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Informuje się, że na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kar-

tograficzne obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zgłaszanie 
wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 
m. in. zmiana adresu zamieszkania lub nazwiska.

Zmiany te należy zgłaszać w terminie 30 dni licząc od dnia 
ich powstania. 

Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Leżajsku (budynek Sta-
rostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, III p. pokój 
304 i 305) celem zaktualizowania danych.  

Powiatowe Obchody 
90-tej rocznicy 

Odzyskania Niepodległości

Leżajsk, 11 listopada 2008. (wtorek)

Program:

Godz. 12.00 – Uroczysta Msza Święta w Klasztorze OO.
Bernardynów w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów 
sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców. Podczas 
Mszy Św. odbędzie się uroczyste poświęcenie odnowionego 
sztandaru Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska

Godz. 13.00 (Po Mszy Św.) - Patriotyczny program arty-
styczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół licealnych 
w Leżajsku

Godz. 13.30 – Przemarsz pod pomnik poległych w walkach 
niepodległościowych, złożenie wieńców i kwiatów

Godz. 14.00 – Uroczysty przemarsz do Muzeum Ziemi 
Leżajskiej

Godz. 14.30 – Plac przed Muzeum: Przybicie gwoździ 
okolicznościowych do drzewca sztandaru Jednostki Strzelec-
kiej 2035, przedstawienie historii odnowionego sztandaru, 
przemówienia okolicznościowe

Godz. 15.30 – Koncert fortepianowy w wykonaniu Mariusza 
Drzewickiego (Akademia Muzyczna w Łodzi)

Godz. 16.00 – Prezentacja książki leżajskiego regionali-
sty Sławomira Kułacza pt.. „Okolice Leżajska i Sieniawy 
w przede dniu i podczas I wojny światowej” oraz spotkanie 
z autorem.

Organizatorzy Obchodów: 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Klasztor OO. Bernardynów 
w Leżajsku, Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, 
Jednostka Strzelecka 
2035 z Leżajska.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

10_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   210_2008.indd   2



3

POWIAT

KURIER POWIATOWY 10/2008 (56)

14 października br. w Dzień Nauczyciela 
Starosta Leżajski Robert Żołynia wręczył 
nagrody, które przyznawane są co roku dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze.  Nagrody organu prowadzącego 
zwane Nagrodami Starosty przyznawane są ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Leżajski.

Przy ocenie kandydatów brano pod uwagę 
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, 
którzy:

pracują w wymiarze co najmniej ½ 
etatu,
posiadają co najmniej 5 - letni staż pracy 
pedagogicznej,
posiadają wyróżniającą ocenę pracy, do-
konaną w okresie ostatnich 4 lat,
wykazują szczególną aktywność i znaczące 
wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, 
pracy wychowawczej, pracy opiekuńczej, 
innych zadań statutowych szkoły, w tym 
także podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych i doskonalenia własnego warsztatu 
i organizacji pracy.

W danym roku można przyznać nagrodę 
II stopnia w wysokości 2500 zł i I stopnia (dla 
nauczycieli, którzy wcześniej dostali nagrodę 
II stopnia) w wysokości 3500 zł.

W 2008 r. przyznano jedną nagrodę I 
stopnia dla Pani Doroty Podlaskiej nauczycielki 

 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Leżajsku oraz 13 nagród II stopnia, 
które dostali następujący nauczyciele:

z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku:
Leszek Sarzyński, Elżbieta Rup, Elżbieta 
Naróg, Piotr Musijowski,
z Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku: Jan Buszta, Stanisław Bzdek, 
Robert Franus, Dariusz Malita, Kazimierz 
Błoński,

z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie:
Piotr Niewójt,
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Leżajsku: Irena 
Urbańska, Elżbieta Włodarczyk,
z Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Leżajsku:  Bożenna Lenart 
- Filip.

EZ
Foto: Bartek Urbański

W dniu 10-tym października 2008 roku
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 
w Leżajsku miała miejsce uroczysta inaugura-
cja nowego roku szkolnego 2008/2009. Pani 
Dyrektor Bożena Zawadzka powitała gorąco 
wszystkich zgromadzonych a szczególne słowo 

    
  

otuchy skierowała do słuchaczy I-go Roku,
którzy otrzymali indeksy.

Słuchaczom II-go i III-go Roku, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w zgłębianiu taj-
ników języka angielskiego, wręczone zostały 
stypendia. Całoroczna praca i wysoka średnia 

z egzaminów przyniosła najlepszym już teraz 
wymierne korzyści, a na pewno zaprocentuje 
jeszcze bardziej  w przyszłości.

Kulminacyjnym punktem inauguracji był 
wykład, który wygłosił Dyrektor Instytutu 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszow-

skiego Prof. dr hab. Grze-
gorz Kleparski.  Tematem 
wykładu były „Zapożyczenia 
angielskie w języku polskim: 
czy wyraz dokładnie jest jed-
nym z nich?”

Uroczystość inaugura-
cji nowego roku szkolnego 
uświetnił swoim występem 
także Międzyszkolny Chór 
w Leżajsku pod batutą Pani 
Dyrygent Barbary Kuczek.
Dz iękujemy wsz y s t k im 
przedstawicielom władz sa-
morządowych i lokalnych
za przybycie na uroczystość 
inauguracyjną a słuchaczom 
życzymy wytrwałości w zdo-
bywaniu wiedzy poprzez 
systematyczną pracę na zaję-
ciach w Kolegium.

zb
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- To przede wszystkim ogromny zakres zadaniowy, bowiem w skład 
kierowanej przeze mnie komisji wchodzą obszary pracy resortu infrastruk-
tury, który w rządzie Tuska połączył trzy resorty istniejące w gabinecie 
poprzedników, czyli transport, żeglugę morską oraz budownictwo. Dość 
powiedzieć, że komisja składa się aż z pięciu podkomisji, a od początku 
tej kadencji parlamentu odbyliśmy już ponad sto posiedzeń, co jest 
swoistym rekordem.

    
- W poprzednich latach niektóre komisje nie zebrały się tyle razy 

w ciągu całej czteroletniej kadencji. Jednak w przypadku zakresu zadań 
odpowiadającego komisji w obecnym kształcie jest to po prostu koniecz-
ne, chociażby ze względu na fakt, iż poszczególne podkomisje zajmują 
się bardzo ważnymi dziedzinami, czyli: telekomunikacją, transportem 
kolejowym, transportem drogowym, żeglugą morską, lotnictwem, bu-
downictwem, planowaniem przestrzennym oraz środkami europejskimi 
w obszarze infrastruktury.

        

- Oczywiście, jako poseł reprezentujący Podkarpacie staram się po-
święcać jak najwięcej zaangażowania w sprawy ważne dla ludzi mieszkają-
cych tutaj, stąd też moja obecność w sejmowej komisji rolnictwa, do której 
od początku mojej pracy parlamentarnej jestem niejako „automatycznie” 
przypisany. Jednak przyznaję, że nie jest to łatwe. Obowiązki, o których 
wspomniałem wcześniej wymagają, abym zdecydowanie częściej był 
w Warszawie. Na przykład zakres zadań przypisany transportowi dro-
gowemu, który to obszar objęty jest tzw. „specustawą drogową”, będącą 
obecnie na etapie finalizacji, wiązał się nie tylko z uzgodnieniami legisla-
cyjnymi, ale także z ukierunkowaniem prac na jak najszersze udrożnienie 

  
 

  

   

  

    

    

  

 

możliwości inwestycyjnych. Oznacza to, że naszym głównym zadaniem 
jest uchwalanie takiego prawa, które maksymalnie ułatwi podejmowanie 
inwestycji w określonych dziedzinach, gdzie do tej pory dominował 
gąszcz najrozmaitszych regulacji, utrudniających życie. Chodzi przecież 
o budowanie jak największej liczby dobrych dróg.

    
- Jak najbardziej. W przyszłorocznym budżecie, co jest efektem naszej 

pracy, na budowę dróg zaplanowane są 32 miliardy złotych. To potężna 
kwota i do tej pory na tę dziedzinę nie przeznaczono takich środków 
finansowych. A m.in. moją rolą jest to, aby środki te nie dotyczyły tylko 
inwestycji podejmowanych centralnie, jak autostrady, ale także szeregu 
inicjatyw pomniejszych, istotnych dla mieszkańców danych terenów.

     
  

- Już rozpoczął się remont krajowej „czwórki”, co zapewne wiele osób 
poruszających się tą trasą zauważyło, kontynuowane będą prace nad 
węzłem zachodnim i wschodnim obwodnicy Rzeszowa, uruchomiona 
będzie budowa „ekspresówki” S-19, czy obwodnicy Jarosławia. Mam 
też na uwadze plan obwodnicy Leżajska, które to miasto od lat czeka 
na odciążenie ruchu. Oczywiście, przy inwestycjach w infrastrukturę 
drogową poszczególne projekty wiążą się z dość uciążliwymi utrudnie-
niami ruchu w miejscach robót, ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę 
ciągle musimy odrabiać zaległości.

       
     
      

      

- Moja praca parlamentarna ściśle powiązana jest z projektami, 
których realizacja leży mi na sercu z racji tego, że reprezentuję region 
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podkarpacki. Osobiście popieram plany modernizacji linii kolejowej 
z Przemyśla i Rzeszowa przez Sandomierz, Skarżysko do Radomia, od 
których to odcinków zależy płynność komunikacji ze stolicą. Jeśli plany 
te uda się zrealizować doprowadzając średnią prędkość na tej trasie do 
wartości 140-160 km/h, wówczas w centrum Warszawy można się bę-
dzie znaleźć w ciągu około trzech godzin, podróżując w komfortowych 
warunkach, o wiele wygodniej niż samochodem.

           
  
- Transport kolejowy w Polsce to jeszcze większe zapóźnienia, niż 

w przypadku transportu drogowego. Nasze prace legislacyjne dopro-
wadziły już do tego, że wielkim zmianom uległa struktura organizacji 
transportu, np. w obszarze działania poszczególnych spółek wydzielonych 
z PKP. Dzięki temu po raz pierwszy od lat 90. mamy do czynienia z roz-
dzieleniem transportu osobowego i towarowego, w tym przekazaniem 
samorządom przewozów regionalnych. Udrożnienie i usprawnienie 
w zakresie kolei dotyczy także samej infrastruktury kolejowej, w tym 
dworców, m.in. na Podkarpaciu, które - przejęte przez samorządy - już 
zaczynają być modernizowane. Te przekształcenia nie byłyby możliwe, 
gdyby nie intensywna praca nad opracowaniem odpowiednich przepisów. 
Trzeba podkreślić, że majątek kolei do tej pory był w pewnym sensie 
„wyjęty spod prawa” i dopiero właściwe ustawodawstwo mogło spowo-
dować istotne zmiany w funkcjonowaniu tej dziedziny. Wymienione 
czynniki stanowiły podstawowy warunek, aby podjąć dalsze działania 
w usprawnianiu polskich kolei i trzeba powiedzieć, że prace legislacyjne 
w tym zakresie są praktycznie ukończone.

        
       

      

- W Jasionce przez ostatni rok została wykonana ogromna praca, któ-

rej efekty - jestem o tym przekonany - zobaczymy już niebawem. Przede 
wszystkim do dalszego rozwoju podkarpackiego lotniska potrzebna była 
spółka lotniskowa, której powołanie to kwestia najbliższych tygodni.

    
- Ponieważ PPL, dotychczasowy właściciel Jasionki, lokował ten port 

na dość odległym miejscu na liście swoich priorytetów inwestycyjnych, 
gdzie na jej szczycie jest chociażby rozbudowa Okęcia czy koncepcja 
rozpoczęcia budowy drugiego centralnego lotniska. Jeśli natomiast 
powstanie spółka z udziałem tutejszego samorządu wojewódzkiego, 
wówczas jasne będzie, że rozwój Jasionki stanowić będzie najwyższy 
priorytet, bo przecież zależy na tym nie tylko posłom czy samorządow-
com, ale też większości tutejszych mieszkańców. Poza tym, podobnie jak 
w przypadku przekształceń na kolei, staramy się umożliwić tego rodzaju 
przedsięwzięciom udział w nich inwestorów prywatnych, ponieważ for-
muła tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego to sprawdzony w Europie 
i na świecie model funkcjonowania przedsięwzięć gospodarczych. Ważne 
i warte podkreślenia jest natomiast, że inwestor, który zaangażuje się 
finansowo w dany projekt będzie mógł mieć w nim udziały, jednak nie 
obejmie pakietu większościowego, który będzie pod kontrolą publiczną, 
np. samorządu terytorialnego.

       
 

- Warta 400 milionów złotych firma, zarządzana przez profesjona-
listów, musi postawić na rozwój samego lotniska i terenu wokół niego, 
budowę terminala, dróg dojazdowych. Realnie patrząc urzeczywistnienie 
tych planów to kwestia najbliższych 3-4 lat. Pamiętajmy też, że taki 
podmiot gospodarczy wraz z działającymi w jego obrębie przedsię-
biorstwami to potężne koło zamachowe dla regionalnej gospodarki. 
Natomiast jeśli port lotniczy będzie już spełniał określone wymogi, np. 
w obszarze możliwości postojowych i odprawiania pasażerów dla większej 
liczby lotów naraz, z pewnością znajdą się przewoźnicy zainteresowani 
uruchomieniem nowych połączeń. I chociaż w obecnej sytuacji, głównie 
z uwagi na galopujące w pewnym okresie roku ceny paliw, linie lotnicze 
niespecjalnie kwapią się do realizacji planów rozwojowych, to jednak 
jestem optymistą i wierzę, że to się zmieni.

        
     

     
 

- Przede wszystkim uważam, że powinniśmy myśleć o naszym 
lotnisku, bo ono po prostu już jest. Natomiast np. sprawa Lublina, 
który według mnie jako 400-tysięczne miasto powinien mieć swój port 
lotniczy, to dopiero odległe plany, bowiem w tej chwili nie mamy nawet 
przepisów umożliwiających powołanie lotniska i zbudowanie poprzez 
lokalne konsorcjum. O stworzeniu takiego prawa będziemy dopiero roz-
mawiać, m.in. w ramach prac kierowanej przeze mnie komisji. W mojej 
ocenie dyskusja o podkarpackim lotnisku powinna być przede wszyst-
kim skoncentrowana na jego rozwoju, a nie na planach innych miast. 
Mamy jeden z najlepszych pasów startowych, mamy zainteresowanych 
inwestorów oraz bazę, która stanowi doskonały fundament do dobrego 
rozwoju. Miasta, o których pan mówi, są natomiast pod tym względem 
daleko, daleko za nami.

         
      

- Tak jak powiedziałem, wiele moich obowiązków zmusza mnie 
do częstszych pobytów w Warszawie, ale moje główne biuro poselskie 
niezmiennie mieści się w Leżajsku. Filialne biura zlokalizowane są także 
w Rzeszowie i Łańcucie i zapewniam, że każda osoba, która tam trafi 
nie odejdzie z poczuciem braku zainteresowania.
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Od 2000r. Zarząd Powiatu Leżajskiego 
przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. 
W tym roku uroczyste wręczenie nagród od-
było się 17 września br. w budynku Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, a w imieniu Zarządu Powiatu 
Leżajskiego nagrody wręczali: Starosta Leżajski 
Robert Żołynia i Wicestarosta Józef Majkut.

Nagrody te przyznawane są osobom, 
które w szczególny sposób przyczyniły się do 
upowszechniania kultury, tradycji i ludowych 
obyczajów lub zajęły wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym lub między-
narodowym. Nagrody lub wyróżnienia przy-
znawane są każdego roku z inicjatywy własnej 
Zarządu Powiatu lub na wniosek, który mogą 
składać instytucje kultury, organy jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 
Leżajskiego, kluby sportowe i stowarzyszenia 
działające na rzecz kultury fizycznej i spor-
tu, a także organizacje pozarządowe i inne 
podmioty.

W tym roku nagrody w dziedzinie 
KULTURY otrzymali:

1. Edward Markocki  - związany z mu-
zyką od najwcześniejszych lat swego życia. 
Ma za sobą ponad 40 lat muzykowania jako 

cymbalista w Kapeli Ludowej „Grodziszczoki”, 
której repertuar powstał na bazie autentycznych 
pieśni i przyśpiewek z Grodziska i jego okolic. 
Pan Edward Markocki brał udział w wielu 
konkursach i przeglądach wojewódzkich oraz 
ogólnopolskich zdobywając często wysokie 
nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych 
należą m.in.: I nagroda na Spotkaniu Cym-
balistów w Rzeszowie w 2000 roku,  I miejsce 
w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Lu-
dowych w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel w Kazimierzu – Dynów w roku 2003 
i 2005, Główna Nagroda „Złota Trombita 
Żywiecka” na I Międzynarodowym Przeglą-
dzie Instrumentalistów Ludowych w Żywcu 
w 2003 roku

2. Stanisław Osip - instruktor muzyki 
pracujący od 27 lat w Gminnym Ośrodku Kul-
tury Gminy Leżajsk (mistrz gry na akordeonie, 
posiada także umiejętności gry na cymbałach). 
Jego działalność to głównie praca z amator-
skim ruchem artystycznym jako kierownik 
Kapeli Ludowej z Giedlarowej, akompaniator 
ludowych zespołów tanecznych działających 
w różnych miejscowościach Gminy Leżajsk. 
Osobie Stanisława Osipa należy również dopi-
sać osiągnięcia Zespołu „Folusz” z Giedlarowej, 
związanego z nim od chwili powstania,. Do 
najważniejszych należą m.in.: „Owsiorze” - II 

nagroda na Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-
łów Kolędniczych w Kolbuszowej w roku 2001, 
„Kolęda na św. Szczepon - czyli Herody i Raj” 
- Złota Spinka (I miejsce) na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie 
Tatrzańskiej w roku 2004 i I miejsce na Woje-
wódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwy-
czaje” w Tyczynie w tym samym roku, „Z kozo 
na Nowy Rok” - I miejsce na Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Kolędni-
cy z Gór i Dolin” w Kolbuszowej w 2006r.

3. Klub Fotograficzny „Opikos” - na 
działalność Klubu składa się pozyskiwanie 
wszelkich zdjęć archiwalnych dotyczących 
miasta i okolic oraz zarchiwizowanie wszel-
kich zabytków i wydarzeń dotyczących Ziemi 
Leżajskiej. Zdjęcia te ukazały się w publi-
kacjach książkowych takich jak: „Dzieje 
Leżajska”; „400 lat Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Leżajsku”, „Leżajszczyzna-prze-
łom wieków” oraz w wielu przewodnikach 
turystycznych, albumach o Ziemi Leżajskiej 
i broszurach. Klub i jego członkowie brali 
udział w wielu konkursach fotograficznych 
za co otrzymywali wyróżnienia. Najważniejsze 
z nich to: Ogólnopolski Konkurs Fotograficz-
ny „Dziecko”, Konkurs Fotograficzny „Kul-
tura Ludowa Rzeszowszczyzny”, Poplenorowa 
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Wystawa Fotograficzna „Komańcza’ 87”
W roku 2007 Klub Fotograficzny „Opti-

kos” otrzymał nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa. Klub tworzą: Anna Węglarz, Maria Żak, 
Grzegorz Bożek, Wacław Padowski, Ryszard 
Węglarz, Oktawian Kycia, Adam Pinderski, 
Mieczysław Wroński, Tadeusz Baran, Miłosz 
Krzywonos, Bartek Loryś i Jarosław Zięba.

4. Ks. Jan Warchał - długoletni proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sarzynie. 
Pisarz, znakomity kaznodzieja. Tworzył wspól-
noty parafialne, starał się o powstanie parafii 
w Nowej Sarzynie, pomagał przy budowie 
kościoła. W 1965 roku zorganizował zespół 
Rycerzy i Rycerki do adoracji Grobu Pań-
skiego. Powołał przy parafii Kółko Teatralne
im. św Cecylii, które działa do dziś. Od 2000 
roku wydał następujące prace literackie: 18 
tysięcy krótkich wierszy zgromadzonych 
w 50 tomach, w tym 1280 bajek; Powieści: 
„Moi sąsiedzi” Przemyśl w latach 1932-
1938, „Młodzieńcze lata cedyka Elimelecha
z Leżajska”, „Średnie lata cedyka Elimelecha
z Leżajska”, „W złocistym kręgu” - Przemyśl 
w latach 1937-1938, „W ciernistym kręgu” - 
Przemyśl w latach 1939-1945, „Proboszcz”, 
„Na kapłańskim chlebie”.

W przygotowaniu znajdują się takie po-
zycje jak: Życie księdza, Kapłańskie szczęście, 
Historia parafii w Sarzynie

W tym roku nagrody w dziedzinie
KULTURY FIZYCZNEJ otrzymali:

1. Aneta Kręcidło i Aleksandra Stalica
– zawodniczki Parafialnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Arka” w Łętowni. Do 
najważniejszych osiągnięć zawodniczek we 
współzawodnictwie sportowym krajowym 
można zaliczyć: I miejsce w półfinale Ogól-
nopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów 
Sportowych o Puchar Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego w kategorii młodzik (10.11.2007r. 
Krosno) – tenis stołowy drużynowo; III miejsce 
w finale Ogólnopolskiego Turnieju Uczniow-
skich Klubów Sportowych o Puchar Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego w kategorii młodzik 
(24-25.11.2007r. Krosno) – tenis stołowy dru-
żynowo; I miejsce w półfinale Pucharu Polski 
młodzików (04.05.2008r. Kazimierza Wielka) 
– tenis stołowy drużynowo.

2. Dominika Kułacz i Karolina Pietroń-
ska – zawodniczki Parafialnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Arka” w Łętowni. Do 
najważniejszych osiągnięć zawodniczek we 
współzawodnictwie sportowym krajowym 
należy: II miejsce w półfinale Ogólnopolskiego 
Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych 
o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
w kategorii żaczek (10.11.2007r. Krosno) – tenis 
stołowy drużynowo, II miejsce w finale Ogól-
nopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów 
Sportowych o Puchar Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego w kategorii żaczek (24-25.11.2007r. 
Krosno) – tenis stołowy drużynowo.

3. Artur Miś – zawodnik Klubu Modelar-
skiego im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach. 
Do najważniejszych osiągnięć zawodnika we 
współzawodnictwie sportowym międzyna-
rodowym  i krajowym można zaliczyć: III 
miejsce w Kyiv Cup 2007 – etap Pucharu 
Świata (25-28.V.2007r. Kijów) – F2A modele 
prędkościowe, VI miejsce w roku 2007 w kla-
syfikacji końcowej Pucharu Świata – F2A mo-
dele prędkościowe, I miejsce w Mistrzostwach 
Polski (18-19.VIII.2007r. Częstochowa) – F2A 
modele prędkościowe.

4. Marcin Baran i Jakub Zygmunt – za-
wodnicy Leżajskiego Towarzystwa Sportowego 
„Feniks”. Do najważniejszych osiągnięć za-
wodników we współzawodnictwie sportowym 
krajowym należy III miejsce w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży (29.04-04.05.2008r. 
Milicz) – piłka siatkowa.

5. Dariusz Głuszak – zawodnik sekcji 
kolarstwa LKS „Azalia” w Brzózie Królewskej. 
Do najważniejszych osiągnięć zawodnika we 
współzawodnictwie sportowym krajowym 
można zaliczyć I miejsce w Szosowych Gór-
skich Mistrzostwach Polski (01.09.2007r. Wy-
sowa Zdrój) – wyścig ze startu wspólnego. 

6. Katarzyna Wilkos - zawodniczka sekcji 
kolarstwa LKS „Azalia” Brzóza Królewska. 
Do najważniejszych osiągnięć zawodniczki 
we współzawodnictwie sportowym krajowym 
można zaliczyć III miejsce w Przełajowych 
Mistrzostwach Polski (06.01.2008r. Złoty 
Potok) – wyścig kolarski przełajowy.

7. Uczniowski Klub Sportowy „LOT-
NIK” Wierzawice w składzie: Angelika 
Kuras, Anna Tołpa, Elżbieta Kryla, 
Sylwia Łoś, Izabela Poprawa, Joanna 
Kupras, K laudia Zasońska, Aneta 
Wojtyna, Paulina Fimiarz i Katarzyna 
Posobiec. Zawodniczki w/w klubu zdo-
były wicemistrzostwo Polski w finale 
Ogólnopolskim Gimnazjady w koszy-
kówce dziewcząt rozgrywanej w dniach 
11-12.06.2008r. w Tryńczy.

8. Uczniowski Klub Sportowy 
„LOTNIK” Wierzawice w składzie: 
Katarzyna Wach,  Dominika Majkut, 
Magdalena Delio, Jessica Musijowska, 
Alicja Gronowicz, Kinga Niemczyk, 
Aneta Kaszuba, Paulina Tarasek, Ma-
rzena Kryla, Weronika Osip, Ewelina 
Murdzia i Marta Żelezińska. Do naj-
ważniejszych osiągnięć zawodniczek 
we współzawodnictwie sportowym 
krajowym można zaliczyć Wicemistrzo-
stwo Polski w Ogólnopolskim Finale 
Licealiady w koszykówce dziewcząt 
(05-08.06.2008r. Bydgoszcz).

Foto: mabEdward Markocki uświetnił uroczystość wręczenia nagród 
którkim koncertem

Starosta Leżajski Robert Żołynia wręcza nagrody
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W dniu 17 września 2008 r. w Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Leżajsku 
odbyło się oficjalne otwarcie Terenu Rekre-
acyjno – Sportowego, położonego w bezpo-
średnim sąsiedztwie placówki. 

Uroczystość otwarcia boiska zainauguro-
wał O. Juniper z Klasztoru OO. Bernardynów 
w Leżajsku, odmawiając wspólną modlitwę 
i poświęcając obiekt sportowy. 

Następnie Pan Robert Żołynia Starosta 
Leżajski wraz z Panią Bożeną Garbacką Dy-
rektorem Ośrodka w obecności licznie zgroma-
dzonych gości, nauczycieli i uczniów dokonali 
symbolicznego przecięcia wstęgi. 

Imprezę zaszczycili swoją obecnością: 
Starosta Leżajski Robert Żołynia, Wicestarosta 
Józef Majkut, Wiceburmistrz Leżajska Piotr 
Urban, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku Maria Horoszko, Dyrektor BOJSP 
w Leżajsku Joanna Półtorak, Kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku 
Krzysztof Rutowicz, Dyrektor Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech 
Kostek, Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Leżajsku Mariusz Konior, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kul-
tury Fizycznej Ireneusz Stefański, Naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji Antoni Burek, 
inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kul-
tury Fizycznej Rafał Pakosz.

Niestety, pogoda nie sprzyjała harcom 
i zabawom na boisku, dlatego też kolejna część 
uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie 
wystąpili uczniowie z Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego oraz gościnnie zaprezentowały 
się zespoły działające przy MCK w Leżajsku: 
„Meritum” oraz „Fajne Gienki”. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci była fantastyczna grochówka 

z kuchni polowej przygotowana przez straża-
ków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku.

Mając na uwadze, że plac sportowy powstał 
przy zaangażowaniu wielu osób i instytucji 
pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do realizacji 
projektu. Niniejszym składamy serdeczne po-
dziękowania Panu Staroście Robertowi Żołyni, 
Wicestaroście Panu Józefowi Majkutowi oraz 
Radzie Powiatu Leżajskiego, Burmistrzowi 
Leżajska Panu Tadeuszowi Trębaczowi, Ko-
mendantowi Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku Panu Józefowi Golcowi, 
Prezesowi Zarządu MZK w Leżajsku Panu 
Stanisławowi Żołyniakowi, zastępcy Dyrektora 
MZK Panu Włodzimierzowi Albrychtowi, 

     
    

Panu Antoniemu Burkowi oraz Panu Leszkowi 
Gduli, jak również Panu Henrykowi Ryczko 
i Panu Piotrowi Pluszczkiewiczowi z MZK
w Leżajsku. 

Posiadanie własnego placu sportowego
w pełni umożliwi realizację programu naucza-
nia wychowania fizycznego, pozwoli rozwijać 
umiejętności i zdolności wychowanków, jak 
również uatrakcyjni zajęcia rekreacyjno - ru-
chowe. Sport jest wspaniałą szkołą życia, uczy 
rywalizacji opartej na zasadach fair play, radości 
ze zwycięstwa, ale też goryczy porażki, wierzy-
my, więc, że nasze boisko będzie zarówno areną 
sportowych zmagań jak i miejscem kształtowa-
nia mocnych i prawych charakterów. 

Edyta Dolecka
Urszula Leniart

  
Co łączy Nową Sarzynę z Seulem? Odpowiedź jest prosta. Chodzi o młodych filmowców 

z Leśnej Street – Tomka Bąka, Mateusza Opiata, Alka Trusza i Przemka Walawskiego, absolwentów 
i uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

Czytelnicy pamiętają zapewne, że ich film „Nie niszcz marzeń” („Don’t destroy dreams”) 
zdobył drugie miejsce na szczeblu europejskim w konkursie „Bezpieczny Start – Młody Europejski 
Filmowiec Roku”, a nagrodę, wspólnie z opiekunką, panią Barbarą Żak, odbierali w hiszpańskim 
Bilbao.

W pierwszych dniach września do szkoły dotarła wiadomość, że „Don’t destroy dreams” był 
prezentowany na 7 Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów w Seulu, gdzie wzbudził 
zainteresowanie publiczności. Nagrody padły tym razem łupem innych twórców. W konkurencji 
114 uczestników z 22 krajów zwyciężyły filmy szwajcarski, chińsko-tajwański i singapurski, 
a wyróżnienia uzyskali Francuzi, Peruwiańczycy i Koreańczycy.

Jednak nic straconego. Tomek, Mateusz, Alek i Przemek otrzymali zaproszenie na kolejny 
festiwal, który odbędzie się w 2011 roku w Stambule. 

Trzymamy kciuki :)
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W dniach 2 – 6 października br. odwiedziła Powiat Leżajski delegacja z Pyriatynia 
z Ukrainy w składzie: Oleksij Pietrowicz Riabokoń, Aleksandr Iwanowicz Czercziatij, 
Nadia Wołodimirowna Lirenko, 
Tamara Mikołajewna Biłobrowa, 
Mikoła Mikołajowicz Kuprian, 
Wołodimir Grigorowicz Proko-
pienko, Sergij  Waleriowicz Kozin, 
Wołodimir Mikołajowicz Łysenko, 
Anatolij Mikołajowicz Daszenko, 
Jewgenija Wołodimirowna Ro-
żencewa, Margarita Anatoliwna 
Szulga.

Wizyta tej delegacji jest rewi-
zytą po bardzo udanym pobycie 
w tym roku w Pyriatyniu delegacji 
z Powiatu Leżajskiego na Festiwalu 
Kultury Polskiej i Ukraińskiej „Py-
riatyń Fest”. Głównym celem przyjazdu delegacji z Pyriatyńskiej Rady Rejonowej było 
uczestnictwo w X Międzynarodowym Festiwalu Łowieckim Leżajsk 2008 organizo-
wanym przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

Pierwszego dnia (w czwartek) miało miejsce oficjalne przywitanie delegacji na Dworze 
Starościńskim. Następnie goście z Ukrainy zwiedzili Muzeum Ziemi Leżajskiej.

W kolejny dzień obcokrajowcy udali się do gminy Tryńcza, gdzie szczegółowo zapozna-
li się z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO i atrakcjami regional-
nymi (zwiedzili Galerię „Pod Aniołem”, Wioskę Internetową oraz lokalne szkoły). Grupa 
artystów spotkała się również z władzami Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”.

W sobotę jednym z pierwszych punktów programu był koncert organowy w Bazylice 
OO. Bernardynów. Następnie delegacja zwiedzała nasze miasto. Ważnymi punktami pro-
gramu zwiedzania były: Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku, Ohel, zabytkowe 
budynki w centrum miasta. W tym samym dniu, goście z Ukrainy udali się do Łańcuta 
by zobaczyć Muzeum Zamkowe oraz Muzeum Gorzelnictwa, wzięli także udział w Bie-
siadzie Myśliwskiej w Marysinie.

Niedzielę delegacja z Ukrainy rozpoczęła udziałem w uroczystej mszy hubertowskiej, 
a następnie w paradzie, która zaprowadziła naszych ukraińskich gości na plac przy ul. 
Wł. Jagiełły. W tym miejscu nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu Łowieckiego. Dele-
gaci wystąpili również przed publicznością w konkursie Festiwalowym, w którym zajęli 
III miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

W ostatni dzień swojego pobytu delegacja wzięła udział w szkoleniu z zarządzania 
systemem jakości, zapoznała się również z naszym urzędem oraz zwiedziła Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Jelnej. Podczas pobytu grupa artystów zapoznała się z zasadami 
funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury i roli ośrodków kultury w Powiecie Le-
żajskim. 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu pobytu delegacji na Ziemi Leżajskiej 
serdecznie dziękujemy.

Sebastian Szubiak

  
 

 
10 października br. odbyła się XXXI sesja Rady 

Powiatu Leżajskiego. Radni debatowali nad takimi 
sprawami jak m.in.: sprawozdanie z działalności 
placówek oświatowych oraz informacja o stanie 
organizacyjnym szkół w roku szkolnym 2008/2009; 
podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Powiatu na 2008r;; informacja z analizy 
oświadczeń majątkowych.

Jednym z istotniejszych tematów poruszanych na 
spotkaniu Rady Powiatu był: rynek usług medycz-
nych i realizacja podstawowej opieki zdrowotnej na 
terenie Powiatu Leżajskiego.

Temat omówił pan Ireneusz Stefański – Na-
czelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury 
Fizycznej podając dokładne dane statystyczne 
informujące o ilości placówek medycznych, aptek, 
punktów lekarskich i gabinetów stomatologicznych 
na terenie powiatu. W swym przemówieniu podjął 
także kwestie regulacji ustawowych, które tyczą się 
wymienionych placówek. Jednym z istotniejszych 
tematów omówionym przez pana Stefańskiego, a kon-
tynuowanym i rozwiniętym w dalszej części spotkania 
przez kierownika NZOZ Ośrodek Zdrowia Brzóza 
Królewska Mariana Krawczak, była kwestia higieny 
i opieki medycznej w szkołach. Zaproszone w tym 
celu środowisko lekarskie wypowiedziało się szerzej 
na temat stanu służby zdrowia, informując o reali-
zacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
podając dane na temat rynku medycznego na terenie 
powiatu. Pan Krawczak wypowiedział się również 
w sprawie kontraktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, które zostały zawarte z Niepublicznymi 
Zakładami Opieki Zdrowotnej, a mianowicie czego 
dotyczą i jakie zapewniają środki dofinansowujące. 
Istotnym tematem okazała się również kwestia 
remontów w budynkach NZOZ-ów niezbędna do 
zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Radni powiatowi zapoznali się również ze spra-
wozdaniem z działalności placówek oświatowych oraz 
z informacją o stanie organizacyjnym szkół w roku 
szkolnym 2008/2009.

Temat ten radnym przybliżył również pan Irene-
usz Stefański podając obszerne dane statystyczne do-
tyczące szkół: ilości oddziałów, spadków i przyrostów 
liczby uczniów w poszczególnych placówkach, dane 
dotyczące urodzeń. Pan naczelnik zwrócił uwagę na 
tendencję likwidowania w szkołach oddziałów pro-
filowanych, wynikającą z braku chętnych uczniów. 
Zaznaczył tym samym wzrost zainteresowania szko-
łami zawodowymi przez młodzież. Radni otrzymali 
również informacje o liczbie nauczycieli w powiecie, 
średniej zdawalność dla poszczególnych szkół, liczeb-
ności poszczególnych klas. Rozmawiano również 
o emeryturach nauczycielskich.

W dyskusji na temat działalności placówek 
oświatowych brali także czynny udział m. in.: Sta-
nisław Bartnik – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku, Bożena Garbacka – Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku i Ha-
lina Samko – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku. Wypowiadali się oni o osiągnięciach 
szkół w zakresie edukacji, szukania dofinansowania, 
prac remontowych, maturach. Zwracali jednak także 
uwagę na różne problemy z którymi się borykają. 
Jednym z nich jest alkoholizm wśród młodzieży.

Sebastian Szubiak
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8 października br. o godz. 13.00 została otwarta wystawa pn. „Dary Mieszkańców 
Ziemi Leżajskiej dla Muzeum” będąca zalążkiem stałej wystawy ukazującej bogate, złożone 
i wielokulturowe dzieje Ziemi Leżajskiej. Stała wystawa umiejscowiona jest w południowej sali 
ekspozycyjnej o powierzchni 164 m2  na poddaszu Dworu Starościńskiego, docelowo obejmować 
będzie całe poddasze Dworu tj. trzy sale ekspozycyjne i hol o łącznej powierzchni ponad 400 m2.
W otwarciu wystawy uczestniczył Starosta Leżajski Pan Robert Żołynia, który serdecznie podzię-
kował wszystkim darczyńcom i wraz z dyrektorem Muzeum wręczył specjalne podziękowania 
za przekazane eksponaty. Rozpoczęte tworzenie stałej wystawy, połączone z dokumentowaniem 
i badaniami naukowymi nad 
historią Ziemi Leżajskiej jest 
najważniejszym zadaniem 
Muzeum. Zamierzeniem 
naszym jest również, aby idea 
Muzeum i samo Muzeum 
było bliskie sercu każdego 
mieszkańca Ziemi Leżajskiej, 
aby chroniło od zapomnienia  
i zachowało dla potomnych 
naszą  bogatą historię, kulturę 
i tradycje. 

W październiku ponadto 
otwarte zostały w Muzeum 
dwie wystawy czasowe: 

3 października godz. 
18.00 w ramach X Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Łowieckiego - wystawa trofeów myśliwskich, kolekcjonerskich oraz fotograficzna pn. „Magia 
kresowej przyrody” - Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko – Pod-
karpackiego. 
19 października  godz. 17.00 w holu  na piętrze Dworu Starościńskiego otwarta została  
wystawa papieska „Trwajcie w jedności” w fotografii Waldemara Sosnowskiego fotografa 
dziennika Polska. Prezentowane są zdjęcia z pielgrzymek Ojca Św. Jana Pawła II na Pod-
karpaciu i we Lwowie.

17 października o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie organizacyjne 
„Warsztatów bibułkarskich”. Uczestnicy warsztatów będą uczyć się sztuki bibułkarskiej 
pod kierunkiem Pani Czesławy Zawadzkiej. Warsztaty odbywać się będą w każdy piątek 
o godz. 17.00.

30 października o godz. 13.00 otwarta zostanie wystawa ze zbiorów IPN w Rzeszowie 

W tym miejscu wszystkich Państwa ser-
decznie zapraszam do odwiedzania Muzeum 
oraz udziału w jego tworzeniu, oczekujemy 
również na Państwa propozycje dotyczące 
wystaw czasowych, jakie chcieliby Państwo 
zobaczyć w Muzeum.  Zwracamy się również ZZ
z serdeczną prośbą o informacje dotyczące 
eksponatów, wydawnictw, książek, dawnych 
przedmiotów codziennego użytku, mebli, 
strojów itp.,  które w określonej formie mo-
gliby Państwo udostępnić dla Muzeum do 
tworzonej stałej ekspozycji, która ukazywać 
będzie bogatą historię Ziemi Leżajskiej. 
Wszystkich zainteresowanych proszę kontakt 
na adres: 

Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, 
tel. 017 240 22 35, 
e-mail: muzeum.lezajsk@gmail.com, 
www.muzeum-lezajsk.pl.

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum

  
  

Wystawa Dary mieszkańców ...

Otwarcie wystawy Dary mieszkańców Ziemi Leżajskiej dla Muzeum

Wystawa łowiecka

Godziny zwiedzania Muzeum: 
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00 

sobota – nieczynne, 
niedziela 11.00 – 19.00 

ostatnie wejście na pół godziny 
przed zamknięciem
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MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA

20 września 2008 r. to szczególna data dla 
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Nowej 
Sarzynie. W tym właśnie dniu „jedynka” 
obchodziła swoje 50 urodziny. Ten, jakże 
uroczysty w życiu przedszkolnej społeczności 
dzień, rozpoczął się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Rudzie Łańcuckiej. Po mszy, 
dalsza część obchodów jubileuszu rozpoczęła 
się w budynku przedszkola. Na uroczystości 
obecni byli burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna Robert Gnatek, wiceburmistrz Marek 
Chmura, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Kurlej, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie Krystyna Czubara, 
dyrektor ZEASiP-u Czesław Wieszczek, 
dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu naszej gminy.

Szczególnie ciepło powitaliśmy nauczycieli 
naszego przedszkola, a wśród nich wieloletnich 
dyrektorów: Irenę Hubert i Katarzynę Płachtę. 
Liczne grono stanowili absolwenci przedszkola, 
byli pracownicy obsługi i administracji, rodzice 
naszych przedszkolaków, jak i sympatycy. 
Jubileusze to zawsze okazja do 
wspomnień, które choć minione, 
ciągle pozostają w pamięci. Były 
oczywiście życzenia, gratulacje 
i kwiaty. Uroczystego powitania 
wszystkich przybyłych gości do-
konała dyrektor Lidia Miazga. 
W swoim wystąpieniu przybliżyła, 
m.in.: historię przedszkola, która 
ściśle związana jest z funkcjonowa-
niem Zakładów Chemicznych.

Dnia 1 września 1958 roku 
oddano do użytku Przedszkole 
Przyzakładowe. W roku szkolnym 
1978/79 roku powstały dwa dodat-
kowe oddziały w Zbiorczej Szkole Gminnej 
w Nowej Sarzynie. Od 1 stycznia 1990 roku 
zmienił się status prawny placówki – stała się 
jednostką podległą Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, pod nazwą Przedszkole Samorządowe 
nr 1. „Ciągle zmienia się oblicze naszego przed-
szkola ale cel zawsze pozostaje ten sam - dobro 
naszych dzieci. Dlatego od początku towarzy-
szymy rodzicom w procesie wychowawczym. 
Tworzymy warunki możliwie najlepsze by 
zapewnić naszym podopiecznym harmonijny 
rozwój zarówno intelektualny, emocjonalny 
jak i fizyczny. (…) By zapewnić dzieciom po-
czucie swobody i bezpieczeństwa nasza kadra 
przywiązuje dużą wagę do tworzenia ciepłej, 
przyjaznej atmosfery oraz indywidualnego 
podejścia do każdego dziecka” - powiedziała 
dyrektorka.

W ciągu 50 lat historii przedszkola kiero-
wały nim: Katarzyna Majkut, Helena Traczyk, 
Janina Machowska, Irena Hubert, Katarzyna 
Płachta i od 2005 (do chwili obecnej Lidia 
Miazga).

Następnie głos zabrał Burmistrz Robert 
Gnatek, który życzył wszelkiej pomyślności 

w dalszych działaniach oraz przyjemności 
i sukcesów w pracy z naszymi najmłodszymi 
obywatelami. Kolejno głos zabrali także: przed-
stawiciel Kuratorium Oświaty, Przewodniczący 
Rady Miejskiej, wiceprezes Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, a także przewodnicząca 
Rady Rodziców.

Po części oficjalnej zaprezentowano pro-
gram artystyczny, któremu przyświecały słowa 
„Szanujmy wspomnienia”. Goście obejrzeli Po-
loneza, zaprezentowanego przez absolwentów 
przedszkola, a obecnie pierwszoklasistów. Na-
stępnie dzieci z grupy czterolatków, zaśpiewały 
piosenkę „jestem sobie przedszkolaczek”, a przy 
akompaniamencie orkiestry pierwszoklasistów 
zatańczyły taniec SPEKNERIN, swój występ 
zakończyły zabawą z kolorową piłką.

Na krakowską nutę wystąpiły pięciolatki, 
prezentując wiązankę tańców w barwnych 
strojach. Sześciolatki popisały się w tańcu ir-
landzkim, w skocznych rytmach polki czeskiej 
i w kujawiaczku, zaśpiewały też przewodnią 
piosenkę przedszkola: ”Gdy dzień wstaje”.



Występy w wykonaniu dzieci zostały 
zakończone przez pierwszoklasistów tańcami 
rzeszowskimi.

Na koniec zespół wokalny z Ośrodka 
Kultury zaśpiewał piosenkę Maryli Rodowicz 
„Ale to już było”.

Po części artystycznej uczestnicy jubileuszu 
zostali zaproszeni do zwiedzania przedszkola 
i obejrzenia przygotowanych na tę uroczy-
stość dekoracji. Aby ułatwić gościom podróż 
sentymentalną w przeszłość, przygotowaliśmy 
wystawę prac plastycznych naszych wycho-
wanków. Szczególnym powodzeniem wśród 
zwiedzających cieszyły się stare kroniki, a także 
pamiątkowe zdjęcia. Ileż wzruszeń i radości 
dostarczyło ich przeglądanie, poszukiwania ko-
leżanek, kolegów i oczywiście siebie. Atmosfera 
i nastrój tej uroczystości pozostaną na  długo 
w pamięci wszystkich. 

W imieniu nauczycieli, pracowników 
i przedszkolaków dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za szczere życzenia i pamięć. Ho-
norowy patronat nad jubileuszem sprawował 
Burmistrz Miasta i Gminy, natomiast patronat 
medialny gazeta „Azalia”.

Serdecznie dziękujemy za pomoc sponso-
rom: Zakładom Chemicznym „Organika-Sa-
rzyna” SA, Elektrociepłowni „Nowa Sarzyna”, 
Zakładowi Usług Elektroenergetycznych 
„El-Chem”, Zakładowi Remontowo - Budow-
lanemu „Organika”, Przedsiębiorstwu Pro-
dukcyjno- Handlowo- Usługowemu „Elektro-
tech”, Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni 
Ścieków, Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, 
Firmom „MarMir”, Polisa Życie, „Arkana” 
- Szkoła Języków Obcych, „Geochem”, „Foto-
Print”.

tekst: Lucyna, foto: A.Kopacz
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Lata 2008-2009- to czas realizacji w gmi-
nie Kuryłówka unijnego programu  pod nazwą 
Program Integracji Społecznej (w ramach Po-
akcesyjnego Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich), na który otrzymaliśmy środki 
w wys. 80 tys. euro.  Jego celem jest przede 
wszystkim aktywizacja grup biernych spo-
łecznie oraz integrowanie ich ze środowiskiem 
lokalnym. Po wielomiesięcznej pracy polegają-
cej na opracowaniu niezbędnej dokumentacji 
tj.: plan działania, plan finansowy, a także po 
wypracowaniu w konsultacjach społecznych 
wspólnej wizji zadań, jakie powinny być reali-
zowane w ramach tego programu,  przystąpiono 
do wdrażania tych zamierzeń w życie. I tak 
w miesiącu lipcu Urząd Gminy w Kuryłówce 
ogłosił konkursy na realizację dwóch-zdaniem 
uczestniczących w konsultacjach – najważniej-
szych zadań jakie należy podjąć:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży  z terenu gminy Kuryłówka, 
realizacja działań mających na celu ich 
rozwój intelektualny i fizyczny.
Reintegracja społeczna osób starszych, 
utworzenie Gminnego Klubu Seniora.

Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, które 
podjęło się zarówno pierwszego, jak i dru-
giego zadania. W sierpniu ruszyły pierwsze 

remonty w pomieszczeniach udostępnionych 
stowarzyszeniu pod działalność świetlicową. 
Odnowiono w nich podłogi, wyremontowano 
w koniecznych miejscach urządzenia grzewcze, 
odmalowano wnętrza i wszystkie wyglądają 
dzisiaj czysto i estetycznie. Łącznie na terenie 
gminy uruchomiono świetlice w sześciu (na 
dziesięć) sołectwach, a siódma jest w trakcie 
realizacji. W pozostałych trzech wioskach  
problemy z utworzeniem świetlic dotyczą 

 
 

braku bazy lokalowej pod taką działalność.  
Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku 
w godzinach popołudniowych, opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą sprawuje w tym czasie 
zatrudniony w ramach programu opiekun. 
Placówki te zostały wyposażone w podstawowe 
umeblowanie tj.: stoliki, krzesła, zakupiono do 
nich również stoły tenisowe, darts, szachy oraz 
liczne gry planszowe. Na co dzień w świetlicach 
uzupełniane są artykuły papiernicze, kredki, 

Inauguracja Klubu Seniora w Kuryłówce

Inauguracja działalności świetlicy środowiskowej w Ożannie

10_2008.indd   12 2008-10-24   11:34:38



3 października br. wszystkie kobiety z terenu gminy 
Kuryłówka objęte Profilaktycznym Programem Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, miały okazję 
skorzystania z bezpłatnych badań w cytomammobusie, 
należącym do Fundacji SOS Życia w Mielcu.  Badania 
takie zorganizowano w naszej gminie  już po raz drugi. 
Pierwsze odbyły się w 2005 roku i cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem pań. Dlatego też w roku bieżącym, mając 
na uwadze przede wszystkim troskę o zdrowie mieszkanek, 
a także fakt, że badania te refundowane są przez NFZ raz 
na dwa lata mammografia  i raz na trzy lata cytologia, wójt 
gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak podjął starania o po-
nowne sprowadzenie mammobusu na teren gminy. I tym
razem okazało się, że działanie takie było jak najbardziej 
celowe, gdyż ponownie frekwencja w badaniach była nie-
zwykle wysoka, a panie cieszyły się, że mogły je wykonać 
na własnym terenie bez dodatkowego stresu, jakim niekiedy 
jest wyjazd do innych ośrodków diagnostycznych.     
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kolorowanki itp. Zaprenumerowano także 
odpowiednią do poszczególnych grup wie-
kowych prasę. To tutaj upowszechniana jest 
idea wolontariatu,  gdzie młodzież bezintere-
sownie pomaga młodszym uczestnikom zajęć 
świetlicowych w odrabianiu lekcji , a także 
uczestniczy w organizowaniu zajęć dla dzieci. 
Natomiast dla młodzieży organizowane są inte-
resujące spotkania tematyczne i dyskoteki. 

Drugim zadaniem programowym było 
utworzenie Gminnego Klubu Seniora. Spo-
tkania w Klubie Seniora odbywają się dwa razy 

w tygodniu we wtorki i czwartki w siedzibie 
KGW  w Kuryłówce i cieszą się ogromną po-
pularnością. Osoby starsze uczestnicząc  w tych 
zajęciach mają okazję porozmawiać ze swoimi 
rówieśnikami, dzielą się swoimi problemami, 
wymieniają poglądy na różne tematy, zawsze 
znajdą tu kogoś, kto ich wysłucha i poświęci 
im swój czas. Dla Seniorów również zakupiono 
niezbędny sprzęt i wyposażenie, zaprenumero-
wano prasę, organizowane są dla Nich zajęcia 
odpowiednie do zainteresowań. W planie zajęć 
klubu znajdują się spotkania okolicznościowe 

tj. Katarzynki, Spotkanie Wigilijne, Dzień 
Seniora, a już w czwartek  16 października br. 
grupa Seniorów wyjechała na wycieczkę do 
Kalwarii Pacławskiej.  

Z pewnością  w trakcie realizacji zadań 
świetlicowych jak i Klubu Seniora z czasem 
pojawi się jeszcze wiele innych propozycji i po-
mysłów, ale już teraz cieszy fakt dużej frekwen-
cji uczestników takich form spędzania czasu 
wolnego, co jest dowodem na to, że inicjatywa 
gminnych działań na rzecz tych dwóch grup 
społecznych okazała się niezwykle trafna.

Świetlica w Słobodzie
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W dniach 3 – 5 października br. 
odbył się w Leżajsku jubileuszow y – 
X Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. 
Jego organizatorami byli Urząd Miejski 
w Leżajsku, Zarząd Okręgowy PZŁ woj. 
podkarpackiego, Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku oraz Urząd Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna, a patronat honorowy objęli 
Maciej Nowicki  - Minister Środowiska oraz 
dr Lech Bloch – Przewodniczący Zarządu 
Głównego PZŁ Łowczy Krajowy. 

Wyjątkowo huczne było tegoroczne święto 
myśliwych w Leżajsku, a to za sprawą potrój-
nego jubileuszu. Festiwal w tym mieście odbył 
się już po raz dziesiąty, dziesięć lat ma także 
Klub Kolekcjonera, 
natomiast Polski 
Związek Łowiecki 
obchodzi w tym 
roku swoje 85 uro-
dziny. Była więc 
okazja do tego, 
aby ś w ię tować 
i nagrodzić tych, 
k tór zy pracują 
na rzecz rozpo-
wszechniania kul-
tury łowieckiej, 
między innymi 
także poprzez or-
ganizację X Festi-
walu w Leżajsku. 

A były to trzy 
dni świetnej zaba-
wy bogatej w wy-
darzenia typowo 
myśliwskie, ale i artystyczne, którym przyświe-
cają poważne cele i wyzwania.

Niezmiennie podstawowym celem leżaj-
skiego Festiwalu jest popularyzacja wiedzy 
z zakresu przyrodoznawstwa, kultury łowiec-
kiej i ochrony środowiska, dlatego ważnym 
punktem programu były konkursy skierowane 
do najmłodszych. Do konkursu plastycznego 
ph. „Tropem leśnej zwierzyny” napłynęło 
ponad 100 prac, z których nagrodzono 41 naj-
ciekawszych. Wystawę pokonkursową można 
oglądać w sali kameralnej Miejskiego Centrum 
Kultury. Organizatorzy przygotowali także 
konkurs wiedzy przyrodniczo – łowieckiej dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. 
Zwycięskimi szkołami okazały się Publiczne 
Gimnazjum Nr 2  im. Jana III Sobieskiego 
w Lubaczowie oraz Zespół Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

Najważniejszy dla każdego myśliwego był 
oczywiście drugi dzień Festiwalu – i wielkie po-
lowanie w leżajskich lasach. Mimo niepogody 
łowy okazały się całkiem owocne – upolowano 
sześć lisów, a na króla polowania wybrano – 
Mariana Stąpora (prezesa Koła Łowieckiego 
„Borek” Kolbuszowa). Nad świeżo upolo-
waną zwierzyną odbyło się także tradycyjne 
przyjęcie i pasowanie nowych myśliwych. 

A podsumowaniem dnia 
była myśliwska biesiada 
w leśniczówce „Mary-
sin”. Łowieckie zmagania 
z naturą uświetniła w 
niedzielę uroczysta Msza 
Św. Hubertowska w Ba-
zylice OO. Bernardynów 
w Leżajsku.

Festyn łowiecki w Le-
żajsku od lat służy nawią-
zywaniu kontaktów ludzi, 
których pasją jest łowiec-
two, lub szeroko rozumia-
ne problemy przyrody, 

a ponieważ jest to impreza międzynarodowa 
rzeczywiście nawiązywanie takich znajomości 
jest możliwe. W tym roku, prócz członków Kół 
Łowieckich i pasjonatów myślistwa i łowiectwa 
z całej Polski, gościliśmy delegacje z Estonii, 
Szwecji oraz z Ukraińskich miast: Pyriatynia, 
Koziatynia  Bolechowa i Nowojaworowska. 

Przybyli goście zwiedzali Leżajsk i okolice, 
uczestniczyli w biesiadzie, a w niedzielę wzięli 
udział w przeglądzie konkursowym zespołów 
myśliwskich. Tu najlepszy okazał się Zespół 
„Leśne Trąbki” z Bolechowa (Ukraina) – zdo-
był Grand Prix Festiwalu i pamiątkowy puchar. 
Wszyscy uczestnicy tego przeglądu otrzymali 
pamiątkowe statuetki z rąk Burmistrza  Leżaj-
ska – Tadeusza Trębacza i Burmistrza Nowej 
Sarzyny – Roberta Gnatka (po raz pierwszy 
współorganizatora tej prestiżowej imprezy) 
oraz pamiątkowe okolicznościowe kufle, które 
wręczył dyrektor Browaru Leżajsk Mattheus 
Dietvorst.

Jednym z ciekawszych punktów programu 
był pokaz psów myśliwskich, podczas którego 
można było nie tylko zobaczyć psy wykorzy-
stywane podczas polowań, ale także poznać ich 
charaktery, zwyczaje i osiągnięcia.    

Podczas Festiwalu otwarto także, robiącą 
wielkie wrażenie, wystawę w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. W jednej z sal wystawowych znajdu-
ją się ponad 400 trofeów myśliwskich i zbiory 
kolekcjonerskie, w drugiej zaś mieści się wysta-
wa fotograficzna pt. „Magia kresowej przyrody” 
autorstwa Związku Polskich Fotografów Przy-

  

Grand Prix Festiwalu “Leśne Trąbki” z Bolechowa (Ukraina)

Finał Festiwalu. Na pierwszym planie od lewej: R. Gnatek - Burmistrz Nowej Sarzyny, 
T. Trębacz - Burmistrz Leżajska i M. Horoszko - Dyrektor MCK Leżajsk
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rody Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego. 
Jest to największa tego typu wystawa w Polsce, 
a na uwagę zasługuje wyceniona jako rekord 
świata czaszka lisa i poroże byka z siódmym 
miejscem w kraju. 

Festiwal Łowiecki Leżajsk 2008 zakończył 
się koncertami skierowanymi do szerszej pu-
bliczności (co widać było po rekordowej liczbie 
osób, która tego wieczoru zgromadziła się na 
Placu obok Gimnazjum). Wystąpił zespół VI-
DEO i kultowy DŻEM, a na zakończenie nad 
Leżajskiem wystrzeliły sztuczne ognie.  

Tegoroczny Festiwal zapewne przejdzie do 
historii jako jeden z ciekawszych i owocnych 
w prawdziwe myśliwskie (i nie tylko myśliw-
skie) zdarzenia. 

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tegorocznej edycji Festiwalu, 
zwłaszcza zaś sponsorom. Sponsorami główny-
mi byli Browar w Leżajsku oraz Polski Związek 

Łowiecki, zaś wspomagającymi: Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku, Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów S.A. w Leżajsku, Biuro Polowań 
Dewizowych „Art – Hubert” w Leżajsku, Nad-

Sp. z o.o. Poznań, Miejski Zakład Remon-
towo – Budowlany, IGLOBUD w Leżajsku, 
„Silikaty Ostrołęka” Sp. z o.o., Multifarb sp. 
z o.o. w Rzeszowie, Zakład Produkcji Drzewnej 
LAS-POL Jan Bełz, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno – Handlowe INTEGRAL Rzeszów 
Sp. z o.o.,  HUNTER – WILD Wałbrzych, 
Mistrzowska Pracownia Grawersko – Złotnicza 
MIRO w Pełczycach, Firma Galicja II sp.j., 
Fabryka Maszyn w Leżajsku, Termoinstal sp. 
z o.o. w Łańcucie, ECORES Sp. z o.o., Merlin 
w Leżajsku. Zrealizowano przy wsparciu finan-
sowym Województwa Podkarpackiego.

Podziękowania należą się także Nadleśnic-
twu Leżajsk, które od początku bardzo mocno 
angażowało się w organizację Festiwalu, a po-
nadto: Oddziałowi Pogotowia Ratunkowego 
w Leżajsku, Firmie VAP System, Komendzie 
Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Straży 
Pożarnej, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – 
Wychowawczemu w Leżajsku, Zespołowi Szkół 
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Le-
żajsku, Klubowi Motocyklowemu Wehikuł 
w Leżajsku  Firmie Ochroniarskiej SKAREM
i wszystkim którzy wsparli organizatorów. 

Agnieszka Margas
Foto: Bartosz Urbański, 

Ryszard Węglarz, Adam Kuźma

leśnictwo Leżajsk, Koła Łowieckie: „Polana” 
Nowa Sarzyna, „Wydra” Dębno, „Kuropatwa” 
Żołynia,  „Dzik” Leżajsk, „Ryś” Łańcut, 
Urząd Marszałkowski, ZPOW „Orzech” 
w Kolbuszowej, firma BMF Polska, Miejski 
Zakład Komunalny w Leżajsku, WELES 

Wystawa trofeów myśliwskich i zbiory kolekcjonarskie
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W dniach 12-13 października br. delegacja 
przedstawicieli Gminy Grodzisko Dolne oraz 
Powiatu Leżajskiego udała się z wizytą na 
Ukrainę. W trakcie pobytu delegacja uczest-
niczyła w spotkaniach zorganizowanych przez 
Powiat Dolina. 

Współpraca pomiędzy samorządami 
Powiatu Leżajskiego i Powiatu Dolina na 
Ukrainie, rozpoczęła się ok. 2 lata temu, od 
podpisania porozumienia, w którym określono 
zakres i formę wzajemnej współpracy. Gmina 
Grodzisko Dolne przygotowuje się obecnie do 
podpisania podobnego porozumienia z gminą 
ukraińską Mała Turia w Powiecie Dolina, po-
łożoną ok. 100 km na południe od Lwowa. 

Delegacja w składzie: Wójt Gminy - Jacek 
Chmura, Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy 
Gdański, Wicestarosta Leżajski - Józef Majkut, 
oraz kierowca – Jan Czerwonka, wzięła udział 
w spotkaniach, w trakcie których wypracowano 
projekt porozumienia, który zostanie przed-
stawiony Radzie Gminy Grodzisko Dolne. 
Po jego zaakceptowaniu, można rozpocząć 
wspólne działania, które mogą dotyczyć m.in. 
oświaty, kultury, sportu oraz ubiegania się 
o środki unijne w ramach Euroregionu Karpaty, 
którego członkiem Gmina Grodzisko Dolne 
jest od roku. 

Podczas pobytu na Ukrainie polska dele-
gacja została bardzo gościnnie przyjęta. W ra-
mach wizyty przedstawiciele polskich władz 
samorządowych odwiedzili Starostwo Powia-
towe w Dolinie, zwiedzili Grekokatolickie 
Sanktuarium Ojców Bazylianów w Monasty-

„Tu mieszkają Mistrzynie Polski” 
– taka informacja wita od miesiąca 
wszystkich wjeżdżających do gminy 
Grodzisko Dolne od strony Leżaj-
ska.

Ten nowatorski pomysł na „wi-
tacze”, jest kontynuacją podjętych 
przez gminę działań, mających na 
celu promowanie grodziskiej kultury, 
tradycji oraz ważnych historycznych 
osiągnięć. Nowa tablica stanowi miły 
akcent eksponujący lokalne tradycje 
pożarnicze i nawiązuje do zdobytego 
w 2007 roku w Płocku przez kobiecą 
drużynę OSP z Grodziska Dolnego 
Mistrzostwa Polski, w zawodach 
sportowo-pożarniczych. 

Nowej tablicy nie sposób nie za-
uważyć. Żywa kolorystyka przyciąga 
uwagę przejeżdżających kierowców. 
Pomysł zyskał też pełną aprobatę rad-
nych i mieszkańców gminy.  MH

  

  

rze oraz zakład zajmujący się wydobyciem ropy 
naftowej w Dolinie. Na rzecz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej przekazali książki i podręczniki 
do nauki języka polskiego. 

Wizyta na Ukrainie zaowocowała nawiąza-
niem bliższej współpracy, w ramach której stro-

na ukraińska została zaproszona do Grodziska 
z rewizytą, podczas której zostanie podpisane 
porozumienie o współpracy. 

MH

Przekazane książki i podręczniki pochodziły z zespołów szkół w Grodzisku Górnym i Dolnym
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W nowym roku szkolnym uczniowie Ze-
społu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym mogą korzystać z atrakcyjnych 
zajęć pozalekcyjnych. W ramach realizowanych 
przez szkołę dwóch projektów: „Centrum 
Nowoczesnego Kształcenia - szansą na lepszą 
przyszłość” oraz „Z nauką w świat”, na dodat-
kową formę nauki udało się pozyskać prawie 
480 tys. zł. 

W ramach prowadzonych zajęć, zorgani-
zowane zostały dodatkowe warsztaty dydak-
tyczno-wychowawcze, przedmiotowe koła 
zainteresowań, sesje popularno-naukowe oraz 
krajoznawcze wyjazdy edukacyjne. Dzięki tym 
formom nauki, uczniowie mogą uczestniczyć 
w ciekawych wykładach, pozwalających na 
pogłębianie wiedzy oraz rozwój pasji i zainte-
resowań z wybranych dziedzin nauki. 

Miłośnicy przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych mogą nauczyć się praktycznego 
wykorzystywania map i komputera w geografii. 
W ramach koła badaw-
czego zaplanowano cykl 
wyjazdów na Politechnikę 
Rzeszowską, gdzie ucznio-
wie w profesjonalnym la-
boratorium będą wraz ze 
studentami przeprowadzać 
eksperymenty chemiczne. 
Uczestnicy koła matema-
tycznego wyjadą na wy-
kłady popularno-naukowe 
wraz z pokazami nieba na 
Uniwersytet Jagielloński, 
a zwolennicy fizyki wy-
ruszą szlakiem Mikołaja 
Kopernika. W Planetarium 

i Obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika będą uczestniczyć w pokazach 
fizyczno-astronomicznych, pokazach noc-
nego nieba oraz projekcjach dydaktycznych. 
Ponadto pokazy eksperymentów na Politech-
nice Rzeszowskiej i Lubelskiej oraz wizyta 
w Planetarium pomogą młodym odkrywcom 
w lepszym zrozumieniu i poznaniu otacza-
jącego świata. Zwolennicy nowoczesnych 
technologii będą rozwijać swoje umiejętności 
w trakcie konstruowania programowalnych 
robotów. Uczestnictwo w projekcie stwarza 
również szansę do zgłębiania metod i technik 
skutecznego uczenia oraz poznawania zagad-
nień kulturowych krajów anglojęzycznych. 
Jest to możliwe dzięki cyklowi wyjazdów do 
szkoły języków obcych „Promar” w Rzeszowie 
na zajęcia z native speakerem. 

Stałym elementem każdego bloku nauko-
wego jest szereg krajoznawczych oraz ekologicz-
no-przyrodniczych wyjazdów edukacyjnych, 
w trakcie których uczniowie zdobytą wiedzę 
teoretyczną przekładają na praktykę. Są to 
wycieczki m.in. do Zakopanego, w Bieszczady, 
Tatry, czy do Bolestraszyc. 

Część tych zadań została już zrealizowana, 
o czym mogliśmy się przekonać 14 października 
br. podczas uroczystej inauguracji projektów. 
Uczniowie zaprezentowali wszystkie działania, 
które podjęli w ostatnim czasie. Efekty pracy 
mogliśmy zobaczyć na przygotowanych pre-
zentacjach multimedialnych. 

Zdaniem obecnego na uroczystości przed-
stawiciela kuratora oświaty Zespół Szkół im. 
prof. F. Leji, znajduje się wśród dziesięciu 
najlepszych szkół na Podkarpaciu w podejmo-
waniu środków zewnętrznych. Na realizację 
trzech projektów szkoła pozyskała kwotę ok. 
550 tys. zł.

MH

 
 

Zajęcia w ramach koła badawczego

Kółko “Z robotami w przyszłość”

Zajęcia w laboratorium chemicznym Politechniki Rzeszowskiej
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9 października br. w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie odbyło się spotkanie, podczas którego nauczyciele 
prezentowali możliwości wykorzystania w procesie dydaktycznym na-
szego nowego nabytku, czyli tablicy interaktywnej Interwrite.

Gośćmi spotkania byli odpowiedzialni za edukację samorządowcy 
ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy 
i nauczyciele szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat 
i gminę.

Tablica interaktywna to urządzenie, pozwalające uatrakcyjnić 
przebieg wielu lekcji.  Współpracując z komputerem i projektorem łączy 
ona funkcje zwykłej tablicy i ekranu projekcyjnego, umożliwiając przy 
tym interaktywne sterowanie pecetem. Dedykowane oprogramowanie 
pozwala korzystać z internetowych zasobów, w których aktywny na-
uczyciel bez trudu znajdzie coś dla siebie.

Gospodarze spotkania starali się obalić stereotyp, że urządzenie jest 
pomocą tylko dla informatyków. Na początek minilekcję matematyki 
przeprowadziła Danuta Bigas (wykorzystywała program Cabri wspo-
magający naukę „królowej nauk”). Bartłomiej Czechowicz udowodnił, 
że jako nauczyciel wychowania fizycznego zyskał świetne narzędzie do 
nauki taktyki gier zespołowych, a Aleksander Dubiel pokazał możliwo-
ści sprawdzania kompetencji językowych uczniów. Prezentacje każdego 
z trójki nauczycieli zebrani podsumowali oklaskami.

Następnie sprawdziliśmy, czy dwa lata w samorządzie spowodowały 
ubytki wiedzy chemicznej wiceburmistrza Marka Chmury. Okazało się, 
że rozwiązał interaktywne ćwiczenia zarówno z właściwości wodoro-

tlenków, jak i zastosowania enzymów. Spotkanie zakończyło się rundą 
pytań zainteresowanych nauczycieli i odpowiedzi gospodarzy.

Podsumowując – grupie osób odgrywających istotną rolę w powiato-
wym i gminnym systemie edukacji zaprezentowaliśmy narzędzie nowej 
generacji i przekazaliśmy nasze doświadczenia z pracy z tablicą. Uczest-
nicy spotkania przekonali się, że jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą 
na nowe technologie i metody pracy. A jeśli po lekturze tego artykułu 
ktoś chciałby zasięgnąć dokładniejszych informacji czy przyprowadzić 
swoją klasę na pokazową lekcję – zapraszam.

Jacek Wojdałowicz



Dzieci, młodzież  i mieszkańcy Dębna po raz kolejny są  beneficjenta-
mi Programu Działaj Lokalnie. Jest to szósta edycja programu, w ramach 
którego  projekt  pn. ,,Od maluczkich do sędziwych” zgłoszony przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno otrzymał dofinansowanie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 5250 zł. Program  reali-
zowany  jest przez Akademię Filantropii w Polsce i  Leżajskie Stowarzy-
szenie Rozwoju. Otrzymana  dotacja to główny bodziec i  motywacja do 
społecznego działania na rzecz lokalnego  środowiska. W ramach projektu 
postanowiliśmy działkę leżącą w centrum wsi, obok szkoły i kościoła, 
a użyczoną nam przez Gminę Leżajsk, zagospodarować tworząc tam park 
rekreacyjno- sportowy. Miała powstać namiastka placu zabaw dla dzieci 
i skate parku dla młodzieży z perspektywą rozbudowy w następnych 
latach, lecz realizacja projektu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Pomysł spotkał się z olbrzymim poparciem dzieci i młodzieży, a w miarę 
jego realizacji przybywało zwolenników wśród dorosłych.

Szczególne zaangażowanie  młodzieży widoczne było przy wszelkich 
pracach przez nas prowadzonych. To młodzi chcąc zdobyć dodatkowe  
fundusze  na skate park,  park zaproponowali zbiórkę złomu i prze-
znaczenie uzyskanych pieniędzy na  zakup dodatkowych urządzeń 
i elementów.

Sam pomysł jak i jego efekty  okazały się rewelacyjne.  Mieszkańcy 
Dębna  kolejny raz udowodnili, że można  na nich liczyć. W wyniku 
kilkukrotnej zbiórki uzyskaliśmy 8250 zł za co udało się zakupić do-
datkowe wyposażenie. Cała, początkowo skromna w zamyśle inwestycja 
zamyka się na chwilę obecną kwotą około 35 000 zł ! Jest to wielki sukces 
ludzi dobrej woli, szczerego serca, których w naszej wiosce  nie brakuje. 
Sympatycy i darczyńcy wspierający nasze działania to rozdział, którego 
nie sposób pominąć milczeniem.

Regina Gnatek, Marian Cisek to nasi krajanie mieszkający poza 
Dębnem, lecz sercem i czynem pokazujący, jak bardzo zależy im na naszej 
miejscowości, za co im serdecznie dziękujemy. Słowa wdzięczności kieru-
jemy również do firm: ,,EL-CHEM”, ,,WOD-REM”, Elektrociepłowni 
z Nowej Sarzyny oraz Kółka Rolniczego i Spółdzielni Produkcyjnej 
z Dębna za pomoc przy realizacji projektu.

Uroczyste otwarcie placu zabaw nastąpiło14.09.2008 podczas uro-
czystości odpustowej w naszej wiosce, na którą przybyli: Poseł na Sejm 
Zbigniew Rynasiewicz, władze samorządowe Powiatu Leżajskiego i Gmi-
ny Leżajsk w osobach p. Józefa Majkuta, p. Andrzeja Janasa, p. Jadwigi 
Ulman, księża Dekanatu Leżajskiego obecni na odpuście, zaproszeni 
goście oraz bardzo duża liczba mieszkańców Dębna. 

Koordynator projektu - Kazimierz Krawiec
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29 września br. obchodzony jest Ogólno-
polski Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony 
przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.

W Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicz-
nej w Leżajsku w tym dniu odbyło się głośne 
czytanie dla dzieci klasy pierwszej ze Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

Niewątpliwie dużą niespodzianka dla 
dzieci byli goście, którzy czytali bajki.

Młodszy kapitan Marek Wnęk z Komen-
dy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku przeczytał bajkę „Jak Wojtek został 
strażakiem”.

Po przeczytaniu bajki pan kapitan opo-
wiedział o swojej codziennej pracy o nie-
bezpieczeństwach, a także o sytuacjach, 
w których strażacy wykazują się odwagą 
i bohaterstwem. 

Natomiast pan Wojciech Osada strażnik 
Straży Miejskiej przeczytał uczniom bajkę „Co
wolno, a czego nie wolno, czyli małego kruka 
grzeczności nauka”. Bajka wspaniale odnosiła 
się do codziennej pracy strażnika miejskiego, 
który dba o porządek publiczny. 

 

-

 autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Spotkanie 
odbyło się  w ramach projektu TU CZYTAMY- Dyskusyjne Kluby Książki. 

 Pisarka doceniana zarówno przez krytyków jak i zwykłych czytelników -. wśród młodzieży 
popularność zyskała książkami „Pozłacana rybka”, „Buba” czy „Puszka”. Starsi cenią ją za „Teren 
prywatny”, „Prowincję”, „Niebieski autobus”, „Gobelin” oraz „Hermańce”.

Pisarka w swoich powieściach pokazuje różne postawy moralne i trudne wybory, przed 
którymi stajemy w życiu. W „Pozłacanej rybce” na przykład poruszane są bardzo poważne 
i trudne tematy, takie jak śmierć, choroba,  rozpad rodziny, alkoholizm. Nowa powieść 
Barbary Kosmowskiej „Hermańce” mogłaby swobodnie uchodzić za uwspółcześnioną wersję 
„Chłopów” Reymonta. Jest w końcu zapisem życia społeczności całkiem szablonowej polskiej 
wsi, to obyczajowa powieść psychologiczna o wiejskiej społeczności, wystarczająco lekka, by 
wynieść z niej coś głębszego jednocześnie dobrze się bawiąc.

 Pani Barbara Kosmowska dała się poznać jako świetny partner do rozmów. Cieszyły ją 
wszystkie pytania zadawane przez uczniów. 
Z humorem opowiadała o sobie, swojej ro-
dzinie, pracy na uniwersytecie i środowisku 
pisarskim. Podczas spotkania autorka przybli-
żyła, niektóre okoliczności powstawania swoich 
książek. Zdradziła, że pisząc „młodzieżowe” 
dialogi często szukała pomocy u swoich córek 
lub w „Wypasionym słowniku najmłodszej 
polszczyzny”.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie Gim-
nazjum Miejskiego w Leżajsku i Bibliotekarze 
z terenu powiatu.

Na zakończenie spotkania autorka rozda-
wała autografy i podpisywała swoje książki. 
Spotkanie pełne subtelnego żartu i ciepła pły-
nącego od gościa, uprzyjemnił występ solistek 
grupy Meritum MCK w Leżajsku.

 

Podczas Spotkania z poezją Zbigniewa 
Herberta ph. „U wrót doliny” w Jarosławiu, 
które odbyło się 25-26 września br., nasze 
miasto reprezentowały dwie osoby – Mo-
nika Urban oraz Mateusz Odachowski. 
Delegowani przez Miejskie Centrum Kul-
tury reprezentowali bardzo wysoki poziom 
w konkursie recytatorskim. Monika zdobyła 
wysokie Wyróżnienie, a Mateusz – I miejsce, 
pobijając przy tym ponad pięćdziesięciooso-
bową konkurencję.

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu 
zapewnił wszystkim uczestnikom dwa dni 
świetnej zabawy i intensywnej pracy w jed-
nym. Konkurs recytatorski połączony był 
bowiem z warsztatami literackimi, które 
poprowadził poeta – Józef Baran oraz z warsz-
tatami recytatorsko – aktorskimi, na których 
Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie – Przemysław Tejkowski szkolił 
młodzież jak zachowywać się na scenie.

Leżajsk również włącza się w obchody 
Roku Herbertowskiego. W ramach programu 
Herbert, ogłoszonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Miejskie Cen-
trum Kultury i Biblioteka Miejska organi-
zują konkurs recytatorski, a Grupa Teatralna 
Baratario (której zwycięzcy z Jarosławia są 
członkami) pokaże spektakl „Pan Cogito 
skowany”. Realizacja projektu zaplanowana 
jest na 27 – 28 listopada br. 

A. Margas

 
 

Głośne czytanie bajek zakończyło się przypomnieniem podstawowych zasad zachowania 
w sytuacjach niebezpiecznych oraz przypomnieniem zasad dobrego wychowania.
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Od lutego do grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym realizuje projekt systemowy pt. „Czas 
na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz społecznej jego uczestników.

Rekrutacja 12  uczestników projektu odbyła się spośród bezrobotnych klientów naszego ośrodka, którzy są  w  wieku aktywności 
zawodowej oraz wyrazili chęć uczestnictwa w nim. Nabór i ostateczny wybór był oparty o szczegółową analizę sytuacji naszych pod-
opiecznych. Mieliśmy tę świadomość, że uczestnictwo w naszym projekcie jest szansą, a jednocześnie zobowiązaniem oraz wyzwaniem, 
któremu należy sprostać i dlatego też wyłonienie naszej 12-tki poprzedzone było staranną pracą socjalną oraz częstymi bezpośrednimi 
kontaktami z naszymi podopiecznymi. Faktem jest, że zajęło nam to trochę czasu, lecz mamy tę satysfakcję, że wszyscy uczestnicy 
projektu od początku jego trwania do dnia dzisiejszego kontynuują w nim udział, co jest pewnego rodzaju sukcesem.

W ramach realizowanego projektu został zatrudniony pracownik socjalny i na dzień dzisiejszy jako ośrodek spełniamy wymogi 
ustawowe dotyczące zatrudnienia. Pracownik ten bezpośrednio zajmuje się kontraktami socjalnymi zawartymi z uczestnikami projektu. 
Kontrakt socjalny jest to pewnego rodzaju umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, określająca 
uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej 
sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt jest nowym elementem postępowania, który pojawił się wraz z nową ustawą  o pomocy 
społecznej. Znakomicie spisuje się on w naszym projekcie. Jasno i wyraźnie kreśli zasady współdziałania pracownika socjalnego z osobą 
lub rodziną oraz określa działania obu stron, które mają przyczynić się do rozwiązania problemu.

Tak więc wstępne rozpoznanie sytuacji i potrzeb uczestników naszego projektu pozwoliło podjąć pewne działania. Pierwszym  
etapem, który rozpoczął się 8 maja było przeprowadzenie treningu kompetencji  i umiejętności  społecznych. Składał się on z trzech 
komponentów:

1. Treningu umiejętności społecznych - kształtowanie takich umiejętności jak słuchanie, zadawanie pytań, przedstawianie się, 
rozpoczynanie rozmowy, poznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich, radzenie sobie ze strachem itp.

2. Treningu wnioskowania moralnego - wspieranie rozwoju osobowego człowieka w wymiarze społecznym i moralnym, roz-
wijanie odpowiedzialności.

3. Treningu kontroli złości - uczestnicy poznali koncepcję władzy i kontroli, dominacji w związkach oraz przybliżony im został 
schemat złości i przemocy. Poprzez prezentację scenek oraz własne inscenizacje uczestnicy mogli szczegółowo przeanalizować sytuacje 
reagowania na stres. Uczestnictwo w treningu zostało potwierdzone  stosownym zaświadczeniem, które otrzymali wszyscy uczestnicy 
projektu.

Kolejnym etapem w realizacji projektu było indywidualne doradztwo zawodowe przeprowadzone  przez doradcę zawodowego 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. Zajęcia  te  w swym założeniu miały nauczyć  naszych uczestników jak i gdzie szukać pracy, 
przygotowania wszelkich dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny itp. oraz do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym 
pracodawcą. Większości uczestników nie znane były pojęcia takie jak: rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna, pracodawca, popyt 
i podaż pracy. Zdobyta wiedza na pewno ułatwi im w przyszłości poruszanie się po rynku pracy, doda im pewności siebie, ułatwi 
pozytywną samoocenę. Doradca zawodowy biorąc pod uwagę posiadane przez uczestników projektu umiejętności i wiedzę pomógł 
wybrać im odpowiednie szkolenie, które było kolejnym etapem w realizacji projektu. Szkolenia zostały przeprowadzone przez Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Leżajsku i zrealizowane w następujących kategoriach :

1. Kucharz małej gastronomii - w tym szkoleniu wzięło udział 5 uczestników, składało się ono z 115 godzin, z czego aż 90 
obejmowało zajęcia praktyczne;

2. Magazynier –w nim uczestniczyło 4 osoby;
3. Obsługa komputera –w tym szkoleniu wzięła udział 1  osoba. Zawierało ono 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 praktycz-

nych;
4. Fryzjer damsko-męski - w tym szkoleniu wzięło udział 2 osoby. Zawierało ono również zajęcia  teoretyczne i praktyczne.
W czasie trwania projektu 6 osób pracowało w ramach prac społecznie- użytecznych na terenie naszej gminy. Wszyscy uczestnicy pro-

jektu  objęci są pracą socjalną, a w trudnych sytuacjach życiowych otrzymali oni również wsparcie finansowe w postaci zasiłków.
Powoli zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu. Z  pewną  satysfakcją widzimy, że nasi podopieczni potrafią szukać pracy 

i odnosić nawet malutkie, ale sukcesy. Z całej naszej 12-tki już od października 4 osoby znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania 
zawodowego, 3 kolejne w ramach robót publicznych, a 1 osoba rozpocznie przygotowanie zawodowe od grudnia 2008r. Nie są to może 
znaczące sukcesy, lecz są to na pewno małe kroczki do przodu w karierze zawodowej każdego uczestnika projektu.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat projektu lub też zainteresowane uczestnictwem serdecznie zapraszamy: 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODZISKU  DOLNYM Tel.(017) 242-91-34

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL Priorytet VII działanie 7.1,Podziałanie 7.1.1 oraz środków własnych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

GOPS 

Grodzisko Dolne

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE

O
G

ŁO
SZ

E
N

IE
 PŁ

AT
N

E

10_2008.indd   20 2008-10-24   11:35:32



21

POWIAT

KURIER POWIATOWY 10/2008 (56)

Pogoda w sobotę 11 października br. oka-
zała się bardzo łaskawa dla uczestników rajdu 
rowerowego „Po zdrowie”. Grupa licząca około 
50 osób zebrała się na placu przed Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. Pan Adam Kaduk – inicjator 
i główny organizator rajdu przedstawił trasę  
i przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązu-
jące na drodze podczas jazdy rowerem. Na dobry 
początek, zadeklamował wiersz tematycznie 
związany zpoprzednim rajdem, którego autorem  
był  jeden z jego uczestników. 

Tym razem trasa biegła „Szlakami walk 
niepodległościowych”. W rolę przewodnika 
historycznego wcielił się pan Antoni Berezie-
wicz, który już przed Dworem Starościńskim 
przypomniał historię miasta Leżajska i samego 
Dworu, mieszczącego od stycznia 2008r. 
Muzeum Ziemi Leżajskiej. Następnie wszy-
scy uczestnicy rajdu wyruszyli w kierunku 
Cmentarza Komunalnego, aby przypomnieć 
sobie historię i miejsce spoczynku uczestnika 
powstania listopadowego – Korwina Kamiń-
skiego, zapalić znicze przed Pomnikiem Sokoła 
z1904r. oraz pod poświęconym ofiarom zbrodni 
komunizmu Krzyżem Katyńskim. O grobach 
żołnierzy z I wojny światowej mówił dociekliwy 
badacz i miłośnik historii pan Sławomir Kułacz. 
Po opuszczeniu leżajskiego cmentarza grupa 
dotarła do wzniesienia, na którym znajduje się 
wieża przekaźnikowa (130m.), skąd wszyscy 
mogli podziwiać panoramę Leżajska. Pan Ma-
rian Pliszka przypomniał uczestnikom rajdu 
historię kapliczki upamiętniającej walkę starosty 
leżajskiego Łukasza Opalińskiego ze słynnym 
„diabłem łańcuckim”- Stanisławem Stadnickim. 
Następnie trasa rajdu biegła drogą polną przez 
Gillershof do kościoła w Giedlarowej. Przed 
kościołem odbyła się kolejna lekcja historii tym 
razem przeprowadzona przez pana Bogumiła 
Pempusia. Pan Bogumił opowiedział historię 
kościoła i wsi, która w przyszłym roku będzie 
obchodzić 600 - lecie istnienia, a także wspo-
mniał o znajdujących się na jej terenie miejscach 
pamięci narodowej. Następnie grupa udała się do 
Grodziska Dolnego. Pierwszy postój to kaplica 
św. Huberta - patrona myśliwych. W Grodzisku 
„miasteczku” pan Pempuś przybliżył historię „re-
wolucji grodziskiej” zczerwca 1933r. ipomników 
temu wydarzeniu poświęconych. W Grodzisku 
w okresie wielkanocnym tradycyjnie straż przy 
grobie pana Jezusa pełnią „Turki” i im też został 
poświecony jedyny w Polsce pomnik „Turka” 
stojący przy Domu Kultury. Niezwykle intere-
sująca była też historia Krzyża Grunwaldzkiego, 
bezpośrednio związanego z tradycją i nastrojami 
patriotycznymi. Ostatnie urokliwe miejsce to 
niedawno gruntownie odrestaurowany kościół 
parafialny pod wezwaniem św. Barbary. Punk-
tem kulminacyjnym rajdu był cross rowerowy, 
którego trasa biegła w kierunku grodziskiej góry 
zamkowej a nagrodą dla wszystkich był wspania-

  
ły widok na dolinę Sanu i Wisłoka. Kolejnym 
etapem były Chałupki Dębniańskie, gdzie panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Gminnego Ośrodka 
Kultury przygotowały smaczny bigos, smalec 
z jabłkiem, placek regionalny oraz zimne i gorące 
napoje. W gospodarstwie agroturystycznym pani 
Krystyny Wanat, w którym odbyła się gościna 
panowała wspaniała, domowa atmosfera. Panie 
z Koła Gospodyń obsługiwały uczestników rajdu 
w strojach regionalnych, a miejscowa młodzież 
przywitała wszystkich pięknym układem tanecz-
nym. Po krótkim odpoczynku rozegrano różne 
konkurencje sportowo – zabawowe. Wkonkursie 
na najładniej zaśpiewaną piosenkę zwyciężyła 
Dominika Sarzyńska, a w rozegranych wcześniej 
zawodach na ocenę odległości w terenie oraz 
w rzucie do tarczy wzięli udział niemal wszyscy 
uczestnicy rajdu.

W trasę powrotną rajd wyruszył około 
godz.16.00 a przed Dworem Starościńskim cze-
kała na uczestników ostatnia tego dnia atrakcja. 
Pan Adam Kaduk wręczył nagrody zwycięzcom 
wszystkich wcześniej rozegranych konkursów oraz 
nagrodę główną ufundowaną przez firmę BMF 
Polska. Szczęśliwą właścicielką nowego roweru 
wylosowaną spośród wszystkich uczestników im-
prezy okazała się pani Justyna Sołek. Najmłodszy 
uczestnik rajdu 
5-letni Michał 
Pyż otrzymał 
grę kompu-
terową ufun-
dowaną przez 
pana Mieczy-
sława Szpilę, 
natomiast naj-
starszy - pan 
Henryk Atem-
borski zNowej 
Sarzyny album 
o Gminie Le-
żajsk. Na uwa-
gę zasługuje 
fakt, iż pan H. 
Atemborski 
w wieku 75 
lat objechał 
rowerem Eu-
ropę,  a pan 
Józef Magiel 
z e  St a rego 
Miasta odbył 
dwie wypra-
wy rowerowe 
d o  Rzy mu 
i siedem do 
Wilna.

Wszys t -
kim sponso-
rom dziękuje-
my za wspar-

cie, a szczególnie: Andreasowi Wielosinskiemu 
(BMF Polska), Urzędowi Gminy Leżajsk, 
Mieczysławowi Szpili, Eugeniuszowi Bieńkowi, 
firmie Philips Morris, Krzysztofowi Stopyra 
(DOMBUD), Zdzisławowi i Zbigniewowi 
Haszto, Igorowi Długoszowi (PIONIER), 
Krzysztofowi Brudniakowi (MOTO-GUM), 
Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN, 
Adamowi Pęcakowi (APEX ), MWM- SPORT,
Jerzemu Murdzi (JAMFOT), Ewie Kaduk, 
Józefowi Mazurkowi i Irenie Fus (Silikaty Le-
żajsk), Browarowi Leżajsk, Markowi Żurkowi 
(Firma Handlowa CENTRUM), Stanisławowi 
Chmieleckiemu (PRĄDEX ), Ryszardowi Ha-
dała (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
w Leżajsku ).

Zarząd Towarzystwa składa podziękowanie 
Adamowi Kadukowi za przygotowanie trasy,  
świetną organizację rajdu i profesjonalne prze-
prowadzenie zawodów sportowych oraz Anto-
niemu Bereziewiczowi, Bogumiłowi Pempusiowi 
i Sławomirowi Kułaczowi za podzielenie się 
wiedzą historyczną o odwiedzanych miejscach.                             

Opracowali: 
Bogumił Pempuś, Iwona Tofilska

Foto: A. Kaduk
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Na sesji Rady Powiatu Leżajskiego 
Marek Ordyczyński - Dyrektor Oddziału
Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przed-
stawił kolejne działanie objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Jest to Działanie 312 „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. 

Sposób przyznawania pomocy został 
określony w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiebiorstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 -2013 (Dz.U.139 poz.883).

Orientacyjny termin naboru wnio-
sków: początek 2009 r.

Informację o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy podaje 
do publicznej wiadomości Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
na stronie internetowej Agencji (www.
arimr.gov.pl ) oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym 
z wyprzedzeniem 14 dni od dnia podane-
go jako dzień rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków.

Od dnia ogłoszenia terminu naboru 
wniosków dostępne będą również na stronie 
internetowej Agencji i MRiRW: wzór wnio-
sku, wzór ekonomicznego planu operacji, 
instrukcje do ich wypełniania oraz wzory 
wymaganych oświadczeń.

Termin składania wniosków upływa 
z końcem dnia roboczego następującego 
po dniu podania do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Agencji informacji 
określającej, że zapotrzebowanie na środki 
finansowe wynikające z już złożonych wnio-
sków osiągnęło co najmniej 120% dostęp-
nych środków w danym województwie.

 

Beneficjent
Osoba fizyczna lub osoba prawna, 

lub jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, która prowadzi 
(podejmuje) działalność jako mikroprzed-
siębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób 

i którego roczny obrót i/lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 2 milionów 
EUR.

Cel działania
Wzrost konkurencyjności gospodarczej 

obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczo-
ści i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost 
zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania
Pomoc udzielana będzie podmiotom 

z tytułu inwestycji związanych z tworze-
niem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw,
działających w zakresie jednej ze wspie-
ranych działalności opisanych wg kodów 
PKD w zał. nr 1 do rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa y Rozwoju Wsi z dnia 17 
lipca 2008 r.  w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
objętego PROW 2007-2013.

Pomoc może być przyznana, 
jeżeli:

1) operacja jest uzasadniona pod wzglę-
dem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wyni-
kające z obowiązujących przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do tej operacji;

3) siedziba lub oddział lub miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przy-
padku operacji związanych z nierucho-
mością, miejsce położenia nieruchomości, 
znajdują się:

a) w przypadku podmiotów innych niż 
podmioty podejmujące lub wykonujące 
działalność gospodarczą obejmującą świad-
czenie usług dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, w miejscowości należącej do:

−   gminy wiejskiej albo
−  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłą-

czeniem miast liczących powyżej 5 tys.   
mieszkańców, albo

− gminy miejskiej, z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców

b) w przypadku podmiotów podej-
mujących lub wykonujących działalność 
gospodarczą  obejmującą świadczenie usług 
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
na obszarach wiejskich, w  miejscowości 
należącej do:

−   gminy wiejskiej albo

− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłą-
czeniem miast liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców, albo 

− gminy miejskiej, z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców 

 4) biznesplan przewiduje utworzenie co 
najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione 
jest  zakresem rzeczowym   operacji;

5) w okresie ostatnich 2 lat wnio-
skodawca nie uzyskał pomocy w ramach 
PO Kapitał  Ludzki, działanie „Promocja 
przedsiębiorczości”.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów 

kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na reali-

zację operacji nie może przekroczyć:

1) 100 000 zł – jeśli biznesplan prze-
widuje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne), co uzasadnione jest zakresem rzeczo-
wym operacji;

2) 200 000 zł – jeśli biznesplan prze-
widuje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 
5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne), co uzasadnione jest 
zakresem rzeczowym operacji;

3) 300 000 zł  – jeśli biznesplan prze-
widuje utworzenie co najmniej 5 miejsc 
pracy (w przeliczeniu na pełne etaty śred-
nioroczne), co uzasadnione jest zakresem 
rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi, 
w okresie realizacji Programu, nie może 
przekroczyć 300 000 zł .

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi 

maksymalnie 50% kosztów kwalifikowa-
nych operacji.

Informacje na temat działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
udzielane są w Podkarpackim Oddziale 
Regionalnym ARiMR (017 875 60 00) 
oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 
0 800 38 00 84.
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Klub Sportowy FML – Poltino „Azalia” Brzóza Królewska ma w swym gronie wielu wybitnych młodych spor-
towców. Poniżej przedstawiamy sukcesy członków Klubu, którzy w Mistrzostwach Polski zajęli wysokie lokaty: 

Katarzyna Wilkos1.  – Trzykrotna Medalistka Mistrzostw Polski w kolarstwie:
złoty medal Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim – Bydgoszcz, sierpień 2008r. w kategorii Juniorka 
Młodsza
Wicemistrzyni Polski w wyścigu szosowym ze startu wspólnego – Grudziądz, lipiec 2008r. w kategorii 
Juniorka Młodsza
brązowy medal na Przełajowych Mistrzostwach Polski – styczeń 2008r. – w kategorii Juniorka Młodsza

Kasia Wilkos uważana jest za najbardziej wszechstronną zawodniczkę w kategorii Juniorki Młodsze i rokuje 
duże nadzieje na przyszłość. 

   

2. Dariusz Głuszak – ubiegłoroczny Mistrz Polski w wyścigu szosowym. 
W tym roku zdobył brązowy medal w szosowych górskich Mistrzo-
stwach Polski – Jelenia Góra, wrzesień 2008r. – kat. Junior. Darek jest 
zawodnikiem Kadry Narodowej Juniorów. Obecnie przebywa w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy.

3. Kasia Wilkos, Anna Socha, Monika Pacoń i Kasia Siuzdak zajęły IV 
miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski na szosie na czas w Golczewie 
k. Szczecina., wrzesień 2008. 

Dziewczęta, które zajęły IV miejsce w Golczewie

Szczególne podziękowania należą się następującym sponsorom: 
Fabryka Maszyn Leżajsk na czele z Prezesem Leszkiem Kuraszem, ZPOW 
„Hortino” na czele z Prezesem Danielem Zającem i Urząd Gminy Leżajsk 
na czele z Wójtem Mieczysławem Tołpą.

Przychylność tych sponsorów pozwala na dalszy rozwój młodych 
sportowców zrzeszonych w Klubie „Azalia” 

Darek Głuszak

Po ponad 20 latach Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Leżajskiej powróciło do idei 
wydawania periodyku poświęconego historii, 
kulturze i współczesnym problemom naszego 
regionu. Dnia 19 września br. o godz.17.00 
w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku miało 
miejsce spotkanie promujące pierwszy numer 
wznowionego „Almanachu Leżajskiego”.  W
uroczystości uczestniczyli autorzy zamieszczo-
nych w wydawnictwie artykułów, przedstawiciele 
władz samorządowych, zaproszeni goście oraz 
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej. Otwarcia spotkania dokonała Pani 
Maria Horoszko - Dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku, jako 
gospodarz a jednocześnie 
Wiceprezes Towarzystwa 
witając przybyłych gości 
i wyrażając zadowolenie 
z ukazania się promowa-
nego wydawnictwa. Jako 
drugi głos zabrał Pan Kazi-
mierz Kuźniar - członek Za-
rządu TMZL oraz zespołu 
redakcyjnego, przybliżając 
zgromadzonym historię 
tworzenia Almanachu w la-
tach 80-tych i obecnie. Pan 
Kazimierz jest pomysłodaw-
cą i współtwórcą wszystkich 

jego numerów tych sprzed 20 lat i tego obecnego. 
Kolejnym prelegentem był Profesor Józef Pół-
ćwiartek członek Towarzystwa, uznany autorytet 
w świecie nauki, człowiek oddany idei leżajskiego 
regionalizmu. W swoim wystąpieniu nakreślił 
główne zagadnienia zawarte w jego artykule oraz 
podzielił się z obecnymi swoimi refleksjami na 
temat działalności towarzystwa, naszej małej 
ojczyzny i wznowionego wydawnictwa. Pierwszą 
część spotkania zakończyło wystąpienie Prezesa 
Towarzystwa - Pana Leszka Sarzyńskiego, który 
we własnym imieniu oraz z racji sprawowanej 
funkcji bardzo serdecznie podziękował wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do wydania Almanachu lub wspierają bieżącą 

działalność TMZL. Wyrazami wdzięczności 
objął władze samorządowe, lokalne instytucje 
kultury, autorów zamieszczonych artykułów, 
zespół redakcyjny, hojnych sponsorów i darczyń-
ców, członków Towarzystwa zaangażowanych 
w jego działania, oraz wszystkich życzliwych idei 
regionalizmu ludzi.

Po krótkiej przerwie prezentacji swoich arty-
kułów dokonali: Antoni Bereziewicz, Kazimierz 
Kuźniar, Andrzej Chmura, Dariusz Półćwiartek, 
Iwona Tofilska, Bogumił Pempuś, Lech Steliga, 
Marian Matkowski oraz Leszek Sarzyński. Po 
ich zakończeniu odbyła się dyskusja, w trakcie 
której obecni wyrażali swoje odczucia i dzielili 
się refleksjami na różne tematy dotyczące promo-
wanego wydawnictwa oraz działalności TMZL. 
Zabierający głos deklarowali wolę dalszej współ-
pracy przy tworzeniu kolejnych numerów Alma-
nachu Leżajskiego. Zarząd Towarzystwa pragnie 
wyrazić serdeczne podziękowania Pani Dyrektor 
MCK Marii Horoszko oraz Kierownikowi Bi-
blioteki Publicznej – Jolancie Korasadowicz za 
udostępnienie pomieszczeń biblioteki i pomoc 
w organizacji spotkania. 

Pierwszy numer wznowionego „Alma-
nach Leżajskiego” jest do nabycia w Cen-
trum Informacji Turystycznej w Leżajsku, 
oraz księgarniach i wybranych detalicznych 
punktach sprzedaży.

Opracowała: Iwona Tofilska
Foto: M.Matkowski
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