Powiatowego Szpitala Świętego Michała Ar-
chanioła w Łańcucie o powierzchni zabudowy 
3 170,6 m kw., powierzchni użytkowej 6 042,98 
m kw., kubaturze 31 734,3 m sześc., w sumie 
327 pomieszczeń, a w nich instalacje: wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych. 
Wykonano też zewnętrzne instalacje kanalizacji 
deszczowej, energii elektrycznej, oświetlenia 
terenu, przyłączy wody, kanalizacji sanitar-
nej, kanalizacji deszczowej i instalacji cieplnej. 
Przebudowana została sieć teletechniczna, dróg 
wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc 
postojowych, wybudowano tlenownię ze zbior-
nikiem tlenu. W nowym pawilonie na pierwszym 
piętrze został zlokalizowany 6-łóżkowy oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii. Do sal za-
pewniono wgląd przez przeszklenie ze stanowisk 
dyżurnych pielęgniarek. W dalszej części zloka-
lizowano blok operacyjny, w ramach którego są: 
trzy sale operacyjne, w tym jedna przystosowana 
do cięć cesarskich. Dalej sala wybudzeniowa dla 
3 osób, pomieszczenia przygotowania pacjenta, 
pomocnicze, pokoje lekarskie, pielęgniarek i od-
działowej, sala pooperacyjna. Na każdej z trzech 
sal bloku operacyjnego zamontowano kolumny 
anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne oraz 
specjalistyczne lampy operacyjne. W nowym 
pawilonie są oddziały: chirurgiczny 20-łóżkowy, 
urazowo-ortopedyczny 12-łóżkowy, ginekolo-
giczno-położniczy 24-łóżkowy, pediatryczny 
14 łóżek, neonatologiczny 11 łóżeczek. Pacjenci 
korzystają z komfortowych sal jedno- i dwuoso-
bowych wraz z prywatną łazienką. Sale wypo-
sażone są w klimatyzację i wentylację mecha-
niczną, a także telewizor i dostęp do Internetu. 
Każdy z oddziałów ma swoją kolorystykę ścian, 
a szczególnie pięknie zostały wyposażone sale dla 
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Nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy Powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie w dniu 
4 października 2019 r. podczas powiatowych ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. 
Fot. K. Czapka

Podpisanie 19 października 2017 r. umowy na dofinansowanie z RPO projektu pn. „Rozbudowa szpita-
la o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów”.
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Nowocześnie wyposażona sala operacyjna oddziałów zabiegowych Powiatowego Szpitala Św. Michała 
Archanioła w Łańcucie.

Jednoosobowa sala oddziału pediatrycznego dla matki z dzieckiem.
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najmłodszych pacjentów, gdzie kolorowe meble 
z bajkowymi postaciami mają pozwolić w spo-
sób miły spędzić czas w szpitalu dzieciom i ich 
rodzicom. Pacjentki oddziału położniczego mają 
zapewniony wysoki poziom intymności. Jedna 
z sal operacyjnych została wyposażona w stano-
wisko do resuscytacji noworodków. Wewnątrz 
dużego holu znajdują się nowoczesne windy. 
Wszyscy pacjenci są przyjmowani w jednej 
wspólnej Izbie Przyjęć, gdzie na miejscu mogą 
korzystać z nowych pracowni diagnostycznych 
(USG, RTG, MR, TK, pracowni endoskopowej), 
które są zlokalizowane na parterze nowego pa-
wilonu obok Izby Przyjęć.
„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o., 
a wcześniej SP ZOZ, ponosi znaczne kwoty na 
utrzymanie i zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego. Dzięki systematycznej modernizacji 
infrastruktury związanej z ochroną zdrowia, 
podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników, 
którzy polepszają jakość świadczonych usług me-
dycznych, Centrum Medyczne w Łańcucie zdo-
było i nadal utrzymuje następujące certyfikaty:
 • od 2006 r. – Certyfikat Systemu Zarządzania 

Jakością na zgodność z międzynarodową nor-
mą ISO 9001:2015 oraz od 2015 r. – Certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością na zgodność 
z międzynarodową normą ISO 14001:2015. 
Wydane przez niezależną, akredytowaną jed-
nostkę certyfikującą;

 • od 2008 r. – Certyfikat akredytacyjny przy-
znany przez Ośrodek Akredytacyjny przy 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia. Zatwierdzony przez Ministerstwo 
Zdrowia;

 • od 2009 r. – Certyfikat „Szpital bez bólu”, ko-
lejny w 2017 r. przez Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towa-
rzystwa Chirurgów Ortopedyczne i Trauma-
tologiczne;

 • od 2015 r. – Certyfikat Systemu Zarządza-
nia Jakością na zgodność z międzynarodo-
wą normą BS OHSAS 18001:2007. Wydany 
przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
certyfikującą;

Zarząd Centrum Medycznego w Łańcucie i VOXEL S.A. w celu 
zapewnienia wysokiej jakości badań udostępnili w pracowni rent-
genodiagnostyki dla pacjentów i lekarzy nowy aparat rezonansu 
magnetycznego i tomografu komputerowego. Pracownia rezonansu 
magnetycznego została wyposażona w najnowszej generacji aparat 
SIGNA Explorer firmy GE Healthcare Polska o wysokopolowym 
natężeniu pola magnetycznego 1,5T.

Wejście główne do nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego 
Powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie, który 
został oddany do użytku 21 września 2019 r.
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 • od 2018 r. – Certyfikat jakości w medycznych 
laboratoriach diagnostycznych – Świadectwo 
Centralnego Ośrodka Badań w Diagnostyce 
Mikrobiologicznej – Ogólnopolski Spraw-
dzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicz-
nych POLMIKRO 2018.

Wyróżnienie „Order Dwóch Serc 2012” zostało 
przyznane jako wyraz szczególnego uznania dla 
zaangażowania personelu medycznego w opiekę, 
edukację młodych rodziców i doskonałą realiza-
cję Ogólnopolskiego Programu Edukacji Popo-
rodowej „Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej”.
W Powiatowym Szpitalu Świętego Michała Ar-

chanioła w Łańcucie ponad 11,5 tys. pacjentów 
korzysta co roku z 18 oddziałów szpitalnych, 
z czego trzy są kliniczne, gdyż współpracują 
z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Pacjenci seniorzy, którzy kwalifikują 

się, mogą korzystać z: Klinicznego Oddziału 
Geriatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego w Handzlówce, Zakładu Pielęgnacyjno-

-Opiekuńczego w Łańcucie. Dla osób starszych, 
niepełnosprawnych zorganizowano Dzienny 
Dom Opieki dla Seniorów w Łańcucie przy 
ul. Podzwierzyniec 74A.

Opracował: Robert Kochman

Nowy oddział intensywnej terapii w Powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie wizytował 
21 listopada 2019 r. Wicepremier Jacek Sasin.





Atrakcje turystyczne  
Powiatu Łańcuckiego
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P owiat łańcucki leży w centralnej czę-
ści województwa podkarpackiego, ok. 
17 km od stolicy Podkarpacia – Rze-

szowa, granicząc z powiatami rzeszowskim, le-
żajskim i przeworskim. Teren powiatu przecina 
autostrada A4 między Niemcami a Ukrainą oraz 
magistrala kolejowa z Wrocławia do Przemy-
śla, a dalej do Kijowa. W niewielkiej odległo-
ści znajduje się międzynarodowy port lotniczy 
Rzeszów-Jasionka. Stolicą powiatu jest miasto 
Łańcut. Pozostałe gminy powiatu to: Białobrze-
gi, Czarna, Łańcut (gmina wiejska), Markowa, 
Rakszawa i Żołynia.

Położenie powiatu łańcuckiego na skraju dwu 
krain geograficznych, Pogórza Karpackiego i Ni-
ziny Sandomierskiej, powoduje jego różnorodne 
ukształtowanie, a przez to bogatą i różnorodną 
szatę roślinną. W lasach i na łąkach żyje wiele 
gatunków zwierząt. Teren powiatu objęty jest 

kilkoma wyznaczonymi obszarami chronio-
nego krajobrazu i rezerwatami przyrody. Są to: 
Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu, 
Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu oraz Zmysłowski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu.

Na terenie powiatu wytyczone zostały ekolo-
giczne ścieżki edukacyjne. Ścieżka ekologicz-
no-dydaktyczna „Koralowa” w miejscowości 
Cierpisz, wiedzie po południowych terenach 
powiatu pośród licznych oczek wodnych i la-
sów mieszanych. Inna warta polecenia ścieżka 
wytyczona jest w lasach miejscowości Husów 
i obejmuje swym zasięgiem rezerwat przyrody 

„Husówka”.
Dzięki zespołowi pałacowo-parkowemu, jed-

nemu z najpiękniejszych w kraju, Łańcut jest 
znaczącą atrakcją turystyczną w skali Europy. 
Co roku miasto Łańcut odwiedzane jest przez 

Koncert plenerowy podczas inauguracji 25 maja 2013 r. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie przed Pałacem Potockich. Fot. P. Dubiel
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Muzeum-Zamek w Łańcucie. Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie
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Muzeum-Zamek w Łańcucie. Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie

licznych turystów. Na ponad 30-hektarowej po-
wierzchni znajdują się: rezydencja magnacka 
z autentycznymi wnętrzami, unikatowa kolekcja 
powozów, Stajnie Cugowe, Oranżeria, Zameczek 
Romantyczny oraz jedyna w Polsce (nielicz-
na w Europie) Storczykarnia, nawiązująca do 
tradycji hodowli tych egzotycznych kwiatów 
przez rodzinę Potockich. W posiadaniu łań-

cuckiego muzeum jest również duży zbiór ikon 
z XV–XX w. 
Warto też odwiedzić Łańcucką farę z cudami 

słynącym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej. 
Kościół ten 31 sierpnia 1975 r. nawiedził ks. 
kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Pa-
weł II. Wydarzenie to upamiętnia umieszczona 
na głazie tablica ufundowana w 2008 r. przez 
Radę Powiatu Łańcuckiego. Innymi atrakcjami 

Kolekcja sztuki cerkiewnej. Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie
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miasta godnymi odwiedzenia są: dawny kościół 
i klasztor oo. Dominikanów, barokowa synagoga 
z autentyczną bimą, w której obecnie jest mu-
zeum judaików. Warto odwiedzić grób cadyka 
Naftalego Cwi Horowica oraz jedyne w Polsce 
Muzeum Gorzelnictwa. W odremontowanym 
budynku dawnego Kasyna Urzędniczego mieści 
się Muzeum Miasta oraz izba pamięci 10 Pułku 
Strzelców Konnych.
Po zwiedzeniu parku koniecznie trzeba za-

puścić się w urokliwe uliczki najstarszej czę-
ści Łańcuta. Można tu podziwiać piękne wille 
mieszczańskie z XIX w. (większość wcześniejszej 

zabudowy spłonęła w wielkim pożarze w 1820 r.) 
oraz budynki użyteczności publicznej, m.in. sie-
dzibę starostwa czy urzędu skarbowego. Na pl. 
Sobieskiego przed magistratem można zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie, siadając na ławeczce 
z brązu obok burmistrzów i budowniczych Łań-
cuta braci Jana i Stanisława Cetnarskich.
Równie bogaty w zabytki kultury materialnej 

jest cały Powiat Łańcucki. Na terenie powiatu 
znajdują się pozostałości Ordynacji Łańcuc-
kiej, bądź to w postaci budowli, bądź obszarów 
parkowych.

Bima w synagodze w Łańcucie z 1761 r. Fot. M. Rałowski dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie



175

Bima w synagodze w Łańcucie z 1761 r. Fot. M. Rałowski dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Na terenie gminy Markowa warto zwiedzić 
skansen. Mieści się tutaj zabytkowa zagroda, 
będąca przykładem unikatowego budownictwa 
przysłupowego bogato wyposażona w eksponaty. 
W Markowej znajduje się Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów oraz posadowiony w Sadzie 
Pamięci ich pomnik. Ulmowie, zamordowani za 
ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej, 
zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata”. W Watykanie prowa-
dzony jest proces beatyfikacyjny całej zamordo-
wanej przez Niemców rodziny Ulmów. 

Gmina Łańcut poszczycić się może licznymi 
kapliczkami przydrożnymi oraz pojedynczymi 
budynkami z przełomu XIX i XX w. Godne zwie-
dzenia są: kościół parafialny pw. św. Stanisława 
oraz drewniany kościół filialny pw. św. Sebastia-
na z XVII-wiecznym wystrojem w Kosinie, a tak-
że XVI-wieczna architektura i wystrój dawnego 
kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela w So-
ninie oraz ponad stuletni kościół pw. Narodzenia 
NMP w Albigowej, w którym podziwiać można 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 
Fot. wł. Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej

Wnętrze drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
w Soninie. Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie



176

zabytkowe ołtarze i ambonę z dawnego klasztoru 
oo. Dominikanów w Łańcucie. W kościele pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej znajdują się 
relikwie Jana Pawła II. W pięknie odrestaurowa-
nej starej plebanii 30 kwietnia 2019 r. otwarto 
Dom Pamięci św. Jana Pawła II z pamiątkami 
po papieżu Polaku.
Większość zabytków w gminie Białobrzegi 

pochodzi z XIX i początku XX w. Są to głównie 
pozostałości zespołu dworskiego w Białobrze-
gach, usytuowane w zabytkowym parku. Można 
też spotkać stare zagrody kryte strzechą i kaplicz-
ki rozsiane na obszarze całej gminy.
Najstarszą osadą w gminie Czarna jest Krze-

mienica, o której wiadomo, że istniała już 
w XIV w. Jest tu zabytkowy kościół pw. św. Jakuba 
Starszego z 1754 r., tworzący wraz z dzwonnicą 
unikatowy zespół drewnianego budownictwa 
sakralnego. We wsi Dąbrówki podziwiać można 
wiele zabytkowych obiektów pozostałych po 
Ordynacji Łańcuckiej. Należą do nich dworki 
z pięknymi portykami, zabytkowa suszarnia 
nasion, kapliczka i figura przydrożna św. Józefa. 
We wsi Medynia Głogowska znajduje się zagroda 
garncarska oraz Galeria Rzeźby Ceramicznej 
Władysławy Prucnal. Niedaleko wsi Wydrze 
w gminie Rakszawa zlokalizowany jest mod-
rzewiowy pałacyk myśliwski w Julinie z 1880 r. 

Natomiast we wsi Żołynia spotkać można bu-
dynki z przełomu XIX i XX w. Warto odwiedzić 
kościół parafialny z pięknymi neogotyckimi oł-
tarzami, w których znajdują się relikwie patrona 

Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej. Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Pamiątki po św. Janie Pawle II. Fot. arch. Staro-
stwa Powiatowego w Łańcucie
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świątyni św. Jana Kantego. Na terenie gminy są 
liczne zabytkowe kapliczki, krzyże przydrożne 
i figury. We wsi Brzóza Stadnicka zachowały się 
jeszcze chałupy o budowie zrębowej, powstałe 
w II poł. XIX w. oraz zabytkowy spichlerz, będący 
pozostałością po Ordynacji Łańcuckiej.
Dla miłośników turystyki aktywnej Powiat Łań-

cucki ma również atrakcyjną ofertę. Łagodny 
klimat, czyste stawy i rzeki, lasy bogate w dziką 
zwierzynę, owoce i grzyby stwarzają doskonałe 
warunki do wycieczek zarówno pieszych, jak i ro-
werowych. W letnie upały można znaleźć ochłodę 
na jednym z wybranych kąpielisk w Łańcucie, 
Wysokiej, Głuchowie, Rakszawie czy Żołyni. Mi-
łośnicy koni mogą oddać się swemu hobby w pięk-
nie położonym wśród lasów Julinie, Albigowej, 
Zalesiu, Głuchowie lub Pogwizdowie. Wędkarze 
znajdą spokojne łowiska na stawach Korniaktowa, 
Czarnej i Tarnawki. Zimą na narciarzy czeka do-
brze utrzymany 400-metrowy stok z wyciągiem 

orczykowym w Handzlówce. Na terenie powiatu 
wytyczono oznakowane trasy rowerowe.

Od wielu lat Łańcut jest atrakcyjnym ośrod-
kiem kulturalnym znanym nie tylko w kraju, 
ale i za granicą. W 1962 r. zapoczątkowano or-
ganizowane corocznie w unikatowych wnętrzach 
łańcuckiego pałacu „Dni Muzyki Kameralnej”, 
które w 1981 r. przekształcono w Festiwal Mu-
zyczny. Majowe koncerty festiwalowe ściągają 
z całego świata znakomitych wykonawców oraz 
tłumy melomanów. Ponadto w lipcu odbywają 
się tu Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. 
Zenona Brzewskiego, w czasie których pogłębia 
swą wiedzę i umiejętności muzyczne młodzież 
nie tylko z Polski, ale z całego świata. Od 1976 r. 
organizowana jest Łańcucka Jesień Kulturalna, 
podczas której prezentują się zespoły artystyczne 
z regionu i zagranicznych miast partnerskich. 
W każdej gminie działają Gminne Ośrodki 

Kultury, które aktywnie kultywują tradycje przez 

Kościół pw. św. Jakuba Starszego w Krzemienicy. Fot. B. Kuźniar
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pielęgnowanie dawnych obrzędów i rzadkich 
umiejętności, poprzez istniejące w ich ramach 
Zespoły Obrzędowe, Zespoły Taneczne i Śpiewa-
cze. Wartym podkreślenia jest fakt, że już przed-
szkolaki, a później dzieci i młodzież czynnie 
działają w ramach grup folklorystycznych. I tak 
w gm. Czarna odbywają się Jarmarki Garncarskie, 
poprzedzone warsztatami dla zainteresowanych 
osób. W gm. Markowa – Dni Otwarte Skansenu, 
w gm. Łańcut – Zwyczaje i Obrzędy Bożonaro-
dzeniowe, Festiwal Kwiatów, Koncerty Pieśni 
Wielkanocnej, Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu 
Łańcuckiego. Co roku w sierpniu odbywają się 
tradycyjne dożynki, a we wrześniu Dni Powiatu 
Łańcuckiego.

Opracowała: Anna Duda-Świerk

   
Kolekcja ceramiki Władysławy Prucnal. Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Figurka błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki wykonana 
w 2019 r. przez artystkę Wła-
dysławę Prucnal. W koronie 
cierniowej Męczennika została 
umieszczona relikwia w posta-
ci cegiełki pobranej z grobu ks. 
Jerzego w czasie ekshumacji 
6 kwietnia 2010 r. w trakcie 
czynności związanych z procesem 
beatyfikacyjnym.
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Miasto Jászapáti, województwo  
Szolnok, Węgry

W latach 90. XX wieku Dom Socjalny w Já-
szapáti podjął współpracę z Domem Pomocy 
Społecznej w Łańcucie. Deklaracja współpracy 
została podpisana przez władze administracji 
rządowej województwa Szolnok i wojewódz-
twa podkarpackiego. Współpraca ta dotyczyła 
wymiany doświadczeń w zakresie pomocy spo-
łecznej, w tym: standardów Domów Pomocy 
Społecznej, kwalifikacji personelu, zastosowania 
rozwiązań architektonicznych przyjaznych dla 
osób niepełnosprawnych. W ramach wizyt stu-
dyjnych podkarpackich DPS-ów Węgrzy odwie-
dzili DPS w Łańcucie. Nawiązana przez DPS-y 
współpraca przetrwała reformę administracji 
publicznej i była kontynuowana, a nawet rozsze-
rzono jej zakres poprzez podpisanie deklaracji 
o współpracy.

3 maja 2002 w Łańcucie, w Święto Narodowe 
Trzeciego Maja, została podpisana deklaracja 
o współpracy polsko-węgierskiej – Powiatu 
Łańcuckiego i Miasta Jászapáti przez Adama 
Krzysztonia Starostę Łańcuckiego i Szabó Lajos 
Burmistrza Miasta Jászapáti.

3 maja 2003 Burmistrz Jászapáti Szabó Lajos 
w rocznicę podpisania deklaracji o współpracy 
przekazał pamiątkowy obraz Adamowi Krzysz-
toniowi Staroście Łańcuckiemu. Delegacja wę-
gierskiego Miasta Jászapáti składała wiązankę 
kwiatów pod tablicą na kościele farnym w Łań-
cucie upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 
3 maja.

Delegacja węgierska, 3.05.2003 r.

Adam Krzysztoń i Szabó Lajos, 3.05.2003 r.
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W ciągu minionych lat partnerskiej współpracy 
samorządów miało miejsce wiele ważnych wy-
darzeń, w których brali udział przedstawiciele 
Miasta Jászapáti i Powiatu Łańcuckiego. Nawią-
zywano kontakty gospodarcze, zwiedzano: Mu-
zeum-Zamek w Łańcucie, Zagrodę Garncarską 
w Medyni Głogowskiej, Muzeum Wsi w Marko-
wej, Muzeum Rodziny Ulmów, poznawano orga-
nizację Starostwa Powiatowego w Łańcucie, no-
woczesne rozwiązania w dziedzinie szkolnictwa 
zawodowego, świadczenia usług medycznych 
czy działalności jednostek odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo. Niektóre z tych wydarzeń 
miały miejsce w Powiecie Łańcuckim i zostały 
utrwalone na zdjęciach. Warto je przypomnieć.

6 maja 2004 w Łańcucie podczas Targów 
BAFRA delegacja węgierska na czele z Sekre-
tarzem Miasta Jászapáti nawiązywała kontakty 
z przedsiębiorcami, w czym pomagał Józef Rzep-
ka Wicestarosta Łańcucki i Anna Duda-Świerk 
z Biura Promocji Starostwa wraz z tłumaczem 
Bogumiłą Szerencsés.

23 lipca 2006 Szabó Lajos Burmistrz Miasta 
Jászapáti, tłumacz István Szerencsés Burmistrz 
Miasta Jászdózsa wraz ze swoją drużyną w piłce 
nożnej zwiedzali Muzeum-Zamek w Łańcucie. 

Towarzyszył im Robert Kochman Sekretarz Po-
wiatu Łańcuckiego. 

29 czerwca 2007 Starostwo Powiatowe w Łań-
cucie zwiedziła liczna delegacja pracowników 
z Urzędu Miasta Jászapáti. W następnym dniu, 
atrakcją turystyczną było jedyne w Polsce Mu-
zeum Gorzelnictwa w Łańcucie na terenie Fa-
bryki Wódek Polmos-Łańcut.

Targi Bafra w Łańcucie, 6.05.2004 r.

Drużyna piłkarska miasta Jászapáti przed  
Muzeum-Zamkiem w Łańcucie, 23.07.2006 r.

Delegacja węgierska z wizytą w Starostwie Powia-
towym w Łańcucie, 29.06.2007 r.

Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, 29.06.2007 r.

Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych  
w Łańcucie, 18.05.2008 r.
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18 maja 2008 w Łańcucie prezentacja węgier-
skiego zespołu podczas Pokazu Tradycji Kultu-
ralnych i Kulinarnych Łańcut – Stryj – Jászapáti.

8 sierpnia 2008 w Soninie wspólne zdjęcie pod-
czas I Powiatowego Święta Żniw. Żniwiarzom 
przygrywała kapela z Markowej pod kierow-
nictwem Jana Kiliana członka Zarządu Powiatu 
Łańcuckiego.

24 września 2011 w Łańcucie Burmistrz Jásza-
páti János Pócs wraz z małżonką Jánosné Katalin 
i Burmistrz Jászdózsa István Szerencsés zwiedzali 
miasto wojskowym samochodem Armii Amery-
kańskiej z czasów II wojny światowej z kierowcą 

Pawłem Fangorem miłośnikiem militariów i tra-
dycji 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta.

Zwiedzanie Łańcuta autem wojskowym zabytkowym, 24.09.2011 r.

I Powiatowe Święto Żniw, Sonina, 8.08.2008 r.

Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, 29.06.2007 r.

Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych  
w Łańcucie, 18.05.2008 r.
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29 września 2012 Muzeum-Zamek w Łańcucie 
zwiedziła węgierska delegacja oprowadzana 
przez sekretarza Roberta Kochmana. Następ-
nego dnia w ramach Dni Powiatu Łańcuckiego 
goście uczestniczyli w zorganizowanej między-
narodowej konferencji prasowej w Łańcucie pn. 

„Turystyka szansą rozwoju regionów”.

29 września 2013 w Łańcucie na boiskach ZST 
delegacja Miasta Jászapáti uczestniczyła w pik-
niku Świętego Michała Archanioła, a niektórzy 
wystąpili na scenie.

30 września 2013 Dom Pomocy Społecznej 
w Łańcucie obchodził jubileusz 20-lecia, w któ-
rym wzięła udział delegacja z Domu Socjalnego 
w Jászapáti.

27 września 2014 w Albigowej k. Łańcuta kon-
certowała młodzieżowa orkiestra dęta z Jászapáti. 
Tym razem węgierskiej delegacji przewodniczył 
Król Jászów z małżonką.

Delegacja węgierska zwiedzała Muzeum-Zamek w Łańcucie, 29.09.2012 r.

Konferencja prasowa. Od lewej Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm 
RP, ks. Krisztián Nagy przedstawiciel biskupa Egeru, János Pócs 
Burmistrz Miasta Jászapáti i Poseł do Parlamentu Węgierskiego, 
Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Julia Kuryliszyn Kierownik 
Domu Kultury w Stryju na Ukrainie, 30.09.2012 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej 

w Łańcucie, 30.09.2015 r.
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27 września 2015 Rynek Miasta Łańcuta 
podczas uroczystości Patrona Powiatu Święte-
go Michała Archanioła, w której wzięła udział 
węgierska delegacja na czele z Ferencem Farkas 
Burmistrzem Miasta Jászapáti i jego małżonką. 
Następnego dnia goście zwiedzili nowoczesne 
i bardzo dobrze wyposażone do nauki zawodów 
technicznych Centrum Kształcenia Praktyczne-
go i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, po którym 
oprowadzał dyrektor Józef Skomra.

22 listopada 2019 w Sali Balowej Muzeum-
-Zamku w Łańcucie podczas „Europejskich 
Wieczorów Literacko-Muzycznych: Węgry” 
koncertował Zespół Vołosi, na który specjal-
nie z Budapesztu przyjechał János Pócs Poseł 
do Parlamentu Węgierskiego wraz z małżonką 

Jubileusz 20-lecia DPS w Łańcucie, 30.09.2013 r.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej 
w Łańcucie, 30.09.2015 r.
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Jánosné Katalin, synem János Pócs Jr. Zastępcą 
Burmistrza Miasta Jászapáti i tłumaczem Toma-
szem Jaskólskim.

W ramach partnerskiej współpracy delegacje 
z Powiatu Łańcuckiego brały udział w wielu 
wydarzeniach w Jászapáti na Węgrzech, takich 
jak: uroczyste obchody węgierskich świąt naro-
dowych w dniu 15 marca – rocznicy Wiosny Lu-
dów z lat 1848–1849; 20 sierpnia Dzień Świętego 
Stefana Króla Węgier; w dniu 23 października 
Święto Niepodległości (Proklamacja Republiki 
w 1918 r. i Rocznica Rewolucji 1956). Zespoły 
artystyczne z powiatu łańcuckiego występowały 
na scenie podczas takich imprez kulturalnych, 
jak: „Święto chleba”, zakończenie sezonu żniw-
nego czy Święto Jaszów. Współpraca pomiędzy 
samorządami pozwala na wzajemne poznanie 
rozwiązań nakierowanych na rozwój regionalny 
w różnych dziedzinach funkcjonowania samo-
rządów. Polacy wciąż są pod dużym wrażeniem 
węgierskich basenów kąpielowych, które zasilane 
są z wód geotermalnych.

Do współpracy partnerskiej włączyły się szkoły. 
Gimnazjum w Jászapáti podejmowało Zespół 
Szkół w Medyni Głogowskiej, gdzie dyrektorem 
była Halina Dudek (Radna Powiatu Łańcuckiego 
2002–2014). Współpraca oparta była na wza-
jemnej wymianie doświadczeń w kształceniu 
gimnazjalnym oraz podtrzymywaniu tradycji 
garncarskich.

Delegacje z Węgier uczestniczyły w podsu-
mowaniu kilku projektów nakierowanych na 
dostosowanie kształcenia uczniów do potrzeb 
rynku pracy, w podsumowaniu projektów doty-
czących rozwoju turystyki i troski o zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. Uczniowie z Jászapáti 
Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, 
Szakképző Iskola w Jászapáti wzięli udział w pod-
sumowaniu projektu „Podkarpacie stawia na 
zawodowców”. Węgierscy uczniowie zaprezen-
towali stylizację sylwetki ubiorem w czasie po-
kazu „Doll’s House” oraz spotkali się ze Starostą 
Łańcuckim Adamem Krzysztoniem. Następ-
stwem tej wizyty był udział uczniów z Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie 

Koncert węgierski w Sali Balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie, 
22.11.2019 r.

Orkiestra dęta z Jászapáti w Albigowej, 27.09.2014 r.

Dni Patrona Miasta i Powiatu Łańcuckiego, 27.09.2015 r.
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w warsztatach krawieckich, tkackich i pokazach 
fryzjersko-kosmetycznych.

Warto podkreślić, że zawsze przez minione 
lata polsko-węgierskiej partnerskiej współpracy 
poszczególne delegacje uczestniczyły w uro-
czystościach religijnych. Delegacja Powiatu 
Łańcuckiego przywiozła do Jászapáti relikwie 
Krzyża, który Jan Paweł II trzymał w Wielki 
Piątek 2005 roku, a którym opiekuje się ks. Mie-
czysław Bizior proboszcz parafii w Kraczkowej. 
Ks. dr Tadeusz Kocór proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie 
wraz z polską delegacją ze Starostą Łańcuckim 
Adamem Krzysztoniem przekazali w dniu 20 
sierpnia 2014 r. relikwie Świętego Jana Pawła II 
do kościoła w Jászapáti, gdzie proboszczem był 
ks. Imre Kladiva a Burmistrzem Jászapáti János 
Pócs. W piątą rocznicę tego wydarzenia udało 
się do Jászapáti zaprosić ks. abpa Mieczysława 
Mokrzyckiego Metropolitę Lwowskiego, a wcze-
śniej Sekretarza dwóch papieży Jana Pawła II 
i Benedykta XVI. Wspólnie z ks. abp. Csaba 
Ternyák Metropolitą Egeru sprawowali Eucha-
rystię 31 sierpnia 2019 r.

W 2012 r. na piękne karty współpracy polsko-
-węgierskich samorządów wpisała się Gmina 
Markowa w Powiecie Łańcuckim, która podpi-
sała deklarację współpracy z Miastem Jászdózsa. 
W ramach tego porozumienia z OSP Tarnawka 
w Gminie Markowa został przekazany samochód 
strażacki marki „UAZ” dla jednostki strażackiej 
w Jászdózsa. Ponadto z OSP Markowa przekaza-
no 4 szt. strażackiego umundurowania bojowego, 
a z OSP Husów pompę strażacką. Niektóre z tych 
wydarzeń, mających miejsce w Jászapáti, zostały 
udokumentowane na fotografiach. Oto one:

19 czerwca 2004 w Jászapáti reprezentacja Po-
wiatu Łańcuckiego rozegrała z miejscową dru-
żyną mecz w piłce nożnej. Do wyróżniających 
się zawodników należał bramkarz Tadeusz Bar 
Radny Powiatu i Wójt Gminy Markowa (2010–
2018), Stanisław Panek Przewodniczący Rady 
Powiatu (2006–2018), Józef Rzepka Wicestarosta 
Łańcucki (2002–2014), a także radni lek. med. 

Andrzej Zawadzki i Edward Pomykała Dyrektor 
Szkoły w Dąbrówkach.

7 lipca 2007 w Jászapáti delegacja Powiatu 
Łańcuckiego brała udział w Święcie Żniw.

12 lipca 2008 w Jászapáti na scenie spektakl 
„Poprawiny” przedstawił Zespół Pieśni i Tańca 
„Wesele Sonińskie”.

23 października 2013 w Jászapáti delegacja 
Powiatu Łańcuckiego w składzie Stanisław Panek 

Mecz piłki nożnej, reprezentacja Polski i Węgier, Jászapáti, 
19.06.2004 r.

W Jászapáti delegacja Powiatu Łańcuckiego bierze udział w Święcie 
Żniw. W tradycyjnym stroju markowskiego żniwiarza Jan Kilian 
Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego, który otrzymał wieniec dla 
najlepszego kosiarza w Jászapáti, 7.07.2007 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, 
Józef Rzepka Wicestarosta Łańcucki i Andrzej 
Benedyk Wójt Gminy Żołynia składają wieniec 

podczas uroczystości związanej z rocznicą walk 
o niepodległość Węgier w październiku 1956 r.

11 lipca 2014 w Jászapáti Zespół Pieśni i Tańca 
z Markowej występował na scenie podczas XX 
Światowego Spotkania Jaszów. 

20 sierpnia 2014 w Jászapáti w kościele pa-
rafialnym relikwie św. Jana Pawła II cieszą się 
wielką czcią, a wierni nauczyli się śpiewać po 
węgiersku „Barkę”.

15 marca 2015 w Jászapáti podczas rocznicy 
Wiosny Ludów powiewają polskie flagi, które 
upamiętniają wspólną walkę w latach 1848–1849.

20 sierpnia 2015 w Jászapáti w kościele po Mszy 
Świętej w Dzień Świętego Stefana Króla Węgier 
był okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla 
lokalnej społeczności. W uroczystości uczestni-
czyli: Farkas Ferenc Burmistrz Miasta Jászapáti, 
Dr. Völgyi István Zastępca Burmistrza Jászapáti, 
Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego, 
Bogumiła Szerencsés tłumacz, Vári-Nagy Judit 
Kierownik Urzędu Powiatu Jászapáti.

31 sierpnia 2019 w Jászapáti w kościele pa-
rafialnym przy relikwiach św. Jana Pawła II 
wspólne zdjęcie z ks. abp. Mieczysławem Mo-
krzyckim Metropolitą Lwowskim, a wcześniej 
Sekretarzem dwóch papieży Jana Pawła II i Be-
nedykta XVI oraz ks. abp. Csaba Ternyák Me-
tropolita Egeru.

Zespół Pieśni i Tańca „Wesele Sonińskie”, Jászapáti, 
12.07.2008 r.

Delegacja Powiatu Łańcuckiego w Jászapáti, 23.10.2013 r.

Do parafii w Jászapáti delegacja Powiatu Łańcuckiego przywio-
zła relikwie Krzyża, który Jan Paweł II trzymał w Wielki Piątek 
2005 roku oraz papieski ornat i inne należące do Niego przedmioty, 
7.01.2012 r.

XX Światowe Spotkanie Jaszów, Jászapáti, 
11.07.2014 r.
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Delegacja Powiatu Łańcuckiego w Jászapáti, 23.10.2013 r.

Powiat Stryjski, województwo 
stanisławowskie, Ukraina

11 kwietnia 2003 r. w Łańcucie Powiat Łań-
cucki zawarł umowę o współpracy z Powiatem 
Stryjskim na Ukrainie, którą podpisali Adam 
Krzysztoń Starosta Łańcucki i Józef Rzepka 
Wicestarosta Łańcucki z Eugeniuszem Kuchar 
Naczelnikiem Powiatowej Państwowej Admini-
stracji w Stryju i Bogdanem Łaskowicz Naczel-
nikiem Rady Powiatowej w Stryju. Współpraca 
obejmowała takie obszary, jak: oświata i kultura, 

XX Światowe Spotkanie Jaszów, Jászapáti, 
11.07.2014 r.

Relikwie św. Jana Pawła II w kościele w Jászapáti, 20.08.2014 r.

   
Rocznica Wiosny Ludów. Na cmentarzu w Jászapáti bohaterom poległym ponad 166 lat temu wieńce składała delegacja  
Powiatu Łańcuckiego w składzie: Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, Przewodniczący Rady Stanisław Panek  
i Radny Karol Pelc, 15.03.2015 r.



190

sport, turystyka, wypoczynek, ochrona zabytków 
historycznych, pomoc lokalnym inicjatywom 
gospodarczym, turystycznym, sportowym, go-

spodarkę komunalną, budownictwo, utrzymanie 
dróg, działalność socjalną. Współpraca polegała 
na wzajemnych wizytach przedstawicieli władz 
samorządowych na uroczystościach państwo-
wych i lokalnych, wymianie zespołów sporto-
wych – udział w zawodach sportowych (piłka 
siatkowa, szachy), udziale zespołów folklory-
stycznych w imprezach kulturalnych, udziale 
w konferencjach przedmiotowych i warsztatach 
kładących nacisk na rozwój turystyki.

29 września–1 października 2006 Międzyna-
rodowy Festiwal Tańca Ludowego Łańcut ‘2006, 
który to projekt pn. „Festiwal tańców ludowych 
formą integracji mieszkańców Powiatów: Łań-
cuckiego, Leżajskiego i Stryjskiego” z Programu 
Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTER-
REG IIIA/TACIS CBC dofinansowany z EFRR 
był jedną z największych imprez kulturalnych 
w Powiecie Łańcuckim. Zorganizowano kilku-
dniowe występy na scenie z udziałem po 320 

Wspólne zdjęcie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim Metropolitą Lwowskim, 31.08.2019 r.

Dzień Świętego Stefana Króla Węgier, 20.08.2015 r.
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osób ze strony ukraińskiej z Powiatu Stryjskiego 
i strony polskiej z terenu Powiatu Łańcuckiego. 
Dokumentację z tego wydarzenia zawiera po-
wiatowy folder promocyjny wydany w języku 
polskim i ukraińskim.

18 maja 2008 w Łańcucie zorganizowano „Po-
kaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych Łańcut – 
Stryj – Jászapáti”, dofinansowany z EFRR projekt 
pn. „Turystyka jako niewykorzystywana szansa 
rozwoju” z Programu Sąsiedztwa Polska – Bia-
łoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. 
W seminarium, konferencji wzięło udział 60 
uczestników związanych z branżą turystyczną 
z Ukrainy i terenu Powiatu Łańcuckiego, którzy 
poszerzyli swoją wiedzę na tematy związane 
z turystyką i promocją. Na boiskach sportowych 
Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie 120 
przedstawicieli z Powiatu Stryjskiego na Ukra-
inie i Powiatu Łańcuckiego oraz 20 z partner-
skiego Miasta Jászapáti z Węgier prezentowało 
w ramach pikniku wystawę sztuki rękodzieła 
artystycznego i tradycyjnych wyrobów kulinar-
nych oraz inne atrakcje. W tym czasie na scenie 
koncertowały zespoły artystyczne z Ukrainy, Wę-
gier oraz z naszego powiatu, które przedstawiały 
tradycyjne tańce, śpiewy i utwory muzyczne cha-
rakterystyczne dla swoich regionów. Ponad stu 
artystów w ramach tej bezpłatnej imprezy kul-
turalnej mogli podziwiać mieszkańcy powiatu 
i przybyli goście. Wydano też folder promocyjny 
pt. „Atrakcje Turystyczne Powiatu Łańcuckiego”.

7 listopada 2008 w Stryju na Ukrainie odno-
wiono umowę partnerską między powiatami 
w ramach przygotowań do Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej „Euro 2012”, które odbyły 
się w obu państwach. Położono w niej głównie 
nacisk na rozwój infrastruktury i wymiany do-
świadczeń w celu jak najlepszego przygotowania 
się do tego wydarzenia, nie tylko sportowego. 
Powiat Stryjski reprezentowali Eugeniusz Kuchar 
Naczelnik Powiatowej Państwowej Administracji 
i Roman Kozak Naczelnik Powiatowej. Ze strony 
Zarządu Powiatu Łańcuckiego podpis złożyli 
Starosta Adam Krzysztoń i Wicestarosta Józef 
Rzepka.

13–14 września 2012 w Stryju strażacy wraz 
z delegacją władz powiatu na zaproszenie władz 
Powiatu Stryjskiego uczestniczyli w jubileuszu 
100-lecia straży pożarnej. Głównym celem było 
poszerzenie współpracy powiatów o wymia-
nę doświadczeń służb ratowniczych z Polski 
i z Ukrainy, a także poznanie tradycji i kultury. 
Niestety, od kilku lat skomplikowana sytuacja 
społeczno-polityczna na Ukrainie nie ułatwia 
systematycznych kontaktów.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego, 29.09.2006 r.

Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych w Łańcucie, 
18.05.2008 r.
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Warto też podkreślić, że współpraca polsko-
-ukraińska miała miejsce wcześniej niż podpi-
sanie partnerstwa z Powiatem Stryjskim, który 

nie był jedynym partnerem, z którym współpra-
cowały powiatowe władze samorządowe i często 
osoby prywatne oraz przedsiębiorcy.

11 września 2000 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, 
Sekretarz Powiatu Robert Kochman, pracow-
nicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz wolontariusze Świetlicy Środowiskowej 

„Wzrastanie” wraz z jej kierownikiem Agatą Łyko 
spotkali się z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych z Ukrainy, którzy byli zainteresowani 
organizacją polskiego systemu pomocy społecz-
nej i aplikowaniem o środki pomocowe na ten 
cel. Były to pierwsze spotkania, które wskazy-
wały, że należy rozwinąć współpracę partnerską 
samorządów.

11 października 2019 w Łańcucie ks. abp 
Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski 
poświęcił Międzynarodowy Ośrodek Edukacji 

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych  
z Ukrainy, 11.09.2000 r.

26 sierpnia 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie byli studenci i pracownicy naukowi Politechniki Lwowskiej, która 
już wcześniej współpracowała z Politechniką Rzeszowską oraz firmą Al-Stal Sp. z o.o. w Głuchowie, której Członkowie Zarzą-
du opiekowali się gośćmi. Sekretarz Powiatu Łańcuckiego Robert Kochman zaprezentował Starostwo i oprowadził grupę po 
Muzeum-Zamku w Łańcucie.
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i Kultury w odrestaurowanej kamieniczce przy 
ul. Cetnarskiego 33. Ośrodek prowadzi Fundacja 
Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej. 
Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła 30 czerwca 
2014 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie przez Powiat Łańcucki na rzecz Fun-
dacji darowizny nieruchomości zabudowanej 
kamieniczką z przełomu XIX i XX wieku, która 
wymagała kapitalnego remontu. Prezes Funda-
cji Semper Fidelis Jan Bury wraz z Zarządem 
pozyskali środki finansowe i przygotowali do-
kumentację techniczną potrzebną dla ratowania 
tego zabytkowego budynku, wzniesionego przez 
firmę Braci Cetnarskich z Łańcuta. W pięknie 
odrestaurowanym obiekcie stworzono moż-
liwość organizowania spotkań dla młodzieży 
polskiej i ukraińskiej, która będzie mogła po-
znawać polską kulturę, zabytki oraz budować 
wzajemne relacje w oparciu o przyjaźń. Jedną 
z pierwszych grup, która skorzystała z gościnno-
ści ośrodka, była grupa chłopców, ministrantów 
z parafii katedralnej we Lwowie, których zaprosił 
ks. proboszcz Jan Nikiel. W gronie znakomitych 
gości, którzy wsparli otwarcie Domu Fundacji 
Semper Fideli Archidiecezji Lwowskiej, byli Bog-
dan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Włady-
sław Ortyl Marszałek Województwa Podkar-
packiego, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, 
Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, 
Marek Uberman Przewodniczący Rady Powiatu 
Łańcuckiego.

Powiat Saarpfalz, Kraj Sary,  
Republika Federalna Niemiec

5 października 2018 II Liceum Ogólnokształ-
cące i Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, 
która realizuje też zadania powiatowej biblioteki, 
zorganizowały literackie spotkanie z Hansem 
Böllingerem. Autor promował swoją książkę 

„W drodze przez Polskę”. Wieczór autorski miał 
szczególnie uroczysty charakter, gdyż Hans Böl-
linger został odznaczony Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, który wręczyła mu Małgorzata 
Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Jest on 
twórcą projektów służących wymianie doświad-
czeń między uczniami szkół polskich, niemiec-

      
Ks. abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski poświęcił 11 października 2019 r. Międzynarodowy Ośrodek Edukacji i Kultury 
w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 33, prowadzony przez Fundację Semper Fidelis i odsłonił pamiątkową tablicę.

Hans Böllinger został odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, który 5 października 2018 r. w Łańcucie wręczyła mu 
Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
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kich i ukraińskich. W szczególności wieloletniej 
wymiany pomiędzy I LO w Łańcucie z niemiecką 
Gesamtschule Reichshof w Eckenhagen oraz 
II LO z Gemeinschaftsschule w Mandelbachtal. 
Spotkanie honorowym patronatem objęli Adam 
Krzysztoń Starosta Łańcucki i Stanisław Gwizdak 
Burmistrz Miasta Łańcuta.

30 sierpnia 2019 w Muzeum-Zamku w Łań-
cucie został podpisany list intencyjny w sprawie 
polsko-niemieckiego partnerstwa Powiatu Łań-
cuckiego oraz Powiatu Saarpfalz z Kraju Saary. 
W Gabinecie Ordynata list intencyjny podpisali 
Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki oraz dr The-
ophil Gallo Starosta Saarpfalz. Dwa dni wcześniej 
Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła uchwałę 
wyrażającą wolę podjęcia współpracy partner-
skiej. Efektem współpracy będzie wymiana do-
świadczeń w dziedzinie administracji, opieki 
zdrowotnej, rozwoju gospodarczego, edukacji, 

w tym wymiany młodzieży, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i klimatu, ochrony zabytków, 
dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

17 września 2019 Starostwo Powiatowe w Łań-
cucie odwiedzili uczestnicy trójstronnego, mię-
dzynarodowego projektu szkół partnerskich, 
w którym biorą udział uczniowie niemieckiej 
Gemeinschaftsschule Mandelbachtal, ukraiń-
skiej Specjalistycznej Szkoły Nr 2 w Drohobyczu 
oraz polskiej Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Łańcucie. Uczniowie w ramach pro-
jektu „Czy znasz swoje prawa? Prawa dziecka 
według Janusza Korczaka – przyjaciela dzieci” 
wzięli udział w warsztatach wiedzy o Polsce i pra-
wach dziecka. Zagraniczni goście i gospodarze 
z II LO w Łańcucie zwiedzali: Muzeum-Zamek 
w Łańcucie, Muzeum Polaków Ratujących Ży-
dów podczas II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów w Markowej, Rzeszów i Muzeum Au-
schwitz-Birkenau.

Warto też podkreślić, że współpraca polsko-
-niemiecka miała już miejsce wcześniej niż 
podpisanie listu intencyjnego z Powiatem Sa-
arpfalz. Oddolna inicjatywa Stanisława Cze-
cha Dyrektora I LO w Łańcucie i germanistki 
Barbary Magdoń z I LO spotkały się z potrzebą 
współpracy polsko-niemieckiej ze strony Roswi-
thy Köhlert i Klausa Müllera ówczesnego dyrek-
tora Gesamtschule Reichshof w Eckenhagen, co 
zaowocowało podpisaniem latem 1999 r. umo-
wy o wymianie uczniów, realizacji wspólnych 
projektów, poznawaniu historii, kultury i życia 
codziennego sąsiedzkich krajów. Dokument 
ten został sygnowany przez Adama Krzysztonia 
Starostę Łańcuckiego i Josefa Welter Burmistrza 
Gminy Reichshof.

4–6 października 2019 w Warszawie odbyła się 
jubileuszowa konferencja z okazji 20. rocznicy 
polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z obu 
szkół. Wzięli w niej udział wszyscy dyrektorzy, 
którzy w ciągu tych lat wspierali wymianę, ko-
ordynatorzy projektów oraz nauczyciele ściśle 
związani z wymianą polsko-niemiecką. Oprócz 
przedstawicieli szkół uczestnikami spotkania byli 
również: Robert Kochman Sekretarz Powiatu 

Podpisanie listu intencyjnego. Adam Krzysztoń 
Starosta Łańcucki i dr Theophil Gallo Starosta 
Saarpfalz, 30.08.2019 r.

Uczestnicy międzynarodowego projektu szkół partnerskich, 17.09.2019 r.
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Uczestnicy międzynarodowego projektu szkół partnerskich, 17.09.2019 r.

Jubileusz 20-lecia polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z I LO w Łańcucie i Gesamtschule Reichshof 
w Eckenhagen, 4.10.2019 r.
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Łańcuckiego i Piotr Kwiatkowski reprezentu-
jący Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 

– międzyrządową organizację, która od początku 
finansowo i merytorycznie wspierała to part-
nerstwo.

Współpraca międzynarodowa

3 października 2017 w Łańcucie na zapro-
szenie Przewodniczącego Polsko-Szwajcarskiej 
Grupy Parlamentarnej Posła Kazimierza Goło-
jucha przebywała delegacja Szwajcarsko-Pol-
skiej Grupy Parlamentarnej, Członków Rady 
Narodu w składzie: Przewodniczący Gerhard 
Pfister, Peter Schilliger, Walter Müller, której 
towarzyszył JE Andrej Motyl Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny Konfederacji Szwajcar-
skiej w Warszawie. Goście ze Szwajcarii spotkali 
się z przedstawicielami władz samorządowych 
oraz Euroregionu Karpaty reprezentowanych 
przez: Bogdana Romaniuka – Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackiego, Marka Sitarza 

– Wicestarostę Rzeszowskiego, Barbarę Pilawę-
-Kraus – Wicestarostę Łańcuckiego, Roberta 
Kochmana – Sekretarza Powiatu Łańcuckie-
go i Stanisława Gwizdaka – Burmistrza Miasta 
Łańcuta, a także Dawida Laska – Wiceprezesa 
Zarządu Euroregionu Karpaty. Jak podkreślił 
w Łańcucie Przewodniczący Gerhard Pfister, Pol-
ska stanowi ogromny potencjał pod względem 
terytorialnym, kapitału ludzkiego i konkuren-
cyjności w gospodarce na rynku europejskim 
oraz światowym. Ważne są takie spotkania w lo-
kalnych miejscowościach, np. takich jak Łańcut.

Opracowanie:  
Anna Duda-Świerk i Robert Kochman

Szwajcarscy parlamentarzyści z przedstawicielami władz samorządowych i Euroregionu Karpaty przed Muzeum-Zamkiem 
w Łańcucie, 3.10.2017 r.
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1 stycznia 1999 był pierwszym dniem formal-
nego rozpoczęcia działalności Starostwa Powia-
towego w Łańcucie i powiatowych jednostek 
organizacyjnych, które zostały przejęte od ad-
ministracji rządowej przez samorząd powiato-
wy z mocy przepisów prawa. Od poniedziałku 
4 stycznia 1999 r. rozpoczął się proces budowa-
nia powiatowej administracji zespolonej oraz 
wzajemnej współpracy powiatowych jednostek 
organizacyjnych.

20 lipca 1999 w Starostwie Powiatowym w Łań-
cucie insp. Edward Jakubowski Komendant Po-
wiatowy Policji w Łańcucie przemawia podczas 
corocznego Święta Policji.

10 listopada 1999 w Zespole Szkół Włókien-
niczych w Rakszawie odbyła się XI sesja Rady 
Powiatu Łańcuckiego. Przewodniczący Włady-
sław Bolesławski zwołał pierwszą wyjazdową 
sesję z okazji rocznicy działalności Rady, która 
uchwaliła m.in. przystąpienie do opracowywania 
Strategii Rozwoju Powiatu Łańcuckiego.

13 grudnia 1999 w kościele farnym w Łań-
cucie otwarto wystawę zatytułowaną „Kapłan” 
autorstwa Tadeusza Karolaka, poświęconą Słu-
dze Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Podczas 
Mszy Świętej za Ojczyznę homilię wygłosił ks. 
Czesław Banaszkiewicz z Warszawy opiekun 
wystawy. W jednostce wojskowej w Bartoszycach 
kolegami z wojska kapelana Solidarności byli ks. 
Gustaw Pawiński proboszcz parafii w Głucho-
wie i ks. Stanisław Leja proboszcz z Markowej. 
W 18. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego 
uczestnicy uroczystości z licznymi pocztami 
sztandarowymi, prowadzeni przez orkiestrę dętą, 
przemaszerowali ulicami Łańcuta. Na zaprosze-
nie Starosty Adama Krzysztonia w uroczystości 
wzięli udział: Zbigniew Sieczkoś Wojewoda Pod-
karpacki, posłowie Józef Górny, Zbigniew Ryna-
siewicz i Adam Śnieżek, senatorowie Mieczysław 
Janowski, Janina Sagatowska, Witold Kowalski, 
Andrzej Mazurkiewicz i Ireneusz Zarzycki. Byli 
też obecni Wojciech Buczak Przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność” i Prezydent Rzeszowa Andrzej Szlachta, 
który przecinał wstęgę. Uczestnicy wpisali się 

Święto Policji, 20.07.1999 r.
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w założonej wówczas „Księdze wpisów pamiąt-
kowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie”.

13 stycznia 2000 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie na spotkaniu opłatkowym byli dzia-
łacze „Solidarności” z lat 80. z Ziemi Łańcuckiej.

31 sierpnia 2000 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie została zawiązana Komisja Zakła-
dowa Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, która zorganizowała 

zebranie związkowe, na którym wybrano prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej Tadeusza 
Podkowicza oraz pozostałych członków władz 
związkowych.

8 listopada 2000 w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie zostało 
otwarte Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, które było jednym z pierwszych 
w Polsce. Wprowadzony zintegrowany system 
powiadamiania skrócił czas przybycia jedno-
stek ratunkowych na miejsce wypadku. W uro-
czystości wzięli udział m.in. Zbigniew Sieczkoś 
Wojewoda Podkarpacki i gen. Zbigniew Meres 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

16 listopada 2000 w Watykanie Jan Paweł II 
ogłosił biskupem pomocniczym ks. dra Adama 
Szala urodzonego w Wysokiej, który przyjął 
zawołanie „Gloria Tibi Trinitas” (Chwała Tobie 
Trójco). Ks. abp Józef Michalik Metropolita Prze-
myski udzielił mu święceń biskupich 23 grudnia 
2000 r. w Przemyślu. Współkonsekratorami byli 
ks. bp Stefan Moskwa Biskup Pomocniczy Archi-
diecezji Przemyskiej pochodzący z Woli Małej 
i ks. bp Edward Białogłowski Biskup Pomocniczy 
Diecezji Rzeszowskiej. 

8 grudnia 2000 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie został podpisany protokół uzgod-
nień pomiędzy Zarządem Powiatu Łańcuckiego 

Wystawa „Kapłan”, 13.12.1999 r.

Spotkanie opłatkowe NSZZ „Solidarność”, 13.01.2000 r. Od lewej: 
Marek Uberman Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” 
w Łańcucie, Marian Gościniewicz, Tadeusz Baj, Zbigniew Sieczkoś 
Wojewoda Podkarpacki, Teresa Gajdek, Adam Krzysztoń Starosta 
Łańcucki i Zdzisław Liszka

Otwarcie Powiatowego Centrum Powiadamiania  
Ratunkowego, 8.11.2000 r.
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a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łu-
kasiewicza, dotyczący treści aktu notarialnego 
umowy darowizny powiatowej nieruchomo-
ści wygaszanej Zasadniczej Szkoły Ogrodni-
czej w Albigowej. Wymagające kosztownych 
remontów obiekty przeznaczono na potrzeby 
dydaktyczno-wychowawcze publicznej uczelni 
technicznej. W imieniu Powiatu Łańcuckiego 
porozumienie podpisali Starosta Adam Krzysz-
toń i Wicestarosta Ryszard Rejman, zaś w imie-
niu Politechniki Rzeszowskiej jej Rektor prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Markowski.

29 kwietnia 2001 Szkole Podstawowej Nr 3 
w Łańcucie nadano imię 10 Pułku Strzelców 
Konnych, co upamiętniono tablicą umieszczoną 
na murze szkoły. Ulicami Łańcuta przemaszero-
wali żołnierze z Kompanii Honorowej 21 Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, poczty 
sztandarowe, harcerze, a także uczestnicy Mię-
dzynarodowego Rajdu Historycznych Pojazdów 
Militarnych. Na zabytkowym młynie w Albigo-
wej odsłonięto tablicę o treści: „W tym miejscu 
dnia 9 września 1939 r. po południu oddziały 10 
Brygady Kawalerii płk dypl. Stanisława Maczka 
stoczyły zaciętą bitwę z 1 Dywizją Górską Wehr-
machtu Chwała Bohaterom Września Albigowa 
29.04.2001”. W tym roku podniosłe uroczystości 
Święta Pułku miały miejsce w 80. rocznicę przy-
bycia do Łańcuta żołnierzy 10 PSK.

27 września 2001 zapoczątkowano Dni Powia-
tu Łańcuckiego, obejmujące cykl imprez kultu-
ralno-sportowo-rekreacyjnych. Dzień później 
na powiatowym stadionie „Stali” Łańcut odbyły 
się II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarni-

cze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 
Łańcuckiego, w których rywalizowało 27 dru-
żyn w dwóch grupach wiekowych. W sobotę 
29 września na trasie o długości 35 km zorgani-
zowano II Powiatowy Rajd Rowerowy, w którym 
wzięło udział trzydziestu uczestników. Wśród 
wyróżnionych na podium znalazła się Urszula 
Hanejko (1976–2018) pracownik Starostwa Po-
wiatowego w Łańcucie.

Na ścianie młyna w Albigowej odsłonięta została pamiątkowa 
tablica, 29.04.2001 r.

II Powiatowy Rajd Rowerowy, 29.09.2001 r.

Ks. abp Adam Szal wręczył Staroście Łańcuckie-
mu Adamowi Krzysztoniowi Statuetkę „Dobrego 
Pasterza” za działalność charytatywną na rzecz 
potrzebujących, 3.03.2010 r.



202

7 marca 2002 w Kosinie i Rzeszowie uroczyście 
obchodzono 82. rocznicę śmierci płk. Leopolda 
Lisa-Kuli żołnierza I Brygady dowodzonej przez 

Józefa Piłsudskiego. Otwarto szlak turystyczno-
-historyczny jego imienia z rodzinnej Kosiny 
przez Markową, Handzlówkę, Kraczkową, Cier-
pisz do Rzeszowa. Oddział PTTK w Rzeszowie 
oznakował szlak powstały z inicjatywy Zarządu 
Podkarpackiego Związku Piłsudczyków przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie. W uroczystościach udział wzięli 
m.in.: Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent RP 
na uchodźstwie (1989–1990) wraz z małżonką 
Karoliną Kaczorowską oraz Jan Józef Kasprzyk 
Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków, Wicepre-
zes Instytutu Józefa Piłsudskiego i Komendant 
Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Goście 
zwiedzili Muzeum-Zamek w Łańcucie.

16 sierpnia 2002 w Łańcucie na Placu Sokoła 
został odsłonięty Pomnik Pamięci Narodowej, 
który powstał z inicjatywy środowisk komba-
tanckich we współpracy z władzami Powiatu 
Łańcuckiego. Przewodniczący Rady Powiatu 

Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką podczas zwiedzania  
Biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie, 7.03.2002 r.

    
Odsłonięcie Pomnika Pamięci Narodowej. Na zdjęciu kombatanci Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło w Łańcucie w czasie odsłonięcia Pomnika Pamięci Narodowej, 16.08.2002 r.
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Władysław Bolesławski przewodniczył Społecz-
nemu Komitetowi Budowy. W podniosłej uro-
czystości wzięło udział wielu znamienitych gości, 
a rangę wydarzeniu nadali żołnierze z Kompanii 
Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
z Rzeszowa.

2 czerwca 2003 Starostwo Powiatowe w Łań-
cucie odwiedził Feliks Kondracki z Ozorowic 
na Dolnym Śląsku, który w ciągu stu dni od 
17 maja do 24 sierpnia 2003 r. przejechał 12 tys. 
km szlakiem powiatów i gmin. Swoim wyczynem 
chciał się zapisać na kartach księgi rekordów 
Guinnessa.

27 września 2003 podczas VI Powiatowego 
Rajdu Rowerowego wiodącego szlakiem Kracz-
kowa – Handzlówka – Husów – Markowa, liczna 
grupa uczestników w żółtych koszulkach z po-

Zawiązanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ziemi  
Łańcuckiej Świętego Michała Archanioła, 8.10.2004 r.

Komenda Powiatowa PSP w Łańcucie świętowała 
25 lipca 2004 r. przed pałacem, który został uratowany 
przez strażaków 16 października 2000 r., po tym 
jak wybuchł pożar na strychu restauracji i hotelu 
zamkowego. Skuteczna i sprawna akcja 17 jednostek 
strażackich przeszła do historii.

Edward Rejman z biało-czerwoną opaską podczas Święta Niepodle-
głości obchodzonego ostatni raz przy Pomniku Pamięci Narodowej 
na Pl. Sokoła w Łańcucie. W następnym roku, przy okazji prowadzo-
nej inwestycji, pomnik został rozebrany, 11.11.2010 r.

Wizyta Feliksa Kondrackiego w Łańcucie, 2.06.2003 r.

Liczna grupa młodych uczestników VI Powiatowego 
Rajdu Rowerowego, Kraczkowa 27.09.2003 r. 
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wiatowym herbem Świętego Michała Archanioła 
odwiedziła m.in. kościół parafialny pw. św. bpa 
Mikołaja w Kraczkowej.

8 października 2004 w Sali Balowej Muzeum-
-Zamku w Łańcucie zebrali się przedstawiciele 
ponad stu instytucji i organizacji z terenu po-
wiatu łańcuckiego, którzy zawiązali Partnerstwo 
Lokalne na rzecz Rozwoju Ziemi Łańcuckiej 
Świętego Michała Archanioła.

15 grudnia 2004 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie przedstawiciele organizacji kom-
batanckich działających na terenie Powiatu 
Łańcuckiego powołali Powiatową Radę Komba-
tancką, której przewodniczącym został Edward 
Rejman, reprezentujący Związek Więźniów Po-
litycznych Okresu Stalinowskiego Koło „Orląt” 
w Łańcucie. Został też przedstawicielem Powiatu 
Łańcuckiego w Wojewódzkiej Radzie Komba-
tanckiej przy Wojewodzie Podkarpackim.

2 kwietnia 2005 w Watykanie zmarł Papież  
Polak Jan Paweł II. W związku z tym samorzą-
dowcy, duchowni oraz komendanci powiatowi 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej wydali Apel 
do wszystkich mieszkańców powiatu łańcuckie-
go o solidarne włączenie się w pożegnanie Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W dniach 3–8 kwietnia 
ogłoszono żałobę narodową. Niezwykłym świa-
dectwem i pamiątką przeżyć tamtych dni są 

Księgi Kondolencyjne Poświęcone Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II, w których zostały zebrane 
wpisy mieszkańców wszystkich miejscowości 
Ziemi Łańcuckiej. W zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Łańcucie wyjeździe na 
uroczystości pogrzebowe Papieża Polaka w Wa-
tykanie wzięło udział ponad stu mieszkańców 
naszego powiatu. 

4 sierpnia 2005 po pięciu dniach rekolekcji 
na dwóch kółkach kilkudziesięciu pielgrzymów 
biorących udział w IV Powiatowej Pielgrzymce 
Rowerowej z Łańcuta na Jasną Górę, w żółtych 
koszulkach z herbem powiatu Św. Michałem 
Archaniołem, szczęśliwie dojechało do celu.

12 października 2005 na Rynku Łańcuta ubie-
gający się o urząd Prezydenta RP Lech Kaczyń-

Upamiętnienie Papieża Polaka, 2.04.2005 r. 

Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę, 4.08.2005 r.

Lech Kaczyński z wizytą w Łańcucie, 12.10.2005 r.

Nadanie Zespołowi Szkół w Markowej imienia 
Rodziny Ulmów, 27.03.2006 r.
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ski i jego małżonka spotkali się z liczną grupą 
mieszkańców powiatu. Spotkanie, wcześniej nie-
planowane, było wyróżnieniem dla mieszkańców 
powiatu za to, że w I turze wyborów prezydenc-
kich Lech Kaczyński uzyskał tutaj rekordowe 
poparcie, blisko 61 proc. Był to najwyższy wynik 
spośród wszystkich powiatów w Polsce. Relacje 
ze spotkania na łańcuckim Rynku były w następ-
nym dniu we wszystkich ogólnopolskich i lokal-
nych dziennikach oraz stacjach telewizyjnych. 
Wizyta ta odbiła się szerokim echem w kraju 
i za granicą. Efekt promujący Powiat Łańcucki 
był tym większy, że na najbliższe pięć lat Lech 
Kaczyński został Prezydentem RP. Ponownie 
przybył do Łańcuta 27 października 2006 r., by 
podpisać „Deklarację Łańcucką”, której celem 
było utworzenie ważnego szlaku komunikacyj-

nego wzdłuż wschodniej granicy Unii Europej-
skiej pod nazwą Via Carpatia.

28 marca 2006 Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski 
i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz 
Kurtyka podpisali deklarację „Świadkowie hi-
storii”, w wyniku której został opracowany mi-
nisterialny program utrwalania i prezentacji 
relacji świadków historii Polski XX wieku. Dzień 
wcześniej Zespołowi Szkół w Markowej nadano 
imię Rodziny Ulmów i ufundowano sztandar, 

który poświęcił ks. abp Józef Michalik Metro-
polita Przemyski.

2 kwietnia 2006 w Sali Balowej Muzeum-Zam-
ku w Łańcucie, w pierwszą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, Chór i Orkiestra „Nicolaus” z Kracz-
kowej pod batutą Zdzisława Magonia wykonały 
pierwszy koncert z cyklu „W hołdzie Papieżowi 
Polakowi”. Zainteresowanie koncertem było tak 
duże, że został powtórzony. W czasie koncertu 
można było zwiedzić wystawę pamiątek zwią-
zanych z osobą Jana Pawła II. Starostwo Powia-

Nadanie Zespołowi Szkół w Markowej imienia 
Rodziny Ulmów, 27.03.2006 r.

Podpisanie Deklaracji „Świadkowie historii”, 28.03.2006 r.

Chór i Orkiestra „Nicolaus” z Kraczkowej pod batutą Zdzisława 
Magonia koncertowała w lubaczowskiej konkatedrze, 6.11.2019 r.
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towe w Łańcucie włączyło się w akcję zbierania 
od mieszkańców powiatu pamiątek i fotografii 
dokumentujących spotkania z Ojcem Świętym.

2 października 2006 Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ogłosiło wyniki 
konkursu „Przyjazny Urząd Administracji Sa-
morządowej 2006”. Powiat Łańcucki zajął II miej-
sce w swojej kategorii. Rok wcześniej Starostwo 
Powiatowe w Łańcucie, jako jeden z pierwszych 
urzędów, wprowadziło elektroniczny system 

obiegu dokumentów, który umożliwia sprawne 
zarządzanie dokumentami wpływającymi do 
urzędu a w systemie zapamiętywana jest droga 
wszystkich dokumentów i informacji napływa-
jących do Starostwa.

15 grudnia 2006 w Albigowej otwarto Ośrodek 
Naukowo-Dydaktyczny i Centrum Biotechno-
logiczne Politechniki Rzeszowskiej. Powiat Łań-
cucki nieodpłatnie przekazał nieruchomości po 
Zasadniczej Szkole Ogrodniczej na potrzeby 

„Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej 2006”, 2.10.2006 r.

   
Otwarcie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego i Centrum Biotechnologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej, 15.12.2006 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Łańcuta. 
Z lewej Edward Szpytma z Markowej, absolwent 
I LO w Łańcucie, który dla biblioteki swojej dawnej 
szkoły przekazał później swój bogaty księgozbiór, 
11.07.2007 r.
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Otwarcie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego i Centrum Biotechnologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej, 15.12.2006 r.

publicznej uczelni wyższej. W uroczystości wzięli 
udział: starosta Adam Krzysztoń, radni powiato-
wi, prof. Andrzej Sobkowiak Rektor Politechniki, 
prof. Tadeusz Markowski jego poprzednik oraz 
prof. Elżbieta Wałajtis-Rode kierownik albigow-
skiego ośrodka.

11 stycznia 2007 do Krakowa na spotkanie 
z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Łańcuta 
pojechali przedstawiciele powiatu wicestarosta 
Józef Rzepka i sekretarz Robert Kochman oraz 
inicjator spotkania Jan Kubicki. Stowarzyszenie 
wspiera studiującą w Krakowie młodzież pocho-
dzącą z terenu powiatu. 

26 stycznia 2007 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie gościła Minister Rozwoju Regional-
nego Grażyna Gęsicka, która przedstawiała „Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej”.

23 kwietnia 2007 Warszawa-Żoliborz przy gro-
bie ks. Jerzego w dniu jego imienin jego matka 

Marianna Popiełuszko modli się wraz z delegacją 
Powiatu Łańcuckiego.

20 maja 2007 Starosta Adam Krzysztoń oraz 
Jan Marczak, przedstawiciel Kościelnej Służby 
Porządkowej z Warszawy, odsłonili krzyż i tablicę 
na murze łańcuckiej fary. Na krzyżu umieszczo-
ne zostały dwa mniejsze krzyże i pionowy napis 

„Zło dobrem zwyciężaj”. Najmniejszy z krzyży, 
o długości 12 cm, został wykonany z drewna 

z katafalku, na którym spoczywała trumna ka-
pelana „Solidarności”. Krzyż z Warszawy do 
Łańcuta sprowadzili pielgrzymi, którzy na czele 
z ks. Czesławem Banaszkiewiczem, przyjacielem 

Odsłonięcie krzyża i tablicy na murze łańcuckie-
go kościoła farnego, 20.05.2007 r.

Grażyna Gęsicka gościła w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie, 26.01.2007 r.

Marianna Popiełuszko wraz z delegacją Powiatu Łańcuckiego 
przy grobie swego syna Jerzego. Na zdjęciu pochodzący z Łańcuta 
ks. Marian Bocho proboszcz kolegiaty w Jarosławiu, ks. Władysław 
Kenar proboszcz łańcuckiej fary i ks. Stanisław Małkowski (z pra-
wej), 23.04.2007 r.
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ks. Jerzego, przyjechali do Leżajska. Następnie 
ruszyli w trzydniową pieszą pielgrzymkę do Łań-
cuta. Tym samym Łańcut stał się trzydziestym 
piątym miejscem w Europie, w którym uczczono 
w ten sposób pamięć ks. Jerzego Popiełuszki.

27 kwietnia 2008 w Łańcucie na Placu Sokoła 
w ramach corocznych obchodów Święta 10 Puł-
ku Strzelców Konnych z Łańcuta, która to jed-
nostka 9 września 1939 r. broniła Łańcuta wraz 
z 10 Brygadą Zmotoryzowaną dowodzoną przez 
płk. Stanisława Maczka, późniejszego genera-
ła 1 Dywizji Pancernej walczącej na zachodzie 

Europy. Hołd bohaterskim żołnierzom składa 
delegacja samorządu powiatowego w składzie 
starosta Adam Krzysztoń, radny Ryszard Kucha 
i sekretarz Robert Kochman.

3 maja 2008 w Łańcucie na Placu Sobieskiego 
w ramach corocznych obchodów Narodowego 
Święta Trzeciego Maja został poświęcony i od-
słonięty pomnik łańcuckich burmistrzów, braci 
Jana i Stanisława Cetnarskich, którzy wybudowa-
li wiele obiektów na przełomie XIX i XX wieku. 
Upamiętnienie powstało z inicjatywy Kazimierza 
Kuźniara Prezesa Kongregacji Przedsiębiorców 
Ziemi Łańcuckiej, które zostało wsparte przez 
samorząd miasta i powiatu. Pomnik Braci Cet-
narskich zaprojektował arch. Wrzesław Żurawski, 
a rzeźbę wykonał Grzegorz Sacała z Rogóżna. 
Uroczystość uświetniło widowisko „Zaślubiny 
Króla Władysława Jagiełły z Elżbietą Pilecką 
córką właściciela Łańcuta”.

11 maja 2008 na placu przy kościele farnym 
w Łańcucie, po trzech latach od śmierci Wielkie-
go Papieża Polaka, Rada Powiatu Łańcuckiego 
ufundowała Tablicę Papieską o treści: „Pozo-
stańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni 
w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą 
swoją pracę. Kard. KAROLOWI WOJTYLE 
OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II na 
pamiątkę pobytu 31 sierpnia 1975 roku na Ziemi Święto Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta, 27.04.2008 r.

Widowisko „Zaślubiny Króla Władysława Jagieł-
ły z Elżbietą Pilecką córką właściciela Łańcuta”, 
3.05.2008 r.

Ławeczka braci Cetnarskich, 3.05.2008 r.

Odsłonięcie Tablicy Papieskiej, 11.05.2008 r.
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Łańcuckiej wdzięczni mieszkańcy wraz z Radą 
Powiatu Łańcuckiego Łańcut, 11 maja 2008 roku”. 
Kilka tygodni po śmierci Jana Pawła II w dniu 
29 kwietnia 2005 r. Rada Powiatu Łańcuckiego 
podjęła Uchwałę Nr XXIX/227/05 w sprawie 
ufundowania tablicy pamiątkowej w podzięce 
za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II na 
zewnątrz kościoła pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Łańcucie. Kard. Karol Wojtyła 
był w Łańcucie i modlił się w kościele para-
fialnym na trzy lata przed wyborem na Stolicę 
Piotrową, o czym poinformował ks. proboszcz 
Władysław Kenar.

21 lipca 2008 w Łańcucie Powiatowy In-
spektorat Weterynarii otworzył swoją siedzibę 
w budynku przy ul. Cetnarskiego 31. Rada Po-
wiatu Łańcuckiego 10 czerwca 2003 r. wyra-
ziła stanowisko o celowości podjęcia działań 
zmierzających do utworzenia PIW w Łańcucie, 
gdyż była to ostatnia inspekcja z powiatowej 
administracji zespolonej obsługiwana przez wła-
ściwą jednostkę w Rzeszowie. Zarząd Powiatu 
Łańcuckiego wystarał się, by przed 1 maja 2004 r., 
to jest od początku roku został utworzony In-
spektorat w Łańcucie. Pierwszym Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii został 15 stycznia 2004 r. 
lek. wet. Leszek Bar, dla którego przeznaczono 
początkowo pomieszczenia na terenie byłych ko-
szar w budynku przy ul. Piłsudskiego 70/5. Rada 
Powiatu Łańcuckiego 30 marca 2006 r. podjęła 
uchwałę o darowiźnie na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości w centrum Łańcuta. Udało się 
pozyskać z budżetu państwa 800 000 zł i został 
przeprowadzony kapitalny remont z moderni-
zacją zabytkowej kamieniczki dla potrzeb PIW.

18 września 2008 na drogach Powiatu 
Łańcuckiego rywalizowali ze sobą uczestnicy 
wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w trakcie 
piątego etapu (z Nałęczowa do Rzeszowa). „Łań-
cucki” fragment trasy wiódł drogą wojewódzką 
nr 877 przez Żołynię, Rakszawę i ulicami Pod-
zwierzyniec, Sikorskiego, Kościuszki, Rynek, 

Odsłonięcie Tablicy Papieskiej, 11.05.2008 r.

     
Otwarcie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie, 21.07.2008 r.
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Królowej Elżbiety i Piłsudskiego w Łańcucie. 
Następnie kolarze wyruszyli drogą krajową do 
Rzeszowa. Z tej okazji, z inicjatywy Urzędu Miej-
skiego, odbyły się imprezy kulturalno-sporto-
we. W następnym roku przez teren Powiatu 
Łańcuckiego w dniu 5 sierpnia ponownie prze-
biegał fragment jednego z etapów.

28 września 2008 w Łańcucie wystąpił zespół 
„Pectus” na pikniku w ramach Dni Powiatu Łań-
cuckiego.

22 listopada 2008 we Lwowie delegacja Powia-
tu Łańcuckiego w składzie Kazimierz Gołojuch 

Poseł na Sejm RP, Adam Krzysztoń Starosta 
Łańcucki i Tadeusz Gwizdak Członek Zarządu 
Powiatu Łańcuckiego wzięli udział w ingresie 
do katedry lwowskiej ks. abp. Mieczysława Mo-
krzyckiego. 

17 grudnia 2008 w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie zostały wręczone 
odznaczenia państwowe przyznane przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego radnym powia-

Wyścig Tour de Pologne, 18.09.2008 r.

Zespół „Pectus” w Łańcucie, 28.09.2008 r.

Pamiątkowe zdjęcie z abp. Mieczysławem  
Mokrzyckim, 22.11.2008 r. Fot. B. Kochman

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych radnych i pra-
cowników Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Od 
lewej: Jan Kilian, Edward Krauz, Michał Puchała 
(1951–2015), Maria Kunysz, Robert Kochman, 
Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, 
Józef Rzepka, Robert Szura, N.N., Wojciech Borcz, 
Ryszard Kucha, 17.12.2008 r.
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towym i pracownikom Starostwa Powiatowego 
w Łańcucie.

24 czerwca 2009 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie gościła delegacja z Izraela – Abra-
ham Segal (ur. 30.05.1930 w Łańcucie, zm. 
26.04.2019) z rodziną. Delegacji towarzyszy-
li: Michał Skrobacz, Mateusz Szpytma z IPN 
i Zbigniew Łoza Wójt Gminy Łańcut. Segal jest 
jednym z ocalonych w czasie II wojny światowej, 
a swoje życie zawdzięcza polskim rodzinom, 
mieszkańcom Powiatu Łańcuckiego. W 1943 
roku, podczas likwidacji przez Niemców gett 
żydowskich na Kresach Wschodnich, roz-
strzelani zostali rodzice Abrahama i jego brat 
Michał. Kilkuletni Abraham stracił wówczas 
całą najbliższą rodzinę. Ocalał i przeżył wojnę 
dzięki pomocy rodzin z Podkarpacia. Najpierw 
ukrywał się w Krzemienicy u Antoniego i Anny 
Skrobaczów, przyjaciół swoich dziadków, którzy 
nauczyli żydowskie dziecko, jak zachowywać 
się, aby nie ujawnić swojego pochodzenia. Nie 
mogąc go dalej ukrywać, Skrobaczowie zalecili 
szukanie pracy w sąsiedniej Markowej. Tam 
został zatrudniony przez Jana i Helenę Cwyna-
rów, którzy wraz z córkami Czesławą i Marią 
prowadzili gospodarstwo rolne. W czasie pobytu 
u Cwynarów znany był jako Romek Kaliszewski. 
Mimo iż Niemcy 24 marca 1944 r. w Markowej 
za ukrywanie Żydów zamordowali całą rodzinę 
Ulmów, Cwynarowie, choć groziła im śmierć, 

nadal ukrywali żydowskiego chłopca, którego 
bardzo polubili, a nawet zamierzali adoptować. 
Segal był jednym z 21 Żydów uratowanych przez 
mieszkańców Markowej. Przez wiele lat był bar-
dzo zaangażowany w rozpowszechnianie infor-
macji o udziale Polaków w ratowaniu Żydów 
podczas II wojny światowej.

20 lipca 2009 w Markowej, przed pomnikiem 
upamiętniającym Rodzinę Ulmów, zapalił świe-
cę pielgrzym pokoju – Thomas Joachim Uhlig. 
Wyruszył piechotą 30 maja 2009 r. spod Kościoła 
Pokoju w rodzinnym Poczdamie pod Berlinem. 
W drodze do Jerozolimy gościł na Ziemi Łań-
cuckiej 20 i 21 lipca. Powiedział: „Sam wzrasta-
łem w cieniu muru berlińskiego i towarzyszy mi 
przekonanie, że świat widział już wiele murów. 
Pragnę ofiarować to pielgrzymowanie za pokój 
w Ziemi Świętej i za życie w godności”.

25 września 2009 Dni Powiatu Łańcuckiego 
przekroczyły granice państw. W Teatrze Opery 
i Baletu we Lwowie zorganizowano konferencję 
edukacyjno-formacyjną dla Polaków i Ukraiń-
ców „Bóg – Człowiek – Ojczyzna w nauczaniu 
Jana Pawła II”. Na pamiątkę spotkania staro-
sta przekazał statuetkę św. Michała Archanioła, 

Thomas Joachim Uhlig przed pomnikiem Rodziny Ulmów  
w Markowej, 20.07.2009 r.

Delegacja z Izraela w Łańcucie, 24.06.2009 r.
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a ks. abp Mieczysław Mokrzycki medal papieski 
dla społeczności II LO w Łańcucie.

29 września 2009 w Sali Balowej Muzeum-Zam-
ku w Łańcucie z okazji jubileuszu dziesięciolecia 
samorządu powiatowego, podczas uroczystej 
sesji Rady Powiatu Łańcuckiego, dwudziestu 
radnym I i II kadencji zostały wręczone medale 

„Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”, przyznane 

przez Zarząd Powiatu. Medalem wyróżniono 
również 17 innych zasłużonych osób. Historyk 
Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Wojciech 
Blajer wygłosił wykład „Średniowieczne osadnic-
two na terenie dzisiejszego powiatu łańcuckiego”. 
Bogaty program Dni Powiatu Łańcuckiego obej-
mował wiele wydarzeń kulturalno-sportowych. 

Medal papieski przekazuje abp Mieczysław  
Mokrzycki, 25.09.2009 r.

Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
29.12.2009 r.

Dni Powiatu Łańcuckiego. Na zdjęciu uczestnicy konferencji 
(od lewej) proboszcz parafii katedralnej we Lwowie ks. Jan Nikiel, 
konsul RP we Lwowie Damian Ciarciński, prof. Łukasz Węsierski 
z Politechniki Rzeszowskiej, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, 
poseł Jan Bury, ks. Mieczysław Bizior proboszcz parafii w Kraczko-
wej, sekretarz powiatu Robert Kochman, poseł Kazimierz Goło-
juch, ks. Władysław Kenar proboszcz parafii farnej w Łańcucie, 
25.09.2009 r.

Uroczysta przysięga uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 2 
im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, 29.09.2009 r.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie 
oraz z lokalnych OSP śpieszyli z pomocą do pod-
topionych w maju 2010 r. mieszkańców Powiatu 
Łańcuckiego.
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Na Rynku Łańcuta uroczystą przysięgę złożyli 
uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.

29 grudnia 2009 Adam Krzysztoń Starosta 
Łańcucki otrzymał odznaczenie Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przy-
znane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

maj 2010 teren Powiatu Łańcuckiego został do-
tknięty powodzią. Zalanych bądź podtopionych 

zostało ponad 300 budynków. Zalanych zostało 
ponad 3 tys. ha użytków rolnych i terenów zie-
lonych. Znaczne straty poniosła infrastruktura 
powiatowa i gminna. Uszkodzone zostały drogi, 
mosty, przepusty, a także linie wodociągowe 
i kanalizacyjne. Straty szacowano na przeszło 
11 mln zł. Strażacy KP PSP w Łańcucie oraz 
z drużyn OSP dzielnie nieśli pomoc nie tylko 
mieszkańcom powiatu.

11 września 2010 w Teatrze Pałacowym Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie z inicjatywy Rosy hr. 
Larco de la Fuente Potockiej małżonki Stanisława 
hr. Potockiego została wystawiona sztuka „Para-
dy” w reżyserii Anety Adamskiej. W spektaklu 
i uroczystościach im towarzyszących wzięło 
udział wielu dyplomatów i arystokracji z różnych 
krajów i kontynentów. Oglądali egzemplarz „Pa-
rad” Jana Potockiego wmurowany w ścianę te-
atru na pamiątkę łańcuckiej prapremiery tego 
dzieła w 1792 roku.

26 września 2010 na boiskach Zespołu Szkół 
Technicznych w Łańcucie w ramach Dni Powia-
tu Łańcuckiego zorganizowano piknik. W XX 
edycji Powiatowego Rajdu Rowerowego wzięło 
udział 112 rowerzystów. 

Sztuka „Parady” wystawiona w Teatrze Pałacowym 
Muzeum-Zamku w Łańcucie, 11.09.2010 r. Rosa hr. Larco de la Fuente Potocka stoi przy swoim małżonku Stani-

sławie hr. Potockim podczas spotkania z dyplomatami i arystokracją, 
11.09.2010 r.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie 
oraz z lokalnych OSP śpieszyli z pomocą do pod-
topionych w maju 2010 r. mieszkańców Powiatu 
Łańcuckiego.
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22 października 2010 podczas spotkania w Łań-
cucie doszło do rozszerzenia międzynarodowe-
go projektu Via Carpatia. Do dotychczasowych 
uczestników: Litwy, Polski, Słowacji i Węgier, 
dołączyły wówczas Rumunia, Bułgaria i Grecja.

4 grudnia 2010 w Łańcucie w sali zabaw „Jaś 
i Małgosia” św. Mikołaj spotkał się ze wszystkimi 
grzecznymi dziećmi pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łańcucie i wręczył świąteczne 
paczki.

25 lutego 2011 w Łańcucie Towarzystwo św. 
Brata Alberta otrzymało wsparcie od darczyńców 
ze Szwecji za pośrednictwem Mieczysława Nycza, 
który wysłał do Polski w sumie 120 TIR-ów z po-
mocą humanitarną dla szpitali, DPS-ów, szkół, 
osób niepełnosprawnych oraz organizacji poza-
rządowych zajmujących się pomocą społeczną.

30 kwietnia 2011 został wyniesiony na ołta-
rze Sługa Boży Jan Paweł II. Ziemia Łańcucka 
również włączyła się w uczczenie tego faktu. Trzy 
dni przed beatyfikacją Papieża Polaka, proboszcz 
z Kraczkowej ks. Mieczysław Bizior przywiózł do 
Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 
pamiątki związane bezpośrednio z Janem Paw-

Na uroczystej sesji w Sali Balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie 
wręczono podziękowania dla samorządowców wspierających 
Państwową Straż Pożarną i OSP. Od prawej: Stanisław Gwizdak 
Burmistrz Miasta Łańcuta, Franciszek Masłoń Wójt Gminy Bia-
łobrzegi, Zbigniew Kuźniar Wójt Gminy Markowa, Zbigniew Łoza 
Wójt Gminy Łańcut, Maria Kula Wójt Gminy Rakszawa, Stanisław 
Panek Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, st. bryg. Roman 
Poterek Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie, Adam Krzysztoń 
Starosta Łańcucki, 26.09.2010 r.

Piknik na boiskach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, 
26.09.2010 r.

Dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łańcucie na spotka-
niu ze Św. Mikołajem, 4.12.2010 r.

Zarząd Koła TPBA w Łańcucie. Od prawej: ks. 
Władysław Kenar Proboszcz parafii farnej w Łań-
cucie, Barbara Salicka Prezes Koła, Mieczysław 
Nycz, Józefa Kogut Wiceprezes Zarządu TPBA 
i Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego, 
25.02.2011 r.

Delegacja z Powiatu Łańcuckiego, która uczestni-
czyła w beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie, 
30.04.2011 r.

X Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na 
Jasną Górę, 2011 r.
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łem II. Wystawę w bibliotece otworzyli wspólnie: 
ks. Mieczysław Bizior, starosta Adam Krzysztoń 
i dyrektor szkoły Małgorzata Kupis. Na wystawie 
można było zobaczyć m.in. papieską sutannę, 
pas i ornat oraz inne pamiątki związane z Ojcem 
Świętym. Sześć lat wcześniej, gdy II LO w MDK 
organizowało wystawę po raz pierwszy z okazji 
konkursu „Testament Jana Pawła II”, ekspono-
wany był również papieski krzyż z Wielkiego 
Piątku (obecnie w kościele w Kraczkowej).

31 lipca–4 sierpnia 2011 jubileuszowa X Po-
wiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Ja-

sną Górę. Patronat nad wydarzeniem tradycyjnie 
objął starosta Adam Krzysztoń. W pielgrzymce 
wzięło udział 102 uczestników, najstarszy miał 73 
lata, a najmłodszy 10 lat. Uczestnicy podzieleni 
byli na pięć mniejszych grup, z których jedną 
prowadził Edward Krauz Naczelnik Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa w Starostwie, współ-
organizator pielgrzymek. W ciągu pięciu dni 
pątnicy pokonali dystans 368 km.

22 grudnia 2011 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie gościli jak co roku harcerze z Komen-
dy Hufca ZHP, którzy wręczyli staroście Ada-
mowi Krzysztoniowi „Światełko Betlejemskie”.

„Światełko Betlejemskie”, 22.12.2011 r.

„Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczeni zostali rodzice, 
których czterech lub trzech synów wzorowo odbyło służbę wojskową. 
Na zdjęciu Wójt Gminy Żołynia Andrzej Benedyk z wyróżnionymi 
matkami z terenu gminy, 23.01.2012 r.

Delegacja z Powiatu Łańcuckiego, która uczestni-
czyła w beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie, 
30.04.2011 r.

X Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na 
Jasną Górę, 2011 r.
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23 stycznia 2012 w Bursie Szkolnej w Łańcucie 
złotym i srebrnymi medalami „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” odznaczeni zostali rodzice, 
których czterech lub trzech synów wzorowo od-
było służbę wojskową. Medale wręczył Szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie 
płk dypl. Zbigniew Winiarski, towarzyszyli mu: 
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Rzeszowie mjr Marcin Żal, Starosta Łańcucki 
Adam Krzysztoń, Burmistrz Łańcuta i wójtowie 
wszystkich gmin Powiatu Łańcuckiego.

26–28 października 2012 minęło sto lat od 
zawiązania pierwszej drużyny harcerskiej w łań-
cuckim gimnazjum. Patronat honorowy nad 
jubileuszem 100-lecia harcerstwa na Ziemi 
Łańcuckiej, zorganizowanym przez Komen-
dę Hufca ZHP w Łańcucie przy udziale Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Ks. J. Twardowskiego, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie oraz 
I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewi-
cza, objęli: Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, 
Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Pa-
nek, Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak oraz 
Przewodniczący Rady Miasta Jacek Bartman. 
Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę „100 
lat łańcuckiego harcerstwa” i odsłonięto tabli-
cę pamiątkową w I LO. W uroczystości wzięli 

udział posłowie Kazimierz Ziobro i Kazimierz 
Gołojuch, wicewojewoda podkarpacki Alicja 
Wosik, przedstawiciele władz miasta i powiatu 
oraz okolicznych gmin.

11 listopada 2012 w Łańcucie w Narodowe 
Święto Niepodległości na murze kościoła far-
nego, w obecności licznie zgromadzonych 
mieszkańców Powiatu Łańcuckiego, odsłonię-
to Tablicę Smoleńską. W uroczystości wzięli 
udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych, poczty sztandarowe. Szcze-
gólnymi gośćmi były wdowy Joanna Krasow-
ska-Deptuła i Alicja Zając. Ich mężowie, którzy 
zmierzali na uroczystości upamiętniające zamor-
dowanych w Katyniu polskich oficerów, zginęli 
w katastrofie rządowego samolotu Tu-154M 
10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.

6 marca 2013 Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek 
Posła Kazimierza Gołojucha przyznał Włady-
sławie Prucnal odznakę honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Artystkę doceniono za 
całokształt pracy twórczej. Odznakę wręczyli 
w dniu 23 marca Kazimierz Gołojuch Poseł na 
Sejm RP i Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki 
podczas uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia 
aktywności artystycznej Władysławy Prucnal. 
Jednocześnie odbyła się promocja książki o me-
dyńskich tradycjach garncarskich.

Poczet sztandarowy Komendy Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP przy tablicy upamiętniają-
cej 100-lecie harcerstwa na Ziemi Łańcuckiej. I LO w Łańcucie, 
11.11.2019 r.

Odsłonięcie Tablicy Smoleńskiej, 11.11.2012 r.

Po przejściu trąby powietrznej strażacy z Komendy 
Powiatowej PSP w Łańcucie zabezpieczają uszko-
dzony dach na budynku w Kraczkowej, 14.08.2014 r.
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Władysława Prucnal w swojej domowej galerii, 
6.03.2013 r.

14 sierpnia 2014 teren Powiatu Łańcuckiego 
zaskoczyła potężna nocna nawałnica. Naj-
większe szkody ponieśli mieszkańcy Kraczko-
wej, Krzemienicy i samego Łańcuta. Wichura 
w różnym stopniu uszkodziła 170 budynków. 
Przy usuwaniu skutków zawieruchy pracowało 
91 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i OSP, 
w sumie około 450 osób. Należało zabezpieczyć 
uszkodzone budynki i udrożnić drogi dojazdowe. 
Trzy miesiące później, w listopadzie, Starostwo 
Powiatowe w Łańcucie uruchomiło „System 
monitoringu i ostrzegania powodziowego na 
rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe 
dla powiatu łańcuckiego”. System dofinansował 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie.

11 października 2014 w Łańcucie w kościele 
farnym odbyła się uroczystość żałobna po śmier-
ci Stanisława hr. Potockiego (1932–2014), syna 
ambasadora RP w Ankarze i Waszyngtonie Jerze-
go Potockiego, bratanka czwartego łańcuckiego 
ordynata Alfreda III. Zmarły na stałe mieszkał 
w stolicy Peru, Limie. Od 19 kwietnia 1997 r., od 
ślubu z Rosą z hr. Larco de la Fuente w Kaplicy 
Zamkowej dawnej rodowej siedziby Potockich 
w Łańcucie, często odwiedzał Ziemię Łańcucką. 
Był honorowym obywatelem miasta Łańcuta. 
Spoczął w krypcie rodzinnej pod prezbiterium 
łańcuckiej fary.

15 stycznia 2015 w Starostwie Powiatowym 
w Łańcucie kandydujący na urząd Prezydenta 
RP Andrzej Duda Poseł do Parlamentu Europej-
skiego spotkał się z samorządowcami. Starosta 
Adam Krzysztoń wraz z Zarządem Powiatu Łań-
cuckiego przekazał gościowi drewnianą statuetkę 
Świętego Michała Archanioła wyrzeźbioną przez 
Jana Grabarza z Pogwizdowa.

19 listopada 2015 w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie Wojewoda Podkar-
packi Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła 
Staroście Łańcuckiemu Adamowi Krzysztoniowi 

Kandydujący na urząd Prezydenta RP Andrzej Duda Poseł do Par-
lamentu Europejskiego spotkał się z samorządowcami w Starostwie 
Powiatowym w Łańcucie, 15.01.2015 r.

Po przejściu trąby powietrznej strażacy z Komendy 
Powiatowej PSP w Łańcucie zabezpieczają uszko-
dzony dach na budynku w Kraczkowej, 14.08.2014 r.
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Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego. 

15 stycznia 2016 w Łańcucie uroczyście otwar-
to nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji 
przy ul. Traugutta 13A. Działki pod budowę ko-
mendy przekazały samorządy Powiatu Łańcuc-
kiego i Miasta Łańcuta, wsparcia finansowego 
udzielały wszystkie samorządy. W uroczystości 
otwarcia wzięli udział m.in.: nadinsp. Cezary Po-
pławski Zastępca Komendanta Głównego Policji, 
insp. Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki 
Policji w Rzeszowie, nadkom. Andrzej Żygadło 
Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, Ewa 
Leniart Wojewoda Podkarpacki, Lucjan Kuźniar 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki i Stanisław 
Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta.

17 marca 2016 w Sali Balowej Muzeum-Zamku 
w Łańcucie Prezydent RP Andrzej Duda odzna-
czył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski Eugeniusza Szylara z Markowej, który 
wraz z rodziną przyjął do swojego domu rodzinę 
Weltzów – Miriam z dziećmi Mońkiem, Abraha-
mem, Reśką oraz Arona z żoną Shirley i synem 
Leonem. Pośmiertnie odznaczenie otrzymali też 
członkowie jego rodziny Zofia Broda, Helena 
Kielar, Antoni i Dorota Szylarowie. W tym dniu 

Prezydent uhonorował wielu Polaków ratujących 
Żydów w czasie II wojny światowej.

17 marca 2016 w Markowej Prezydent RP 
Andrzej Duda otworzył Muzeum Polaków Ra-
tujących Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów, które zostało uznane za 
najważniejsze wydarzenie 2016 roku i jedno 
z ważniejszych wydarzeń minionego dwudzie-
stolecia na Ziemi Łańcuckiej. Już w ciągu pierw-
szego roku funkcjonowania Muzeum odwiedziło 
przeszło 45 tys. osób, w tym wielu gości z Izraela, 
ze Stanów Zjednoczonych z Ameryki Północ-

Otwarcie nowej Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, 
15.01.2016 r.

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 17 marca 2016 r. 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
Eugeniusza Szylara z Markowej, który podczas II woj-
ny światowej wraz ze swoją rodziną udzielił schronie-
nia dla kilku osób narodowości żydowskiej.

Pamiątkowe zdjęcie radnych Rady Gminy Łań-
cut i Rady Powiatu Łańcuckiego przed Muzeum 
w Markowej, 20.04.2016 r.

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji na-
dano sztandar dla jednostki KP Policji w Łańcucie, 
20.07.2016 r.
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nej i z Niemiec. W opinii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przekaz dotyczący otwarcia pla-
cówki stanowił największą akcję promocyjno-

-informacyjną polskiej dyplomacji po 1989 r. 

20 kwietnia 2016 w Markowej przed wejściem 
do muzeum radni Rady Gminy Łańcut i Rady 
Powiatu Łańcuckiego na wspólnym zdjęciu pod-
czas zaplanowanego zwiedzania nowej placówki 
kultury, podczas wyjazdowej sesji.

20 lipca 2016 w Łańcucie przed Zamkiem pod-
czas wojewódzkich obchodów Święta Policji 
Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przekazał na 
ręce nadinsp. Dr. Jarosława Szymczyka Komen-
danta Głównego Policji ufundowany przez samo-
rządowców sztandar dla Komendy Powiatowej 
Policji w Łańcucie. Na jednym płacie sztandaru 
znajduje się Św. Michał Archanioł z herbem 
Powiatu Łańcuckiego, a na drugim, wokół go-
dła państwowego, dewiza BÓG HONOR OJ-
CZYZNA. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu 
starosta A. Krzysztoń, ta dewiza związana jest 
ze służbami mundurowymi od 1943 r., kiedy de-
kretem Prezydenta RP została wprowadzona na 
sztandary Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Z tym hasłem na ustach walczono o niepod-
ległość. W czasie pokoju wspomniane słowa 
towarzyszą tym, którzy stają na straży ładu i po-
rządku publicznego. Nowelizacja rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu 
nadawania sztandaru jednostkom organizacyj-
nym Policji umożliwiło łańcuckiej Policji jako 
pierwszej w Polsce otrzymać sztandar według 
nowego wzoru.

20–25 lipca 2016 w Łańcucie gościła 40-oso-
bowa grupa pielgrzymów z Gabonu w Afryce, 
którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży 
i spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Mogli oni 

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji na-
dano sztandar dla jednostki KP Policji w Łańcucie, 
20.07.2016 r.

Na jednym płacie sztandaru znajduje się Św. Michał Archanioł 
z herbem Powiatu Łańcuckiego, a na drugim, wokół godła państwo-
wego, dewiza BÓG HONOR OJCZYZNA.
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wspólnie się modlić w kościele farnym w Łań-
cucie, zwiedzić muzea, poznać polską kulturę 
i doznać wielu wspaniałych wzruszeń, jak te 
podczas pikniku integracyjnego osób niepeł-
nosprawnych na boiskach ZST.

14–15 października 2016 w Sali Balowej Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie miał miejsce szczyt 
przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz 
jego odpowiedników z Czech – Miloš Zeman, 
Słowacji – Andrej Kiska i Węgier – János Áder. 
Prezydenci odwiedzili również Muzeum w Mar-
kowej. Ich przewodnikiem po ekspozycji był dr 
Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN, a wcześniej 
organizator i pierwszy kierownik markowskiej 
placówki. 

16 lipca 2016 roku w Powiecie Łańcuckim od-
dany został do użytku ostatni odcinek autostra-
dy A4, który połączył węzły Rzeszów-Wschód 
i Jarosław-Zachód.

7 listopada 2016 w Sali Balowej Muzeum-
-Zamku w Łańcucie Beata Szydło Prezes Rady 
Ministrów podpisała porozumienie z przedsta-
wicielami państw zainteresowanych powstanie 
międzynarodowej drogi Via Carpatia.

3 grudnia 2017 w Łańcucie zainaugurowano 
w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Odsłonięto wówczas popier-
sie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz tablicę 
pamiątkową, umieszczone na ścianie budynku 
dawnego Kasyna Urzędniczego.

Podpisanie porozumienia w sprawie powstania 
międzynarodowej drogi Via Carpatia, 7.11.2016 r.

7 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łań-
cucie Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej 
Adamczyk podpisał Aneks do Programu Inwesty-
cyjnego, który uruchomił przebudowę drogi krajowej 
nr 94 przebiegającej przez Łańcut i Głuchów. Znalazła 
się ona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego w Łańcucie, 
3.12.2017 r.

Światowe Dni Młodzieży, goście z Gabonu w kościele farnym 
w Łańcucie, lipiec 2016 r.
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Odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego w Łańcucie, 
3.12.2017 r.

Wiceminister Jacek Sasin w Bibliotece Muzeum-
-Zamku w Łańcucie, 23.06.2018 r.

12 maja 2018 w Powiecie Łańcuckim zorga-
nizowany został 35. Powiatowy Rajd Rowerowy 
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wzięło w nim udział prawie 
200 osób.

23 czerwca 2018 Bibliotekę Muzeum-Zamku 
w Łańcucie zwiedził Jacek Sasin Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w towa-
rzystwie posłów Janusza Szewczaka i Kazimierza 
Gołojucha, starosty Adama Krzysztonia, wi-
cestarosty Barbary Pilawy-Kraus i sekretarza 
Roberta Kochmana.

30 czerwca 2018 w Jadalni nad Bramą w Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki spotkał się z parla-
mentarzystami, samorządowcami oraz gośćmi 
zaproszonymi przez Posła Kazimierza Gołoju-
cha i Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia. 
Wcześniej złożył wieniec pod popiersiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Łańcucie, które 
zostało odsłonięte 3 grudnia 2017 r. w związku 
z rozpoczęciem jubileuszowego roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2 września 2018 w Dąbrówkach w kościele pa-
rafialnym miała miejsce uroczysta koronacja ob-
razu Matki Bożej Królowej Serc Naszych. Mszę 
Świętą celebrował ks. abp Adam Szal Metropolita 
Przemyski, a homilię wygłosił ks. abp Mieczy-

sław Mokrzycki Metropolita Lwowski. Obecni 
byli również ks. abp Józef Michalik, ks. bp Tomáš 
Holub z Czech i ks. bp Stanisław Jamrozek.

11 września 2018 w Warszawie na Zamku Kró-
lewskim podczas jubileuszowego Zgromadzenia 
Związku Powiatów Polskich wyróżniono grupę 
przeszło dwudziestu starostów, którzy pełnili 
swoje funkcje od 1998 r. Tytuł Starosty Dwu-
dziestolecia otrzymał Adam Krzysztoń Starosta 
Łańcucki.

19 października 2018 w Markowej w Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej otwarto Sad Pamięci. Ustawiono tam 
szklane, podświetlane tablice z nazwami niemal 
1500 miejscowości, w których podczas II wojny 
światowej Polacy ratowali swoich żydowskich 
sąsiadów. Wydarzenie miało miejsce w czasie III 
Zjazdu Polaków Ratujących Żydów współorgani-
zowanego przez markowską placówkę. Pierwsze 
drzewko posadził 16 marca 2016 r. Prezydent 
RP Andrzej Duda w trakcie otwarcia Muzeum. 
W uroczystościach brali udział harcerze z łańcuc-
kich drużyn ZHR wraz z pocztem sztandarowym.

26 października 2018 w Kasynie Urzędniczym 
Muzeum-Zamku w Łańcucie Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP otworzył i zwiedził wystawę 
zatytułowaną „100-lecie odzyskania Niepodle-
głości”, na której były zgromadzone pamiątki 
mieszkańców Powiatu Łańcuckiego związane 
z walką o Polskę.

24 lutego 2019 na Rynku Łańcuta 104 nowych 
żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. 

„Pług” złożyło przysięgę wojskową. Podkarpaccy 

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami 
w Muzeum-Zamku w Łańcucie, 30.06.2018 r.
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„Terytorialsi” przysięgali na pierwszy historyczny 
sztandar bojowy Inspektoratu Rzeszowskiego 
Armii Krajowej, który w 105. rocznicę urodzin 
patrona Brygady został powierzony 3 PBOT.

24 maja 2019 w Rzeszowie podczas Święta Sa-
morządu Terytorialnego Podkarpacia Wicewo-
jewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła 
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
odznaczenia państwowe Brązowe Krzyże Za-
sługi dla: Marka Ubermana Przewodniczącego 
Rady Powiatu Łańcuckiego oraz pracowników 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie: Danuty 
Ozgi Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, 
Józefa Fajgera Naczelnika Wydziału Rozwo-
ju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych, 
Sławomira Rejmana Audytora Wewnętrznego 
i Marcina Mazura Radcy Prawnego. W tym dniu 
spotkali się wójtowie, burmistrzowie, starostwie, 
prezydenci, radni oraz pracownicy instytucji 
samorządowych z całego Podkarpacia.

2 września 2019 w Łańcucie Rosa z hr. Larco 
de la Fuente Potocka wdowa po zmarłym Sta-
nisławie hr. Potockim spotkała się z Bernardem 
Waśko Wiceprezesem NFZ, Kazimierzem Goło-
juchem Posłem na Sejm RP i Adamem Krzysz-
toniem Starostą Łańcuckim. W dniu następnym 
w Albigowej starosta Adam Krzysztoń przekazał 
jej album ze zdjęciami ze spotkań z rodziną Po-
tockich. Gośćmi Antoniego Dziugieła byli też 
wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus, sekretarz 
Robert Kochman i Wrzesław Żurawski radny 
Rady Miasta Łańcuta.

5 września 2019 w Kosinie uroczyście po-
grzebano szczątki śp. Michała Szydłowskiego, 

Samorządowcy Powiatu Łańcuckiego. Na zdjęciu z wy-
różnionymi są Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch 
i Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkar-
packiego, 24.05.2019 r.

Pogrzeb Michała Szydłowskiego w Kosinie, 
5.09.2019 r. 

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otworzył wystawę 
„100-lecie odzyskania Niepodległości” w Muzeum-Zamku 
w Łańcucie, 26.10.2018 r.

24 kwietnia 2019 r. w Powiatowej Hali im. Józefa Witka podczas 
Targów Edukacyjnych promowany był nowy kierunek technik 
mechanik lotniczy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dofinan-
sował kwotą 1 528 935,29 zł projekt pn. „Zmieniamy się dla potrzeb 
przyszłości” realizowany w ramach RPO Województwa Podkar-
packiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego. Partnerami projektu są Politechnika Rzeszowska oraz 
firma EME Aero. Cel projektu to poprawa jakości i atrakcyjności 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanow-
skiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego.

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorial-
nej im. płk. Ł. Cieplińskiego ps. „Pług” złożyli przysięgę 
wojskową, Łańcut 24.02.2019 r.

Otwarcie Sadu Pamięci przy Muzeum w Markowej, 19.10.2019 r.



223

Samorządowcy Powiatu Łańcuckiego. Na zdjęciu z wy-
różnionymi są Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch 
i Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkar-
packiego, 24.05.2019 r.

Wizyta Rosy z hr. Larco de la Fuente Potockiej w Albigowej, 
3.09.2019 r. 

pochodzącego ze Śląska żołnierza niemieckiego, 
który podczas II wojny światowej w połowie 
lipca 1944 r. został zastrzelony i zakopany na 
miejscu egzekucji przy powiatowej drodze. Po 75 
latach od tego tragicznego wydarzenia mieszkań-
cy Kosiny pamiętali jego bohaterski czyn obrony 
13 Polaków, którzy mieli zostać rozstrzelani przez 
żołnierzy Wehrmachtu. Oddziałowe Biuro Upa-
miętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie odnalazło szczątki tego 
bohatera, któremu należał się godny pochó-
wek i pamięć. Na uroczystość przybył Mateusz 
Szpytma Wiceprezes IPN, Dariusz Iwaneczko 
Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie wraz ze 
współpracownikami, licznie przybyli mieszkańcy 
Kosiny i Powiatu Łańcuckiego. Wśród nich byli 
Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń z powiato-
wymi radnymi: Ryszardem Kuchą i Januszem 

Bestrem z Kosiny, Sekretarzem Powiatu Łań-
cuckiego Robertem Kochmanem. W uroczysto-
ści uczestniczył też Wójt Gminy Łańcut Jakub 
Czarnota z radnymi gminnymi oraz Sołtys Wsi 
Kosina Ireneusz Tarała. Wydarzenie to wpisało 
się w cykl wydarzeń związanych z upamiętnia-
niem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Zdaniem historyków IPN Michał Szydłowski 
to postać symboliczna dla Podkarpacia, podob-
nie jak Otto Schimek (1925–1944), austriacki 
żołnierz Wehrmachtu, który został rozstrzela-
ny w Lipinach za odmowę wykonania wyroku 
śmierci na polskich cywilach podczas II wojny 
światowej. Został on pochowany na cmentarzu 
w Machowej k. Tarnowa.

11 września 2019 w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie Starosta Łańcucki 
Adam Krzysztoń wraz z 10 mieszkańcami Po-
wiatu Łańcuckiego został odznaczony Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanym 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu 
Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczali 
Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Kance-
larii Prezydenta RP i Ewa Leniart Wojewoda 
Podkarpacki. Wśród wyróżnionych mieszkań-
ców Powiatu Łańcuckiego znaleźli się: Tadeusz 
Borcz, Edward Cwynar, Stanisław Dec, Ryszard 
Drabicki, Adam Krzysztoń, Grażyna Kunysz, 
Włodzimierz Liszka, Bronisław Majchrzak, Sta-
nisław Olech, Tadeusz Szpunar i Janusz Trybus.

11 listopada 2019 w Narodowe Święto Niepod-
ległości ulicą A. Mickiewicza przemaszerowali 
harcerze, uczniowie klas mundurowych i uczest-
nicy biorący udział w patriotycznej manifestacji.

Pogrzeb Michała Szydłowskiego w Kosinie, 
5.09.2019 r. 

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorial-
nej im. płk. Ł. Cieplińskiego ps. „Pług” złożyli przysięgę 
wojskową, Łańcut 24.02.2019 r.
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Wizyta Jacka Sasina w Powiatowym Szpitalu im. Św. Michała Ar-
chanioła w Łańcucie, 21.11.2019 r. Od prawej stoją: Marek Uberman 
Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, Adam Krzysztoń Sta-
rosta Łańcucki, Jacek Sasin Wicepremier, Kazimierz Gołojuch Poseł 
na Sejm RP, Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Łukasz 
Wais Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o.

„Zasłużeni dla Powiatu Łańcuckiego”, 27.11.2019 r.

21 listopada 2019 Powiatowy Szpital Św. Mi-
chała Archanioła w Łańcucie wizytował Wi-
ceprezes Rady Ministrów i minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin. Głównym celem spo-
tkania z władzami Powiatu Łańcuckiego było 
zapoznanie się z sytuacją w zakresie powiatowej 
opieki medycznej i zwiedzanie nowego pawilo-
nu diagnostyczno-zabiegowego oddanego do 
użytku. 

27 listopada 2019 w Łańcucie na sesji Rady 
Powiatu Łańcuckiego pamiątkowym symbolem 

„Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” zostali 
wyróżnieni pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie, która 
w tym roku obchodzi 65-lecie działalności oraz 
stulecie istnienia służb sanitarnych w Polsce. 
Przewodniczący Rady Marek Uberman, Starosta 
Adam Krzysztoń i Wicestarosta Barbara Pilawa-
-Kraus wręczyli medale z brązu Dyrektorowi 
PSSE Annie Skórze, Joannie Opałce i Jolancie 
Orzech.

Opracował: Robert Kochman (na podstawie 
tekstów publikowanych w „Gazecie Łańcuckiej” 
w latach 1999–2019 i materiałów własnych)

Odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 
11.09.2019 r.

Święto Niepodległości, 11.11.2019 r.



Mapa topograficzna  
powiatu łańcuckiego  
z lat 1999–2019
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