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Trzy instytucje z naszego Powiatu Leżajskiego otrzymały 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych. Są to:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 1.

w Leżajsku w ramach projektu „Szpital bez granic ar-

chitektonicznych” otrzymał dofinansowanie w kwocie:

148 980, 06 zł na dwa działania: wymianę dźwigu 

szpitalnego w Budynku Głównym SP ZOZ i wyko-

nanie pochylni o konstrukcji stalowej dla osób niepeł-

nosprawnych wraz z przebudową wejścia do Budynku 

Głównego Szpitala. Całkowita wartość projektu to: 

319 989, 55 zł.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 2.

w Grodzisku Dolnym w ramach projektu „Sprawny 

dojazd” otrzymało dofinansowanie w kwocie: 90 000 

zł na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, 

przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwa-

lidzkich. Całość zakupu to 120 000 zł. 

Stowarzyszenie „Integracja bez granic” z  Sarzyny 3.

w ramach projektu „Zakup mikrobusu dla Ośrodka 

Wsparcia w Sarzynie do przewozu dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej” otrzymało dofinansowanie w kwocie 

67 500 zł na zakup samochodu osobowego 9-cio miej-

scowego. Całość kosztów zakupu to 90 000 zł. 

Starosta Leżajski, Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Le-

żajskiego składa serdeczne podziękowania panu Maciejowi 

Szymańskiemu – Dyrektorowi Oddziału Podkarpackiego 

PFRON.
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Doceniając ogromne zasługi 

honorowych dawców krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, jakie 
od dziesiątek lat wnoszą na rzecz 
całego naszego społeczeństwa, Po-
seł Zbigniew Rynasiewicz zaprosił RR
w dniu 23 .10. 2008 roku 46 osobo-
wą grupę krwiodawców z powiatu 
leżajskiego do Warszawy. Inicjatywa 
Posła zbiegła się ze wspaniałym 
jubileuszem obchodów 50 lecia 
HDK PCK, przypadającym w bie-
żącym roku. Zapraszając liderów 
ruchu honorowego krwiodawstwa 
z Nowej Sarzyny i Leżajska, wolon-
tariuszy i działaczy Polskiego Czer-
wonego Krzyża, Poseł Rynasiewicz RR
zwrócił uwagę na należny  szacunek i uznanie dla tej grupy ludzi za niesienie pomocy potrzebującym. 

Krwiodawcy czynni z powiatu leżajskiego, to grupa 2608 osób, którzy rocznie oddają blisko 1200 litrów krwi pełnej metodą 
konwencjonalną. Pozwala to w pełni zabezpieczyć potrzeby leżajskiego szpitala, nadwyżki zaś przekazywane są do placówek gdzie 
krwi brakuje.

W stolicy, krwiodawcy uczestniczyli w obradach parlamentu, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury 
oraz stare miasto. Podczas krótkiego spotkania Krwiodawców z Posłem Zbigniewem Rynasiewiczem, Prezes RR Zarządu Rejonowego RR
PCK w Leżajsku Pan Andrzej Kłak, przekazał Posłowi słowa podziękowania, za nie konwencjonalny pomysł uczczenia Jubileuszu 
50 lecia HDK PCK.

 Andrzej Kłak

Wspólne zdjęcie z Posłem Z. Rynasiewiczem i Komendantem Straży Marszałkowskiej Panem M. KurasemRR

Starostwo Powiatowe w Leżajsku jest 
pierwszym samorządem w powiecie leżaj-
skim, który wprowadził na swojej stronie 
internetowej wirtualne zwiedzanie. Wcho-
dząc na stronę www.starostwo.lezajsk.pl
można oglądnąć zabytki Ziemi Leżajskiej 
bez  wstawania od komputera. Dodać trze-

ba, iż w Województwie Podkarpackim taką 
możliwość stwarza tylko kilka instytucji. 
Starostwo wirtualne zwiedzanie zapewniło 
przy okazji zmiany strony internetowej. 
Nowa strona jest bardziej przejrzysta, 
czytelna, a co najważniejsze przygotowana 
w trzech wersjach językowych. Dzięki 

wirtualnemu 
zwiedzaniu 
każdy tury-
sta, nawet ten 
mieszkający na 
drugim końcu 
świata, może 
za  pomocą 
jednego klik-
nięcia mysz-
ką znaleźć się 
w Klasztorze 
OO. Bernar-
dynów w Le-
żajsku i z „bli-
ska” oglądnąć 
z a b y t k o w e 
organy, obraz 
Matki Bożej 

   
Leżajskiej, dziedziniec i baszty Klasztoru. 
Na stronie internetowej starostwa można 
wirtualnie zwiedzić również  Muzeum 
Ziemi Leżajskiej i ekspozycję browarni-
czą, a także rynek Leżajska i ohel cadyka 
Elimelecha. 

30 października br. nowa strona in-
ternetowa została przedstawiona radnym 
Rady Powiatu Leżajskiego. RR Radni zgodnie RR
stwierdzili, iż to świetny pomysł na pro-
mowanie naszego powiatu w czasach kiedy 
komputer i internet zdominował sposoby 
spędzania wolnego czasu. Podobne zdanie 
ma również Starosta Leżajski Robert ŻoRR -
łynia: „Nikt już z nas chyba nie wyobraża 
sobie życia bez internetu. Stąd też spędzając 
wolny czas przy komputerze możemy „po-
dróżować” do ciekawych miejsc na całym 
świecie. Zachęcam jednak do odwiedzania 
naszej pięknej Ziemi Leżajskiej nie tylko za 
pomocą komputera, ale przede wszystkim do 
przyjeżdżania do nas, gdyż Powiat Leżajski 
jest pięknym miejscem z wieloma ciekawymi 
zabytkami”.

Zapraszamy więc na stronę: 
www.starostwo.lezajsk.pl.

(mab)Nowa szata graficzna strony internetowej Starostwa
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11 listopada br. w Powiecie Leżajskim odbyły się uroczystości z okazji
90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorami obchodów 
byli: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Klasztor 
OO. Bernardynów oraz Jednostka Strzelecka 2035 w Leżajsku. 

Obchody rozpoczęła Msza św. w Bazylice OO. Bernardynów, celebro-
wana przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Sandomierskiej ks. Edwarda 
Frankowskiego. W ceremonii uczestniczyli m.in: Poseł na Sejm Zbigniew 
Rynasiewicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Jan Burek,  
przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Wiśniewski 
oraz Janusz Szpila, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie 
Marek Ordyczyński, Starosta Leżajski Robert Żołynia, wójtowie i burmi-
strzowie z terenu Powiatu Leżajskiego: Tadeusz Trębacz - Burmistrz Miasta 
Leżajsk, Mieczysław Tołpa - Wójt Gminy Leżajsk, Tadeusz Haelsiak - Wójt 
Gminy Kuryłówka oraz zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe insty-
tucji urzędów. Punktem kulminacyjnym Mszy Św. było poświęcenie oraz 
przekazanie odnowionego sztandaru Jednostki Strzeleckiej 2035 na ręce 
Dowódcy Jednostki Strzeleckiej Waldemara Tłuczka. Następnie młodzież 
z Zespołu Szkół Licealnych z Leżajska zaprezentowała patriotyczny program 
artystyczny. 

Druga część obchodów odbyła się w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, gdzie miała miejsce ceremonia wbijania gwoździ 
w drzewiec odnowionego Sztandaru Jednostki Strzelec-
kiej przez osoby, które przyczyniły się do jego odzyskania 
i renowacji. Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2035 nadał 
również tytuł honorowego członka Jednostki Strzeleckiej 
następującym osobom: Staroście Leżajskiemu Robertowi 
Żołyni, Dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej Andrzejo-
wi Chmurze, Dyrektorowi ZSL Stanisławowi Bartnikowi, 
Kustoszowi Klasztoru OO. Bernardynów O. Jarosławowi 
Kani i Romanowi Federkiewiczowi – pracownikowi Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. 

Kolejnym punktem obchodów był recital Mariusza Drze-
wickiego, po którym Sławomir Kułacz zaprezentował swoją 
książkę pod tytułem „Okolice Leżajska i Sieniawy w przeded-
niu i podczas I wojny światowej”. Warto podkreślić, że jest 
to pierwsza publikacja Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości 
serdecznie dziękujemy. 

tekst: PW, fot. Damian Majkut

 

Przekazanie sztandaru leżajskim Strzelcom

Delegacja Powiatu Leżajskiego. Od lewej: 
E. Wojtera - Wiceprzewodnicząca Rady, J. 
Kula - Przewodniczący Rady i M. Horoszko - 
Radna Rady Powiatu Leżajskiego

Ceremonia wbicia gwoździ do drzewca 
sztandaruUroczysty przemarsz do 

Muzeum Ziemi Leżajskiej
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W sierpniu 1939 r. w obliczu nad-
ciągającej wojny, pochodzący z Warszawy 
oficer Wojska Polskiego, (prawdopodobnie 
Kimlowski J.), pracujący przy budowie 
Zakładów Chemicznych w Sarzynie  przed 
swoim wyjazdem do macierzystej jednostki, 
zwrócił się do rodziny Wrzesińskich ze Sie-
dlanki z  prośbą o ukrycie i przechowanie 
sztandaru Związku Strzeleckiego na czas ZZ
wojny. Zapewnił przy tym, że po wojnie 
ktoś się po niego zgłosi. Oficer ów kwa-
terował po sąsiedzku a jego żona często 
przychodziła do Marii Wrzesińskiej. Senior 
rodziny Józef Wrzesiński (1884 r.) pracował  
jako zwrotniczy na kolei w Leżajsku. Jako 
gorący zwolennik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego był osobą godną zaufania.

Początkowo sztandar wraz z grotem, 
gwoździami i okuciami został ukryty 
w skrzyni ozdobionej obrazkiem 
Matki Boskiej Leżajskiej. Wykonał 
ją syn Marian (1923 r.) i umieścił
w koronie lipy rosnącej obok 
rodzinnego domu Wrzesińskich. 
W jego zamyśle skrzynia miała  
udawać kapliczkę przydrożną. Jed-
na z niewielu żyjących osób, moja 
mama Zofia Federkiewicz z domu
Wrzesińska (1925 r.),  wspomina 
jak pielgrzymi zdążający do klasz-
toru OO. Bernardynów zatrzy-
mywali się i modlili przed nią. Po 
wojnie został on ukryty na strychu 
pochodzącego z poł. XVII w. domu 
krytego strzechą. Owinięty w stare 
chodniki czekał na zgłoszenie się 
obiecanego emisariusza w celu 
jego odebrania. Fakt posiadania 
sztandaru rodzina utrzymywała w  głębokiej 
tajemnicy w czasach komunistycznych. 
W połowie lat 60-tych Marian Wrzesiński 
przewiózł go do Gdyni gdzie zamieszkał. 
Jednak służąc w Marynarce Wojennej nie 
zdecydował się na jego ujawnienie. W 2000 
r. tuż przed śmiercią przywiózł go z powro-
tem do Leżajska z zaleceniem „oddania go 
w godne ręce”. Już wtedy płótno sztandaru  
było niestety w złym stanie. Po powrocie 
z Anglii, w 2004 roku, odnalazłem worek 
ze sztandarem i grotem. Grot umieściłem 

 
 

 
  

na drzewcu i razem z flagą 
narodową wywieszałem w cza-
sie świąt państwowych. Wraz 
z otwarciem Muzeum Ziemi 
Leżajskiej w styczniu 2008 roku 
zdecydowaliśmy o przekazaniu 
go społeczności  leżajskiej będącej jego 
fundatorem w 1927 roku. MZL, zdając 
sobie sprawę z wagi historycznej sztandaru, 
przystąpiło do jego renowacji. Tego zadania, TT
dzięki pośrednictwu przewodniczącego 
Rady Muzeum Antoniego Bereziewicza 
i o. Stanisława Rudzińskiego zRR klasztoru 
Paulinów na Jasnej Górze, podjęły się 
siostry Bernardynki z klasztoru w Chę-
cinach. O. Stanisław Rudziński odnowił RR
grot i sporządził dokumentację fotogra-
ficzną, nowy drzewiec natomiast został 
wykonany w Z w espole Szkół Technicznych TT

w Leżajsku. Już w trakcie renowacji podjęta 
przeze mnie  akcja poszukiwawcza gwoździ 
przyniosła wspaniałe rezultaty. Zostało ich  
odnalezionych 199. Przekazały je  moje 
ciocie: Izabela Wrzesińska z Nowej Sarzy-
ny i Janina Wrzesińska z Władysławowa. 
Pieczołowicie odczyszczone przez pracow-
ników MZL, są one bardzo wartościowym 
źródłem historycznym do dziejów Związku ZZ
Strzeleckiego. Wśród nich zachowały się 
m.in. gwoździe od:  Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, jego żony Aleksandry, premiera 

Kazimierza Bartla, generałów:  Edwarda 
Rydza – Śmigłego, Felicjana SkładkowskieRR -
go, Kazimierza Fabrycego, Andrzeja Galicy 
jak również poświęcony pamięci obecnego 
patrona leżajskiej Jednostki Strzeleckiej 
– ppłk  Tadeusza Wyrwy – Furgalskiego. TT
Licznie reprezentowane są oddziały strze-
leckie i wojskowe, władze województwa 
lwowskiego, instytucje i związki oraz 
obywatele Ziemi Leżajskiej. Wraz z 32-ma
nowymi, gwoździe te zostały uroczyście 
wbite ponownie do drzewca macierzystego, 
powtórnie poświęconego sztandaru w czasie 

Powiatowych obchodów  90-tej 
rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości. Sztandar będzie przecho-
wywany na honorowym miejscu 
w Dworze Starościńskim obok 
pamiątkowej Tablicy Strzeleckiej, TT
natomiast Jednostka Strzelecka 
2035 będzie go prezentować przy 
wszelkiego rodzaju uroczystościach. 
Pełna lista darczyńców z 1927 roku 
jest do wglądu w Muzeum Ziemi
Leżajskiej.

Pierwsze poświęcenie miało 
miejsce 8.V.1927 w kościele Far-
nym w Leżajsku. Uroczystościom 
wbicia gwoździ przewodniczyli: 
starosta łańcucki Stanisław  Ło-
dziński  i  prof.  Kornel Szabo. 
Wzięły w niej udział oddziały 38 

pułku piechoty z Przemyśla, 10 pułku 
strzelców konnych z Łańcuta i 39 pułku 
piechoty z Jarosławia,  oddziały strzeleckie 
z całego okręgu, gen. Andrzej Galica oraz 
liczni mieszkańcy Leżajska

Źródła: 
relacje  ustne  członków rodziny Wrzesińskich  i
Zbigniewa Larendowicza; Dzieje Leżajska , red. J. 
Półćwiartek, Leżajsk 2003, s .416.; „Stojałowczyk” 
1927, nr 24-25 z 19 VI.

Opracował: Roman Federkiewicz, RR
Muzeum Ziemi Leżajskiej

Sztandar przed renowacją

Roman Federkiewicz prezentuje odnowiony 
przez Muzeum Ziemi Leżajskiej sztandar
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11 listopada 1918 r. wybrano jako 
symboliczną datę narodzin polskiej państwo-
wości. To dzień podpisania przez Niemcy 
kapitulacji, zarazem dzień przekazania części 
władzy przez Radę Regencyjną komendanto-
wi Józefowi Piłsudskiemu. Jednak wypadki 
rozgrywające się w Warszawie poprzedzone 
były wyzwoleniem Galicji. W Tarnowie, 
Krakowie i Zakopanem, 90 lat temu, 30 
i 31 października 1918 r. rozpoczęto rozbra-
janie wojsk austriackich. Austria przestawała 
istnieć jako mocarstwo zaborcze. Władzę 
w Galicji przejęła Polska Komisja Likwida-
cyjna, powstała w Krakowie 28 października 
1918 r.

W Leżajsku 1 listopada 1918 r. nie było 
już władzy zaborczej. W dniu tym od rana 
młodzież miejska i gimnazjalna, przystrojona 
w biało-czerwone kokardy i polskie orzełki, 
rozpoczęła rozbrajanie kompanii wiedeńskiej 
rozlokowanej w domach leżajskich. Należący 
do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 
uzbrojeni uczniowie leżajskiego Gimnazjum 
Realnego (m.in. późniejszy grodziski lekarz 
Tadeusz Tryniecki) rozbroili strażników 
kolejowych oraz placówkę wojska austriac-
kiego, stacjonującą na dworcu kolejowym, 
dokonując na tym obiekcie strategicznym 
„zmiana warty”. Doszło także do rozbrajania 
żandarmów, gdzie nie obeszło się bez strzela-
niny. Rozbrojona CK armia niewiele mogła 
pomóc żandarmerii. Zdobytą broń rozdzielili 
między siebie dezerterzy z armii austriackiej, 
dotychczas ukrywający się. Wraz z załadowa-
ną na dwa wozy zdobyczną amunicją Polacy 
pomaszerowali do Lasu Klasztornego, gdzie 
obsadzili okopy – rowy strzeleckie, po obu 
stronach gościńca na Sarzynę. Za dezerterami 
ruszyła kompania wiedeńska, dysponująca po 

rozbrojeniu jedynie dwoma 
karabinami maszynowymi. 
Zbliżywszy się do okopów 
została powitana przez Po-
laków rzęsistymi strzałami. 
Wiedeńczycy prosząc by ich 
puszczono wolno, na rozkaz 
swego oficera złożyli resztę 
broni, za pokwitowaniem 
władz miejskich. 2 listopada 
austriaccy wojskowi odjechali 
pociągiem do Przeworska, 
pod eskortą polskich żoł-
nierzy, skąd dalej do swej 
ojczyzny. Dla zachowania 
spokoju, władze ustanowiły straż bezpieczeń-
stwa, komendantem miasta mianując oficera 
Karasińskiego. Szeroko na temat rozbrajania 
Austriaków pisze o. Czesław Bogdalski 
w „Pamiętniku kościoła i klasztoru OO. Ber-
nardynów w Leżajsku”. Po ukonstytuowaniu 
się niezależnych od Austrii władz starostwa 
w Łańcucie, do Leżajska przybył 2 listopada 
p.o. starosty Tadeusz Spiss, który mianował 
komisarycznym burmistrzem Stanisława 
Wodzińskiego, długoletniego naczelnika 
Urzędu Podatkowego i prezesa „Sokoła”, póź-
niej dyrektora Banku Spółdzielczego. Spiss 
polecił także zorganizowanie milicji ludowej 
na której czele stanął Wawrzyniec Płaza, 
przywódca dezerterów (wkrótce rozwiązana 
wskutek demoralizacji). 

2 listopada zastępca burmistrza Leżaj-
ska aptekarz Henryk Kijas (w zastępstwie 
śmiertelnie wówczas chorego i wkrótce 
zmarłego burmistrza Stanisława Niemczyc-
kiego) zwołał posiedzenie Rady Miejskiej, 
która jednogłośnie przyjęła oświadczenie 
brzmiące: „Rada Gminna Królewskiego 

Wolnego Miasta Leżajska wyraża 
hołd i cześć Radzie Regencyjnej 
za proklamowanie Niepodle-
głej wolnej Polski, złożonej z 3
dzielnic, w ręce Najdostojniejszej 
Rady Regencyjnej oddaje Rada 
Gminna życie i mienie oraz 
przyrzeka i ślubuje posłuszeństwo 
dla dobra ukochanej Ojczyzny”. 
Odśpiewano „Rotę”. Na wnio-
sek Józefa Zawilskiego, w celu 
przygotowania wyboru nowej 
Rady Narodowej (powiatowej), 
wybrano komisję-matkę w skła-
dzie: wnioskodawca Zawilski, 
Stanisław Wodziński, proboszcz 
ks. Antoni Tyczyński, lekarz 
Alojzy Szczepański, gwardian 
klasztoru o. Sergiusz Michna 

   

oraz sekretarz miejski Ludwik Dziadecki. 
Rada zatwierdziła nominację Wodzińskiego 
na burmistrza, co 17 listopada potwierdziło 
ogólne zebranie mieszkańców Leżajska. 6 
listopada Rada podporządkowała się władzy 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej.

Urzędnik skarbowy i POW-iak Michał 
Szeliga, przed I wojną organizator leżajskiej 
„Polskiej Drużyny Strzeleckiej Nr 27”, póź-
niej weteran Legionów Piłsudskiego ranny 
w bitwie pod Krzywopłotami, dla uczczenia 
niepodległości na początku listopada zasadził 
na rogu posesji swych rodziców Plac Mariacki 
1 w dzielnicy Podklasztor tzw. „Dąb Wolno-
ści”. Zapoczątkowały go nasiona z bardzo 
rozgałęzionych starych dębów o krótkich 
niskich pniach, jakimi z obu stron obsadzo-
no, zwaną tak jeszcze w międzywojniu, „ulicę 
pod dębami” – niegdyś wiodącą od obecnie 
zamurowanej bramy z krzyżem żeliwnym 
(obok Domu Pielgrzyma) przez tereny pól 
klasztornych do przejazdu kolejowego (obec-
nie część ul. Klasztornej). Zauważalna była 
dążność części Ukraińców do wcielenia Le-
żajszczyzny w przyszłą Ukrainę. W działają-
cym od 1 listopada w Jarosławiu Ukraińskim 
Komitecie dla Zasania dla przejęcia władzy 
z rąk austriackich, w oparciu o Ukraińców 
z garnizonu jarosławskiego, znalazł się sędzia 
Kiszakiewicz, rodem z Leżajska. Również 
w listopadzie leżajscy żołnierze Polacy, po 
rozbrojeniu zaborcy, ruszali na front pod 
oblegane przez Ukraińców: Przemyśl (tam 
udał się komendant miasta oficer Karasiń-
ski) i Lwów (w odsieczy brał udział Michał 
Szeliga, później kapitan WP).

Warto pamiętać o wydarzeniach wyzwo-
lenia Leżajszczyzny w 1918 r., które nastąpiło 
jeszcze przed warszawskim 11 listopada, 
podczas gdy nasze miasto był już wówczas 
wolnym od zaborcy.

(jsz)

Dąb Wolności i pomnik na Placu Mariackim

Stacja kolejowa w Leżajsku - 1900 r.
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Godziny zwiedzania Muzeum: 
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00 

sobota – nieczynne, 
niedziela 11.00 – 19.00 
ostatnie wejście na pół godziny 

przed zamknięciem

11 Listopada br. wListopada Muzeum Ziemi
Leżajskiej odbyła się druga część 
powiatowych obchodów 90 rocznicy 
odzyskania niepodległości, na którą 
składało się uroczyste wbicie na placu 
przed Muzeum okolicznościowych 
gwoździ do drzewca odnowionego, 
przedwojennego sztandaru leżajskich 
strzelców, jedynego takiego sztandaru 
w kraju. W trakcie ceremonii nastąpiło 
również uroczyste przekazanie kluczy 
do biura Leżajskiej Jednostki Strzelec-
kiej 2035, które mieści się  w oficynie
dworskiej pół.-wsch. zespołu Dworu 
Starościńskiego. Na placu przed 
Muzeum leżajscy strażacy częstowali 
wszystkich pyszną wojskową grochów-
ką, sponsorami której były: Zakłady
Mięsne Smak-Eko z Górna, Hur-
townia owocowo – warzywna LOBO
z Leżajska oraz Piekarnia Pana Michała 
Garbacza z Leżajska.  Kolejnymi 
punktami leżajskich obchodów święta 
niepodległości były, recital chopinow-
ski wykonany w sali konferencyjnej 
Dworu Starościń-
skiego przez wybit-
nego pianistę Pana 
Mariusza Drzewic-
kiego. Po recitalu 
miała miejsce hi-
storyczna premiera 
pierwszej książki 
wydane j  p r ze z 
Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, książ-
ki autorstwa Pana 
Sławomira Kuła-
cza  pt. „Okolice 
Leżajska  i Sieniawy 
w przededniu i pod-
czas I wojny świato-
wej”. Książka jest do 
nabycia w Muzeum  
w cenie 9 zł. 

14 l i s topada  br. 
o godz. 13.00  mia-
ło miejsce otwarcie dwóch wystaw 
udostępnionych przez  IPN oddział 
w Rw zeszowie. Wystawa plenerowa na  R R
placu przed Muzeum pn. „Twarze TT
rzeszowskiej bezpieki”  oraz wysta-
wy „Okupacja sowiecka na prawym 

brzegu Sanu w latach 1939 
– 1941”. Wystawy można 
zwiedzać do dnia 7 grudnia 
br., wstęp jest bezpłatny.

W każdy piątek okażdy piątek godz. 
16.00  (do 12 grudnia 
br.) zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do 
udziału w warsztatach bibuł 
karskich odbywających się 
w Muzeum (sala narad 
w oficynie administracyj-
nej). Warsztaty prowadzi Pani Czesła-
wa Zawadzka.

29 października br. dyr. Muzeum 
Ziemi Leżajskiej Andrzej Chmura 
powołał czteroosobowy zespół do 
wypracowania dwustronnego porozu-
mienia o współpracy miedzy Muzeum 
Okręgowym w R w zeszowie a R R Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. Jest to rezultat toczą-
cych się od września br. rozmów z ini-
cjatywy dyr. Muzeum Okręgowego 
w Rw zeszowie Pana Bogdana Kaczmara.   R R

Ze strony Muzeum Okręgowego 
w Rw zeszowie jest również powo R R -
łany zespół do wypracowania 
porozumienia o współpracy. 
Porozumienie jest wypracowy-
wane przez zespoły i powinno 
zostać podpisane końcem roku, 
tak żeby weszło  w życie z dniem  
1 stycznia 2009 r. Porozumienie 
z tak utytułowanym Muzeum 
jakim jest Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie będzie nieocenione 
dla Muzeum Ziemi Leżajskiej które 
jest na początku swojej „muzealnej 
drogi”. Pomysł współpracy pomiędzy 
Muzeum Ziemi Leżajskiej a Muzeum 

Okręgowym  w Rzeszowie spotkał 
się z życzliwym przyjęciem ze strony 
Pana Jana Burka – członka Zarządu 
województwa Podkarpackiego.

3 listopada br. wlistopada Muzeum Ziemi Le-
żajskiej gościł prof. Janusz Cisek dyr. 
Muzeum Wojska Polskiego  w War-
szawie a zarazem Komendant Główny 
Związku Strzeleckiego. Nawiązana 
została oficjalna współpraca pomiędzy 
Muzeum Wojska Polskiego a Muzeum 
Ziemi Leżajskiej dotycząca udostępnia-
nia wystaw czasowych, depozytów mu-
zealnych i merytorycznej współpracy. 

W tym miejscu wszystkich Państwa serdecz-
nie zapraszam do odwiedzania Muzeum 
oraz udziału w jego tworzeniu, oczekujemy 
również na państwa propozycje dotyczące 
wystaw czasowych jakie chcieli by Pań-
stwo zobaczyć w Muzeum. Zwracamy się 
również do Państwa z serdeczną prośbą 
o informacje dotyczące eksponatów, wy-
dawnictw, książek, dawnych przedmiotów 
codziennego użytku, mebli, strojów itp.,  
które w określonej formie mogliby Państwo 
udostępnić dla Muzeum do tworzonej stałej 
ekspozycji, która ukazywać będzie bogatą 
historię Ziemi Leżajskiej. Wszystkich za-
interesowanych 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.ll

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Dnia 24 września 2008 roku, tuż po 
północy, razem z naszymi opiekunami 
panią prof. Zofią Piękoś i panem prof. 
A Dubielem zajęliśmy miejsca w busie,
który miał nas wieźć do naszych nowych 
przyjaciół z Olaine. Odprawa trwa krót-
ką chwilę, Pan dyrektor sprawdza czy 
wszyscy wzięli paszporty, a policja stan 
techniczny naszego pojazdu. Po chwili 
ruszamy w drogę. Nim dotarliśmy na 
Łotwę, zdążyliśmy po drodze przejechać 
przez krainę Mazur, później przekroczyć 
rzekę, której nazwę oznajmiała tablica 
z napisem „Neumen”. Nie ominęliśmy 
słynnej Góry Krzyży. Odczułem, iż jest to 
niesamowite miejsce…Wszędzie dooko-
ła, gdzie nie spojrzeć - krzyże, różańce, 
figurki. Mnogość kształtów, rozmiarów 
i napisów w wielu językach.

Gdy droga zaczynała się dłużyć, 
wyciągnęliśmy rozmówki, czy to rosyj-
sko- czy angielsko-polskie. Rozpoczęła 
się dyskusja: czego mamy tam oczekiwać? 
Damy radę się porozumieć? Z uśmie-
chem słuchałem tego niepokoju... Zawsze 
pozostaje „body language” - pomyślałem 
z uśmiechem.

Na miejscu poznaliśmy naszych 
nowych znajomych, którzy mieli zająć 
się nami na czas pobytu na Łotwie. Do 
mnie podszedł trochę rosły Żenia (jak się 
później dowiedziałem chłopak ćwiczący 
karate - z osiągnięciami).

Następnego dnia udaliśmy się na 
wycieczkę do Siguldy, tam zwiedzaliśmy 
miejscowe zabytki. Wieczorem w Olaine
zorganizowano dla nas sportową imprezę. 
Rekreacyjne „atrakcje” zakończyły się 
przegranym przez nas meczem w halową 
odmianę hokeja (tzw. floorball). Troszecz-
kę „późniejszym wieczorem” udaliśmy się 

na miejscowe disco - Łotysze preferują 
cięższe tanecznie brzmienie - club, house, 
electro...

Kolejny dzień przyniósł jeszcze cie-
kawszą przygodę, zwiedzaliśmy stolicę 
Łotwy – Rygę. Niezwykłe wrażenie zrobi-
ła na nas secesyjna zabudowa tego miasta. 
A wieczorem…? Dyskoteka szkolna, na 

której poznaję piękną, rudowłosą Saszę, 
która naprawdę świetnie tańczyła...

W ostatni dzień naszego pobytu, 

odwiedziliśmy lokalne władze, zdążyli-
śmy też pospacerować zimną, bałtycką, 
łotewską plażą (woda miała ok. 3 stopni 
Celsjusza). Droga powrotna, we wnętrzu 
samochodu szum. Słychać język na wpół 
polski, na wpół rosyjski. Jakiś dziwny 
akcent wkradł się do naszej mowy...  

Dwa tygodnie później
Powoli docieram do szkoły. Z daleka

słychać nienaturalny gwar. W końcu to 
14 października, więc nie powinno tu 
być żadnych uczniów. Ale to właśnie ten 
dzień, w którym zawitali do nas nasi go-
ście z Łotwy. Krótkie, ale jakże wylewne 
powitania, powiedziałbym mały chaos. 
Każdy z bagażem, próbuje się dowiedzieć, 
co ma z nim zrobić. Po opanowaniu sy-
tuacji udajemy się na MOSiR w Nowej 
Sarzynie (Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji). Tam zostają nam udostępnione:  
basen, hala i siłownia. Nasi przyjaciele, 
po trudach podróży nie wykazują zbyt 
wielkiej aktywności. Około 17 wszyscy 
udajemy się do domów. Powitanie z ro-

     

Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wymiany młodzieży 
z zaprzyjaźnioną szkołą w Olaine na Łotwie:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku, 
Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku, Domowi Dziecka w Nowej Sarzynie, 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Zakładowi Aktywności 
Zawodowej w Nowej Sarzynie, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowej Sarzynie, Miejsko-Zakładowemu Klubowi Sportowemu „Unia” 
w Nowej Sarzynie

składa dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza
Jacek Wojdałowicz

Góra Krzyży na Litwie
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Przepraszam...

Marek Dzięba przeprasza 

Państwa Niemczyków i Majderów

zam. w Piskowrowicach 

za nieumyślne 

spowodowanie wypadku samochodowego 

dn. 09 lipca 2001r. w Piskorowicach, 

w wyniku którego poniosło śmierć ich dwoje dzieci.
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dzicami, prysznic, kolacja. Następny 
punkt naszego „programu” – ognisko. 
Mimo iż nieoficjalny, zjawiają się nasi 
opiekunowie. Przy kiełbasce i śpiewie 
czas mija… Aż do godziny 23, gdy to ze 
względu na naszych zmęczonych kolegów 
postanawiamy udać się na spoczynek.

Następnego dnia mamy w planie 
„zwiedzanie” szkoły. Wędrujemy z na-
szymi gośćmi po kolejnych salach lek-
cyjnych. Około 11 rozpoczynamy nasze 
małe, szkolne święto: Europejski Dzień 
Języków Obcych. Tam drużyny złożone 
z naszych gości i uczniów odpowiadają 
na pytania związane z kulturą krajów 
takich jak: Anglia, Niemcy czy Rosja. 
Oczywiście w językach tychże narodów. 
Na widowni dopingują swoich starszych 
kolegów uczniowie Gimnazjum im. 
Jana Pawła II, którzy zostali zaproszeni 
na tą małą uroczystość. Po ogłoszeniu 
wyników część artystyczna – występy 
wokalne i taneczne naszych uczniów. 
Później zasłużony obiad. Mija chwila… 
a my siadamy na rowery i udajemy się do 
rezerwatu przyrody „Azalia – Kołacznia”, 
nieopodal miejscowości Wola Zarczycka. 
Po drodze odwiedzamy miejsce, gdzie 
ponoć stała „Diabla Karczma”, legendę 
tego uroczyska opowiada nam profesor 
Niewójt. Na miejscu, w położonym obok 
rezerwatu kompleksie rekreacyjnym, 
palimy ognisko, pieczemy kiełbaski 
i ziemniaki, śpiewamy turystyczne i bie-
siadne piosenki. Około 18 udajemy się do 
domów. Po krótkim odpoczynku, kolacji 
i prysznicu udajemy się do miejscowej 
pizzerii „Aniela”. Tam po rozmowie 
z właścicielem otrzymujemy kilka pizz 
gratis – „dla gości z Łotwy” – jak sam 
stwierdził.

Następnego dnia zwiedzamy zamek 
w Łańcucie. Łotysze z podziwem przyglą-
dają się kolejnym komnatom. Odwiedza-
my też sławną na całą Polskę powozownię 
Potockich.  W Leżajsku pokazujemy 
naszym przyjaciołom bazylikę oo. Ber-
nardynów. Wracamy do Nowej Sarzyny. 
Tam nasz wf-ista, pan profesor Łukasz 
Superson organizuje dla nas rozrywki 
sportowe, a prof. Dubiel wieczór karaoke. 
Kończymy około 18, aby jeszcze zdążyć 
się odświeżyć i coś zjeść przed dyskoteką. 
Szkolna dyskoteka trwa do 22.

Następny dzień zapowiada się tak 
samo intensywnie. To dziś się pożegna-
my z naszymi kolegami. Wcześnie rano 
wyruszamy w podróż do Sandomierza. 
Tam zwiedzamy podziemną trasę oraz 

Tuż po powitaniu w Nowej Sarzynie

pobliski zamek w Baranowie Sandomier-
skim. Gdy wracamy, w autobusie panuje 
„przygnębiająca” atmosfera. Każdy myśli 
o tym, co będzie jak się rozstaniemy. 
Nowa Sarzyna. Jeszcze obiad. I najgorszy 
moment. Ukazują się łzy. Nasi znajomi 
z ociąganiem zajmują miejsca się w au-

tokarze. Zamykają się drzwi. Oni stoją 
w oknach, my na chodniku… Powoli 
się oddalają… I tak się zakończyła na-
sza przygoda. Przynajmniej jeśli chodzi 
o ten rok.

Sławomir Klimek

OGŁOSZENIE PŁATNE

11_2008.indd   9 2008-11-20   13:31:15



10

POWIAT

KURIER POWIATOWY 11/2008 (57)

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk

z Europejskiego Funduszu Spo ecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki (Priorytet 

VI, Dzia anie 6.1, Poddzia anie 6.1.1)

(

).

„Aktywni, warto ciowi, potrzebni po 50-tce w powiecie le ajskim” - 

projekt zak ada, e grup  docelow  s  osoby bezrobotne powy ej 50 

roku ycia, których wiedza oraz umiej tno ci zawodowe mog yby by

nadal w pe ni wykorzystane, ale które coraz cz ciej staj  wobec 

zagro enia utraty pracy lub obecnie s  bezrobotne. Wp yw na 

niekorzystn  sytuacj  osób w wieku powy ej 50 roku ycia na rynku 

pracy maj  przede wszystkim nast puj ce czynniki: 

niedopasowany poziom popytu i poda y na okre lone 

kwalifikacje na rynku pracy; 

post powanie pracodawców, którzy zarówno z przyczyn 

subiektywnych jak i obiektywnych nie dostrzegaj  (albo nie 

mog  uzyska  w swojej firmie) korzy ci p yn cych

z zatrudnienia osób po 50 roku ycia;

atwy dost p do wcze niejszych emerytur i wiadcze

przedemerytalnych powoduj cy dezaktywizacj  tych osób; 

niski poziom wykszta cenia i przygotowania do konkurowania 

o prac  na rynku Pracy. 

Proponowane przez firm  BD Center Consulting badania maj  charakter eksploracyjno-diagnostyczny. Ich 

celem jest diagnoza sytuacji, potrzeb i problemów osób bezrobotnych po 50 roku ycia oraz identyfikacja barier 

utrudniaj cych ich zatrudnianie. Innymi s owy, materia  uzyskany w trakcie analiz pos u y  mo e jako 

podstawa do ustalenia mo liwo ci wykorzystania tak wa nego potencja u na lokalnym rynku pracy powiatu 

le ajskiego.

Badania skierowane s  do dwóch grup: 

bezrobotnych z terenu powiatu le ajskiego, którzy uko czyli 

50 rok ycia,

pracodawców z powiatu le ajskiego.

W grupie bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oszacowany zostanie 

kapita  indywidualny, zasoby, kompetencje i aspiracje zawodowo-

p acowe oraz postawy wobec zatrudnienia. Natomiast badanie 

pracodawców z powiatu le ajskiego ma na celu umo liwienie 

rozpoznania planów zwi zanych z rozwojem firm, postaw wobec pracowników po 50-tce. Zdiagnozowane 

zostan  równie  mo liwo ci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy interesuj cej nas grupy osób bezrobotnych. 

REALIZATORZY PROJEKTU 

OGŁOSZENIE PŁATNE
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W dniach 24-26 października 2008 r. w Z. w mysłówce dokonano niesa-
mowitego odkrycia. W tamtejszej Szkole Podstawowej odnalezione zostały 
zaginione egipskie piramidy. 

Nie jest to dziennikarska kaczka, a jedynie krótka informacja z biwaku
Hufca ZHP Leżajsk. Jego tematem był bowiem Starożytny Egipt.

Pierwszego dnia, tuż po przyjeździe, harcerze wcielając się w archeolo-
gów, kapłanów i mumie, przygotowali pomysłowe, zabawne scenki oraz 
papierowe stroje prezentując w ten sposób swoje patrole. 

Równie ciekawy, jak pierwszy, był kolejny dzień. WRR sobotę oczom 
wszystkich ukazały się ogromne, jak na możliwości konstruktorów 
i materiału budow-
lanego (gazety) 
piramidy. Nieste-
ty budowle te nie 
przetrwały próby 
czasu, a uwolniona 
mumia w jednej 
chwili znalazła się 
obok postaci, które 
nawet w koszmar-
nym śnie nie przy-
bywają razem. TakTT
oto rozpoczął się 
horror, w którym 
harcerze straszeni 
przez Wampira, 
Upiora, Freddy 
Krugera, Mumię, 
czy szalonego dok-
tora Frankensztaj-
na musieli zdobyć 
od nich cenne 
przedmioty (co jak się domyślacie nie było łatwym zadaniem). W zamian za nie 
otrzymywali żywioły niezbędne do wydostania się z rąk Śmierci. Trzeba tu nadmienić, TT
że patrole, pomimo ogólnie panującej grozy wyśmienicie wywiązały się z zadania.
Czytelników o „słabych nerwach” uspakajamy - była to wyłącznie zabawa.

Wieczorem nastąpił powrót do rzeczywistości, a na pożegnalnym świeczkowisku 

komendant hufca pwd. Damian Wy-
szyński druhnom: Katarzynie Buszcie, 
Malwinie Rogali,RR Edycie Doleckiej oraz 
druhom: Damianowi Decowi, Łukaszowi 
Decowi oraz Sławomirowi Schmidt wrę-
czył nagrody za owocną pracę i zaangażo-
wanie w działania leżajskiego hufca. 

Organizatorem biwaku była dh. Joan-
na Sztyrak, a nad całością czuwała kadra: 
pwd. Damian Wyszyński, dh. Damian 
Dec, pwd. Edyta Dolecka (komendantka 
biwaku), dh. Joanna Sztyrak („groźna” 
oboźna) oraz dh. Grzegorz Student. 

W imieniu wszystkich harcerzy 
pragniemy gorąco podziękować pani 
Dyrektor Grażynie Fleszar, za serdeczne 
przyjęcie i udostępnienie szkoły.

(ed)
Fot. D. Wyszyński

 
 


14 września br. Piwo Leżajsk 

Pełne zdobyło drugie miejsce 
na XXXVIII Ogólnopolskim 
Święcie Chmielarzy i Piwowa-
rów „Chmielaki Krasnostawskie 
2008”  w kategorii jasne pełne 
o zawartości ekstraktu w brzeczce 
11,1 – 12o  Blg.

GRARR TAA ULUJEMY!
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11 listopada obchodziliśmy 90. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. W naszym mieście obchody tego 
święta zostały połączone z  poświęceniem, 
wybudowanego w 2006 roku  Pomnika 
Wolności. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą  w intencji Ojczyzny w Ko-
ściele Parafialnym w Nowej Sarzynie. 
Na Mszy obecni byli zaproszeni goście, 
władze samorządowe, przedstawiciele 
NSZZ „ Solidarność”, poczty sztandaro-
we, kompania honorowa z 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich, orkiestra dęta 
z Brzózy Królewskiej oraz mieszkańcy 
miasta.  Zgromadzonych powitał ksiądz 
proboszcz Kazimierz Kawa, który prze-
wodniczył Eucharystii. W wygłoszonej 
homilii zwrócił uwagę, że drogę Polaków 
do wolności utorowały walki zbrojne,  
sztuka dyplomacji i konieczność odbu-
dowy zniszczonego kraju. Za największe 
zagrożenie dla dzisiejszej, niepodległej 
Polski uznał zjawisko emigracji zarob-
kowej, prowadzącej do zaniku więzi 
rodzinnych i osamotnienia dziesiątek 
tysięcy dzieci.  Po zakończeniu  mszy, jej 
uczestnicy, przy dźwiękach orkiestry prze-
szli pod Pomnik Wolności, gdzie miała 
miejsce najważniejsza część uroczystości 
– poświęcenie monumentu. 

Po hymnie państwowym głos zabrał 
Burmistrz Miasta i Gminy  Robert 
Gnatek, który w swoim przemówieniu 
przypomniał wydarzenia, związane 

z odrodzeniem się państwa 
polskiego. - Dzięki zbioro-
wemu wysiłkowi milionów 
Polaków, nasz kraj znów 
znalazł się na mapie konty-
nentu. Największe zasługi 
na tym polu położyli: Józef 
Piłsudski, Roman Dmowski 
i Ignacy Paderewski - ocenił 
burmistrz. Dzisiaj ciesząc się 
wolnością, wspominamy tych, 
którzy ją wywalczyli. Myślimy 
o nich, zapalając znicz pierw-
szego listopada. Wspominamy 
i dziś - w Narodowe Święto 
Niepodległości. Dowodem na 
naszą pamięć i wdzięczność niech stanie 
się pomnik,  przed którym teraz stoimy 
oraz wyryte na nim słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II: „Kiedy myślę Ojczyzna, 
szukam drogi biegnącej w każdym z nas”
- zakończył.

Następnie przemówienie wygłosił 
Przewodniczący  Komitetu Budowy Po-
mnika Henryk Atemborski. Na wstępie  
wymienił członków komitetu w osobach: 
nieodżałowanej pamięci Mariana Kosiar-
skiego, Przewodniczącego NSZZ „Soli-
darność” przy Zakładach Chemicznych 
„Organika-Sarzyna” Alfreda Rysia,  Emila 
Saję, Roberta Osipę oraz Wincentego  
Pażyrę. Wyraził wdzięczność sponsorom 
oraz  władzom samorządowym za ich  
wkład finansowy. Przypomniał, że w po-

mniku złożone są prochy z pól bitew-
nych oraz miejsc męczeństwa Polaków. 
Wyraził również życzenie, aby Święto 
Narodowe obchodzone było rokrocznie 
właśnie w tym miejscu. Historię zry-
wów niepodległościowych w niezwykle 
barwnym, poetyckim tonie przedstawił 
Bogumił Pempuś. Kolejnym punktem 
programu było odczytanie listów od 
Wojewody Podkarpackiego Mirosława 
Karapyty, eurodeputowanego Mieczysła-
wa Janowskiego oraz posła na Sejm RP
Zbigniewa Rynasiewicza, którzy zostali 
zaproszeni, ale nie mogli wziąć udziału 
w uroczystościach. Na koniec głos zabrał 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej 
Sarzynie Stanisław Kurlej.  Po przemó-
wieniach, ksiądz proboszcz Kazimierz 
Kawa dokonał poświęcenia pomnika. 
Następnie żołnierze Wojska Polskiego 
zainicjowali  Apel Pamięci Oręża Polskie-
go. Przy dźwiękach wojskowych werbli, 
przywołane zostały  postacie wielkich 
Polaków - bohaterów walczących na 
przestrzeni dziejów o naszą wolność.  
By uczcić ich pamięć, żołnierze oddali 
salwę honorową. Ostatnim punktem 
obchodów było złożenie wieńców pod 
pomnikiem. Na zakończenie Burmistrz 
Miasta i Gminy Robert Gnatek podzię-
kował organizatorom oraz wszystkim 
zebranym za uczestnictwo w tym donio-
słym wydarzeniu.

tekst: G. Wadas
foto: ps

 


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Robert Gnatek

Poświęcenie pomnika przez ks. Kazimierza Kawę
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Wnioski złożone przez gminę Kuryłówka na dofinansowanie 
inwestycji ze środków Unii Europejskiej (wnioski są w trakcie 
rozpatrywania):

  


Projekt: Przebudowa dróg gminnych łącznikowych nr 
104604R,104605R,105607R pomiędzy drogami powiatowymi 
i wojewódzką, a ośrodkiem wypoczynkowym w Ożannie
Oś priorytetowa nr II. Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Schemat C – Drogi gminne
Wartość zadania: 7.156.321.62 PLN

   
Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kuryłówka
 Etap I – Dąbrowica
 Etap II – Kuryłówka 
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15.000 RLM
Wartość zadania: 11.340.023,66 PLN

  
 

Projekt: Budowa Sali gimnastycznej przy zespole szkół w Dą-
browicy wraz z  zapleczem i wewnętrznymi instalacjami: wodno-
kanalizacyjną, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną.
Projekt V.: Infrastruktura publiczna 
Działanie: 5.1: Infrastruktura edukacyjna
Schemat B – System Oświaty
Wartość zadania: 3.567.320,48

Z e s t a w i e n i e
środków pozyskanych przez gminę Kuryłówka w 2008 roku 

(dotyczy zadań wykonanych)

1. Sektorowy Program operacyjny Rozwój Obszarów Wiej-
skich. Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kul-
turowego, Projekt: Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce. Etap I: Remont GOK w Kuryłówce. 
Wartość zadania: 210.014,72 PLN, uzyskane dofinansowanie: 
124.700 PLN 

2.  Podkarpacki Samorządowy Instrument Wsparcia Roz-
woju  Infrastruktury na Obszarach Wiejskich
Projekt: Remont drogi gminnej Nr 104608R w Kuryłówce 
(Ruski koniec) w km 0+777,00 – 1+780,00. Wartość zadania: 
219.405,03 PLN, uzyskane dofinansowanie:  100.00PLN

3.  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Rekultywacji 
Projekt: Remont drogi Gminnej dojazdowej do pól Nr ew. 150 
w miejscowości Jastrzębiec. Wartość zadania: 39.955,25PLN, 
uzyskanie dofinansowanie: 19.977,00 PLN
Projekt: Remont drogi gminnej dojazdowej do pl Nr ew. 276 
i 249 w miejscowości Dąbrowica. Wartość zadania: 20.000,00 
PLN, uzyskane dofinansowanie: 10.000 PLN

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Projekt: Remont dróg gminnych we wsi Jastrzębiec
Wartość zadania: 226.371.05 PLN, uzyskane dofinansowanie: 
100.000 PLN

5.  Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach pod-
stawowych w  Brzyskiej Woli, Dąbrowicy i Kuryłówce
Uzyskane dofinansowanie: 3x 40.774 PLN – 122.322 PLN

  
 

Zespół Szkół w Dąbrowicy po lokalnym konkur-
sie grantowym bierze udział Programie Działaj Lo-
kalnie VI, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanym we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłoszonym przez Fundusz 
Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Sto-
warzyszeniu Rozwoju. Od sierpnia 2008r. przez pół 
roku szkoła realizuje projekt pt. „Z muzyką ludową 
w świat”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja 
lokalnego środowiska do wspólnego działania w dziedzinie 
upowszechniania rodzimej kultury ludowej. Dzięki realizacji 
projektu młodzież będzie miała możliwość kształtowania                  
i rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności muzycznych 
oraz obcowania z muzyką ludową regionu. 

W wyniku projektu został utworzony młodzieżowy wokal-
ny zespół ludowy „Cdn” (dziewczęta ze szkoły podstawowej  
i gimnazjum w Dąbrowicy oraz polonistka Edyta Beńko), 

który ma możliwość prezentacji folkloru lokalnego 
w formie opracowanej artystycznie. W niedzielne po-
południe dnia 7 sierpnia w trakcie dożynek gminnych 
w Kuryłówce zespół miał możliwość zaprezentowania 
próbki swoich możliwości w trakcie mini koncertu 
łączącego elementy muzyki ludowej w regionie ze 
współczesnością. 

„Cdn” prowadzi Pani Iwona Ćwikła. W skład kapeli 
wchodzą młodzi ludzie, którzy za cel obrali sobie kulty-
wowanie i propagowanie polskiej tradycji ludowej. Na 

akordeonie Tomasz Barański – na co dzień ratownik medyczny, 
pracownik pogotowia ratunkowego. Na klarnecie Andrzej Ko-
stek – student prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czyli... „Cdn”!
„Cdn” czyli:
czas dla nas, coś dobrego nastąpi, co Dąbrowica namąci, 

co daje nauka, cosik dobrze nucą, człowiek daje nadzieję, czas 
dobry nastał, ciąg dalszy nastąpi…

   

      

GMINA KURY£ÓWKA
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Ogłoszona wiosną przez Burmistrza Leżajska kolejna edycja konkursu 
na „Najpiękniejszą posesję” została rozstrzygnięta. 

Komisja, powołana przez Burmistrza Leżajska do oceny nieruchomości, 
w składzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji, Jan 
Dec (radny, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska) – członek komisji, Stanisław Brzuzan (właściciel firmy „Karol”, 
zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej) – członek komisji; Beata 
Jodkowska (inspektor ds. ochrony środowiska) – członek komisji, doko-
nała w miesiącach letnich bieżącego roku przeglądu posesji mieszkalnych 
indywidualnych położonych na terenie miasta Leżajska, zwracając uwagę 
na zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości, a w szczególności 

Po wielokrotnym przeglądzie nieruchomości oraz dokonaniu ich oceny, 

- posesji Państwa Marty Grudzińskiej-Kosakowskiej i Stanisława Kosakow-

Państwa Krystyny i Michała Ćwieków przy ul. K.K. Baczyńskiego nr 6. 
Specjalne wy-
różnienie - rezy-
dencji Państwa 
Doroty i Janu-
sza Lorfingów 
przy ul. Bocz-
nej Moniuszki 
nr 8.

Komisja uważa, że na uznanie zasłu-
gują wszyscy właściciele posesji zakwali-
fikowanych do finału, w tym właściciele 
nieruchomości, które w latach ubiegłych 
zostały nagrodzone oraz wyróżnione 
w konkursie i obecnie także znalazły się 
w ścisłej czołówce, lecz zgodnie z regu-
laminem konkursu nie mogą otrzymać 
ponownie nagród. W podsumowaniu 
konkursu członkowie komisji wspólnie 
stwierdzają, że z każdym rokiem przyby-
wa w Leżajsku posesji, które mogą kon-
kurować o miano „najpiękniejszych”.

(ej)

Specjalne wyróżnienie – rezydencja Państwa Doroty i Janusza Lorfingów.

Właściciele nagrodzonych posesji z Burmistrzem 
Miasta Leżajsk

I miejsce – posesja Państwa Marty Grudzińskiej-Kosakowskiej 
i Stanisława Kosakowskiego.

II miejsce – posesja Państwa Elżbiety i Bogdana Stępniowskich.

III miejsce – posesja Państwa Krystyny i Michała Ćwieków.

MIASTO LE¯AJSK
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Zadania inwestycyjne w naszym mieście 
zaplanowane na ten rok są sukcesywnie reali-
zowane, a większość z nich już zakończono, 
jak na przykład remont ulic: Jana Brzozy, 
Paderewskiego, ks. Brody, Boczna Podolszyny 
czy budowa parkingu na Pl. Jaszowskiego. 
Inwestycje te głównie dotyczą udogodnień 
komunikacyjnych czyli przebudowy lub 
remontu ulic i chodników oraz tworzenia 
nowych miejsc postojowych. O postępie prac 
w realizacji zadań inwestycyjnych w mieście
mówi Piotr Urban zastępca burmistrza Leżaj-
ska, który na co dzień zajmuje się problemami 
rozwoju gospodarczego miasta.


W końcowym stadium znajduje się re-

mont ulicy Sandomierskiej. Jezdnia została 
poszerzona, wyprofilowano łagodniejsze za-
kręty tak, by były wygodniejsze dla kierowców 
i bezpieczniejsze dla pieszych. Na całej długości 
drogi położono nową nawierzchnię asfaltową, 
wzdłuż ulicy ułożono jednostronny chodnik 
z kostki i nowe krawężniki. Dążyliśmy do tego, 
żeby jezdnia na całej długości miała 6 metrów 
szerokości. Niestety, nie do końca udało się to 
zrobić i w niektórych miejscach jest ona nieco 
węższa. Powody są oczywiste – nie pozyskaliśmy 
gruntu na jej poszerzenie, ponieważ nie wszyscy 
właściciele posesji przy ulicy Sandomierskiej 
byli chętni odsprzedać potrzebne cząstki swych 
działek. Mimo to myślę, że teraz ta ulica ma 
lepszy zarówno kształt jak i wygląd. Nastąpiły 
też pewne zmiany w organizacji ruchu. Dotyczą 
one skrzyżowania z ulicą Kołłątaja, na której 
teraz ruch odbywa się w jednym kierunku i nie 
ma z niej wjazdu na ulicę Sandomierską. Ulica 
Kołłątaja odpowiednio została oznakowana. 
Ta zmiana organizacji ruchu była konieczna, 
ponieważ na tym skrzyżowaniu dochodziło 
często do stłuczek i wypadków. Nie ukrywam, 
że zasugerowali ją mieszkańcy. Mam niestety 
informacje, że niektórym kierowcom zdarza się 
nie patrzeć na znaki drogowe i jak się to mówi 
„jadą na pamięć”, co budzi zgrozę. Ale myślę, 
że jest to kwestia czasu. I tu apel do wszystkich 
użytkowników ulicy Sandomierskiej, ażeby się 
stosowali także do znaków ograniczenia pręd-
kości i zdejmowali nogę z gazu, bo niektórzy 
rozwijają nadmierną prędkość. Rozumiem, 
że po drodze o nowej, gładkiej nawierzchni 
dobrze się jedzie i człowieka za kierownicą 
może ponosić chęć szybkiej jazdy, ale jest to 
ulica wewnątrz miasta, z której korzysta także 
bardzo wielu przechodniów i dzieci (wejście 
do przedszkola sióstr służebniczek, wejście do 
Ogródka Jordanowskiego, wjazd do sklepu 
Lidla), dlatego apeluję do kierowców o rozwagę 
i zachowanie odpowiedniej prędkości.

  
 

Prace wykonał Miejski Zakład Remon-

towo-Budowlany. Ustawiano krawężniki, 
przygotowywano podłoże pod właściwą na-
wierzchnię, drogę wyłożono kostką betonową. 
Zakład Energetyczny dokonał zmiany lokali-
zacji słupa, który stał na środku drogi.

Jeśli kiedyś uda się pozyskać dodatkowy 
grunt, wówczas będzie tu można – dokładając 
kostkę - stworzyć ulicę pełno wymiarową. 
Teraz ma ona szerokość średnio czterech 
metrów, w niektórym miejscach nieco więcej. 
Jest na niej wąski mostek na potoku Jagoda, 
z którym na razie nic nie możemy zrobić. Nie 
jest to ulica o parametrach drogi publicznej, 
na której mógłby się odbywać swobodnie 
ruch w dwóch kierunkach i nie ma szans 
na jakikolwiek chodnik. Jest to tzw. ciąg 
pieszo-jezdny.


Jesteśmy po przetargu na wykonanie 

remontu ulicy Górnej i budowę parkingu. 
Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów w Leżajsku. Termin wykonania 
to koniec listopada. Na długości około 140 
metrów nastąpi wymiana krawężników, poło-
żonych zostanie około 400 m kw. chodników 
z kostki, nawierzchnia asfaltowa pokryje 
jezdnię. W zakres robót wchodzi również 
wymiana pięciu lamp oświetleniowych. 
Parking o powierzchni około 400 metrów 
kwadratowych wykonany zostanie z kostki 
brukowej. Część prac przy remoncie tej ulicy 
prawdopodobnie trzeba będzie jednak odło-
żyć do wiosny. Dotyczy to tego fragmentu, 
na którym Zakład Energetyczny ma zmie-
niać usytuowanie stacji transformatorowej. 
Wówczas dokończone zostanie to zadanie 
inwestycyjne.

   
 

Pod koniec października Miejski Zakład
Remontowo-Budowlany wejdzie na plac 
budowy. Jeszcze w tym roku powstanie 
tam parking z kostki o powierzchni ponad 
800 metrów kwadratowych. Dzięki niemu 
zyskamy w mieście kolejnych 27 miejsc 
postojowych. 

  
Czekamy na weryfikację złożonego przez 

nas wniosku o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego, 
jakim jest połączenie ulic Podolszyny, Sie-
dlanka, ulica Polna. W czwartym kwartale ma 
być wydana decyzja, a realizacja tego zadania 
przewidziana jest na lata 2009 - 2010. 


Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie około 

650 metrów kanalizacji deszczowej ulicy 
Podwierzyniec oraz przebudowę urządzeń 
kolidujących typu wodociąg, gazociąg, sieć 
energetyczna. 


Na wniosek mieszkańców bloków poło-

żonych przy ulicy Żeromskiego obok Zakładu 
Przetwórstwa Tytoniu oznakowane zostało 
przejście dla pieszych. Jednocześnie dzięki przy-
chylności zakładu należącego dziś do koncernu 
Philip Morris Tobacco, który wykonując ogro-
dzenie swego terenu, cofnął je nieco w głąb swej 
posesji, mogliśmy poszerzyć chodnik wzdłuż tej 
ulicy. Wykonaliśmy go z płytek betonowych 
uzyskanych z rozbiórki chodników w innych 
rejonach miasta. Jest wygodny, już nie tak wą-
ski jak poprzedni, z czego mogą być zadowoleni 
zwłaszcza mieszkańcy bloków zakładowych, 
którzy najczęściej z niego korzystają i oczywi-
ście pracownicy zakładu. Tu muszę podkreślić, 
że współpraca między zakładem Philip Morris 
w Leżajsku i Urzędem Miejskim układa się bar-
dzo dobrze, czego widomym przykładem jest 
przychylność dyrekcji zakładu wobec kwestii 
poszerzenia chodnika.


Nie rozpoczęliśmy na razie budowy ulicy 

Studziennej. W toku jest ponownie wszczęte 
przez Starostwo Powiatowe postępowanie 
dotyczące nabycia gruntu i wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji drogi. 

Trwa natomiast remont sieci energetycz-
nej na ulicy Moniuszki boczna, Studzienna 
i Spokojna. Wykonuje go Zakład Energetycz-
ny. Po zakończeniu prac przez ZE założymy na 
postawionych słupach lampy oświetleniowe. 

Wraz z nastaniem roku szkolnego zakoń-
czyliśmy wszystkie remonty na obiektach 
oświatowych. Były to głównie docieplenia 
budynków i nowe elewacje. W planach na 
przyszły rok budżetowy uwzględniamy dalsze 
bieżące remonty w naszych szkołach. Mamy 
dokumentację i pozwolenie na budowę sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. 
W związku z tym przygotowujemy wniosek 
o dofinansowanie ze środków unijnych. War-
tość tego zadania określana jest na kwotę oko-
ło 4,5 mln zł. Ale czy nasz wniosek zostanie 
zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, 
tego jeszcze nie wiemy. 
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W dniu 13 listopada br. w sołectwie Wólka Grodziska miało miejsce 
znaczące dla mieszkańców wsi wydarzenie. Po wielu latach starań i ocze-
kiwań, społeczność Wólki doczekała się budowy nowej szkoły. 

W tym to dniu, nastąpiło oficjale przekazanie placu, pod budowę 
wielofunkcyjnego budynku Szkoły Podstawowej. W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy – Jacek Chmura, Z-ca 
Wójta – Arkadiusz Telka, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Gdański, 
Sołtys Wólki Grodziskiej – Krzysztof Dąbek, Radny sołectwa Wólka 
Grodziska - Stanisław Hospod, Ks. Proboszcz Stanisław Kulikowski, 
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej– Teresa 
Nykiel, nauczyciele, grupa uczniów oraz wykonawca - firma KOREM
z Jeżowego. W tak ważnym dla gminy dniu nie zabrakło także obecności 
Posła na Sejm RP - Zbigniewa Rynasiewicza. 

Po poświęceniu terenu, zaproszeni goście „ruszyli do łopat” wykonując 
pierwsze symboliczne wykopy, a następnie udali się do szkoły na rozmowy 
i poczęstunek. Podczas spotkania wielokrotnie padały słowa podziękowa-
nia dla osób, dzięki staraniom których budowa szkoły stała się faktem. 

W trakcie prowadzonych rozmów wykonawca zapewniał, że pierwsze 
prace rozpoczną się końcem listopada.

MH

  
  

   
W miesiącu październiku br. szkoły podstawowe z terenu naszej gminy 

oraz Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym złożyły kolejne wnioski o przyzna-
nie dotacji ze środków publicznych, w ramach dwóch programów rządowych: 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku” oraz 
„Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”.

Po rozpatrzeniu wniosków komisja oceniającą przyznała dofinansowanie 
dwóm placówkom na łączną kwotę prawie 45 tys. zł, w tym dla Szkoły Pod-
stawowej w Chodaczowie ok. 13 tys. zł, a dla Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym ok. 32 000 zł. (na 2 projekty). 

Pierwsze działania w ramach programu uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Grodziska Dolnego zrealizowali końcem października. W dniu 29 paź-
dziernika br. 73 uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, wzięło udział 
w jednodniowej bezpłatnej wycieczce do Pilzna i Lipin. 

W Muzeum Lalek w Pilźnie uczniowie zwiedzili wystawę „Lalki świata”,
Pracownię Artystyczną „Kasia”, gdzie obejrzeli wyposażenie starych warsz-

tatów i dowiedzieli się z jakich materiałów wykonywane są 
lalki z różnych epok. Dzieci zobaczyły także magiczny świat 
„Na babcinym strychu”, gdzie z zapartym tchem wysłuchały 
najbardziej znanych polskich legend i bajek zobrazowanych 
za pomocą wystawy lalek.

W programie wycieczki była również wizyta w muzeum 
w Lipinach, w skansenie zbudowanym w oparciu o wioskę 
przedstawioną w powieści W. Reymonta „Chłopi” oraz 
gościna w „Gospodzie u Wiedźmy”. W tajemniczej izbie, 
przy kominku uczestnicy wycieczki zjedli smaczny obiad 
- oczywiście wszystko musiało być zjedzone, bo porządku 
pilnowała Wiedźma. 

Wycieczka była dla uczniów pozytywnym doświadcze-
niem oraz zachętą do kontynuacji działalności w zakresie 
nabywania umiejętności aktorskich, w ramach kółka te-
atralnego i czytelniczego, na których zostaną wykorzystane 
zakupione w Pilźnie zestawy lalek.

Teresa Stępnik
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11 listopada 1918 roku zakończyła się 
I wojna światowa, a Polska po 123 latach 
rozbiorów odzyskała wolność. Od tamtego 
czasu minęło dokładnie 90 lat. 

Rocznicowe obchody odzyskania przez 
Polskę niepodległości w Gminie Grodzisko 
Dolne, świętowano w niedzielę 9 listopa-
da. Obchody rozpoczęto pod Pomnikiem 
Wdzięczności „Żywią i Bronią” w Grodzisku 
Dolnym „Miasteczku”, gdzie złożono kwiaty 
i wieńce. 

W uroczystościach uczestniczyli: Poseł 
na Sejm RP – Zbigniew Rynasiewicz, W-ce 
Starosta Leżajski - Józef Majkut, Wójt Gmi-
ny – Jacek Chmura, Z-ca Wójta – Arkadiusz 
Telka, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy 
Gdański, Dyrektor Ośrodka Kultury – Kata-
rzyna Mach-Wawrzaszek, Z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Leżajsku – mł. bryg. 
Stanisław Kuźniar, Naczelnik Wydziału 
Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Po-

wiatowej PSP w Leżajsku - st. kpt. 
Jerzy Matusz, uczniowie Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym, strażacy, Poczty 
Sztandarowe i Orkiestra Dęta. 

Po złożeniu wieńców kolum-
ną, w akompaniamencie orkie-
stry wszyscy przemaszerowani 
do parafialnego kościoła, gdzie 
odprawiono Mszę Świętą w in-
tencji Ojczyzny oraz wszystkich 
którzy walczyli o jej wolność. Po 
Mszy młodzież wykonała krótki 
program artystyczny, po czym 
nastąpiło przejście na grodziski 
cmentarz i złożenie wieńców pod obeliskiem 
„Ku czci tych, którzy cierpieli i oddali swe 
życie za Ojczyznę”.

Podkreślając rangę i znaczenie tak waż-
nego dla Polaków święta, poseł Zbigniew 
Rynasiewicz podziękował wszystkim, którzy 

uczestniczyli w obchodach oraz tym, którzy 
dbają o pielęgnowanie i przekazywanie tra-
dycji młodemu pokoleniu. Wspomniał także 
o walczących w obronie „naszej małej ojczy-
zny” Grodziszczanach, którzy spoczywają na 
grodziskim cmentarzu.

Z inicjatywy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 
w dniu 29 października 2008 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbyło 
się kolejne spotkanie przedsiębiorców z terenu 
Gminy. 

Celem konferencji było przybliżenie moż-
liwości uzyskania wsparcia finansowego dzia-
łalności gospodarczej środkami zewnętrznymi 
(zarówno unijnymi jak i krajowymi).

Cenne uwagi i wskazówki jak obecnie pozy-
skiwać dodatkowe fundusze przekazywali zapro-
szeni goście: Pani Marta Żmuda - przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego, Pan Józef Twardowski - przedstawiciel 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Pan 
Marek Ordyczyński - Dyrektor Oddziału Podkar-
packiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Pan Zbigniew Śliwa - przedstawiciel 
Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, Pan 
Krzysztof Leśniak - przedstawiciel Leżajskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju.

Pani Marta Żmuda przedstawiła działanie 
„Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. Działanie to 
skierowane jest dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przewiduje bezpośrednie do-
tacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia ich 
konkurencyjności.

Pan Józef Twardowski z RARR przedstawił 
program krajowy „Innowacyjna gospodarka”. 
Działania z tego programu są skierowane do firm 
planujących wprowadzenie najnowszych techno-
logii, które chcą rozpocząć prowadzenie działań 
badawczo-rozwojowych lub wdrożyć ich wyniki 
do produkcji. Z tych działań będą finansowane 
projekty o dużej wartości, charakteryzujące się 


istotnym wpływem na polska gospodarkę.

Pan Marek Ordyczyński przedstawił 2 dzia-
łania ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwsze to „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 
Celem działania jest podejmowanie lub rozwijanie 
przez rolników, domowników i małżonków rolni-
ków działalności nierolniczej lub związanej z rol-
nictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych 
źródeł dochodów. Maksymalna wysokość pomocy 
wynosi 100.000 zł, co stanowić może max. 50% 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Drugie to „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”. Celem tego działania jest 
wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów 
wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku 
pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia 
na obszarach wiejskich. Maksymalna wysokość 
pomocy to 300.000 zł, wysokość dotacji może 
wynosić max. 50%.

Pan Zbigniew Śliwa omówił  wszelkie dostęp-
ne formy pomocy jakie przysługują ze środków 
Funduszu Pracy. Zostały omówione zasady 
ubiegania się o środki dla osób bezrobotnych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, kwestie 
związane z refundacją kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego, prace interwencyjne, staże i przy-
gotowanie zawodowe.

Z kolei Pan Krzysztof Leśniak przedstawił 
działalność Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. 
Zachęcał do odwiedzania bezpłatnego punktu 
konsultacyjnego gdzie przedsiębiorcy uzyskają 
niezbędne wiadomości odnośnie źródeł finan-
sowania działalności gospodarczej. Przedstawił 
zasady ubiegania się o pomoc w ramach Fundu-
szu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeniowego 
działającego przy Leżajskim Stowarzyszeniu 
Rozwoju. Poinformował także, że od lutego 2009 
roku w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki” będzie realizowane działanie „Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrud-
nienia”, skierowane do osób fizycznych, które 
mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą 
i polegać ono będzie m.in. na udzieleniu dotacji 
w kwocie 40.000 zł na sfinansowanie niezbęd-
nych zakupów.

GW

Pod pomnikiem na cmentarzu w Grodzisku Dln.
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Parafia Rzymsko-Katolicka w Dębnie  
podjęła się w ostatnich latach wielkiego 
zadania  jakim było ratowanie cmenta-
rza greko-katolickiego i rosnącego na 
jego terenie ponad 500 letniego dęba 
szypułkowego, będącego od 1991 roku  
pomnikiem przyrody.

Przez 60 lat był zapomniany i zanie-
dbany z różnych powodów i historycz-
nych i religijnych.

Pismo Św. mówi ,,Zło dobrem zwy-
ciężaj ”- te słowa przyświecały miesz-
kańcom Parafii, gdy rozpoczynali  prace 
na cmentarzu. 

Do prac  porządkowych 
włączyli się dorośli, młodzież 
i dzieci . W roku 2007 w ramach 
projektu ,, Zróbmy to razem 
dla Dębna”  realizowanego  
z Programu  ,,Działaj Lokalnie 
V” współfinansowanego przez 
Polsko- Amerykańską Fundację 
Wolności i współudziale Leżaj-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju
wykonano prace konserwa-
cyjno – pielęgnacyjne dęba, 
które zatrzymały dalszą jego 
degradację .

Udało się uporządkować teren przy-
legły do pomnika przyrody, a w trakcie
wykonywanych prac z ziemi wydobyto 
wiele zniszczonych i bardzo starych ele-
mentów nagrobnych. 

Właśnie  stare, zniszczone krzyże 
i inne wydobyte części nagrobków  
uzmysłowiły o konieczności ratowania  
starej nekropolii, która jest świadectwem  
historii Dębna.

Od kwietnia 2008r. mieszkańcy Para-
fii kontynuują żmudne i  bardzo uciążliwe  
prace przy sprzątaniu i oczyszczeniu  
zaniedbanego cmentarza.

Ksiądz  Proboszcz  Jan Mromliński  
chcąc ratować historyczną  nekropolię 
postanawia wraz z Radą Parafialną złożyć 
wniosek do Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków  o  wpis do rejestru za-

bytków  cmentarza  greko – katolickiego 
w Dębnie.

Z chwilą dokonania wpisu, co nastę-
puje w maju  2008r. cmentarz znajduje 
się  pod szczególną ochroną prawną, 
a uzyskany status zabytkowego obiektu  
umożliwia ubieganie się o środki ze-
wnętrzne z przeznaczeniem na ratowanie  
cmentarza.

W maju 2008r. Parafia wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dębno  
złożyła wniosek do MKiDN   w ramach
programu „Dziedzictwo kulturowe 
2008”, Priorytet 6. Ochrona zabytko-

wych cmentarzy. Pro-
jekt pn.: Konserwacja 
15 pomników nagrob-
nych oraz prace przy 
zieleni i alei na cmen-
tarzu greko-katolickim 
w Dębnie (działka nr 
ewid.780) został zakwa-

   

     
    
    

    
 

 

lifikowany do realizacji a kwota dotacji 
wynosi 80 tys. złotych co przy wkładzie 
własnym 13 661,23 zł. daje ogólna kwotę 
projektu w wysokości 93 661,23 zł.

Od początku naszych starań o dofi-
nansowanie cmentarza olbrzymią pomocą 
służył Poseł R.P  Pan Zbigniew Rynasie-
wicz oraz Starostwo Powiatowe ze Staro-
stą Robertem Żołynią i p. Marią Hanus, 
którzy pomagali i odwiedzali cmentarz, 
interesując się  postępem prac.

W ramach projektu pracownia kon-
serwatorska z Krakowa, wykonała re-
nowację 15 zabytkowych pomników, 
a mieszkańcy wykonali prace przy zieleni 
i budowie alei.

Efekt prac obejrzeli 14 września 
goście zaproszeni na uroczystość odpu-
stową w Dębnie  z Posłem Zbigniewem 
Rynasiewiczem, V-ce Starostą Józefem 
Majkutem i Proboszczami z Dekanatu 
Leżajskiego  na czele.

Przybyli na uroczystość rodowici 
dębnianie, mieszkający w różnych czę-
ściach kraju nie szczędzili  słów uznania 
i zachwytu, deklarując co jest bardzo 
istotne  wsparcie i pomoc.

Kontynuacja inwestycji planowana 
jest  na lata 2009-2010 a wykonać pla-
nujemy:

- konserwację i renowację około 50 
pomników i ogrodzenie cmentarza.

Ks. Jan Mromliński                                                                                                                                       

Cmentarz przed i po rewacji
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„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam” (Rz 8,31). Pod tym hasłem, 4 paź-
dziernika 2008 roku, odbyła się Piel-
grzymka Maturzystów, Wychowawców 
i Katechetów Archidiecezji Przemyskiej 
na Jasną Górę. W grupie 6000 maturzy-
stów znalazła się również młodzież z Le-
żajska i okolic.  Zespół Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego reprezentowało 
383 maturzystów. Od kilku dobrych lat, 
dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły, 
Wychowawców, Rodziców, Katechetów 
naszej szkoły i sąsiednich parafii młodzież 
z klas maturalnych jest najliczniej repre-
zentowana w całej pielgrzymce. Za spraw-
ną organizację tegorocznej pielgrzymki 
byli odpowiedzialni państwo wycho-
wawcy: Małgorzata Deryło, Agnieszka 
Burda i Dymitr Malec, za co wyrażam 
serdeczną wdzięczność i podziękowanie.    
 Wyruszyliśmy do Częstochowy poranną 
porą z błogosławieństwem bożym udzie-
lonym przez ks. dziekana Ryszarda Kró-
lickiego. Podczas podróży nie brakowało 
modlitwy i śpiewów religijnych zanoszo-
nych o pomyślne zdanie matury. 

Maturzyści wraz z opiekunami roz-
poczęli swoje spotkanie na Jasnej Górze 
o godz. 15.00 zawiązaniem wspólnoty 

i konferencją pt.: „Człowieka nie można 
zrozumieć bez Chrystusa”, którą wygłosił 
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – pro-
fesor i pedagog Papieskiej Akademii 
Teologicznej i Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie. Prelegent  zwrócił uwagę 
m. in. na zagrożenia płynące z „trzech 
ekranów” (telewizor, komputer, telefon 
komórkowy), na racjonalne wykorzy-
stywanie czasu danego nam przez Pana 
Boga, a także na autentyzm wiary. To
właśnie Jezusa Chrystusa  - Mistrza i Na-
uczyciela musimy postawić w centrum 
młodego życia, na Nim budować swoją 
przyszłość, z Nim wiązać swoje plany, by 
nie przegrać życia. Następnie przeżywa-
liśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej na 
Wałach Jasnogórskich. Po krótkiej prze-
rwie, o godz. 18.30 przeżywaliśmy Eu-
charystię pod przewodnictwem Ks. Bpa
Adama Szala, który również zachęcił do 
oparcia swojej przyszłości na Chrystusie 
i Jego Matce Maryi.  

Po Mszy świętej ok. 20.00, pod ha-
słem: „Różaniec to skarb, który trzeba 
na nowo odkryć” (Jan Paweł II) uczest-
niczyliśmy w nabożeństwie różańcowym 
w Kaplicy Cudownego Obrazu. O godz.
21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, 

któremu przewodniczył ks. bp Adam Szal 
i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Być może wielu młodych podjęło się 
tej pielgrzymki, by móc wyrazić swoje 
prośby o opatrzność i pomyślność, by Bóg 
obdarzył łaską i darami Ducha Świętego, 
pomógł godnie przejść swoją drogę życia. 
Być może wielu uczestników wiązało ten 
wyjazd z wielkim, głębokim przeżyciem, 
jak i nadzieją na wstawiennictwo, du-
chowe wsparcie w dniach dla maturzysty 
naprawdę ważnych, w dniach matury, 
egzaminu dojrzałości otwierającym  start 
w dorosłe życie. Tej nadziei można było 
doświadczyć w atmosferze skupienia 
i modlitwy w duchowej stolicy naszej 
Ojczyzny i zaczerpnąć sił przed obliczem 
Czarnej Madonny na codzienne nasze 
zmaganie o świętość.

Kończąc posłużę się tekstem piosenki 
śpiewanej przez pana Wojciecha Młynar-
skiego, nieco go parafrazując: 
„Nie ma jak u Maryi, ciepły piec, cichy kąt,
Nie ma jak u Maryi, kto nie wierzy, robi błąd,
Nie ma jak u Maryi, cichy kąt, ciepły piec,
Nie ma jak u Maryi, kto nie wierzy, jego rzecz.”

Ks. Mirosław Mateja
Foto: Waldemar Kuczyński
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Pod tym hasłem w dniu 14 wrzesienia 
2008 r. odbyła się 37 Ogólnopolska Piel-
grzymka Kombatantów na Jasną Górę. 
Z powiatu leżajskiego uczestniczyły delega-
cje z Koła nr 1 ŚZŻAK z Leżajska i z Koła 
ŚZŻAK z Woli Zarczyckiej, ze swoimi 
pocztami sztandarowymi. 

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kom-
batantów wzięli udział kombatanci wraz 
z rodzinami i sympatykami w liczbie około 
2000. Wystawiono kilkadziesiąt pocztów 
sztandarowych różnych organizacji komba-
tanckich. Uroczystości odbyły się na wałach 
Klasztoru Jasnogórskiego. Centralnym punk-
tem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Komba-
tantów była Msza Św., której przewodniczył 
biskup polowy Wojska Polskiego generał 
dywizji Tadeusz Płoski, delegat Episkopatu 
do spraw kombatantów. Koncelebrowali 
księża kapelani wojskowi, wśród nich ks. inf. 
Marian Mikołajczyk, kapelan Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg 
Częstochowa, który jest współorganizato-
rem corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Kombatantów.

Przybyłych kombatantów przywitał O.
ppłk. Jan Golonka, paulin, kapelan Wojska 
Polskiego, opiekun kombatantów z ramienia 
Jasnej Góry. W czasie swojego wystąpienia 
stwierdził: „Tak niedawno decydowały o nas 
dwie potęgi zła: hitleryzm i bolszewizm, które 
miały nas unicestwić. Miało nas nie być, 
mieliśmy być zgładzeni. Właśnie w takich 
warunkach powstała Armia Krajowa. To
ona wskrzesiła kształt Polski, kształt wolności 
narodu polskiego. Wiemy i pamiętamy, że to 
wy swoim bohaterstwem, swoimi czynami 
służyliście wiernie Polsce. Drodzy żołnierze 
Armii Krajowej, tę swoją kartę, to swoje bo-
haterstwo zostawiliście m. in. Na Jasnej Gó-
rze. Legendą obrosły wasze pamiątki oddane 
w Skarbcu Pamięci Narodu. Są tu przy Kró-
lowej Polski mundury, ordery, odznaczenia, 
militaria, tablice pamięci i urny z prochami. 
Młodzież ogląda i uczy się. To są dokumenty 
waszej odpowiedzialności, waszej miłości do 
Ojczyzny, waszego trwania i kształtowania 
najnowszych dziejów Polski.”

   Biskup Polowy Wojska Polskiego 
Tadeusz Płoski wygłosił homilię, w której 
stwierdził: „Jest wrzesień i nie sposób zapo-
mnieć o wojnie, która była najkrwawszą, 
najokrutniejszą w dziejach świata. Tyle ofiar 
i zniszczeń, tyle konsekwencji na długie 
lata. Paradoksalnie przegrani, odnieśliśmy 
zamierzony cel, którego owocem jest ich 
dzisiejsza hegemonia w Europie. Odnieśli 
pozorne zwycięstwo, zresztą i główny zwy-

cięzca dzisiaj nie ma powodów do narzekań. 
Niemcy i Rosja rządzą naszą częścią świata, 
a II wojna światowa była sposobem na 
uporządkowanie strefy wpływów na kolejne 
dziesiątki, o ile nie setki lat. Tak to wygląda 
z perspektywy czasu. Gorzka prawda- niestety 
pakt Ribentrop-Mołotow zapuścił korzeni. 
To byliśmy największym łupem Stalina, nie 
jest tylko megalomańską wypowiedzią, ale 
rzeczywistością nękającą Polskę do 1989 
roku. Od tego czasu krok po kroku stajemy 
się w bardziej zakamuflowany sposób łupem 
dla Wielkiego Brata także za Odry. Przegrany 
w II wojnie użala się nad niesprawiedliwo-
ścią, domaga się mienia dla wypędzonych, 
prowadzi politykę kłamstwa wobec własnego 
społeczeństwa, próbując obarczyć Polskę 
winą za obozy koncentracyjne. Powszechnie 
w światowych mediach mówi się o polskich 
obozach koncentracyjnych.”

Po Mszy Św. zabrał głos Prezes Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej płk Czesław Cywiński: 
„To święte miejsce, święte nasze miejsce, to 
bijące serce Polski-mocnym rytmem, żeby 
zawsze tak biło, bo to jest Polska. Jesteśmy 
szczęśliwi, że możemy tu być, u stóp naszej 
Matki Jasnogórskiej Pani, że możemy się 
modlić za naszych towarzyszy broni, pole-
głych w bojach o wolność naszej Ojczyzny 
na wszystkich frontach II wojny światowej 
i pomordowanych w więzieniach, obozach 
zagłady, zaginionych... Chcieliśmy również 
powiedzieć z całą mocą, że nas niepokoi 
sytuacja polityczna, że zaczynają się różne 
targi. A nam w tej sytuacji, nam Polakom, 
Polsce, potrzeba jedności-tak jak nigdy 

przedtem jedności. Naród musi zrozumieć, 
że tożsamość narodowa, polska, chrześcijań-
ska jest podstawą naszego bytu. Nie tylko 
siły zbrojne nie tylko układy, porozumienia. 
Dlatego nasza, zdawało się niepotrzebna 
służba, musi trwać do końca naszych dni. Bo 
my jako świadkowie i bezpośredni uczestnicy 
tych wydarzeń z czasów wojny, mamy prawo 
przestrzegać, żeby się historia więcej nie po-
wtórzyła! I to jest naszym zadaniem. I dlatego 
nasza służba trwa, dlatego tu jesteśmy w tym 
świętym miejscu”.

Następnie uczestnicy pielgrzymki spotka-
li się przy pomniku Jana Pawła II. Najpierw 
odmówiono modlitwę o rychłą beatyfikację 
Jana Pawła II, a następnie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. Również złożono kwiaty przy 
pomniku przeora o. Augusta Kordeckiego.

Zarząd Koła nr 1 w Leżajsku składa 
serdeczne podziękowanie Panu Robertowi 
Żołyni Staroście Leżajskiemu, Józefowi 
Majkutowi Wicestaroście Leżajskiemu i Pani 
Bożenie Garbackiej Dyrektor Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Leżajsku za pomoc 
w zorganizowaniu pielgrzymki. Harcerzom 
z 11 Survivalowej Drużyny Harcerskiej 
„Piorun” im. gen. bryg. Stanisława F. Sosa-
bowskiego, Hufca Leżajsk za wystawieniu 
pocztu sztandarowego.

Również Zarząd Koła ŚZŻAK w Woli 
Zarczyckiej składa Panu Robertowi Gnat-
kowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna za umożliwienie udziału w tej 
pielgrzymce.

Antoni Bereziewicz
wiceprezes T.M.Z.L.

 

Od prawej: Antoni Bereziewicz, Bronisław Sigda – Prezes Koła nr 1 Światowego Związku AK Leżajsk, Jan 
Majkut, Łukasz Dec, Bogusław Czapla, Sławomir Szmidt, Feliks Zachara.
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zaprasza

mityngi odbywają się w każdy po-

niedziałek o godz. 18.00

( w pierwszy poniedziałek miesiąca - 

mityng otwarty)

w sali katechetycznej w podwórzu 

klasztornym.

 

zaprasza

mityngi odbywają się w każdy 

czwartek o godz. 18.00 (czas zimowy), 

19.00 (czas letni)

( w ostatni czwartek miesiąca - mi-

tyng otwarty)

w sali Domu Kultury w Sarzynie

 



zaprasza

mityngi odbywają się w każdy wto-

rek o godz. 18.00

(ostatni wtorek miesiąca –mityng 

otwarty)

w sali katechetycznej w podwórzu 

klasztornym



(pomocy dorosłym dzieciom z ro-

dzin dysfunkcyjnych)

zaprasza

mityngi otwarte odbywają się w każ-

dą środę o godz. 19.00

w sali katechetycznej w podwórzu 

klasztornym


  

23 października 2008 r. oficjalnie wręczone zostały stypendia przyznane 35 uczniom 

ze szkół Powiatu Leżajskiego przez Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżaj-

skim Stowarzyszeniu Rozwoju. Do dnia dzisiejszego Fundusz Lokalny we współpracy 

z różnymi partnerami, ufundował 435 stypendiów o wartości ponad 400 tys. zł.

Program Stypendialny prowadzony jest przez Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego 

od 10 lat. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w programie stypendialnym 

wzięli udział zdolni i niezamożni uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 

Powiatu Leżajskiego. 

Stypendyści wybrani zostali przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. 

W jej skład weszli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz szkół biorących udział 

w programie, darczyńcy, lokalni liderzy społeczni. 

Kandydaci na stypendystów oceniani byli pod względem trzech kryteriów: średniej 

ocen, uzyskanej w poprzednim roku szkolnym, szczególnych osiągnięć (udział w olim-

piadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, aktywność społeczna), 

a także wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 1200 zł, płatne po 120 zł przez 

okres 10 miesięcy. Stypendium dla gimnazjalistów wynosi 500 zł wypłacane po 125 

zł przez okres 4 miesięcy. W sumie na realizację programu przeznaczono 27 300 zł. 

Środki te pozyskano dzięki dotacjom przekazanym przez Fundację im. Stefana Bato-

rego w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne”, Gminy 

Kuryłówka oraz Grodzisko Dolne, a także dzięki wsparciu Rad Rodziców działających 

przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku i Zespole Szkół im. I. 

Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.
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W dniach od 30.09.2008r. do 
12.10.2008r. trzynastoosobowa grupa 
dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Leżajsku wraz z opiekunami  
uczestniczyła w  turnusie  rehabilitacyjnym  
w  Lądku Zdroju.

Miejscowość ta należy do najstarszych 
polskich uzdrowisk, a położona jest we 
wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, w cen-
trum Gór Złotych. Podstawą leczenia 
w Lądku –Zdroju są hipotermalne alkaicz-
ne wody mineralne  o charakterze cieplic 
radanowo-siarczkowo-fluorkowych. Mają 
one wyraźny posmak i zapach siarkowodo-
ru. Korzystnie wpływają na leczenie mię-
dzy innymi narządów ruchu osteoporozy, 
chorób skóry, układu krążenia. 

Podczas dwutygodniowego pobytu na 
rehabilitacji dzieciaki nie miały czasu się 
nudzić. Bogato wypełniony plan każdego 
dnia zapewniał wypoczynek i regenerację 
sił. Przed południem uczestnicy turnusu 
korzystali z zabiegów: gimnastyki, inha-
lacji, kąpieli  w ciepłych wodach basenu 
Wojciech. Po południu spędzali czas  na 
różnych wycieczkach  pod okiem prze-
wodnika. Zwiedzili między innymi: Rynek 
z barokowymi  kamieniczkami,  kościół 
parafialny pw.  Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, zobaczyli pręgierz, kamienną 
figurę wotywną „Trójcy Świętej” dłuta 
Michała Klahra, jak też spacerowali po  
moście Świętojańskim z figurą św. Jana 

Nepomucena z XVIw.  Żywiczna woń lasu 
dodawała naszym podopiecznym animu-
szu i chęci do pokonywania licznych alejek 
spacerowych położonych na zboczach gór 
Złotych i Dzielca. Tam czekały na nich 
liczne punkty widokowe ze źródełkiem Św. 
Jadwigi Śląskiej, Iglicą Skalną, Trojakiem 
czy Borówkową. Uczniowie Ośrodka 
podczas turnusu spacerowali aleją Modrze-
wiową począwszy od  kaplicy Św. Jerzego 
i zakładu kąpielowego skończywszy na 
„Wojciechu” najbardziej reprezentacyjnym 
zakładzie przyrodoleczniczym w Europie. 
W wolnych chwilach korzystali z atrakcji 
oferowanych przez ośrodek m.in.: wie-
czorku zapoznawczego, ognisk, nauki 
tańca, dyskotek. Chętnie odwiedzali Park 
Zdrojowy i pobliski Biskupi Staw, gdzie 

 


łowili „na kija” pływające pstrągi. Nasi 
kuracjusze uczestniczyli w kilku seansach 
w jaskini solno-jodowej. Jeden seans 
równa się 3 dniom pobytu nad morzem, 
dostarcza dużo jodu i jest pomocny w le-
czeniu różnych chorób. Dodatkowo dzięki 
muzykoterapii i koloroterapii  pozwala się  
zrelaksować i odprężyć. Największą atrak-
cją była wycieczka autokarowa do Jaskini 
Niedźwiedziej w Kletnie. Jest  to rzadki 
w Sudetach typ jaskini trójpoziomowej, 
rozwiniętej we wnętrzu Stromej. Obecnie 
posiada ponad 2000m korytarzy. Najpięk-
niejsze partie jaskini, które zachwyciły 
naszych podopiecznych to: Sala Pałacowa, 
Sala Szampańska, Sala Żyrafy, Sala Lwa, 
Zaułek Kaskad, Korytarz Stalaktytowy 
i Korytarz Człowieka Pierwotnego. Duże 
wrażenie robiły różnobarwne nacieki 
kalcytowe: heliktyty i stalaktyty zwisające 
ze stropu. Dzięki nim jaskinia należy do 
najciekawszych pod tym względem w Eu-
ropie. Każdy dzień niósł za sobą nowe 
przeżycia, wrażenia i wspaniałą zabawę. 
Dzieciaki wróciły zadowolone i pełne 
zapału do dalszej pracy.

Na zakończenie pragniemy podzię-
kować sponsorom, bez których taki wy-
jazd byłby niemożliwy. POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
W LEŻAJSKU, ELEKTROCIEPŁOW-
NIA NOWA SARZYNA, ZAKŁADY 
CHEMICZNE W NOWEJ SARZYNIE, 
GRUPA ŻYWIEC S.A.BROWAR W LE-
ŻAJSKU to główni sponsorzy turnusu 
w Lądku Zdroju.  DZIĘKUJEMY 

Dorota Portka, Urszula Leniart
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W listopadzie HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. wprowadziło na rynek OO

NOWOO EWW  produkty. 
Warzywa orientalne z kurczakiem i sosem POLTLL INO to propozycja dla 

wszystkich, którzy chcą wprowadzić do swojej kuchni powiew orientu. Dla mi-
łośników kapusty – smaczna i aromatyczna zupa Kapuśniak z kapusty kwaszonej. 
Dzięki Warzywom na patelnię z przyprawami (staropolską, rzymską, paryską) 
Konsumenci będą mogli poznać kulinarne gusta Francuzów, Włochów lub 
powrócić do staropolskiego smaku, nie ruszając się z zacisza swoich kuchni. 

W plebiscycie Nasze Dobre Podkarpackie Firma HORTINO ZPOW Leżajsk OO
Sp. z o.o. otrzymała nagrodę „Znak Jakości GC Nowiny 2008” za Warzywa na 
patelnię z przyprawami.

Ostatnie miesiące to kolejne pasmo sukcesów Ryszarda RR
Drypsa, członka Polskiego Związku Weteranów Lekkiej ZZ
Atletyki. Podczas zawodów Pucharu Europy odbywających 
się 30 sierpnia w Malmo, zdobył aż dwa złote medale – na 
dystansach 800 i 1500 m.

Świetną formę potwierdził 6 września w RŚwietną formę potwierdził 6 września w zeszowie,  R R
zajmując 1 miejsce na dystansie 6 km w Biegu Nocnym 
z okazji rocznicy Solidarności. Nie można nie wspomnieć 
o uczestnictwie Drypsa w Ouczestnictwie Drypsa w gólnopolskim Biegu Ulicznym 
organizowanym 20 września w Wołowie, gdzie na dystan-
sie 5 km wywalczył sobie 7 miejsce w open, a w swojej
kategorii 1 miejsce. Na tym nie poprzestał i 26 paździer-
nika wystartował w Międzynarodowym Biegu Ulicznym 
w Bogatyni, uzyskując rewelacyjny wynik plasujący go na 
1 miejscu w kategorii.

Ryszard Dryps wRR dalszym ciągu z powodzeniem pro-
muje firmę HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. zOO o.o. nie tylko 
w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.
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