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W numerze

INFORMACJA
O WYWIESZENIU WYKAZU

Wójt Gminy Leżajsk informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Leżajsk zastał wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych 
w miejscowościach: Przychojec, Stare Miasto, Maleniska, Wie-
rzawice, Rzuchów, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie, Dębno, 
Biedaczów. 

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. nr 10 lub tele-
fonicznie pod nr (017 ) 2406238.
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Wrzeciono 2008

Ten dzień należał do Seniorów naszej gminy

Szkoła pod skrzydłami Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Modlitwa dzieci z Madagaskaru

Informujemy, iż Wydział Promocji, Kultury 
i Współpracy Miedzynarodowej Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku został przeniesiony 
do jednego z budynków Dworu Starościńskiego 
przy ul. Mickiewicza 20A (obok ZUS-u). 
Tel. 017 783 40 47 lub  017 783 40 65

2 KURIER  POWIATOWY  2/2008 (48)

POWIAT

02_2008.indd   2 2008-02-22   11:49:10



W dniu 25 stycznia br. nastąpi-
ło otwarcie wystawy archeologicznej
Grodzisko Dolne, stan. 22- od paleolitycz-
nych łowców do wczesnośredniowiecz-
nych Słowian

Otwarcie wystawy uświetnij wy-
kład prof. Sylwestra Czopka. Podczas 
uroczystego otwarcia pierwszej wystawy 
w muzeum Starosta Leżajski Robert Żoły-
nia przekazał na ręce Dyrektora Muzeum 
Andrzeja Chmury tablicę z pełną nazwą 
muzeum. 

W jubileusz 30 - lecia Browaru 
w Leżajsku nastąpiło otwarcie sta-
łej ekspozycji browarnictwa.

Wystawa  przedstawia historię 
browarnictwa światowego, proces 
produkcji piwa, eksponaty zwią-
zane z piwowarstwem oraz kufle, 
etykiety i nagrody, które zdobył 
leżajski browar. Zwiedzający mają 
okazję obejrzenia filmu przedsta-
wiającego bogatą historię browaru 
i ziemi leżajskiej.

 

Wystawa czynna: od 17.02.2008, 
od poniedziałku do piątku: od 12.00 
do 16.00, soboty i niedziele; 16.00 
do 18.00. 

Ceny biletów na ekspozycję bro-
warnictwa: normalny: 4 zł, ulgowy: 
2 zł
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Do najważniejszych należy zaliczyć:

     
         

Zlikwidowano dwie studnie głębinowe: jedna przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, która 
była już nieczynna i druga(to jedna z dwóch, dzięki którym szpital zaopatrywany jest w wodę). Li-
kwidacja drugiej studni była niezbędna ponieważ w wyniku 25 letniej eksploatacji została zamulona 
i nie pozwalała na dalsze czerpanie wody.

      
W związku z tym że jedna studnia musiała zostać zlikwidowana, dla pełnego zabezpieczenia 

szpitala w  wodę należało obok zlikwidowanej w oparciu dokumentację geologiczną wykonać odwiert 
i zainstalować nową.     

     
      

        
    

Szpital Powiatowy w Leżajsku 
jest jedną z najważniejszych insty-
tucji funkcjonujących na terenie 
Powiatu Leżajskiego. W tej jed-
nostce, zatrudniającej  około 700 
osób, corocznie  obsługiwanych jest 
około 25 tys osób ratując zdrowie 
i życie, udzielając szeregu facho-
wych porad i świadczeń. Kadra le-
karska i średni personel medyczny 
nieustannie podnosi swoje kwalifi-
kacje tak, aby sprostać wyzwaniom 
nowoczesnej sztuki medycznej, jak 
również profesjonalnie i lepiej ob-
sługiwać wszystkich pacjentów.

Misją Szpitala jest zapew-
nienie poczucia bezpieczeństwa 
zdrowia psychicznego i fizycznego 
wszystkim mieszkańcom powiatu 
leżajskiego oraz innym osobom 
przebywającym na obszarze dzia-
łania Szpitala, z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych metod pro-
filaktyki i promocji zdrowia oraz 
leczenia poprzez:

Zapewnienie opieki medycz-
nej wysokiej jakości.
Leczenie, pielęgnowanie i re-
habilitacja pacjentów zgodnie 
z aktualną wiedzą i standarda-
mi diagnostyki.
Zapewnienie przyjaznej, mi-
łej, domowej atmosfery sprzy-
jającej szybkiemu powrotowi 
do zdrowia.
Tworzenie lepszych warunków 
pobytu pacjentów.
Stałe podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności pracowników.

Przyjęcia i leczenie w szpitalu 
odbywają się tutaj w ruchu ciągłym 
całą dobę. Nikt z potrzebujących 
pomocy w wypadku czy chorobie 
nie pozostaje bez  pomocy me-
dycznej. 

1.

2.

3.

4.

5.



W grudniu 2007 roku zakończono pełną modernizację oddziału neurologii oraz zakupiono wypo-
sażenie. W ramach tego zadania dostosowano oddział do obowiązujących w służbie zdrowia  przepisów, 
jak również podniesiono estetykę, bezpieczeństwo i komfort pacjentów.  

          
       

        
    

        
      

   

      
        

     

Dzięki pozyskanym środkom Szpital Powiatowy w Leżajsku dysponuje nową 
specjalistyczną karetką typu „R” wyposażoną w elektroniczny system stabilizacji 
toru jazdy, system ABS, centralny zamek wszystkich drzwi, poduszki powietrzne, 
klimatyzację przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, nosze i transporter noszy 
głównych. Podniesiono także bezpieczeństwo pacjentów poprzez wymianę instalacji, 
w tym także zastosowano podwójne gniazda gazów medycznych.     

Szpital potrzebuje jednak nieustannego dosprzętowienia, remontów i nowych inwestycji, które 
w każdym roku na miarę możliwości finansowych i organizacyjnych są dokonywane. Zarząd i Rada
Powiatu Leżajskiego mając świadomość ogromnych potrzeb naszego szpitala w ubiegłym 2007r. starali 
się pomóc tej jednostce poprzez uczestnictwo finansowania w wielu przedsięwzięciach.

Nowozakupiona karetka
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Oddziały szpitala takie jak: 
chirurgiczny, 
ortopedyczny, 
neurologiczny, 
reumatologiczny, 
ginekologiczno-położniczy, 
noworodkowy, 
kardiologiczny, 
wewnętrzny, 
dziecięcy, 
psychiatryczny 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 

w dzień i w nocy udzielą  pomocy każdemu 
z potrzebujących. 
Należy wspomnieć, że szpital posiada nowo-
czesną diagnostykę, w tym m.in. Pracownię 
Radiologii i Tomografii Komputerowej oraz 
nowoczesne laboratorium, które wykonują 
niezbędne badania przez całą dobę.

Pacjentom leczonym w oddziałach leżaj-
skiego szpitala, w przypadkach uzasadnionych 
stanem zdrowia, zapewniane są dodatkowe 
konsultacje oraz leczenie w szpitalach wo-
jewódzkich i specjalistycznych. Szpital ofe-
ruje również szereg kompleksowych badań 
diagnostycznych na zasadach krótkotrwałej 
obserwacji. 

W Oddziale Dziecięcym istnieje możli-
wość pobytu matki z jej chorym dzieckiem.  

Dla pacjentów ambulatoryjnych, na zlece-
nie lekarza rodzinnego albo prywatnie, szpital 
świadczy usługi w zakresie badań laboratoryj-
nych, bakteriologicznych, cytologicznych oraz 
zabiegów rehabilitacyjnych. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela 
pomocy w wypadkach oraz w nagłych za-
chorowaniach.  Świadczy te usługi w miejscu
wypadku lub zachorowania oraz doraźnie 
w SOR, a w razie  konieczności pacjent kie-
rowany jest do dalszego leczenia na oddział 
szpitala.

Oferuje lekarzom rodzinnym całonocną 
pomoc medyczną dla ich pacjentów. 

Cały personel szpitala dokłada wszelkich 
starań, aby sprostać normom szpitala przyja-
znego pacjentowi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny tomograf komputerowy sluży pacjentom przez całą dobę

           
      

        
    

Aparat RTG
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Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 271 Grodzisko Dln. 
- Chałupki Dęb. i 272 Dębno – Chałupki Dęb. Inwestycja obejmowała 
przebudowę odcinków dwóch dróg powiatowych o łącznej długości 
5,783 km. Wartość projektu na kwotę 1 675 591,61  zł, w tym kwota 
dofinansowania z funduszy strukturalnych: 812 378,41 zł, współ-
finansowanie ze środków budżetu państwa  w kwocie 162 475,68 
zł, wkład własny Powiatu o wartości 700 737,52  zł, w tym pomoc 
finansowa od Gminy Grodzisko Dolne w wysokości 50 000,00 zł oraz 
300 000,00 zł, które udało się pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej 
od Ministerstwa Transportu.  

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R (dawny nr 136) Kuryłów-
ka - Jastrzębiec w km 0+000 – 0+600” i skrzyżowanie z drogą woj. nr 877 
w Kuryłówce – uzyskany efekt rzeczowy to przebudowana droga na 
długości 0,600 km oraz obręb skrzyżowania z drogą woj. 877 (plac 
manewrowy dla autobusów, parkingi i chodniki) wartość inwestycji to 
549 025,41 PLN,  w tym 199 038,74 zł pomoc od Gminy Kuryłówka, 
349 986,67 środki własne Powiatu.  

Remont (wykonanie nowej nawierzchni) odcinka drogi powiatowej 
Nr 1244R Kulno – Brzyska Wola w km 2+059- 2+960 długość 0,901 
km. Wartość 180 149,85 zł, w tym: pozyskana przez powiat dotacja 
z budżetu państwa 138 671,00 zł, pomoc finansowa od Gminy Kury-
łówka 32 000,00 zł, środki własne powiatu - 9 478,85 zł.

Remont (wykonanie nowej nawierzchni) odcinka drogi powiatowej 
Nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska w km 0+000 – 0+650 dłu-
gość 0,650 km wartość 161 823,73 zł. w tym:  pozyskana przez powiat 
dotacja z budżetu państwa 115 767,00 zł, pomoc finansowa od Gminy 
Kuryłówka 25 000,00 zł, środki własne powiatu 21 056,73 zł. 

Remont (wykonanie nowej nawierzchni) odcinków drogi powiatowej 
nr 1256R Sieniawa gr. Powiatu – Leżajsk w km 11 + 958 – 12+211 
i 13+560 – 13+ 875, długość 0,568km, wartość zadania 78 459,50 zł, 
w tym: pozyskana przez powiat dotacja z budżetu państwa 35 562,00zł, 
pomoc finansowa od Gminy Leżajsk 30 000,00 zł, środki własne 
powiatu 12 897,50 zł.

Remont drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie 
o wartości 14 000,00 zł, w tym pomoc finansowa od Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie w wysokości 7 000,00 zł 

Ponadto wykonano dokumentację techniczną na przebudowę 
dróg powiatowych: Nr 1238R Maleniska – Hucisko – Łętownia + 
chodnik w miejsc. Hucisko 1,2km, 1270R Żołynia – Opaleniska 
– Grodzisko Dolne, 1083R Łętownia – Krzywdy, 1265R Gór-
no - Wola Żarczycka, 1074R Kulno - Łazów o łącznej długości 
ok. 25 km oraz dokumentację na przebudowę dwóch mostów w Hu-
cisku i Grodzisku Dolnym. W kosztach wykonania dokumentacji na 
przebudowę ww. dróg partycypowały Gminy w wysokości 50%.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Droga Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie

Powiat Leżajski jest obszarem dysponującym atrybutami, które wyróżniają go na tle innych regionów Polski. Niezwykłe warunki przy-
rodnicze, zróżnicowany pejzaż kulturowy oraz przygraniczne położenie to walory, które w największym stopniu determinują jego możliwości 
rozwoju. Skuteczne działania podejmowane przez Radę i Zarząd Powiatu Leżajskiego wpływają w bezpośredni sposób na rozwój całych sektorów 
gospodarki, a ich sukces zależy przede wszystkim od konsekwentnie prowadzonych i zaplanowanych przedsięwzięć uwzględniających społeczne 
oczekiwania. 

Powiat Leżajski realizuje bardzo szeroki zakres takich zadań. Zestawienie najważniejszych z nich, zrealizowanych lub zakończonych w 2007r. 
zamieszczamy poniżej:

Droga Kuryłówka - Jastrzębiec i skrzyżowanie z drogą woj. nr 877

Droga Kulno - Brzyska Wola

Droga Brzyska Wola - Kolonia Polska
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Budowa przewiązki przy Zespole Szkół 
Licealnych w Leżajsku – 351 237,22 
zł, Źródła finansowania: 350 000,00 
zł – Marszałek Woj. Podkarpackiego, 
1 237,22 zł – własne. Inwestycja ta do-
tyczyła wybudowania przewiązki łączącej 
I piętro części szatniowej z parterem 
części dydaktycznej ZSL w Leżajsku 
wraz z budową dwóch sanitariatów na 
poziomie I pietra.

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 
Domu Pomocy Społecznej w Brzózie 
Królewskiej II etap - 480 000,00zł, Źródła 
finansowania: 240 000,00 zł – Wojewoda 
Podkarpacki 240 000,00 zł – własne

 Przebudowa Szkoły Podstawowej 
w Jelnej na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy  - 609 366,00 zł. 
Źródła finansowania: 352 001,00 zł 
– Wojewoda Podkarpacki, 115 365,00
zł – Urząd Marszał. Woj. Podkarp, 
142 000,00 zł – własne 

1.

2.

3.

   

Rewaloryzacja Dworu Starościńskie-
go w Leżajsku oraz murów i baszt 
Klasztoru OO. Bernardynów w Le-
żajsku – 7 650 000  zł  (2006 + 2007
Źródła finansowania: 5 145 000 zł 
- środki unii europejskiej, 200 000 zł 
– środki Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, 200 000 zł – środki 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, 2 105 000 zł – środki własne
Inwestycja trwała blisko dwa lata W jej
ramach przeprowadzono prace remonto-
we w Dworku Starościńskim w wyniki
czego udało się odrestaurować cztery bu-
dynki kompleksu dworu oraz zagospo-
darowano teren wokół obiektów. Łączna 
powierzchnia użytkowa wyremontowa-
nych obiektów wynosi 1 580  m2 wyre-
montowanych  o kubaturze 12 588 m3.
Ponadto utwardzono dziedziniec kostką 
granitową i wykonano nowe parkingi. 
Drugim działaniem w ramach tej inwe-
stycji była rewaloryzacja murów i baszt
klasztoru OO. Bernardynów w Leżaj-
sku: odrestaurowano mur południowy 
i zachodni, trzy baszty oraz bramkę 
wejściową na dziedziniec klasztoru. Od-
tworzono również malowidła na murze 
zachodnim i bramce oraz wykonano 
nową instalację odgromową na trzech 
basztach.

4.

Dwór Starościński przed remontem, 

...w trakcie remontu,

... i po remoncie.

Przewiązka w trakcie ... i po zakończeniu budowy

ŚDS w Jelnej przed ... i po remoncie

oprac. mab
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• Dożynki Powiatowe połączone z Pielgrzymką Żołnierzy, Służb Mundu-
rowych i Rolników, które odbyły się 08 września. Co roku w tej uroczystości 
uczestniczą służby mundurowe, które w tym szczególnym dniu zawierzają swą 
służbę Matce Bożej Leżajskiej. W 2007r. udział wzięły takie służby mundurowe 

jak: 21 Brygada Strzelców Podhalań-
skich, 14 Brygada i Batalion Obrony 
Terytorialnej, Bieszczadzki Oddział
Straży Granicznej, Służba Wię-
zienna, Państwowa Straż Pożarna, 
Policja, Ochotnicze Straże Pożarne. 
Wyjątkowy akcent temu świętu 
nadał również fakt, iż w ubiegłym 
roku Służba Więzienna z Rzeszowa 
dokonała uroczystego poświece-
nia swojego sztandaru. Oprawę 
muzyczną Mszy Świętej zapewniła 
Wojskowa Orkiestra Garnizonowa 
z Rzeszowa.

• Obchody Święta Niepodległości.
11 listopada 2007r. w powiatowych Obchodach Święta Niepodle-

głości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. kombatanci Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych. We Mszy Świętej udział również 
wzięły liczne poczty sztandarowe. Po Mszy Świętej młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych przedstawiła program artystyczny o tematyce 
niepodległościowej, a następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców 
i kwiatów pod pomnikiem poległych w walkach niepodległościowych.  
Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Leżajsku

     
     

W ramach wykonywania zadań z zakresu organizacji imprez 
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Powiat 
Leżajski współorganizował z Ośrodkami Kultury z gmin Powiatu 
Leżajskiego i dofinansował takie imprezy kulturalne jak m.in.: 

XV Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych, Ogólnopolskie Pre-
zentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”,  XVI 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Jazz nad 
Ożanną, Koncert zespołów Hip – Hopowych „Rytm 2007” i Koncert 
Zespołów Rockowych „Garaż 2007”, Spotkanie z jazzem, Giedlarowski 
Jarmark „Na Michała”, Spotkanie Trzech Kultur, Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej „HIT 2007”.

 
Kultura stanowi niezaprzeczalną wartość: wzbogaca, rozwija i umacnia człowieczeństwo zarówno w nas samych, jak i całym społeczeństwie. 

Bogactwo kulturowe Ziemi Leżajskiej potwierdza jej tożsamość i odrębność kulturową. Troska o kulturę i pielęgnowanie tradycji regionalnych 
owocuje bogactwem różnorodnych działań kulturotwórczych, podtrzymujących kult wartości.

Powiat Leżajski wraz z gminami, domami i ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi jest organizatorem i współorganizatorem 
licznych przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności. Promocja powiatu w tej płaszczyźnie opiera się także na szczegó-
łowych informacjach o organizowanych na terenie powiatu imprezach kulturalnych.

W 2007 roku Powiat wspierał działalność kulturalną i sportową w następujący sposób:

Dożynki Powiatowe

Święto Niepodległości

Spotkanie Trzech Kultur
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Powiat dofinansował również konkursy, imprezy i przeglądy w zakresie kultury 
o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym organizowane pod patronatem Starosty 
Leżajskiego, np. Powiatowe Harce Teatralne, XV Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków 
Grających Muzykę Ludową „Maj-Danówka 2007, III Ogólnopolski Konkurs Literacki 
„O Kwiat Azalii”, XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2007”, „Kapuściany 
Jarmark”, VII Powiatowy Piknik Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Chałupkach Dębniańskich, Obchody „Magdalenki”, „Dzień Ziemniaka”, „Słowiańskie 
sacrum”, „Wrzeciono”, 

      
   

Po raz kolejny w ubiegłym roku przyznano nagrody Powiatu 
Leżajskiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W roku 
2007 otrzymali je: Pani Maria Żak - współzałożycielka i kierownik 
Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Leszczynka”; Stowarzyszenie 
Folklorystyczne „MAJDANIARZE” z Nowej Sarzyny - organiza-
tor wielu cyklicznych imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, do których należą m.in.: 
Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono, „Ogólnopolskie 
Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową”, „Czwartkowe 
Podwieczorki z Majdaniarzami”; Pan Zdzisław Zawilski - muzyk 
ludowy, instruktor i akompaniator Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa” 
kultywującego tradycje folkloru narodowego i regionalnego.

     
     

Lata 2007-2008 to lata wyjątkowe dla rozwoju kultury Powiatu 
Leżajskiego. Powstałe Muzeum Ziemi Leżajskiej w wyremontowanych budynkach Dworu 
Starościńskiego to wielka szansa na rozwój działalności kulturalnej oraz  na podniesienie 
atrakcyjności turystycznej leżajskiego powiatu. Utworzenie poprzez Muzeum powiatowej 
instytucji kultury to też wielki wysiłek i jeszcze większe wyzwanie dla powiatu leżajskiego, 
aby stworzyć muzeum integrujące środowiska, a szczególnie samorządy gminne powiatu 
leżajskiego wobec zagadnień bogatej historii i tradycji Ziemi Leżajskiej.

    

W roku 2007 Powiat Leżajski przyznał także nagrody za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 
Laureatami zostali: Grzegorz Rurak, Patryk Misiak - zawodnicy Parafialnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „ARKA” Łętownia; Katarzyna Wilkos, Anna Socha, Mateusz 
Socha - zawodnicy sekcji kolarstwa LKS „Azalia” Brzóza Królewska; Uczniowski Klub 
Sportowy „LOTNIK” Wierzawice w składzie Dominika Majkut, Aneta Kaszuba, Alicja 
Gronowicz, Kinga Niemczyk, Sylwia Łoś, Angelika Kuras, Anna Tołpa, Elżbieta Kryla, 
Klaudia Zasońska, Jessica Musijowska, Magdalena Dedio.

   

W ub. roku w ramach realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu Powiat Leżajski współorganizował i współfinansował wspólnie z Ośrodkiem 
Kultury w Grodzisku Dolnym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowej 
Sarzynie następujące imprezy sportowe: 

Liga Powiatowa Trampkarzy Starszych w piłce nożnej,
Liga Powiatowa Młodzików w piłce nożnej,
Liga Powiatowa Juniorek w piłce nożnej,
Powiatowa Liga Tenisa Stołowego,
Międzynarodowy Turniej Halowy Piłki Nożnej,
Międzynarodowe Igrzyska Szkół z Miast Partnerskich Ziemi Leżajskiej.

•
•
•
•
•
•

   

W zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami dzia-
łającymi w sferze kultury fizycznej i sportu 
dofinansowano w roku ubiegłym w postaci 
nagród rzeczowych 23 powiatowe i ponadpo-
wiatowe imprezy oraz  zawody zorganizowane 
na terenie naszego powiatu.

Piknik integracyjny w Chałupkach Dębn.

Laureaci nagród Powiatu Leżajskiego za działalność 
kulturalną i osiągnięcia sportowe

Liga Powiatowa Juniorek w piłce nożnej

oprac. mab
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• To chyba naturalne, że na przełomie 
starego i nowego roku dokonujemy pod-
sumowań, bilansujemy sukcesy i porażki, 
snujemy plany na przyszłość. Proszę powie-
dzieć, jaki był ten miniony rok?

• Dla miasta był dobrym rokiem. 
Wszystkie postawione przed nami przez 
Wysoką Radę zadania inwestycyjne (poza 
parkingiem przy ulicy Górnej – czekamy na 
przebudowanie przez Zakład Energetyczny 
stacji trafo) zostały zrealizowane, o czym 
na bieżąco informował wiceburmistrz Piotr 
Urban, który nadzoruje tę sferę działań 
w Urzędzie Miejskim. 

• A na ten rok wyznaczono nowych 
siedemnaście zadań.

• Tak. W grudniu minionego roku radni 
jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 
rok bieżący. A wraz z nim wyrazili zgodę 
na realizację trzynastu poważnych zadań 
inwestycyjnych (to budowa kolejnych dróg, 
chodników i parkingów w mieście) oraz na 
przygotowanie dokumentacji dla następnych 
czterech inwestycji drogowych.

• Pozycje zapisane w budżecie dotyczą 
wyłącznie terenów, których właścicielem 
jest miasto. Wiosną – o ile się orientuję 
– ma rozpocząć się kapitalna przebudowa 
ulicy Tomasza Michałka. A tej inwestycji 
w budżecie miejskim nie ma.

• Ulicą Tomasza Michałka wyjeżdża się 
z Leżajska w kierunku Sokołowa. To droga 
wojewódzka, będąca w gestii marszałka. I to 
on finansuje jej przebudowę. Podobnie było 
przed dwoma laty z drogą z Leżajska do Łań-
cuta, która zaczyna się od naszego Rynku. 

• Wtedy zdecydowanie zmieniła swój 
wygląd i jakość ulica Rzeszowska, a wzdłuż 
niej powstały chodniki.

• Dodam, że nie za nasze pieniądze. To
samo czeka ulicę Tomasza Michałka. Będzie 
nowa nawierzchnia i chodniki. Powiem 
więcej, za rok takiej przebudowie od podstaw 
ma ulec jeszcze jedna droga wojewódzka 
„wychodząca” z Leżajska. To droga do Na-
klika. Wtedy nową nawierzchnię i chodniki 
otrzyma także ulica Sanowa. 

• Marszałek takich dróg wojewódzkich 
ma pod opieką sporo...

• Nie ukrywam, że bardzo pomógł nam 
pan wicemarszałek prof. Jan Burek, który 
skutecznie poparł nasze wieloletnie starania, 
za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

• A co z obwodnicą?
• Cały czas trwają prace przygotowawcze 

i zbliżają się już do finału. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad i firmą projektową 
„Klotoida”. Nie ma żadnych zakłóceń, żad-
nych zagrożeń. W połowie roku powinniśmy 
mieć pozwolenie na budowę łącznika do 
obwodnicy - 850 metrów. W 98 procentach 
jesteśmy już jako miasto właścicielem terenu, 
zostały tylko dwie małe działki, które musi-
my pozyskać. Generalna Dyrekcja spodzie-
wa się pozwolenia na budowę pierwszego 
etapu obwodnicy na przełomie trzeciego, 

czwartego kwartału tego roku. Przypomnę, 
że pracujemy nad tym tematem od lat dzie-
więćdziesiątych.

• Komplet dokumentów to dopiero 
połowa sukcesu. Ktoś musi tę budowę 
sfinansować. O środki unijne na taki cel 
ubiega się nie tylko Leżajsk.

• Pierwszeństwo będzie miał ten, kto 
posiada kompletną dokumentację. A my 
w tym roku będziemy gotowi. W przyszłym 
roku moglibyśmy rozpocząć budowę. Nie 
ukrywam, że bardzo liczymy na poparcie 
ze strony wicemarszałka województwa Jan 

  
 

10 KURIER  POWIATOWY 2/2008 (48)

MIASTO LE¯AJSK

02_2008.indd   10 2008-02-22   11:50:46



Burka i naszego posła Zbigniewa Rynasie-
wicza, który jest przewodniczącym sejmowej 
Komisji Infrstruktury.

• Może to niedyskretne pytanie, ale je 
zadam: niedawno widziałam w Leżajsku 
marszałka Józefa Zycha...

• Honorowy Obywatel Leżajska, pan 
marszałek Zych odwiedził nas w połowie 
stycznia. Chciał na początku roku zapoznać 
się z naszymi problemami. Oczywiście tema-
tem numer jeden była obwodnica. Obiecał 
daleko idącą pomoc. Będzie to dla miasta 
inwestycja na miarę stulecia.

• Pchnie miasto na szersze tory?
• Stworzy dodatkowe możliwości roz-

woju infrastruktury i gospodarki, da przede 
wszystkim mieszkańcom większe możliwości 
działania. Przy obwodnicach jak grzyby po 
deszczu wyrastają stacje benzynowe, bary, 
kafejki, hotele, warsztaty samochodowe. 

• Zmieniam temat. Podobno znów chce 
pan poszerzyć granice miasta i znów narazić 
się wójtowi Tołpie.

• Zawsze uważałem, że miasta powinny 
powiększać swoje terytoria. Bo to głównie 
w wielkich aglomeracjach rozwija się prze-
mysł, a zakłady produkcyjne potrzebują 
ludzi do pracy. Ale to nie ja jestem autorem 
poszerzenia granic Leżajska. Inicjatywa 
wyszła od mieszkańców części Wierzawic, 
których na co dzień z tą wsią łączy jedynie 
przynależność administracyjna. To miesz-
kańcy tej części, która prowadzi od miasta 
do wierzawickiego lasu wystąpili z takim 
postulatem. Oni w Leżajsku pracują, uczą 
się, robią zakupy, chodzą do kościoła. Ich 
prośba w tej sprawie wpłynęła do mnie 
dokładnie 28 listopada 2006 roku. Nie 
mam zamiaru wykłócać się z wójtem gminy 
Leżajsk o cokolwiek. Wychodzę z założenia, 
że najważniejsza jest wola społeczeństwa. 
Ale nie mam nic przeciwko temu, by ci lu-
dzie znaleźli się w obrębie miasta Leżajska. 
Podobny problem mieli kiedyś mieszkańcy 
osiedli leśników i służby zdrowia. Po zmianie 
granic są zadowoleni. 

• Co pan postanowił?
• Ja? Zapoznałem z tym pismem radnych 

Rady Miejskiej.

• I co?
• Rada Miejska zobowiązała mnie do 

przedstawienia propozycji zmiany granic. 
Tak się składa, że mieszkańcy tej części 

Wierzawic zwrócili się też do księdza dzie-
kana o przyłączenie ich do parafii farnej 
w Leżajsku. I 5 grudnia ubiegłego roku arcy-
biskup metropolita przemyski wydał dekret, 
na którego mocy zostali oni przyłączeni do 
parafii pw. Świętej Trójcy w Leżajsku.

• Dekret arcybiskupa o zmianie przyna-
leżności parafialnej sprawy nie załatwi. 

• Nie. Ale Rada Miejska zobowiązała 
mnie do podjęcia działań - przedstawienia 
propozycji zmiany granic. Myślę, że po-
trzebne będą konsultacje społeczne, a także 
pertraktacje z wójtem gminy Leżajsk.

• Obawiam się, że mogą przypominać 
rzucanie grochem o ścianę. Nie bezpod-
stawnie. Wójt Tołpa atakuje miasto, 
zagląda do miejskiej kasy (choć dobry 
obyczaj nakazuje, by zaglądać tylko do 
własnej kieszeni), a w jednym z wywiadów 
jasno dał do zrozumienia, że w relacjach 
z władzami miasta „było tak sobie” i nic się 
nie zmieniło „od czasu próby zmiany granic 
administracyjnych miasta kosztem gminy”. 
W takich chwilach przypomina mi się film 
„Sami swoi”. 

• Jestem niemile zaskoczony kilkoma 
sformułowaniami pod adresem miasta. Wójt 
twierdzi, że nasze miasto jest zadłużone. Ow-
szem korzystamy z kredytu inwestycyjnego, 
ale wójt – jak sam przyznaje – też z niego 
korzysta. Ale różnica polega na tym, że z kre-
dytu zaciągniętego w kadencji 1998 – 2002, 
spłacamy budowę krytej pływalni (jako radny 
tez za tym głosowałem), a wcześniej budowę 
Szkoły Podstawowej nr 3. Co z gminnych 
kredytów spłaca wójt, nie mówi. Zadłużenie 
miasta to około 27 procent w stosunku do 
dochodów (zgodnie z prawem gmina może 
się zadłużyć do 65 procent, więc nie ma żad-
nego zagrożenia), a zadłużenie Gminy Leżajsk 
około 17 procent. Nie chcę być złośliwy, 
ale Leżajsk w 99 procentach ma kanalizację 
i wodociągi (zostały jeszcze trzy uliczki), a jak 
jest w gminie? Życzyłbym panu wójtowi, żeby 
bez kredytu skanalizował chociaż część swojej 
gminy. Żeby bez kredytu polepszył warunki 
życia choćby tylko części mieszkańców, którzy 
uwierzyli w jego przedwyborcze obietnice. 
Gmina Nowa Sarzyna w poprzedniej kadencji 
ściągnęła 13 milionów złotych na kanalizację 
gminy wiejskiej. 

• Znów pozwolę sobie zmienić temat. 
Jak układa się współpraca powiatowego 
szpitala z miastem?

• Myślę, że z obu stron jest dobra wola. 
Szpital miał swego czasu problemy, prosił 
o zwolnienia z płacenia podatku od nieru-
chomości. Radni miejscy przychylali się do 
nich i zwalniali szpital z dwóch rat. W tym 
roku szpital został zwolniony z tego obo-
wiązku całkowicie. Ale w zamian ma zakupić 
kostkę i krawężniki i przygotować teren pod 
budowę parkingu, a my – jako miasto - sfi-
nansujemy robociznę. Trzy lata temu miasto 
przekazało nieodpłatnie szpitalowi teren pod 
parking (około 16 arów). Wspólnymi siłami 
powstanie parking z prawdziwego zdarzenia 
dla potrzeb pacjentów tej placówki.

• A miasto poza nowymi ulicami, 
chodnikami i parkingami może jeszcze na 
coś liczyć?

• Trwają prace przygotowawcze przy 
powstaniu nowych 8 osiedli domów jed-
norodzinnych, co oznacza, że będzie tam 
mogło powstać około 320 domków. Poko-
nujemy poszczególne etapy - w grę wchodzi 
opracowanie dokumentacji, wykup terenów 
pod drogi dojazdowe. Przygotowywania 
do stworzenia dwóch osiedli są już bardzo 
zaawansowane. 

• A co z mieszkaniami spółdzielczymi?
• Rozmawiałem z prezesem Spółdziel-

ni Mieszkaniowej – przygotowują się do 
budowy na swoim osiedlu jednego bloku 
wielorodzinnego. 

• Proszę postawić kropkę nad „i” tej 
naszej rozmowy.

• Cóż, chciałbym więcej zrobić dla tego 
miasta i jego mieszkańców. Ale marzenia 
i rzeczywistość to dwie strony medalu. Bu-
dżet mamy niewspółmiernie skromny wobec 
planów, jakie chcielibyśmy zrealizować. Nie-
stety, w roku 2007 wielkie pieniądze z Unii 
przewidziane na lata 2007 – 2013 okazały 
się fikcją. Liczę na to, że w tym roku będzie 
lepiej. I tego, by ten nowy rok, z którym 
– jak z każdym – wiążemy nadzieje spełnie-
nia naszych marzeń, okazał się łaskawy dla 
mieszkańców Leżajska, i dla nas, ich przed-
stawicieli. Życzę wszystkim dużo zdrowia, 
wielu powodów do radości zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym.

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
Barbara Woś-Lisiecka
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Wrzeciono, czyli Międzynarodowe Spot-
kania Poetów, od lat cieszy się ogromną 
popularnością. W ciągu 14 lat, konkurs 
zdobył rzesze fanów w Polce i na świecie. Co
roku napływają setki zestawów wierszy. Nie 
inaczej było w tym roku. Przysłano ponad 
600 zestawów z kraju oraz z USA, Niemiec, 
Francji, Kanady, Włoch, Ukrainy, Litwy, 
Kazachstanu, Szwecji oraz Australii. Do 
konkursu dopuszczonych zostało 361 poetów. 
Jurorka Małgorzata Zaguła powiedziała nam: 
Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim 
poziomie i naprawdę ciężko było się zdecydować 
i wybrać zwycięzcę. Niektóre wiersze czytałam 
po kilka razy. Za każdym razem miałam inne 
przemyślenia, zauważałam coś nowego, coś in-
teresującego. Wysoki poziom nadsyłanych prac 
tylko podnosi prestiż corocznych spotkań. 

W poniedziałek 28 stycznia 2008 roku 

w Domu Technika Azalia w Nowej Sarzynie 
odbył się finał konkursu. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.: Starosta Leżajski 
Robert Żołynia, Wójt Gminy Leżajsk Mie-
czysław Tołpa, Wójt Gminy Jeżowe Gabriel 
Lesiczka, Zastępca Burmistrza Nowej Sarzyny 
Marek Chmura,  Dyrektor Ośrodka Kultury 
w Nowej Sarzynie Bogusław Rup, profesor 
Józef Półćwiartek. Patronat nad imprezą objął 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 
oraz Wydawnictwo Sztafeta. 

Uroczystego otwarcia „Wrzeciona 2008” 
dokonał Bogusław Rup. Roman Kostyra, 
który również w tym dniu obchodził swoje 
święto,  30-lecia pracy twórczej, powitał 
wszystkich gości i życzył dobrej zabawy. Jak 
na Pana Romana przystało, nie obyło się bez 
niespodzianek. W iście ekspresowym tempie, 
z zaskoczenia, zostali wybrani starostowie 

imprezy. Zostali nimi Starosta Leżajski Robert 
Żołynia oraz przewodnicząca KGW z Gościń-
ca Emilia Dziurdź. Specjalnie upieczony na tą 
okazję chleb przekazali im Jerzy Charysz oraz 
Agnieszka Kopacz. Po uroczystym obiedzie, 
do którego przygrywała kapela Gacoki z Gaci, 
przyznano nagrody i wyróżnienia. Jury 
w składzie: ks. dr Marian Balicki, Roman Ko-
styra, Małgorzata Zaguła i Zbigniew Janusz, 
przydzieliło trzy nagrody i siedem wyróżnień. 
I miejsce zdobył Grzegorz Chwieduk z Kępic 
(woj. pomorskie), drugie Ryszard Mścisz 
z Jeżowego (woj. podkarpackie),a trzecia na-
groda powędrowała do Małgorzaty Żureckiej 
ze Stalowej Woli. Wyróżnienia otrzymali: 
Magdalena Stój (Jeżowe), Kazimierz Linda 
(Stalowa Wola), Jerzy Ludas (Niemcy), Mar-
ta Herdzik-Męcińska (Stalowa Wola), Mira 
Michalska (Włochy), Anna Gajda (Jarosław) 

i Piotr Macierzyński (Łódź).  Dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe wręczyli Marek Chmura,
Mieczysław Tołpa i Gabriel Lesiczka. Po 
wspólnych zdjęciach, Roman Kostyra popisał 
się kunsztem muzycznym i wraz z Gacokami 
zaśpiewał gromkie sto lat.

Kolejny punkt Wrzeciona to wspo-
mniane wcześniej 30 - lecie pracy twórczej 
prezesa Stowarzyszenia Folklorystycznego 
„Majdaniarze”. Jubilat przyjmował życzenia 
i listy gratulacyjne m.in. od Dariusza Żaka, 
który w imieniu posła na Sejm RP Zbigniewa 
Rynasiewicza, podziękował za zaproszenie 
i organizację „Wrzeciona”. Burmistrz Nowej 
Sarzyny Robert Gnatek w liście odczytanym 
przez Marka Chmurę wyraził wdzięczność za 
szczególne zaangażowanie Romana Kostyry 
w rozwój kultury oraz promowanie lokalnego 
folkloru, a także miasta i gminy Nowa Sarzy-

na. Następnie, specjalnie dla jubilata, uczen-
nice z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie pod 
kierunkiem Haliny Zielińskiej, przedstawiły 
krótki program artystyczny. Paulina Sroka 
i Karolina Dolecka wykonały utwory Anny 
Marii Jopek oraz Szymona Wydry. Natomiast 
Gabriela Bieńkowska, Maria Piechowska 
i Ewelina Dec recytowały wiersze jubilata. 

Następnie, tak jak w poprzednich latach, 
„Majdaniarze” uhonorowali swoich sponso-
rów i współpracowników. Roman Michna, 
członek Kapituły Medalowej, odczytał wer-
dykt. Medal Gradu Diverso Via Uno (wiele 
dróg do jednego celu) za zasługi w utrwalaniu 
kultury i bezinteresowną pomoc w organizacji 
imprez otrzymała F.H.B. sp. z o.o. „Janik” 
z Rudy Łańcuckiej. Medal Age Quod Agis 
(czyń co czynisz z całej mocy) za populary-
zowanie kultury przyznano Mattheusowi 

Dietvorstowi - Dyrektorowi Browaru 
w Leżajsku. Ostatni medal, Ab Imo 
Pectore (z głębi serca) odebrało Sto-
warzyszenie „Witryna” ze Stalowej 
Woli, za popularyzowanie poezji 
wśród młodego pokolenia. Nagrodę 
Specjalną  otrzymał  Tomasz Mach-
niak z Gaci k/Przeworska.

Po wręczeniu medali przyszedł 
czas na „Konkurs Jednego Wiersza”. 
W ten sposób organizatorzy  prze-
konali zgromadzonych, że każdy 
może być poetą. Oto tegoroczni 
zwycięzcy: I miejsce exequo zdo-
były Joanna Gałdyś za wiersz „Tak
było” oraz Anna Gajda za wiersz 
,,Bez tytułu”. Również II miejsce 
było podwójne. Nagrodę otrzymała 
Maria Wiśniewska za „Pajęczynę” 
i Kamil Dziurdź za „Narzędzie 
niedoskonałe”.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na bal poetów, który trwał do 

białego rana. 
Do zobaczenia już za rok, a my obiecuje-

my, że wiersze zdobywców nagród oraz wyróż-
nionych będziemy publikować   w AZALII.

Sponsorzy „Wrzeciona”: Urząd Mia-
sta i Gminy w Nowej Sarzynie, Zakłady 
Chemiczne „Organika-Sarzyna” w Nowej 
Sarzynie, Browar Leżajsk, Spółka Rumcajs, 
F.H.B. Janik, Urząd Gminy Leżajsk, Urząd 
Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku, Wydawnictwo Sztafeta, 
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Bank 
Spółdzielczy w Nowej Sarzynie, Gabinet Ma-
sażu, Aromaterapii i Rehabilitacji w Leżajsku,  
Pływalnia Miejska „Oceanik” w Leżajsku, 
Nadleśnictwo Leżajsk.

b.w.



Laureaci „Wrzeciona 2008” . foto: G. Szklanny
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24 stycznia br. w Kuryłówce Seniorzy- jak co roku- obchodzili swoje święto.   Byli wśród 
nich emerytowani pracownicy urzędów i instytucji z terenu gminy Kuryłówka,  działacze spo-
łeczni, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w życie społecznej lokalnej ludności, kształtowali 
współczesny wizerunek naszej gminy, a także szczególni  goście – pary małżeńskie świętujące 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dzień Seniora to wyjątkowe i jedno z najbardziej 
oczekiwanych świąt w roku. Czekają nań zarówno uczestnicy jak i organizatorzy. Dla jednych 
jest to bowiem rzadka okazja do spotkania się w szerszym gronie z rówieśnikami i podzielenia
się własnymi doświadczeniami i problemami, dla pozostałych natomiast możliwości do skorzy-
stania z bogactwa wiedzy z zakresu najistotniejszych spraw w życiu człowieka, jaką niewątpliwie 
posiadają nasi Seniorzy.

Tegoroczne przedsięwzięcie w opinii świętujących było bardzo udane, każdy czuł się 
dostrzeżony i doceniony : były życzenia dla wszystkich Seniorów od przedstawicieli władz 
samorządowych: Tadeusza Halesiaka – wójta gminy, Krzysztofa Leji – przewodniczącego rady 
gminy oraz kierownictwa urzędu stanu cywilnego i gminnego ośrodka pomocy społecznej.  
Ponadto Jubilaci świętujący złote gody zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, prezentami 
oraz  medalami Prezydenta RP za wieloletnie pożycie małżeńskie. W dalszej części uroczystości 
gościom zaprezentowano część artystyczną w wykonaniu zespołów działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kuryłówce, a po niej kontynuowano spotkanie towarzyskie przy odpo-
wiednio na tę okazję przygotowanym menu i akompaniamencie kapeli.
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28 stycznia br. w Zespole Szkół w Gro-
dzisku Górnym miała miejsce niecodzienna 
uroczystość. W rocznicę urodzin patrona szkoły 
prof. Franciszka Lei nastąpiło podsumowanie 
jednego z największych i najważniejszych przed-
sięwzięć edukacyjnych do jakiego w ostatnim 
czasie przystąpiła szkoła, a mianowicie „Szkół 
Jagiellońskich”. 

Uczniowie, wraz z dyrekcją szkoły i na-
uczycielami udali się na grodziski cmentarz, 
by złożyć kwiaty na grobie patrona szkoły, 
wybitnej sławy matematyka prof. Franciszka 
Lei, a następnie wszyscy przemaszerowali do 
parafialnego kościoła, gdzie odprawiono Mszę 
Świętą. Dalsza część uroczystości przeniosła się 
do szkoły, gdzie na przybyłych gości, czekały 
wspaniale przygotowane występy młodych 
artystów. Dyrektor szkoły pani Maria Majkut 
powitała zgromadzonych w murach szkoły 
znamienitych gości. Swoją obecnością finał 
projektu uświetnił prodziekan wydziału ma-
tematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. 
dr hab. Kamil Rusek, biskup pomocniczy 
archidiecezji przemyskiej – Adam Szal, księża, 
rodzina profesora Lei, przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych, Kuratorium Oświaty 

i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczy-
cieli w Rzeszowie, rodzice i Przewodniczący 
Rady Rodziców, komendanci i druhowie wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych straży 
pożarnych, komendant powiatowy policji, 
dyrektorzy gminnych jednostek, sołtysi,  radni 
i osoby zaprzyjaźnione ze szkołą. Po krótkiej 
prezentacji przebiegu uroczystości, na scenie 
pojawiły się dzieci, które w nietuzinkowy 
i zabawny sposób opowiedziały o tym co 
działo się w szkole w ciągu ostatnich czterech 
miesięcy. A trzeba przyznać że działo się wiele. 
Były to bardzo pracowite miesiące, zarówno 
dla nauczycieli, jak i dla uczniów - podkreśla 
dyrektor szkoły Maria Majkut - jednak ambicji 
i chęci do pracy nie brakowało. Dzięki uczest-
nictwu w projekcie, uczniowie mogli rozwijać 
zainteresowania i doskonalić swoje umiejętno-
ści, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, 
warsztatach i kółkach zainteresowań. Wspólnie 
spędzony czas sprzyjał wzajemnej integracji 
i zdobywaniu nowych doświadczeń. 

W ramach pozyskanej kwoty uczniowie 
poczynili kilka przystanków na mapie historii, 
udając się na wycieczki m.in. do Krakowa, War-
szawy, Lwowa i Krynicy. Dużym zainteresowa-

  


niem cieszyły się również wizyty w rzeszowskich 
teatrach, gdzie mali artyści mogli spróbować 
swoich siła na scenie i poznać tajniki aktorstwa. 
Nie lada atrakcją była wizyta w profesjonalnym 
studium fotograficznym i fabryce bombek 
choinkowych w Nowej Dębie. Międzyszkolne 
i powiatowe konkursy krasomówcze, literackie, 
matematyczne, języka angielskiego, plastyczne, 
i przyrodnicze sprawiły, że każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

Uzyskane dofinansowanie w kwocie 
113 128.76 zł. pozwoliło na zakup pomocy 
dydaktycznych, komputera, wieży, dyktafonu, 
drukarki, aparatu i kamery cyfrowej, słowni-
ków i albumów, instrumentów i strojów dla 
zespołu flażoletowego, sekcji gimnastycznej 
i unihokeja. Poszczególne etapy z realizacji 
projektu, odbyte szkolenia, wycieczki i próby 
zostały uwiecznione i zaprezentowane w trakcie 
krótkiej projekcji filmowej. Na zakończenie 
zaprezentowały się powstałe w trakcie trwania 
projektu grupy artystyczne. Koncert mini 
orkiestry flażoletowej, występy taneczne, tea-
tralne i gimnastyczne utwierdziły wszystkich 
w przekonaniu iż nie był to czas stracony. Pra-
cowite miesiące zaowocowały. Okres wytężonej 
pracy nauczycieli i dzieci przyniósł wymierne 
efekty, których próbkę mogliśmy zobaczyć 
i ocenić sami. Na ręce pani dyrektor trafiły 
liczne gratulacje i wyrazy uznania za trud i pracę 
włożoną w realizację projektu. Poprzez udział 
w projekcie szkoła miała możliwość poprawy 
jakości swojej pracy. Możliwość uczestnictwa 
w niekonwencjonalnych formach zajęć edu-
kacyjnych, połączonych z rozrywką i zabawą, 
przyczyniła się również do wyrównania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

    MH

Koncert 
orkiestry 

flażoletowej

Biegające po scenie cyferki
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W grudniu 2006 roku Stowarzyszenie 
Misyjno-Charytatywne Missio Misericordiae 
z Grodziska Dolnego zainicjowało projekt 
„Duchowa Adopcja Serca”. Pomysłodawcą 
tego przedsięwzięcia był O. Zdzisław Grad, 
grodziski rodak, przebywający na misjach na 
Madagaskarze. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i owoc-
nej współpracy z Parafią Chałupki Dębniań-
skie i członkami stowarzyszenia, w misyjną 
adopcję serca udało się zaangażować liczną 
grupę osób, m.in. z powiatu leżajskiego. 
W sercach wielu z nich udało się zaszczepić 
chęć niesienia pomocy innym, dzięki czemu 
już ponad 400 malgaskich dzieci znalazło 
swoje rodziny w Polsce. Rodziny adopcyjne 
swoją modlitwą i ofiarą wspierają swoich pod-
opiecznych, umożliwiając im dalszy rozwój 
i kształcenie. Każdy rodzic posiada zdjęcie 
„swojego” dziecka oraz podstawowe infor-
macje o nim. Ponadto O. Grad jest w stałym
kontakcie z proboszczem parafii Chałupki 
Dębniańskie ks. Janem Szczepaniakiem, który 
na comiesięcznych spotkaniach członków sto-
warzyszenia przekazuje informacje o sytuacji
dzieci na Madagaskarze. 

W okresie ostatnich Świąt Bożego Naro-
dzenia O. Zdzisław zorganizował na Mada-
gaskarze spotkanie wszystkich adoptowanych 
dzieci. Chcąc podzielić się z nami przeżyciami 
z jego przebiegu napisał krótki list, którego 
treść zamieszczamy poniżej. 

Po raz pierwszy od początku zaistnienia 
naszej Misyjnej Adopcji Serca zgromadzili-
śmy wszystkie nasze adoptowane dzieci wraz 
z ich rodzicami na tzw. mówiąc po polsku 
„spotkaniu opłatkowym”. Na Madagaskarze 
nie jest znana nasza tradycja świąteczna, 
ale wykorzystując czas ferii świątecznych 
zorganizowałem wraz z moją grupą orga-
nizacyjną tu w mieście Mananjary takie 
świąteczne spotkanie. Głównym celem było 
pragnienie uświadomienia dzieciom potrzeby 
wdzięczności względem tych, którzy wspierają 

 


ich naukę. Chodzi o Was drodzy Przyjaciele 
i Dobrodzieje Misyjnej Adopcji Serca. Zatem 
28 grudnia o 9.00 nasze spotkanie rozpo-
częliśmy msza świętą dziękczynną w Waszej 
intencji, prosząc o Boże Błogosławieństwo 
dla Was osobiście i Waszych Rodzin. Obec-
ność dzieci była prawie 100%. Towarzyszyli 
im ich rodzice czy krewni. W sumie nasza 
grupa liczyła około 700 osób. Aby się wszyscy 
zmieścili poprosiliśmy Siostry Benedyktynki 
w Mananjary o udostępnienie ich ośrodka 
rekolekcyjnego. W ten sposób po przestawieniu 
ławek i krzeseł większość dzieci mogła wejść 
do Sali, ale duża część była na zewnątrz. To 
nie problem, bowiem u nas w grudniu jest 
bardzo gorąco. W tym dniu nawet był spory 
deszcz, ale nikogo nie odstraszył. 

Później było w miarę pogodnie. Moja 
ekipa adopcyjna, która na miejscu opiekuje 
się dziećmi spisała się znakomicie. Dzięki 
Waszym ofiarom mogliśmy sprawić wszystkim 

Radość z obdarowania była wielka.

dzieciom taka mała świąteczną niespodzian-
kę. Przygotowaliśmy kilkaset pączków, liza-
ków, ciastek i napojów tradycyjnych z mleczka 
kokosowego. To taka domowa produkcja. Jak 
widzicie na zdjęciach radości było co nie 
miara i każdemu starczyło. Nawet rodzice 
też coś otrzymali dla pociechy. 

Uważam to spotkanie za bardzo po-
trzebne i udane. Nasza opieka nad dziećmi 
doskonali się. Ostatnio nowa współpracow-
niczką jest Siostra Francine, ze Zgromadzenia 
Sióstr Jeanne Delanoue z Mananjary. Jako 
przełożona wspólnoty chętnie weszła z nami
we współpracę i obecnie jest nieodzowna. To 
podczas mojej nieobecności w Mananjary 
ona jest głównym skarbnikiem i skrzętnie 
wszystko notuje.

Mamy już do naszej adopcyjnej potrzeby 
osobny komputer, w którym każde nasze 
dziecko ma swój folder i zapisane wydatki 
w zależności od potrzeby. Te potrzeby niekie-

dy się różnicują, 
ale zawsze chodzi 
o dobro dziecka. 
Ostatnio wzrosła 
liczba dzieci nor-
malnie nie objętych 
adopcja a szuka-
jących punktowe-
go wsparcia co do 
czesnego. Zalicza-
my takie przypadki 
do kategorii „ad-
opcja generalna”. 
Nasza akcja na-
biera rozmachu. 
Wraz z nowymi 
prośbami o nową 
listę dzieci trzeba 
się trochę gimna-

stykować, aby było sprawnie, uczciwie i każde 
dziecko objęte adopcja czuło konkretnie naszą 
pomoc. Na świątecznym spotkaniu obiecałem 
dzieciom pozdrowić serdecznie wszystkich 
„adopcyjnych” Rodziców z Polski i innych 
krajów, po malgasku to brzmi „z Andafy”. 
Czynie to zatem gorącym sercem i dziękuję 
Wam wszystkim za Wasze serce i miłość adop-
cyjną, a na Nowy Rok niechaj dobry Bóg 
będzie Wam pokojem, błogosławieństwem 
i oparciem we wszystkim co czynicie zgodnie 
z Jego wolą.

Szczęść Boże 
  O. Zdzisław Grad

W kolejce po słodycze
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Koło humanistyczne „Humany”, działające w Zespole Szkół im. 
I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, po raz kolejny zorganizowało spot-
kanie autorskie (w 2006 r. gościliśmy poetę Zbigniewa Janusza, a 2007 
pisarza Andrzeja Stasiuka). W ramach szkolnego projektu „Autor na 
żądanie”, zorganizowano w szkolnej czytelni spotkanie z pisarzem 
Józefem Baranem. Nasz gość urodził się w Borzęcinie (w tejże samej 
miejscowości „przyszedł na świat” znany pisarz - Sławomir Mrożek) 
w 1947 roku. Jego poezję odkrył Artur Sandauer – pisząc później, 
iż „trafia prosto do ludzkich serc”. Autor wielu tomików poezji 
próbował różnych zajęć: górnik w kopalni, bramkarz młodzieżowej 
reprezentacji Śląska w piłce ręcznej, nauczyciel. Od 1975 r. pracował 
w dziennikarstwie, m.in. jako redaktor naczelny tygodnika „Wieści”, 
później w „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”. W 2000 
roku brał udział w spotkaniu trzech poetów polskich i trzech poetów 
amerykańskich, organizowanym przez siedzibę ONZ w Nowym Jorku. 
Swoją osobą zaszczycił zorganizowany w 2001r. Światowy Kongres 
Poezji w Sydney. Od 1989 roku jego wiersze trafiały do programów 
szkolnych, w następnych latach na maturę z języka polskiego (m.in. 
wiersze „Apokalipsa domowa”, „Tańcowały dwa Polaki” czy „Mam 
25 lat”). Odtąd są też publikowane w wielu antologiach krajowych 
i zagranicznych.
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Poezja ta stała się również inspiracją 
dla wielu piosenkarzy i kompozytorów, 
m.in. dla „Starego Dobrego Małżeństwa”, 
Elżbiety Adamiak, Hanny Banaszak, Krzysz-
tofa Myszkowskiego i Andrzeja Zaryckiego. 
Tłumaczona była na kilkanaście języków, 
m.in. angielski, hebrajski, niemiecki, czeski, 
rosyjski, hiszpański i szwedzki. Obecnie 
ukazał się w Podkarpackim Instytucie 
Książki tomik polsko-angielski Tylko aż / 
Only so much. 

Spotkanie uświetnił montaż poetycki 
przedstawiony przez uczennice: Annę Barlik, 
Patrycję Kusy, Michalinę Podkalicką oraz 
Klaudię Słoniec. W konkursie na najlepszą 
recenzję twórczości Józefa Barana wyróżnie-
nie otrzymał Michał Gap. Oto fragmenty 
tej recenzji:

Wiersz kapelusz odsłania mi cząstkę 
światopoglądu poety Józefa Barana. Autor 
w pewien magiczny (jak i magiczny jest ka-
pelusz w tym wierszu) i zarazem groteskowy 
sposób przedstawia swoje wizje a może 
raczej wątpliwości związane z początkiem
wszystkiego (…) 

Szczególnie zaciekawił mnie wiersz 
zabawa. Jest w nim ukazane dzieciństwo 

pełne życia i zabawy, dzieciństwo bez skazy. 
Radość życia osoba ta dzieli ze swoimi ró-
wieśnikami, bawiąc się w „nierealne życie”. 
Szybko jednak zrywa się nić, oddzielająca 
to „na żarty” od tego, co „naprawdę”. Tak 
więc dzieciństwo wyśmiewające chory świat 
dorosłych samo zostaje pochłonięte przez 
machinę, jaką jest społeczeństwo, państwo 
czy ustrój. Nikt oprócz błazna nie pamięta, 
że liczyła się tylko szczera przyjaźń, uczucie. 
Tylko ten jeden błazen przez swoją prostotę 
ducha zdołał zachować tę najcenniejszą 
z cnót. Lecz społeczeństwo nie może tolero-
wać takich absurdów, więc uznaje biedaka, 
wtrącają go do zakładu nie widząc własnej 
choroby.”

Małą, literacką syntezą życia i twórczości 
jest w jakimś stopniu autorska książka poety 
Koncert dla nosorożca. Dziennik poety 
przełomu wieków. Ze stronic tej książki do-
wiadujemy się min. jak ogromnym wysiłkiem 
stało się dla poety upoetyzowanie nazwiska 
„Baran”…

Józef Baran przedstawił zgromadzonym 
nauczycielom i uczniom kilka swoich szcze-
gólnych wierszy, m.in. liryk pisany przez 40 
lat. W swojej literackiej gawędzie zdążył nam 

W dniu 12 lutego 2008 roku Dyrektor Browaru 
w Leżajsku przekazał 2 000 złotych na rzecz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku.

Pieniądze pochodzą z licytacji, która miała miejsce 
podczas świątecznego spotkania kadry managerskiej Bro-
waru. Licytowano wszystkie prezenty, które managerowie 
otrzymali w ciągu całego ubiegłego roku. Wśród tych 
przedmiotów były zarówno ozdoby świąteczne, kalenda-
rze, przybory do pisania oraz różne gadżety reklamowe.

Pomysł na przeprowadzenie takiej licytacji zapro-
ponował sam Dyrektor Browaru M. Dietvorst, który 
przywiózł taki zwyczaj z Holandii. Tam, to normalne, 
że managerowie wielkich i małych firm dzielą się zgro-
madzonymi od kontrahentów czy gości prezentami. Pra-
cownicy Browaru byli zaskoczeni pomysłem, ale bardzo 
im się spodobał cel, na który chcieliśmy przeznaczyć 
zdobyte w ten sposób pieniądze. Oprócz oficjalnych 
darowizn, które co miesiąc płyną z konta Browaru do 
potrzebujących, był to niewątpliwie osobisty ich wkład 
w działalność charytatywną na terenie miasta. Pod koniec 
tego roku planujemy również w ten sposób pomóc tym, 
do których los się nie uśmiechnął.

ul. II Armii Wojska Polskiego 5, 37-300 Leżajsk tel.: +48 17/ 240 66 00, fax.: +48 17/ 240 66 09

opowiedzieć o podróżach do Australii i Sin-
gapuru, skupiając naszą uwagę na osobliwoś-
ciach mentalnych i kulturowych miejsc, które 
dane mu było zobaczyć. Autor przypomniał 
o swoich szkolnych doświadczeniach ucznia 
i nauczyciela. Dole i niedole nauczycielskie 
przedstawił w wierszu „Nauczyciel”. Wiersz 
ten zawarty jest we współczesnych podręcz-
nikach gimnazjalnych. Zdaniem poety każdy 
człowiek nosi w sobie książkę, niestety tylko 
niektórym udaje się ją odczytać/napisać. Poeta 
mówiąc o procesie twórczym przypominał 
o ciągłym „uziemianiu nieba”, mówił, iż 
poeta jest takim medium, przez które mówi 
ptak, drzewo, inne osoby. Można być w kropli 
świata odkrywcą / a można wędrując dookoła 
świata przeoczyć wszystko – to zdaniem poety 
jest jego własne poetyckie credo.

Dziękuję serdecznie Fundacji Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Dyrekcji naszej 
szkoły, wspomagającym projekt nauczycielom 
i wszystkim uczniom zaangażowanym w nasz 
projekt.

Opiekun koła humanistycznego 
„Humany” realizującego projekty: 
„Literacki Atlas Mojego Regionu”, 

„Autor na żądanie” 
–  Stanisław Kusiak 
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Ziemia Leżajska przyciąga ludzkie serca 

pragnące, choć przez chwilę poczuć magiczną 
atmosferę tego miejsca.

Tutaj, w dolinie Sanu, na skraju Puszczy 
Sandomierskiej leży jedno z najstarszych miast 
Polski południowo - wschodniej. W 1397 
roku królewska wieś Leżajsk otrzymała z rąk 
króla Władysława Jagiełły prawa miejskie. 
Urok Leżajska i okolic oraz dogodne poło-
żenie geograficzne, sprawiły, że miasto stało 
się ważnym przystankiem na sandomierskim 
szlaku handlowym.

Przez wieki żyli tu obok siebie Polacy, 
Rusini i Żydzi, a miejsca ich religijnego kultu 
rozsławiają do dziś miasto. Chrześcijanie licznie 
pielgrzymują do Bazyliki Ojców Bernardynów, 
w której znajduje się cudowny obraz Matki 
Bożej Pocieszenia i słynne barokowe organy. 
Ortodoksyjni Żydzi przybywają do Leżajska 
z całego świata, by modlić się przy grobie 
cadyka Elimelecha.

Unikalna przyroda, bogactwo flory i fauny, 
czyste powietrze, liczne zbiorniki wodne, od 
lat czynią z Leżajska i okolic miejsce chęt-
nie odwiedzane przez turystów, grzybiarzy 
i myśliwych. 

Leżajsk to również współczesne tętniące 
życiem miasto, na którego terenie funkcjonują 
wielkie zakłady i małe rodzinne firmy.

To tutaj w latach 70-tych XX wieku podję-
to decyzję o budowie nowoczesnego browaru, 
na nowo odradzając piwowarskie tradycje ziemi 
leżajskiej. Jednak głównym powodem lokaliza-
cji browaru, stały się pokłady czwartorzędowej 
wody głębinowej, doskonałej do produkcji 
piwa. Niebagatelną rolę odegrała też bliskość 
upraw jęczmienia i chmielu.

Po latach nieobecności i zapomnienia 
własnej tradycji piwowarskiej miasto miało 
mieć swój browar. A sięga ona 1525 roku, 
kiedy doskonałą jakość warzonego tu piwa 
oficjalnie potwierdził król Zygmunt I Stary, 
który nadał miastu przywilej jego warzenia 
i zabronił „szynkować obce piwa lub inne 
trunki”. Piwo z browaru zamkowego szybko 
zdobyło popularność w całej okolicy, było 
dostarczane na stoły szlacheckie i mieszczańskie 
we Lwowie i Krakowie. U źródeł tego sukcesu 
leżały znakomita woda, zastosowanie najlep-
szych gatunków jęczmienia i pszenicy oraz 
wysoki kunszt piwowarów. Aż do początków 
XIX wieku wyprodukowanie dobrego piwa, 
przy pomocy tak zwanej górnej fermentacji 
było przedsięwzięciem trudnym. Dlatego tak 
wielkie znaczenie miały miejscowe tradycje 
piwowarskie i przekazywane z ojca na syna 
arkana sztuki browarniczej. Za pośrednictwem 
Bernardynów z pobliskiego klasztoru docierały 
do Leżajska europejskie nowinki piwowarskie. 
I tak dla podniesienia jakości trunku oraz 

26 stycznia br. Browar świętował trzydziestolecie swojej obecności w Leżajsku. Na imprezie 
obecni byli m.in.: Członkowie Zarządu Grupy Żywiec S.A. Jacek Gerula i M. Mc Keown, 
przedstawiciele browarów z Grupy Żywiec i managerowie lokalnych zakładów pracy, samo-
rządowcy, media.

Na tę okazję wyprodukowano specjalnie okolicznościowe piwo, którego recepturę oparto 
na tej sprzed 30 lat. Cały proces produkcji tej partii trwał, jak 30 lat temu, 53 dni. Dzisiaj 
produkujemy piwo trzykrotnie krócej. 


 

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów

Zabawa trwała do białego rana
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uzyskania nowych walorów smakowych 
do gotującej się brzeczki rozpoczęto do-
dawać gałkę muszkatołową, korę dębową, 
piołun i kminek. Leżajskie piwa zyskały na 
trwałości i mogły być sprzedawane nawet 
w odległych od browaru miejscowościach. 
Pod koniec XVI wieku Leżajsk był już 
poważnym ośrodkiem gospodarczym 
z „prawem składowania towarów i spławia-
nia ich Sanem”. Do miasta przybywali licz-
ni kupcy degustując jednocześnie leżajskie 
piwa. W 1590 roku zbudowano browar 
przy leżajskim zamku. Spalony w 1657r. 
przez wojska węgierskie Rakoczego, od-
budowany w 1661r., ponownie spalony, 
nie został już nigdy odbudowany w tym 
samym miejscu. W odległości kilkunastu 
kilometrów od Leżajska znajdował się bro-
war w Łańcucie, dawniej własność rodziny 
Stanickich, Lubomirskich i Potockich. 
W 1950 roku przekształcony w Łańcuckie 
Zakłady Piwowarskie w Łańcucie i stały się 
zapleczem kadrowym dla Leżajska.

Pod koniec 1977 roku Zakłady Pi-
wowarskie w Leżajsku zostały przekazane 
do eksploatacji i z dniem 1 stycznia 1978r. 
Zarządzeniem NR 32 Naczelnego Dyrekto-
ra Zjednoczenia Przemysłu Piwowarskiego 
siedziba Zarządu Zakładów Piwowarskich 
została przeniesiona z Łańcuta do Leżajska 
i natychmiast ruszyła produkcja złocistego 
napoju.

W skład przedsiębiorstwa weszły sąsiednie 
browary w Łańcucie, Zaczerniu, Janowie Lu-
belskim, Tarnobrzegu i Arszynie.

Wydajność nowo otwartego browaru była 
w tym czasie jedną z najwyższych w Polsce 
i wynosiła 600 tys. hl piwa rocznie. Przedsię-
biorstwo od samego początku postawiło na 
jakość wyrobu i bardzo szybko udało mu się 
wejść do grona najlepszych producentów piwa 
i sięgnąć po najwyższe trofea. Doskonała jakość 
produkcji sprawiła, że leżajskie piwo stało 
się nie tylko najbardziej pożądanym w połu-
dniowo-wschodniej Polsce, ale jako jedyny 
napój w Polsce urosło do rangi ikony kultury 
młodzieżowej. W 1986 roku grupa rockowa 
z Rzeszowa Wańka-Wstańka zdobyła nagrodę 
publiczności, na festiwalu w Jarocinie właśnie 
za piosenkę “Leżajski Full”. Kilka miesięcy 
później o tym, że “najlepsze piwo to Leżajski 
Full” śpiewała razem z zespołem publiczność 
na festiwalu w Opolu. 

Od początku lat 90. Leżajski browar jest 
modernizowany. Zmieniła się technologia 
produkcji. W 1993r. oddano do użytku osiem 
tankofermentorów, zautomatyzowano proces 
produkcji, zwiększając zdolność produkcyjną 
browaru o 200 tys. hl. W tym samym roku 
ruszyła linia do rozlewu piwa w kegi. W 1995r 
uruchomiono osiem tanków pośredniczących, 
a dwa lata później, zautomatyzowana linia 
rozlewu puszki o wydajności 27 tys. puszek/
godz. 

Rozpoczęta od 1989r. transformacja 
krajowej gospodarki nie ominęła browaru 
w Leżajsku, który w 1991r. stał się jednoosobo-
wą Spółką Skarbu Państwa, rozpoczynając tym 
samym długotrwały proces prywatyzacji. 

W styczniu 1997r. Skarb Państwa, sprzedał 
65% swoich akcji prywatnej spółce o nazwie 
„Towarzystwo Akcyjne Browary Polskie S.A.”, 
a pozostałe 35%  przekazano w 1998r. nieod-
płatnie pracownikom oraz rolnikom, którzy 
współpracowali z browarem.

Kolejna zmiana w akcjonariacie spowodo-
wała, że następnym właścicielem leżajskiego 
browaru została spółka Elbrewery (Company 
Ltd), a od 06.12.1999r. Browary Żywiec S.A.  

Od tej chwili, Leżajski browar przechodzi 
gruntowne zmiany i dostosowuje się do mię-
dzynarodowych standardów, obowiązujących 
w koncernie Heinekena. Firma rozpoczyna 
wdrażanie programu zwiększenia wydajności, 
który w efekcie podniesie ją do poziomu 
produkcji 2 milionów 100 tysięcy hl piwa 
rocznie, a może i więcej. W ramach tego pro-
gramu w czerwcu 2001r. ruszyła nowoczesna 
linii niemieckiej firmy KHS o wydajności 45 
tys. butelek na godzinę. Zmodernizowano 
warzelnię. W 2002r skomputeryzowano filtra-
cję, rok później zmodernizowano magazynów 
surowców.

Głównym zagadnieniem technologicznym 
jest podnoszenie jakości produktu. Szeroko za-
krojone inwestycje na leżakowni, fermentowni 
i w laboratorium  mają na celu podniesienie 
jakości i zachowanie wysokiej higieny procesu 
technologicznego. Efekty tych działań pojawia-
ją się natychmiast.

  W czerwcu 2002r. browar uzyskał Cer-
tyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny 
z normą ISO 9001: 2000 oraz certyfikat 
systemu HACCP.  

Kilka miesięcy później - 13 listopada 
2002r. po raz pierwszy w historii browaru 
w Leżajsku, przekroczono magiczną liczbę 
jednego miliona hektolitrów piwa wypro-
dukowanego w ciągu jednego roku. 

5 stycznia 2004r. firma została połą-
czona z browarem w Żywcu. Straciła oso-
bowość prawną i stała się częścią browaru 
żywieckiego. Od tego momentu Zakłady 
Piwowarskie w Leżajsku noszą nazwę Gru-
pa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku. 

2005 rok to czas remontów, inwestycji 
i modernizacji. Zakupiono wtedy linię 
do rozlewu piwa puszkowego firmy KHS 
o wydajności 22 tys. butelek na godzinę, 
zainstalowano i uruchomiono 10 tankofer-
mentorów oraz całkowicie zmodernizowano 
warzelnię. Dzięki tym inwestycjom pracow-
nikom browaru udało się wyprodukować na 
koniec 2006 roku 2 mln hektolitrów piwa. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów, pracowników i klientów 
Browar w Leżajsku produkuje wyroby naj-
lepszej jakości, w warunkach przyjaznych 
środowisku naturalnemu, co potwierdzają 

certyfikaty i systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy.s

Pierwszym znakiem firmowym browaru, 
zarejestrowanym jako znak towarowy była 
litera “L”, którą oplatała gałązka z szyszkami 
chmielowymi. Znak zarejestrowano 28 czerwca 
1978 roku i odtąd stał się elementem leżajskich 
etykiet piwnych na takich markach, jak:

Kristall, Gold, Resovia, Małopolskie, 
Hasyd, Staromiejskie, Rzeszowskie, San Beer, 
Podkarpackie, Pils, Sambor, Alt, Atu, As, Złoty 
As, Leżajsk “Czerwony”, Leżajsk “Niebieski”, 
Leżajsk “Biały”, Karmelowe. 

Obecnie leżajski browar opuszcza regio-
nalna marka Leżajsk Pełne, produkowana 
w puszkach, butelkach i kegach oraz marki 
ogólnopolskie Tatra i Warka.

Pozycję firmy i jej umiejętność dostoso-
wania się do wymagań klientów potwierdzają 
liczne nagrody i wyróżnienia.

Współczesny browar to nie tylko wyniki 
ilościowe i jakościowe, to główny sponsor 
licznych imprez kulturalnych i wydarzeń 
społecznych w regionie. Trudno dzisiaj sobie 
wyobrazić zorganizowanie jakiejkolwiek 
imprezy bez wsparcia ze strony lokalnego 
browaru. Od lat największe imprezy na terenie 
ziemi leżajskiej takie jak, Dni Leżajska, Festiwal 
Muzyki Organowej, Międzynarodowy Festiwal 
Łowiecki i wiele innych nie mogą się odbyć bez 
charakterystycznego loga w tle.

Pomimo wielu zmian, jakie nastąpiły przez 
ostatnie kilka, jesteśmy przekonani ze za pomo-
cą tej wystawy z przyjemnością powrócimy do 
wspomnień oglądając liczne pamiątki, etykiety, 
nagrody znamienitych marek leżajskiego bro-
waru, które rozsławiły miasto i tereny ziemi 
leżajskiej.

    AW
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W piątek 8 lutego br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej otwarta została wystawa foto-
graficzna „Pamięć i Wiara Kościoły na Kresach Dawnej Rzeczypospolitej” w fotografii
Stanisława Szarzyńskiego z Przemyśla. Wśród licznie przybyłych gości otwarcie wystawy 
zaszczycili: Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Starosta Leżajski Robert 
Żołynia, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Roman Szałajko, Zarząd 
i Członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Poł.-Wsch. oraz młodzież 
Zespołu Szkół Licealnych i mieszkańcy Ziemi Leżajskiej. Otwarcie wystawy uświetnił 
występ poetki Teresy Paryny, która swoimi wierszami zachwyciła zgromadzonych gości. 
Wystawę można oglądać do końca lutego, wstęp jest bezpłatny. Muzeum jest czynne 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 w soboty i niedziele w godz. 
16.00-18.00.

Muzeum to przede wszystkim eksponaty i w związku z tym zwracamy się do Państwa  
z serdeczną prośbą o informacje dotyczące potencjalnych eksponatów, które w określonej 
formie mogliby Państwo udostępnić dla Muzeum. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy kontakt na adres: 
Muzeum Ziemi Leżajskiej 
ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk,  
tel. (017) 240 2235, 
e-mail: muzeum.lezajsk@gmail.com, 
www.muzeum-lezajsk.pl 

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum

  
  



PAMIĘĆ I WIARA

Stoją wysoko ponad czasem
i mają cudowną moc.
Wiara przenosi góry,
przenika kraty,
stroni od pytań.

W kadrze pamięci może ożyć
wesoły Lwów
z ciotką w seledynowym kapeluszu,
ze Szczepkiem, Tońkiem,
z bandą batiarów,
z kresową gwarą …
W bliznach pamięci – 
odłamki wojny …
Pędzi na śmierć transport pokoleń
przez Katyń, Charków,
Ostaszków, Miednoje,
przez stacje Syberii …
Gdy wiara zamyka oczy,
pamięć ciągle widzi – 
łuny pożarów,
Orlęta, krzyże …

Pamięć i wiara
wołają przez łzy:
- Bądź wola Twoja …
 i odpuść nam,
jako i my …

Teresa Paryna

Zwiedzający wystawę

Od lewej z przodu: Starosta Leżajski R. Żołynia, Wicewojewoda Podkarpacki M. Chomycz, 
Dyrektor Muzeum A. Chmura

Zainteresowanie wystawą było ogromne

20 KURIER  POWIATOWY  2/2008 (48)

POWIAT

02_2008.indd   20 2008-02-22   11:51:38



10 lutego br. odbyło się 
szkolenie uzupełniające dla 
strażaków ratowników OSP 
z zakresu bhp oraz przygoto-
wania do pracy w aparatach 
ochrony dróg oddechowych. 
Szkolenie, które trwało od 2 
lutego ukończyło 42 straża-
ków OSP z gmin: Leżajsk, 
Grodzisko Dolne i Kury-
łówka. Zajęcia odbywały 
się w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Leżajsku.

W temperaturze pokojowej jest to 
bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne 
własności toksyczne. Gromadzi się głównie 
pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą 
gęstość od powierza.

Toksyczne działanie tlenku węgla wy-
nika z jego większego od tlenu (250-300 
razy) powinowactwa do hemoglobiny 
zawartej we krwi. 

Tworzy on połączenie zwane kar-
boksyhemoglobią, które jest trwalsze niż 
służąca do transportu tlenu z płuc do 
tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu 
z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedo-
tlenienia tkanek, co w wielu przypadkach 
prowadzi do śmierci. 

Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 
80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko 
niewielka ilość hemoglobiny może po-
łączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak 
niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. 
Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje 
niedotlenienie organizmu, a w najgorszym 
przypadku nawet śmierć przez uduszenie. 

Wdychanie nawet niewielkiej ilości 
tlenku węgla może spowodować zatrucie, 
silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie 
w śpiączkę a nawet zgon.

Przypominamy, gdy powstanie pożar!!!
- dzwoń pod numer straży pożarnej - 

998 lub 112, /podaj swoje imię i nazwisko, 
dokładny adres, co się pali oraz czy jest 
zagrożone Życie ludzkie - wykonuj pole-
cenia strażaków/,

- zaalarmuj pozostałych domowników 
oraz sąsiadów,

- jeżeli masz taką możliwość przystąp 
do gaszenia pożaru,

- gdy zauważyłeś pożar w mieszkaniu
zakręć gaz, wyłącz prąd zamknij okna 
i drzwi, aby ograniczyć dopływ tlenu, 
a tym samym możliwość rozprzestrzenia-
nia się pożaru,

- gdy nie jesteś w stanie sam ugasić 
ognia jak najszybciej opuść zagrożone 
miejsce.

Gdy opuszczasz mieszkanie:
-   sprawdź czy zostały wyłączone 

wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
-  przed opuszczeniem domu na dłuż-

szy czas odłącz zasilanie prądem elektrycz-
nym oraz zakręć zawory wody i gazu,

-  u sąsiadów pozostaw informację, 
gdzie będziesz przebywać

mł. bryg. R.Poterek

Na przełomie miesiący: styczeń-
luty br. we wszystkich jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych po-
wiatu leżajskiego odbyły się zebrania 
sprawozdawcze za rok 2007

W zebraniach sprawozdawczych 
uczestniczyli członkowie OSP, władze 
administracyjne powiatu, gminy, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i członkowie 
ZOP ZOSP.

Podczas zebrań przedstawiono spra-
wozdania z działalności OSP, finansowe 
i Komisji Rewizyjnych za 2007 r. oraz 
projekty planów działalności i planu 
finansowego na 2008 r. 

    
  

Zebranie OSP Kuryłówka

Zebranie OSP Wola Zarczycka

Zebranie OSP Grodzisko Dolne

Zebranie OSP Sarzyna

Podczas obrad głos zabierali stra-
żacy, których bardzo interesowała 
możliwość uzyskania wsparcia finan-
sowego na remonty remiz jak również 
doposażenia OSP w sprzęt pożarniczy. 
Przedstawiciele władz odpowiadali 
na pytania druhów, nawiązywali do 
bieżącej sytuacji w ochotniczym pożar-
nictwie i sytuacji pożarowej na terenie 
gminy, powiatu. Wszyscy z uznaniem 
odnosili się do działań Zarządu jed-
nostek, a przede wszystkim dziękowali 
strażakom zaangażowanym bezpośred-
nio w akcje ratownicze za ich poświęce-
nie w celu ratowania mienia i zdrowia 
innych ludzi. 
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W ramach konkursu ogłoszonego przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty zrealizowano sportowe zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Wspól-
ne marzenia są do spełnienia” oraz  zakupiono pomoce metodyczne 
na kwotę 4.500zł. Ten sprzęt znalazł swoje przeznaczenie w internacie
naszego ośrodka. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród na-
szych uczniów. Pozwala on uatrakcyjnić pobyt, usprawniać manualnie 
oraz wyzwala ducha rywalizacji. Jednocześnie dzięki projektowi mogli 
korzystać z zajęć sportowych w szkole i korzystać z basenu. Zajęcia 
w szkole ciszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Podczas 
gier i zabaw wszyscy podnieśli sprawność ruchową tak bardzo potrzebną 
naszym uczniom. Większość uczestników chodzących na basen nauczyła 
się pływać w stopniu zadowalającym oraz poprawili oni swoją kondycję 
fizyczną. Patrząc z perspektywy czasu, projekt był wielką odskocznią od 
szkoły i pobytu w internacie.

 Spotkania odbywały się przez 4 miesiące(wrzesień - grudzień). 
Prowadzone były przez:

mgr Adamski Robert – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób 
z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
w ramach projektu zakupiono zestaw klanza (chusta 7m, karty 
dialogowe), piłkarzyki COLLEGE, cymbergay Power Hocker, 
tarcza dart Echo,
mgr Adam Szczęch - zajęcia sportowo-rekreacyjne z gier zespoło-
wych, w ramach projektu zakupiono rakiety do tenisa stołowego, 
piłki do kosza i siatkówki 
mgr Adam Dudziński - zajęcia na basenie, w ramach projektu 
zakupiono 30 zestawów strojów kąpielowych.
    Robert Adamski

•

•

•



Za oknem plucha, padające płatki śniegu przypominają 
chwile miło spędzone. Dla uczniów specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku takim czasem był 
okres realizacji projektu pt. ,,Apetyt na zdrowie”( od 
września do grudnia 2007 roku). 25 uczniów Ośrodka 
było uczestnikami świetlicy, w której uczniowie nie tylko 
nabywali umiejętności takie jak: poznawanie technik relak-
sacyjnych, wykształcanie efektywnych sposobów uczenia 
się, poznawanie nowych technik plastycznych czy uczenie 
się właściwego wyrażania emocji, ale też codziennie do-
stawali podwieczorki, które stanowiły promocję zdrowego 
stylu życia oraz odżywiania.

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych cyklicznie przez: pedagoga, psychologa 
i specjalistę terapii pedagogicznej i resocjalizacji. Działal-
ność świetlicy miała charakter edukacyjno- profilaktycz-
no- wychowawczy. Wychowankowie mogli zdobyć nowe 
umiejętności, konstruktywnie spędzić czas po godzinach 
lekcyjnych, skorzystać z proponowanych im podwieczor-
ków oraz zintegrować się z grupą uczestników świetlicy, 
co w przypadku dzieci niepełnosprawnych ma bardzo 
duże znaczenie. Projekt ,,Apetyt na zdrowie” zakończono 
w grudniu, jednak do dziś zostały po nim prace dzieci, 
nowe umiejętności wychowanków, a przede wszystkim 
niepowtarzalne wspomnienia. Realizatorzy psycholog Ag-
nieszka Bańka, specjalista resocjalizacji i rewalidacji Agata 
Burek, pedagog szkolny Ewa Posturzyńska.  

  Agnieszka Bańka
Fot. Agata Burek

Zajęcia pozalekcyjne w SOSW w Leżajsku
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Zapewne mało kto wie, że od kilku lat 
organizowany jest „Tydzień Pomocy Ofia-
rom Przestępstw” W tym roku przypadał 
on na okres od 22 do 29 lutego. Po raz 
pierwszy w naszym powiecie Tydzień został 
zorganizowany wspólnie przez instytucje 
zajmujące się przemocą w rodzinie: Sąd Re-
jonowy i Prokuraturę Rejonową w Leżajsku, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 
W ramach Tygodnia instytucje te pełniły 
wspólne dyżury w budynku Sądu, udzielając 
bezpłatnych porad ofiarom przemocy oraz 
rozdając materiały informacyjne. 

Każdego roku Tydzień przebiega pod 
innym hasłem. Tegorocznym było: „Prawno-
karne, psychologiczne i społeczne aspekty 
przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać 
przemocy i pomagać ofiarom”. No właśnie, 
jak zapobiegać i pomagać? Spytaliśmy o to 
Mariusza Koniora – kierownika Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku 
oraz Grzegorza Stępniowskiego – specjalistę 
psychoterapii uzależnień, pracującego m.in. 
z osobami stosującymi przemoc.

Kurier: Proszę powiedzieć, na czym 
polega zjawisko przemocy i czy w naszym 
powiecie stanowi ono duży problem? 

M. Konior: Przemoc rozumiana jest jako 
akt godzący w osobistą wolność człowieka, 
zmuszanie go do zachowań niezgodnych z jego 
wolą. Wyróżnia się kilka form niewłaściwego 
traktowania, utożsamianego z przemocą, są 
to: przemoc fizyczna, seksualna, emocjonalna, 
zaniedbanie, opóźnienie rozwoju fizycznego, 
zaniedbanie prenatalne, porzucenie. Najczęst-
szą formą przemocy jest przemoc w rodzinie, 
która w kontekście prawnym niejednokrotnie 
wyczerpuje znamiona przestępstwa. Do nie-
dawna zjawisko to należało do szczególnie 
wstydliwych, dlatego też niewiele było zgłoszeń 
jego występowania. Od kilku lat stwierdzamy 
- choćby na podstawie ilości zgłoszeń do 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej – że problem 
ten nie jest już załatwiany wyłącznie w ramach 
„prania brudów we własnym domu”. Dzisiaj 
wiemy, że jest on i duży i trudny.

G. Stępniowski: Z mojego doświadczenia, 
jako kierownika Poradni Leczenia Uzależnień 
wynika, że stosowanie przemocy współwystę-
puje bardzo często ze zjawiskiem uzależnienia 
od alkoholu. Nie znaczy to, że alkoholizm 
jest przyczyną przemocy – on ją wzmacnia. 
Problem przemocy jest trudny, gdyż po 
pierwsze sprawcy najczęściej nie uznają swoich 
zachowań jako niewłaściwych, a po drugie nie 
posiadają umiejętności zdrowego redukowania 

napięcia, radzenia sobie za złością 
w taki sposób, by nie krzywdzić bli-
skich sobie osób.

Kurier: Jakie są źródła zachowań 
agresywnych?

G. Stępniowski: Źródeł jest kil-
ka. Należy do nich m.in. powielanie 
niewłaściwych schematów i wzorów 
zachowań wyniesionych ze swojej 
pierwotnej rodziny. Zachowania te 
są często wzmacniane przez środowi-
sko, massmedia (emitowanie treści 
zawierających agresję), a także wciąż 
funkcjonujące stereotypy, dotyczące 
przemocy i roli, jaką w rodzinie winni 
pełnić mężczyzna i kobieta. Nadal 
nierzadko pokutuje przekonanie, że 
mąż jest panem, któremu żona winna 
się podporządkować i pełnić jedynie 
funkcje usługowe wobec niego i całej 
rodziny. 

Kurier: Pracuje Pan ze sprawcami 
przemocy, jak wygląda taka praca?

G. Stępniowski: Na samym początku 
pomagamy sprawcy pomóc w rozpoznaniu 
tkwiących w nim stereotypów dotyczących 
przemocy, a następnie wyróżnić te jego zacho-
wania, które są zachowaniami przemocowymi. 
Uczymy zachowań partnerskich, współpracy 
i współdziałania w związku, technik radzenia 
sobie z napięciem i złością, pracujemy nad 
zmianą zachowań i pogłębianiem zachowań 
właściwych. Współpracujemy również z radcą 
prawnym, którego zadaniem jest uświadomie-
nie, że stosowanie przemocy nie jest czyjąś pry-
watną sprawą, lecz sytuacją opisaną w kodeksie 
karnym, a ofiara jest chroniona prawnie.

Kurier: W jakiej sytuacji są ofiary prze-
mocy?

G. Stępniowski: Bardzo trudnej. Znajdują 
się w psychologicznej pułapce, z której bardzo 
trudno im wyjść. Jest ona efektem wielu czyn-
ników, m.in. takich jak: uzależnienie finansowe 
i bytowe od sprawcy, poczucie winy każące 
brać na siebie współodpowiedzialność za czyny 
sprawcy (gdybym inaczej postępowała, to może 
on by nie bił), wyniesione z domu przeko-
nania, wzorce zachowań itd. Niestety, nadal 
wielu kobietom trudno się przyznać „jestem 

bita i chciałabym, aby ktoś mi pomógł”. Aby 
pomoc była skuteczna, winna być komplek-
sowa, a więc psychologiczna, terapeutyczna, 
prawna, socjalna. Wszyscy udzielający pomocy 
winni współdziałać tak, by ofiara czuła się bez-
piecznie, miała rzeczywiste oparcie. Ponadto 
powinno się bezwzględnie zatrzymać przemoc 
i nauczyć jej ofiarę zachowań obronnych. 

Kurier: Gdzie w naszym powiecie ofiara 
przemocy może szukać pomocy?

M. Konior: Jest kilka takich miejsc. Od
roku Powiat Leżajski prowadzi Specjalistycz-
ny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Nowej Sarzynie, który udziela 
wszechstronnej pomocy interwencyjnej, socjal-
nej oraz terapeutyczno-wspomagającej. PCPR
prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
telefon zaufania oraz realizuje program ko-
rekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy 
w rodzinie. Jeśli współwystępuje problem 
uzależnienia od alkoholu, można zgłosić się 
do Poradni Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ. 
Ponadto wszystkie gminy prowadzą Komisje 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Oczywiście, pomocą służy również Policja, 
a sytuacjami szczególnie poważnymi zajmuje 
się sąd.

Kurier: Dziękuję za rozmowę.

      
    

    
    

   
      

        
     

  
    

  
      


  

      
     

    
    

   

  
  

    
    

  
    

   
    

Kilka lat temu przeprowadzono badania ankietowe w szkołach leżajskich wśród ucz-
niów klas szóstych. Spośród ankietowanych: 17% doświadczyło przemocy fizycznej, której 
efektem były urazy ciała, 18% było bitych przez rodziców, 48% stwierdziło, że była wobec 
nich stosowana przemoc emocjonalna, 46% uznało, że była poniżana przez osoby dorosłe, 
19% doświadczało zaniedbywania emocjonalnego, polegającego na braku zainteresowania 
swoimi problemami przez rodziców, 14% odczuwało brak opieki ze strony rodziców, 18%
było namawianych przez dorosłych do oglądania pornografii, 9% doświadczyło cielesnych 
kontaktów z osobą dorosłą.
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