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2 kwietnia minęła 3. rocznica śmierci Jana Pawła II. Wzorem poprzednich lat, tego dnia mieszkańcy Leżajska licznie zgromadzili się na 

placu Miejskiego Centrum Kultury, by oddać hołd naszemu wielkiemu papieżowi.

29.03.2008r. Mistrzynie Polski – drużyna 
dziewcząt z jednostki OSP z Grodziska Dol-
nego otrzymały od Powiatu Leżajskiego stroje 
sportowe z herbem Powiatu.

 
 

3 kwietnia br w ramach ogólnopolskiego programu Dnia Przed-
siębiorczości leżajski browar odwiedziło 50 uczniów z Zespołu Szkół 
Technicznych. Nie była to jednak zwykła wycieczka. Najpierw ucznio-
wie poznali dyrektora M. Dietvorsta, który opowiedział im o swojej
karierze zawodowej, następnie Pani Ania Borkowska opowiedziała 
historię naszego zakładu, potem obejrzeliśmy film o browarnictwie 
w Leżajsku, były pytania i dyskusja, a punktem kulminacyjnym było 
zwiedzanie browaru i wykonywanie prostych czynności na stanowisku 
pracy pod czujnym okiem opiekuna - pracownika browaru. Wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przekazanie młodzieży swoich browarniczych 
doświadczeń serdecznie dziękuję. 

Alicja Wołek

Marsz rozpoczął się o godzinie 19.40 montażem słowno – 
muzycznym przygotowanym przez harcerzy z Hufca ZHP Leżajsk. 
Obecni mogli przypomnieć sobie zabawne historie z życia papieża 
oraz wysłuchać jego ulubionych pieśni w wykonaniu harcerzy. 
Wśród utworów muzycznych znalazła się również pieśń skompo-
nowana do słów wiersza Karola Wojtyły „Wybrzeża pełne ciszy”. 
Całość wzbogacona była pokazem zdjęć upamiętniających postać 
Jana Pawła II.

Następnie harcerze z krzyżem i zapalonymi pochodniami po-
prowadzili wszystkich uczestników marszu pod pomnik Jana Pawła 
II znajdujący się przy Bazylice OO. Bernardynów. Tam odbyła się 
dalsza część spotkania prowadzona przez zakonników.

(e.d)
fot.B.Urbański

    

Stroje te przyczynią się do rozwiązania 
najważniejszego problemu, z jakim borykały 
się do tej pory „strażaczki”, a mianowicie 
brak jednolitych strojów sportowych, które 

są konieczne przy ćwiczeniach przygoto-
wujących je do różnego rodzaju zawodów, 
a także pozwalających na utrzymanie dobrej 
kondycji fizycznej.

Stroje wręczył w imieniu Starosty – Wi-
cestarosta Leżajski Józef Majkut.

Drużyna dziewcząt z jednostki OSP 
w Grodzisku Dolnym 01 września 2006 r. 
w zawodach sportowo-pożarniczych dziew-
cząt w Płocku, wywalczyła Mistrzostwo 
Polski, zajmując I miejsce wśród drużyn 
kobiecych w Ogólnopolskich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych OSP. To niezwykle 
znaczący sukces, gdyż jeszcze nigdy w historii
Powiatu Leżajskiego drużyna żeńska OSP 
nie zajęła I-go miejsca w zawodach rangi 
ogólnopolskiej. Wydarzenie to przyczyniło się 
do rozsławienia nie tylko Gminy Grodzisko 
Dolne, ale całego Powiatu Leżajskiego.

Dar Powiatu w postaci strojów z herbem
Powiatu  to wyraz uznania dla osiągnięć tej 
drużyny, a także sposób na promocję Ziemi 
Leżajskiej w jeszcze większym zakresie. 

Montaż słowno-muzyczny
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W środę 12 marca br. odbyła się  w na-
szym Muzeum pierwsza lekcja muzealna. 
Wzięli w niej udział uczniowie klasy II b 
Szkoły Podstawowej w Giedlarowej. Zajęcia 
poświęcone był m.in. archeologii: czym się 
zajmuje?, Kto to jest archeolog?, Co to jest za-
bytek?, Czym jest muzeum? itd. Temat lekcji TT
brzmiał: Czy garnki rosną w Ziemi?.Zajęcia 
prowadziła archeolog - Urszula Ścisłowicz



Muzeum wzbogaciło się o kolejne eks-
ponaty. Przekazał je nam Pan Juliusz Ulas 
Urbański, który był świadkiem wydarzeń pod-
czas pacyfikacji Leżajska  w 1943 roku. Opisał 
je w swojej książce pt: „Pacyfikacja Leżajska 28 
maja 1943 r.” Przekazane przez Pana Juliusza 
eksponaty to: plan cmentarza w Leżajsku 
z 1934 r., Księga Cmentarna Gminy  i Miasta 
Leżajsk z 1935 r. dokumenty dotyczące pacy-
fikacji Leżajska. Ponadto Muzeum wzbogaciły 
eksponaty przekazane przez Pana Henryka 
Sarzyńskiego, Panią Joannę Kozłowska, Pana 
Ireneusza Sudoła, Pana Romana FederkieRR -
wicza, Pana Stefana Szepelaka. Przekazane 
eksponaty pochodzą z przełomu XIX i XX
wieku są to m.in.: radio Pioneer, maglow-
nica, wałek, kufer drewniany z metalowymi 
okuciami, okucia do wozu konnego, duża, 
okrągła beczka drążona 

w drewnie, kosa, dawne 
żelazka, lampa naftowa, hełmy wojskowe, grot 
sztandaru Związku Strzeleckiego w Leżajsku 
z pocz. XX w. 

Za wszystkie przekazane eksponaty skła-

 

dam darczyńcom serdeczne podziękowania. 
W tym miejscu pragnę serdecznie podzię-

kować Panu Marianowi Dudkowi Kierowni-
kowi Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku  
za pomoc w transporcie eksponatów z Jelnej 
i Leżajska do Muzeum.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam 
do udziału w tworzeniu Muzeum i w związku 
z tym zwracam się do Państwa z serdeczną 
prośbą o informacje dotyczące potencjalnych 
eksponatów, które w określonej formie mogli-
by Państwo udostępnić dla Muzeum. 

„Wołyniak, legenda 
prawdziwa” leżajska premie-
ra filmu dokumentalnego połączona 
z otwarciem wystawy „Żołnierze Wy-
klęci. Antykomunistyczne podziemie na 
Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” RR

dr K. Kaczmarski IPN oddz. Rzeszów podczas RR
otwarcia wystawy

Wystawa Żołnierze Wyklęci

Warsztaty ceramiczne podczas lekcji muzealnej

Wszystkich zainteresowanych proszę 
o kontakt na adres: Muzeum Ziemi Leżaj-

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

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum
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12 marca 
br. w sali kon-
ferencyjnej na-
szego Muzeum, 
miała miejsce 
premiera książki 
Podkarpackie-
go Konserwa-
tora Zabytków, 
Pana Mariu-
sza Czuby pt: 
„Podkarpacki 
Biuletyn Kon-
serwatorski Tom 
II”.

Książka podsumowuje prace i działania
konserwatorskie zrealizowane na terenie 
woj. podkarpackiego w latach 2003 - 2006. 
Nie przypadkowo premiera książki odbyła 
się w Dworze Starościńskim, który był naj-
większą zakończoną inwestycją w ochronie 
zabytków  na terenie naszego województwa 
w roku 2007. Na premierę przybyli dyrekto-
rzy Muzeów podkarpackich i konserwatorzy 
zabytków z Rzeszowa, Tarnobrzega, Kro-
sna i Przemyśla. Po części oficjalnej goście 
zostali oprowadzeni po Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, które jest najmłodszym Muzeum 
w Polsce. Muzealnicy bardzo dobrze ocenili 
już funkcjonującą w naszym Muzeum stałą 
ekspozycję historii browarnictwa, zapoznani 
zostali z koncepcją budowy stałej ekspozycji 
historii Ziemi Leżajskiej, podzielili się z nami
cennymi wskazówkami i radami dotyczącymi 
budowy ekspozycji muzealnych.

Andrzej Chmura, dyr. Muzeum




Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Mariusz Czuba

27 marca br. w budynku Dworu Starościńskiego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego. Radni debatowali nad takimi sprawami jak np.:

Stanowisko Rady Powiatu Leżajskiego w sprawie warunków kontraktowania usług opieki 
długoterminowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Informacja o zadaniach z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Powiat
Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za rok 2007”
Informacja z pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2007 roku oraz plan prac remontowa-
nych na drogach publicznych w roku 2008”
Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Leżajski porozu-
mienia z Powiatem Przeworskim
Rozpatrzenie skargi Stare Miasto – Park skierowanej do Rady Powiatu Leżajskiego.

   
 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w drugą niedzielę po Wielkanocy, odbywają się zbiórki 
„Turków” i innych straży grobowych. Te niezwykle barwne i unikalne Pokazy Straży Wiel-
kanocnych, w których biorą udział oddziały 
straży grobowych z całej Polski, przyciągają 
rzesze widzów i przyjezdnych z okolicznych 
miejscowości.

Tegoroczna XVI Podkarpacka i V Ogólno-
polska Parada Straży Wielkanocnych „TURKI” 
2008 odbyła się w miejscowości Majdan Zby-
dniowski, gmina Zaleszany. Honorowy patronat 
nad imprezą, objął Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. W uro-
czystościach wzięli udział posłowie z naszego 
regionu, przedstawiciele władz powiatowych 
i gminnych. 

W paradzie uczestniczyły 42 oddziały stra-
ży grobowych z całej Polski oraz 20 zespołów 
orkiestr dętych. Najliczniejszą reprezentację, 
składającą się z sześciu oddziałów, wystawiła 
Gmina Grodzisko Dolne, gdzie niezwykle żywa 
i unikalna tradycja straży grobowych, przekazy-
wana jest z pokolenia na pokolenie. 

MH
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W dniach 27-28.03.2008r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku odbyło się seminarium w zakresie zarządzania 
sytuacjami kryzysowymi.

Seminarium otworzył Wicestarosta Leżajski – pan Józef Majkut, 
a całość warsztatów prowadził pan Krzysztof 
Sarzała – kierownik Centrum Interwencji 
Kryzysowej PCK w Gdańsku.

Podczas warsztatów poruszano problema-
tykę teorii kryzysu: istotę, źródła, dynamika, 
obszary kryzysowe. Rozmawiano również 
o interwencji kryzysowej jako narzędziu pe-
dagoga, psychologa, nauczyciela, pracownika 
socjalnego, innych. Kolejnym tematem była 
szkoła w kryzysie: hipotetyczny przebieg 
zdarzeń, typowe reakcje na zdarzenia (ogólne 
i wybrane sytuacje), etapy kryzysu, zagrożenia, 
zasoby, omówienie na przykładzie sytuacji 
Gimnazjum nr 2 w Gdańsku w październiku 
2006r. Koniecznym elementem takiego spo-
tkania było omówienie ważnych umiejętności 
w sytuacjach kryzysowych, czyli interwencja 
pedagogiczna, zastosowanie techniki krótko-
terminowej pomocy psychologicznej w sytuacji 
szkoły. Zapoznano się również z procedurami 
kryzysowymi w typowych sytuacjach: incydent 

samobójczy, incydent psychotyczny, żałoba: praca z klasą i z rodziną, ostre 
akty agresji, inne – praca na przykładach uczestników.

  
 

Od prawej: Wicestarosta Leżajski Józef Majkut, prowadzący seminarium 
Krzysztof Sarzała oraz dyrektor PP-P w Leżajsku Wojciech Kostek
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Dnia 5 kwietnia 2008 roku w Centrum 
Edukacji Olimpijskiej w Warszawie odbył 
się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy 
olimpijskiej ph. ,, Na olimpijskim szlaku - od 
Aten do Pekinu”. Nasze miasto reprezento-
wane było przez uczniów ZSL, którzy zajęli 
czołowe miejsca.

Była to już X edycja tego prestiżowego 
konkursu, który jak co roku, cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem ze strony mło-
dzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz starszych zawodników startujących 
w kategorii OPEN. Uczestnicy odpowiadali 
na pytania związane z historią występów Pola-
ków na Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz  
problemami polskiego ruchu olimpijskiego. 
W finale turnieju w  kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych wystąpiła 3-osobowa drużyna 
z ZSL w Leżajsku, która wcześniej musiała 
przejść przez szereg szczebli, wygrywając ko-
lejno eliminacje wojewódzkie, strefowe oraz 
zajmując 2 miejsce w półfinale krajowym, 
dzięki czemu zakwalifikowała się do finału 
konkursu, w którym wystąpiły 4 najlepsze 
drużyny z całej Polski. W ostatecznym rozra-
chunku Mateusz Odachowski, Bartosz Leja 
i Piotr Więcław zajęli 3 miejsce w finale, 
tracąc zaledwie 1 punkt do drugiej drużyny 
(II LO w Inowrocławiu). W klasyfikacji 
indywidualnej bardzo dobrze zaprezentował 

się Mateusz Odachowski, który 
po teście pisemnym zajmował II 
miejsce ex aequo, ale ostatecznie 
(po pytaniach ustnych) zakończył 
rywalizację na wysokim 3 miejscu 
i ponownie stanął na podium. 
Zmagania finalistów obserwowane 
były przez polskich olimpijczyków: 
Erwinę Ryś- Ferens (łyżwiarka 
szybka, 4-krotna olimpijka, 76-
krotna Mistrzyni Polski, 9-krotna 
medalistka Mistrzostw Świata 
oraz 3-krotna brązowa medalistka 
Mistrzostw Europy) oraz Ma-
riana Sypniewskiego (szermierz, 
2-krotny medalista olimpijski oraz 
Mistrz Świata we florecie). Pytania 
zadawane były przez znanego ko-
mentatora sportowego radiowej 
,,jedynki” Henryka Urbasia, a całość
konkursu koordynowali przedstawiciele Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. 

Sukces leżajskich licealistów jest ogrom-
nym osiągnięciem, jeśli zważymy na to, że 
w turnieju wzięło udział 25 tysięcy osób 
z całej Polski. Patronat nad konkursem 
sprawował PKOL, co podniosło prestiż tego 
przedsięwzięcia. Uczniowie ZSL otrzymali 
okazałe puchary, dyplomy, wartościowy 
sprzęt RTV, książki oraz inne, drogocenne 

upominki. Opiekunem laureatów konkursu 
był Pan Zbigniew Trębacz, za co należą mu się 
serdeczne podziękowania. Gratulujemy Mate-
uszowi, Bartoszowi i Piotrowi oraz zachęcamy 
wszystkich nie tylko do uprawiania sportu 
i rywalizacji, ale też do zainteresowania się 
tą jakże piękną i bogatą w różne interesujące 
wydarzenia tematyka olimpijską.

(mo)

Dnia 2 kwietnia br. w Nauczycielskim 
Kolegium Języków Obcych w Leżajsku odbyła 
się  IV edycja Konkursu Języka Angielskiego 
i Wiedzy o Kulturze Krajów Anglosaskich, 
skierowanego do uczniów klas maturalnych 
wszystkich typów szkół ponadgimnazjal-
nych. 

Celem konkursu było propagowanie 
języka angielskiego i kultury krajów anglosa-

  

skich. Konkurs składał się z dwóch etapów. 
Pierwszy etap konkursu sprawdzał znajomość 
języka angielskiego na poziomie średnio-za-
awansowanym; drugi etap zawiera dodatkowo 
elementy wiedzy z zakresu kultury krajów 
anglosaskich. Uczeń, który zajmuje pierw-
sze miejsce w konkursie otrzymuje Indeks 
(promesę) NKJO w Leżajsku, uprawniający 
do podjęcia nauki w Kolegium bez postępo-

wania rekrutacyjnego, 
po uprzednim zdaniu 
matury. Pierwszy etap 
konkursu odbywa się 
w szkole średniej. Do 
drugiego etapu zakwa-
lifikowana jest trójka 
uczniów z każdej szkoły, 
którzy osiągają najlepsze 
wyniki.

W tym roku do dru-
giego etapu zgłoszeni 
zostali uczniowie z na-
stępujących szkół: 

III LO w Rzeszowie, 
LO w Biłgoraju, LO

w Kolbuszowej, ZSL w Leżajsku, ZS w Łańcu-
cie, V LO w Rzeszowie, ZS Nr2 w Rzeszowie, 
ZSBiO w Biłgoraju. Zadania do konkursu 
przygotowała mgr Justyna Wawrzkiewicz 
– nauczyciel  NKJO. Komisja obradowała 
w składzie: mgr Justyna Wawrzkiewicz, mgr 
Bożena Zawadzka i mgr Anna Burda. 

Pierwsze miejsce i promesę NKJO otrzy-
mał Marcin Deryło z ZSL w Leżajsku , drugie 
miejsce Barbara Golis LO w Kolbuszowej, 
na trzecim miejscu uplasowała się Karolina 
Kowalczyk z ZSL w Leżajsku, czwarte miej-
sce przypadło Przemysławowi Terejko z LO
w Biłgoraju, a piąte Sylwii Wilk z ZS nr 2 
w Rzeszowie. Laureaci konkursu otrzymali 
cenne nagrody w postaci słowników i ksią-
żek. 

Serdecznie zapraszamy przyszłorocznych 
maturzystów do wzięcia udziału w następnej
edycji  konkursu.

  

Drużyna z Zespołu Szkół Licealnych
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Celem Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 
„112 w trudnej sprawie – nie używaj przy 
zabawie” była edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie zachowania bezpieczeństwa 
w momencie występowania wszelkiego typu 
zagrożeń. Zadaniem konkursu było wyrobie-
nie skutecznych sposobów reakcji w czasie 
pożarów, różnego rodzaju wypadków - na 
drodze, w domu czy nad wodą, a także innych 

W dniu 11.04.2008r. w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły 
się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. 

Turniej ten ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności w za-
kresie ochrony ludności, ekologii, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej.  W szcze-
gólności służy popularyzowaniu wśród 
dzieci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Turniej wiedzy od wielu lat gromadzi bar-
dzo dużo młodzieży, która chce się pochwalić 
swoją wiedzą z zakresu pożarnictwa. Tym ra-
zem również do świetlicy PSP przybyło wielu 
młodych ludzi. Konkurs przeprowadzany był 
zgodnie z regulaminem w trzech grupach wie-

kowych: szkoły 
pods t awowe , 
g i m n a z j a l n e 
i ponadgimna-
zjalne. Po bar-
dzo wyrównanej 
części pisemnej 
nastąpiła część 
ustna turnieju, 
w której wyło-
niono następu-
jących zwycięz-
ców:

I grupa (szkoły podstawowe) - Mateusz 
Budzyński - Szkoła Podstawowa w Kulnie;

II grupa (szkoły gimnazjalne) - Radek 
Porada - Gimnazjum w Łętowni;

III grupa (szkoły ponadgimnazjalne) 
– Bartosz Leja – Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
za udział eliminacjach powiatowych TWP, 
a finaliści w poszczególnych grupach wieko-

wych atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Nagrody 
wręczyli: Wicestarosta Leżajski – Józef Maj-
kut, Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku - mł. 
bryg. mgr inż. Stanisław Kuźniar, Prezes 
ZOP ZOSP – Stanisław Płoszaj. Zwycięzcy 
eliminacji wzięli udział w eliminacjach woje-
wódzkich w dniu 24 kwietnia br. w Bóbrce 
– pow. Krosno.

  

 

       
zagrożeń, takich jak: powodzie, katastrofy 
ekologiczne i budowlane. Konkurs kształto-
wał właściwe zachowania dzieci i młodzieży 
w obliczu zagrożenia, uświadamiać - jak po-
stępować w momencie jego zaistnienia oraz 
przypomnieć, że w Polsce już istnieje europej-
ski numer alarmowy 112, pod którym mogą 
uzyskać pomoc w każdej sytuacji zagrażającej 
ich życiu i zdrowiu. 

11 kwietnia br. laureaci powiatowych 
eliminacji X edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: „112 w trudnej sprawie – nie 
używaj przy zabawie” odebrali nagrody 
i wyróżnienia. 

03.04.br. Komisja konkursowa w skła-
dzie: Przewodniczący - Stanisław Chmura 
(Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku), Sekretarz 
- Tadeusz Mastalerz (Biuro Zarządzania Kry-
zysowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku), 
Członek - Aurelia Kryla (Wydział Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej) stwierdziła, że 
do eliminacji powiatowych wpłynęło 59 prac 
plastycznych z 5 samorządów, wyłonionych 
podczas eliminacji gminnych: Miasto Le-
żajsk - 10 prac, Gmina Kuryłówka - 15 prac, 
Gmina Grodzisko Dolne - 10 prac, Miasto 
i Gmina Nowa Sarzyna - 13 prac, Gmina 
Leżajsk - 11 prac.

Laureaci Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej i Konkursu 
Plastycznego oraz 
organizatorzy i sponsorzy 
nagród
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Dnia 17 marca br odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, podczas którego dokonano wyboru Prezesa ZOP ZOSP. 
Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco: 

1. Prezes - Stanisław Płoszaj 
2. Wiceprezes - Józef Majkut – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
3. Sekretarz - Roman Poterek 
4. Skarbnik - Józef Kludys 

Komisja konkursowa po dokonaniu przeglądu i oceny nadesłanych 
prac postanowiła zakwalifikować do szczebla wojewódzkiego następu-
jące prace finałowe:
w grupie I (6 – 8 lat):
1. Marta Gałdyś - Szkoła Podstawowa w Tarnogórze
2. Patryk Wylaź - Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
3. Magdalena Boroń - Szkoła Podstawowa w Chodaczowie
4. Alicja Rudzińska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
5. Andżelika Sajdłowska - Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

w grupie II (9-12 lat):
Monika Chabros - Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku1.
Zuzanna Chmura - Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym2.
Adrian Półtorak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku3.
Anna Bucior - Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli4.
Anna Zygmunt - Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej5.

w grupie III (13-16 lat):
1. Joanna Bednarz - Gimnazjum w Kuryłówce
2.Justyna Janeczko - Gimnazjum w Kuryłówce
3.Ewelina Ziółkowska- Gimnazjum w Kuryłówce
4. Joanna Dziob- Gimnazjum w Giedlarowej
5. Małgorzata Gondek- Gimnazjum w Kuryłówce

w grupie IV (uczniowie niepełnosprawni):
1. Magdalena Krzemińska - Gimnazjum w Nowej Sarzynie
2. Paulina Koszałka - Gimnazjum w Nowej Sarzynie
3. Piotr Michna - Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

Pamiątkowe dyplomy i upominki dla autorów najlepszych prac 
wręczyli: Wicestarosta Leżajski – Józef Majkut, Kierownik Biura 
Zarządzania Kryzysowego – Stanisław Chmura, Prezes ZOP ZOSP
– Stanisław Płoszaj oraz Zastępca Komendanta PSP - mł. bryg. 
Stanisław Kuźniar 

Po uroczystości wręczenia nagród plastycy zwiedzili Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, mogli posiedzieć 
w wozie pożarniczym i pooglądać sprzęt wykorzystywany w czasie
akcji. Próbowali także sikać wodą ze strażackiego węża, ale okazało 
się, że łatwiej jednak pracę strażaków malować niż utrzymać sikawkę 
pod olbrzymim ciśnieniem.

  
  

5. Członek Prezydium - Józef Golec 
6. Członek Prezydium - Roman Szałajko 
7. Członek Zarządu - Franciszek Krajewski 
8. Członek Zarządu - Włodzimierz Majkut 
9. Członek Zarządu - Tadeusz Halesiak 
10. Członek Zarządu - Czesław Kargol 
11. Członek Zarządu - Stanisław Baj 
12. Członek Zarządu - Andrzej Machno 
13. Członek Zarządu - Józef Sarzyński 
14. Członek Zarządu - Jan Pinderski 
15. Członek Zarządu - Jan Wyszyński 

W spotkaniu uczestniczył dh Mieczysław 
Kot - Sekretarz Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. Podczas 
posiedzenia podsumowano również kampanię 
zebrań sprawozdawczych w OSP, omówiono 
organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej, rozdział dotacji ksrg oraz 
sprawy szkolenia i doskonalenia strażaków 
ratowników OSP.

Sporządził: 
mł. bryg. Roman Poterek 
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Zespół Taneczno – Estradowy „Fajne Gienki” wciąż 
rozwija swoje możliwości inwestując w prawdziwe talenty 
taneczne i potencjał twórczy. 

Od jedenastu już lat młode dziewczyny mogą spotykać 
się w ramach zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku. Pod okiem instruktora – Doroty Wylaź 
rozwijają swoją taneczną pasję w kultowym już na terenie 
naszego regionu, Zespole Taneczno – Estradowym „Fajne 
Gienki”. Ogrom pracy i zaangażowania włożony zarówno 
przez opiekuna jak i same tancerki zaowocował wieloma 
trofeami zdobytymi na różnego rodzaju przeglądach tanecz-
nych. Ostatnim sukcesem było zdobycie drugiego miejsca 
w Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Klaunada” i trzeciego 
miejsca w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ta-
necznych „Tańcząca Fatamorgana”.

Dorota Wylaź - opiekun i choreograf w jednej osobie 
zapewnia ciągły rozwój młodych tancerek. Starając się o za-
chowanie jak najwyższego poziomu artystycznego grupy, 
dba jednocześnie by „Fajne Gienki” były wizytówką naszego 
regionu w kraju i za granicą. 

W myśl tej idei odbywa się obecnie cykl warsztatów, 
które mają pokazać młodym dziewczynom nowe trendy 
taneczne. Prowadzi je Anna Szubat – wieloletnia tancerka 



zespołu „Gracja” z Łańcuta, instruktor i choreograf, której domeną są nowoczesne 
formy tańca: FUNK, HIP-HOP, BREAK, FREESTYLE.

Współpraca z Anną Szubat jest jednym z etapów ewolucji artystycznej 
zespołu. Zapewne przyczyni się to do dalszych osiągnięć i sukcesów leżajskich 
artystek tanecznych.

a.margas@yahoo.pl

Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki”

Ósmego kwietnia leżajskie Centrum Kul-
tury opuściło na chwilę mury swojego budyn-
ku i przeniosło się w nowe miejsce. Ugoszczono 
nas w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej 
Woli, gdzie swój uroczysty wernisaż miała 
wystawa prac znanych i docenianych leżajskich 
plastyków: Anny Krysy, Jolanty Kędzierskiej, 
Alicji Wróbel, Stanisławy Zasońskiej, Euge-

niusza Dzidka, a także prac dzieci z kółka 
plastycznego „Słoneczko”, istniejącego przy 
MCK w Leżajsku: Patrycji Gduli, Małgorzaty 
Lewickiej, Aleksandry Kostek, Patrycji Sztaby. 
Tytuł wystawy, który narzucił jednocześnie 
tematykę to „SACRUM”. Można więc było zo-
baczyć prace pokazujące wyobrażenia religijne, 
jak i ilustracje naszych lokalnych miejsc kultu. 

Dzieła wykonane były różnymi technikami, 
spotkać można było pastele, kolaże, obrazy 
olejne oraz hafty.

Otwarcie wystawy uatrakcyjnił montaż 
słowno – muzyczny osnuty wokół tematyki 
związanej z wystawą. Przygotowały go zespo-
ły funkcjonujące przy Miejskim Centrum        
Kultury: Grupa Teatralna BARATARIO,
prowadzona przez Agnieszkę Margas i Grupa 
Wokalna Meritum, której instruktorem jest 
Bartłomiej Urbański. Scenariusz oparty o słowa 
najwspanialszych poetów polskich, mówiących 
o swojej miłości i wdzięczności wobec Boga 
poprzeplatany był piosenkami i pieśniami 
tematycznymi. Wspaniałe wykonanie „Me-
ritumek” jak i aktorów grupy Baratario było 
powodem wielu wzruszeń i szczerej wymiany 
serdeczności. Widownię stanowiły w większo-
ści osoby starsze i cierpiące, tym bardzie więc 
jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy przyczynić się 
do umilenia im tych kilku chwil. 

Spotkanie przyczyniło się do pogłębienia 
przyjaznych stosunków między regionami. 
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Le-
żajsku – pani Maria Horoszko zapowiedziała, 
że nie jest to jednorazowa współpraca. Plano-
wane są już kolejne uroczystości wyjazdowe 
tego typu. 

a.margas@yahoo.pl

     
 

Grupa Teatralna „Baratario”
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27 marca teatr, już po raz 47, obchodził 
swoje światowe święto. Międzynarodowy 
Dzień Teatru ustanowiono w 1961 r., pragnąc 
upamiętnić otwarcie Teatru Narodów w Pary-
żu, które miało miejsce 27 marca 1957r. 

Tegoroczne uroczystości związane z ob-
chodami tego święta fetowano pod hasłem: 
„Teatr – jak ogień: olśniewa i oświeca”. 

Leżajska scena również postanowiła przy-
łączyć się do obchodów tego dnia. Wyzwanie 
to podjęła, istniejąca przy MCK w Leżajsku 
od listopada 2007r. - Grupa Teatralna Ba-
ratario. 

Od rana w Miejskim Centrum Kultury 
odbywały się warsztaty dla młodzieży. Podczas 
trwających godzinę zajęć z Agnieszką Mar-
gas (instruktor Grupy Teatralnej Baratario) 
uczniowie naszych szkół, którzy wyrazili 
zainteresowanie tą akcją, mogli zapoznać się 
z odrobiną teorii z zakresu wiedzy o teatrze 
i poznać tajniki warsztatu recenzenta teatral-
nego. A to z myślą o konkursie, ogłoszonym 
przez Miejskie Centrum Kultury, na napisanie 
recenzji ze spektaklu „Noc cudów”. 

Już po raz 13 wystartował Ogólno-
polski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 
Tarnobrzeg 2008. 10 kwietnia w Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku odbyły się 
eliminacje wstępne tego konkursu. O śpie-


waczym charakterze uroczystości informowały 
nas nie tylko plakaty i dobiegające od samego 
rana  z każdego kąta dźwięki muzyki, ale 
także piękna scenografia przygotowana przez 

Jolantę Kędzierska – plastyka MCK. Budzące 
wyobraźnię niebieskie nutki i pięciolinia, 
sprawiły że muzykę nie tylko można było 
usłyszeć, ale i zobaczyć. 

Uroczystość otworzyła Dorota Wylaź 
– kierownik ds. artystycznych MCK w Le-
żajsku.

Na deskach leżajskiej sceny zaprezentowa-
ło się 25 uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych, od najmłodszych – uczniów szkół 
podstawowych, po gimnazjalistów i liceali-
stów. Reprezentowali oni takie miejscowości  
jak Zamość, Zwierzyniec, Nowa Sarzyna, 
Leżajsk.

Jury, składające się z wykształconych mu-
zyków: Danuty Wołoszyn, Teresy Myśliwiec, 
Krzysztofa Gajewskiego, miało niemały kło-
pot z wyborem grupki najlepiej śpiewających 
osób, które zakwalifikowały się do dalszego 
etapu rozgrywek konkursowych. Trudności 
jakie mieli jurorzy przy tej decyzji świadczą 
o wysokim poziomie i ogromnych możliwo-
ściach młodzieży i dzieci z naszego regionu. 
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do 
dalszego etapu życzymy powodzenia.

a.margas@yahoo.plEliminacje Wstępne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces Tarnobrzeg 2008”

 
   

Dalsza część warszta-
tów wymagała od zainte-
resowanych zaangażowania 
ruchowego. Anna Baj (aktorka 
Baratario) pokazała młodzieży 
kilka ćwiczeń potrzebnych do zro-
zumienia, jak ważny jest ruch i gest na 
scenie. Uczestnicy musieli podsumować te 
zajęcia tworząc swój własny mały projekt – 
żywą rzeźbę, która miała oddawać określone 
stany emocjonalne. 

Na koniec, najwytrwalsi młodzi fanatycy 
teatru, mogli hospitować próbę nowopowsta-
jącego spektaklu Grupy Baratario – mono-
dramu pt. „Jasiek” (scenariusz na podstawie 
tekstu Andrzeja Maleszki „Jasiek”).

Dalszy ciąg programu „zarażania pasją 
teatralną” odbywał się wieczorem – kiedy sala 
widowiskowa zapełniła się ludźmi, pragnący-
mi zrelaksować się podczas dobrze zrobionego, 
komediowego spektaklu. „Noc cudów” w wy-
konaniu Grupy Teatralnej Baratario przepeł-
niona jest po brzegi pozytywnym żartem, 
pozbawionym satyrycznego ostrza. Groteska 

Gał-
czyń-

s k i e g o 
przeniesio-

na w klimat lo-
kalny (wypożyczalnia 

kajaków nad Ożanną, Wierzawice itp.) i po-
szerzona o sceny absurdalne jak ta, w której 
główna bohaterka – Babcia (grana przez 
Mateusza Odachowskiego) przejeżdża przez 
scenę na rowerze z napisem TAXI, ożywa na 
leżajskiej scenie. Stary tekst zostaje odkurzony 
i nabiera całkiem nowego kształtu. 

O „Nocy cudów” można by pisać jeszcze 
wiele, wciąż jednak nie został zamknięty 
konkurs na recenzję, nie wyprzedzamy więc 
analiz twórczych młodych, specjalnie do 
tego zadania przeszkolonych, recenzentów. 
Być może najlepszy, nagrodzony tekst opu-
blikujemy w kolejnym numerze „Kuriera 
Powiatowego”.

a.margas@yahoo.pl
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- Jedną z najistotniej-

szych dla nas w tej chwili 
spraw – mówi zastępca 
burmistrza Leżajska Piotr 
Urban - jest wdrożenie 
budowy obwodnicy dla 
miasta Leżajska.

Przygotowanie wszyst-
kich niezbędnych dokumen-
tów formalno-prawnych zbli-
ża się do końca. W tej kwestii 
jesteśmy w stałym kontakcie 
z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz 
biurem projektowym Kloto-
ida w Krakowie.

W ostatniej dekadzie 
kwietnia GDDKiA ma wy-
stąpić do wojewody pod-
karpackiego o wydanie tzw. 
ULD czyli decyzji o ustale-
niu lokalizacji drogi. Pozwo-
lenia na budowę pierwszego 
etapu obwodnicy miasta Le-
żajska spodziewa się uzyskać 
na przełomie roku.

Pierwszy etap tej tzw. 
drogi obwodowej będzie 
przebiegał od ulicy Jarosław-
skiej w okolicy lasu przed 
Wierzawicami w kierunku 
zachodnim, dalej skrzyżuje 
się z ulicą Rzeszowską po-
niżej cmentarza giedlarow-
skiego, a następnie pójdzie 
zachodnią stroną wzdłuż 
gazociągów wysokoprężnych 
do przedłużenia ulicy Jana 
z Dukli.

Z ustaleń poczynionych 
z Generalną Dyrekcją wy-
nika, że jednocześnie z bu-
dową pierwszego odcinka 
obwodnicy rozpocznie się 
etap projektowania drugiego 
odcinka obwodnicy Leżajska 
czyli od przedłużenia ulicy 
Jana z Dukli aż do przejazdu 
kolejowego w lesie klasztor-
nym; po drodze krzyżować 
się ona będzie z ulicą Toma-
sza Michałka.

My, jako miasto, mamy obowiązek zbu-
dować drogę dojazdową do obwodnicy tzw. 
łącznik - od ulicy Jana z Dukli do I etapu ob-
wodnicy. Mamy już decyzję ULD i - jak sądzę 
- w trzecim kwartale tego roku powinniśmy 
mieć decyzję pozwolenia na budowę. 

Początek budowy pierwszego etapu 
przewidujemy – i tak to określa Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – na 
początek roku 2010.

Trasa obwodnicy Leżajska

W przyszłości ruch tranzytowy będzie 
się kierował na obwodnicę i centrum miasta 
zostanie wreszcie odciążone.
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13 marca br. Cezary Grabarczyk – Minister 
Infrastruktury przyjął Burmistrza Leżajska Tade-
usza Trębacza. W spotkaniu, którego tematem była 
budowa obwodnicy miasta, uczestniczyli także: 
wiceminister Maciej Jankowski, marszałek Józef 
Zych oraz poseł na Sejm RP a zarazem przewod-
niczący sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew 
Rynasiewicz.

Burmistrz Leżajska przekazał ministrowi in-
formację dotyczącą budowy obwodnicy miasta, 
przedstawił od lat nurtujące nasz gród problemy, 
jakie powoduje ruch tranzytowy toczący się przez jego zabytkowe centrum. 

Minister Grabarczyk, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, do idei powstania 
obwodnicy Leżajska odniósł się z wielką aprobatą. 

4 kwietnia br. Burmistrz Leżajska Tadeusz 
Trębacz uczestniczył w naradzie, jaka odbyła się 
w rzeszowskim Oddziale Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Jej tematem 
było „Planowane inwestycje drogowe na sieci 
dróg krajowych woj. Podkarpackiego w latach 
2008 – 2013”.

Udział w niej wzięli podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury wiceminister 
Zbigniew Rapciak oraz dyrektor generalny 
GDDKiA Janusz Koper, którzy przedstawili 
szczegółowe informacje dotyczące zaplano-
wanych rozwiązań komunikacyjnych w woje-
wództwie podkarpackim i programu budowy 
dróg krajowych w najbliższych pięciu latach.

Plany są bardzo ambitne. W latach 2008 
– 2013 ma powstać na terenie naszego woje-
wództwa 520 km nowych dróg krajowych, 
w tym: autostrada A-4 (odcinek 163 km) 
i odcinek drogi ekspresowej S-19 z Rzeszowa 
do Barwinka oraz kilka obwodnic miast.

W skali kraju w stadium opracowywania 
dokumentacji jest ich 64. Realizowanych 
w najbliższym czasie ma być 25 – wśród nich 
obwodnica Leżajska.

Podczas narady zwrócono uwagę na kilka 
istotnych uwarunkowań, mających wpływ na 
decyzje o rozpoczęciu budowy obwodnic (dróg 
obwodowych) miast, które o to zabiegają. Jed-
nym z nich jest zagwarantowanie przez miasto 
zbudowania i sfinansowania dróg dojazdowych 
do obwodnic (tzw. łączników) – Leżajsk spełnia 
ten warunek. Teren pod ten łącznik jest już 
prawie w stu procentach własnością miasta. 
I jeszcze jedno – co także sprzyja Leżajskowi 
– budowa obwodnic powinna być przygoto-
wywana i prowadzona etapami. A właśnie do 
takiego rozwiązania Leżajsk się przygotował.

O obwodnicę Leżajska władze samorządo-
we starają się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku. Przygotowywały się do jej realizacji 
drobnymi krokami – najpierw opracowano 
koncepcję, uchwalono plany zagospodarowania 
przestrzennego – teraz wykonuje się projekt 
budowlany. Systematycznie i konsekwentnie. 
I to rozwiązanie teraz procentuje.

- Jak wynika z wypowiedzi pana ministra, 
jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji – powiedział 
nam burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. – Bo 
o rozpoczęciu inwestycji decydować będzie 
zasada: kto pierwszy, ten lepszy, czyli ten, kto 

Od lewej: Marszałek Józef Zych, Minister 
Infrastruktury Cezary Grabarczyk, 
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, 
poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, 
wiceminister Maciej Jankowski.

Od lewej: Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban, Burmistrz Leżajska Tadeusz 
Trębacz, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku Stanisław 
Żołyniak, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta i kierownik Bazy Surowców 
Wtórnych MZK Franciszek Andres.

15 kwietnia br. przybył z wizytą do Leżajska Wo-
jewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta. Interesował 
się rozwojem gospodarczym miasta. Przedstawiciele 
władz samorządu Leżajska Tadeusz Trębacz i Piotr 
Urban przedstawili materiały dotyczące zamierzeń 
budowy obwodnicy i poinformowali o kierunkach 
rozwoju, nie zapominając również o zasygnalizowaniu 
problemów miasta.

Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta 
zwiedził Bazę Surowców Wtórnych MZK, Miejską 
Oczyszczalnię oraz tereny przeznaczone pod budowę 
łącznika do leżajskiej obwodnicy.

Przyznał, że to zabytkowe miasto powinno być jak 
najszybciej uwolnione od ciężkiego sprzętu transpor-
towego, a jedynym rozwiązaniem tego problemu jest 
jak najszybsze zbudowanie obwodnicy.

będzie miał w ręce kompletną dokumentację 
łącznie z pozwoleniem na budowę (warunek 
bezwzględny), znajdzie się na pozycji priory-
tetowej. A my jesteśmy już bardzo blisko celu. 
Pozwolenia na budowę tego łącznika spodzie-
wamy się w trzecim kwartale bieżącego roku. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad liczy na taki dokument, dotyczący budowy 
pierwszego etapu obwodnicy Leżajska, w roku 
2008/2009. Te dwa podstawowe warunki są 
kluczem do wejścia w stan realizacji inwestycji. 
A to oznacza, że budowa obwodnicy Leżajska 
może się rozpocząć wiosną 2010 roku. 

Na tym spotkaniu zapadły ważne decyzje. 
Minister infrastruktury i dyrektor GDDKiA 
przedstawili dokładny harmonogram budowy 
obwodnic większych miast naszego wojewódz-
twa. Na czerwiec tego roku zaplanowano roz-
poczęcie budowy obwodnicy Ropczyc. W 2009 
roku mają rozpocząć się prace przy budowie 
obwodnicy Jarosławia. Rok później, czyli 
w 2010 ruszą w teren koparki i inne maszyny 
do budowy dróg w Przeworsku i Leżajsku. Roz-
poczęcie budowy obwodnicy Niska ma nastąpić 
w 2012 roku, a Sanoka – w roku 2013.
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Pukawki, piszczałki, konie na biegu-
nach, wózki dla lalek, ptaki-klepaki, taczki, 
fyrtaki oraz inne zabawki z drewna, słomy, 
wikliny oraz gliny można było zobaczyć na 
I Międzynarodowych Targach Zabawkarstwa 
Drewnianego w Ośrodku Kultury w Nowej 
Sarzynie. 

W niedzielę 9 marca Nowa Sarzyna za-
mieniła się w stolicę zabawkarstwa. Przeszło 
20 wystawców z Polski i Ukrainy prezento-
wało swoje wyroby. Ogromne zainteresowa-
nie zwiedzających pokazało, że plastikowe 
zabawki nie wyparły do końca tradycyjnych, 
drewnianych. Na targach można było zo-
baczyć wystawę prac, nieżyjącego już Stani-
sława Naroga z Żołyni ze 
zbiorów Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej. 
Oryginalny pokaz strugania 
zabawek zaprezentował Jan 
Puk z Trześni koło Sando-
mierza, który swoją stałą 
ekspozycję ma w Muzeum 
Zabawkarstwa w Kielcach.
Duże emocje wzbudziły 
też  zabawki m.in.: Piotra 
Staszaka z Brudzewa, Emila 
Kiszakiewicza z Leżajska, 
Jana Dudziaka z Brzózy 
Królewskiej. Dzieci chciały 
zobaczyć czym bawili się 
ich dziadkowie, natomiast 
ci starsi przypominali sobie 
okres młodości. Zaintere-
sowaniem ekspozycją oraz ilością zawartych 
transakcji zaskoczeni byli sami wystawcy.

Jeden z organizatorów, Stowarzyszenie 
„Kraina Sanu”, ma szersze plany związane 
z zabawkarstwem: „Chcemy zbudować strategię 
marketingową, dystrybucję i promocję zabawek, 
a targi mają wzbudzić zainteresowanie i pomóc 
nam rozpoznać rynek” - mówi Przemysław 
Pietrzyk, prezes zarządu Stowarzyszenia.  
Zachwala atuty ludowych zabawek: - Są 

proste i pomysłowe. Mają w sobie to, co teraz 
takie ważne - specyfikę lokalną. To, czego nie 
ma gdzie indziej: niepowtarzalny kolor, kształt 
i pomysłowe rozwiązanie.

Na imprezie obecny był burmistrz Nowej 
Sarzyny Robert Gnatek. Nie krył zadowole-
nia: „Takie imprezy są potrzebne. Nie powinni-
śmy zapominać o rodzinnych tradycjach, a taką
właśnie jest zabawkarstwo. Dla niektórych to 
również sposób na życie”.

„Dzisiejsze targi udowadniają, że ludowe 
zabawki to nie przeżytek i że wciąż mogą 
dawać dużo radości” – powiedział Bogusław 
Rup, dyrektor Nowosarzyńskiego Ośrodka 
Kultury. 

Targom towarzyszyły występy ludowych 
kapel „Majdaniarze” i „Grodziszczoki”. 
Powszechnie wiadomo, że muzyka pomaga 
w zakupach, a te dla większości zwiedzających 
były udane. Niemal każdy wyszedł z nową 
zabawką. Na spragnionych i głodnych czekały 
natomiast regionalne potrawy przyrządzone 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Sarzyny.

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” oraz Ośro-
dek Kultury w Nowej Sarzynie już myślą o ko-

lejnej edycji targów 
zabawkarstwa oraz 
planują nową pre-
zentację rękodzieła 
ludowego.

Wystawę zaba-
wek można było 
oglądać jeszcze przez 
parę dni. W tym cza-
sie odwiedziły ją gru-
py przedszkolne oraz 
młodsze klasy szkół 
podstawowych.

bw

 
  
  



W ramach akcji „cała Polska czyta 
dzieciom” i dnia „prima aprilis” pedagog 
szkolny, biblioteka i nauczyciel j. angielskiego 
zorganizowali „Szalony dzień w szkole”. 
Oddział przedszkolny i zerowy został 
zaproszony na spotkanie zpanem Andersenem, 
na którym wybrani uczniowie klasy VI czytali 
głośno baśnie H. Ch. Andersena. Następnie 
dzieci z oddziału przedszkolnego, zerówki oraz 
klas I-III odgadywały fragmenty baśni H. Ch. 
Andersena. Został dla nich zorganizowany 
również konkurs na przebranie postaci z baśni 
Andersena. Dzieci uczestniczyły też w zabawie 
z rekwizytami. Uczniowie klas IV-VI wzięli 
udział m.in.: w zabawach w skojarzenia 
i kalambury, robieniu na czas łabędzi z papieru 
metodą orgiami oraz w konkursie na plakat 
do wylosowanej baśni H. Ch. Andersena. 
Nad całością czuwały panie: Renata Zdeb-
Waliłko i Magdalena Jakubowska. Ostatnimi
atrakcjami dnia były przedstawienia „Śnieżka” 
(przygotowane przez Annę Grabowiec 
z uczniami klasy piątej) oraz przedstawienie 
w języku angielskim pt.: „Goodbye Winter, 
Hello Spring” (przygotowane przez Monikę 
Maczugę z uczniami klasy piątej i szóstej). 
Wszyscy uczestnicy spotkania świetnie się 
bawili.





 

Strażacy z OSP w Woli Zarzyckiej zadbali, 
by w ich miejscowości powstało Internetowe 
Centrum Edukacyjno-Oświatowe. Po 
dwóch latach  oczekiwań,  okazało, że  się 
złożony przez nich  wniosek do Zarządu 
Głównego Straży Pożarnej w Warszawie, 
został przyjęty. Pozostało przystosowanie 
do  wymogów projektu przeznaczonego na 
ten cel pomieszczenia. Jest to jedna z sal 
w Domu Kultury, którą poddano gruntownej 
renowacji. Wymieniono instalację elektryczną, 
położono nowe tynki oraz antyelektrostatyczną 
wykładzinę podłogową . Sprzęt komputerowy 
został już zainstalowany. Centrum rozpoczęło 
działalność. Jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 17 – 21, a w sobotę i niedzielę
od 17-22. Zajęcia prowadzić będzie dwóch 
instruktorów informatyków. 

 


Burmistrz Robert Gnatek na targach zabawkarskich
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Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku 
w obchodach Świąt Wielkanocnych udział 
wzięła Straż Grobowa Parafii Tarnawiec.

Rozpoczyna ona służbę w Wielki Piątek 
po złożeniu ciała Chrystusa w grobie i pełni
ją przez całą sobotę. Tradycyjnie czterech 
Turków asystuje księżom przy święceniu 
pokarmów we wszystkich miejscowościach 
w całej parafii.

W niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego, idąc barwnym korowodem razem 
z Orkiestrą Dętą GOK w Kuryłówce na mszę 
rezurekcyjną, obwieszczają mieszkańcom, że 
Chrystus zmartwychwstał. 

W Poniedziałek Wielkanocny o godzinie
10.00 do Strażnicy OSP
w Kuryłówce przybyły 
wszystkie grupy: Marżo-
netki, Orkiestra i Turki, 
wszyscy przygotowani 
do parady, a na zewnątrz 
deszcz, śnieg i wiatr. Po-
wstało więc pytanie „ iść 
czy nie iść?”. 

Odpowiedź mogła  
być tylko jedna: po to 
przygotowywaliśmy się 
dwa miesiące, aby poka-
zać efekty naszej pracy. 
Tak też się stało. Mimo 
przejmującego zimna 
i padającego na przemian 
deszczu ze śniegiem, Straż 
Grobowa z towarzyszący-
mi jej zespołami prze-
maszerowała do kościoła 



...by tradycja nie zaginęła...

parafialnego w Tarnawcu, by wziąć udział 
w uroczystej sumie. 

Po mszy świętej ksiądz proboszcz zaprosił 
wiernych do obejrzenia parady. Na twarzach 
Turków widać było lekkie zdenerwowanie – 
czy wszystko wyjdzie tak jak ćwiczyli i czy 
wszystkim się spodoba? Jednak już pierwsze 
chwile prezentacji rozwiały wszelkie wątpli-
wości, gdyż widzowie oglądający pokaz nagra-
dzali występujących gromkimi brawami. 

Ta wyjątkowo serdeczna aura, tworzona 
przez widzów każdego roku niezależnie od 
warunków pogodowych już od  12 lat, zachęca 
do tego, aby za rok na Wielkanoc Turki znów 
się pojawiły.

Należy wspomnieć, że od 2002 roku 
Kuryłowskie Turki uczestniczą w Ogólno-
polskich i Podkarpackich Paradach Straży 
Wielkanocnych. Tegoroczna Parada V 
Ogólnopolska a XVI Podkarpacka odbyła się 
6 kwietnia 2008 r.  w Majdanie Zbydniow-
skim (powiat Stalowa Wola). Dostrajanie 
mundurów i wyjazdy na takie uroczystości 
wiążą się ze sporymi kosztami, dlatego też, 
chcielibyśmy podziękować GOK w Kury-
łówce i mieszkańcom parafii Tarnawiec za 
finansowe wsparcie.

     
Straż Grobowa 

Parafii Tarnawiec

GMINA KURY£ÓWKA
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GMINA  GRODZISKO  DOLNE

     
   

  

 
     

  
     

    
 

     

Po raz kolejny Klub Sportowy „Grodzisz-
czanka” otrzymał 15.000 zł dofinansowania 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Pieniądze pochodzą z „Funduszu Zajęć Spor-
towo-Rekreacyjnego dla Uczniów”.

Złożony wniosek pod nazwą „Zdrowie 
i sprawność poprzez zajęcia sportowo-re-
kreacyjne” jest skierowany do dzieci i mło-
dzieży – mieszkańców Gminy Grodzisko 
Dolne – będących uczniami szkół i placówek 
oświatowych.

Młodzi adepci sportu, rekreacji i aktyw-
nego wypoczynku będą mogli nieodpłatnie, 
w sposób zorganizowany uczestniczyć w po-
zalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych. Projekt skierowany jest głównie do 
grupy dzieci i młodzieży, która na dzień 
dzisiejszy wcale lub w minimalnym stopniu 
uczestniczy w zajęciach sportowych w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych. Przewiduje 
się zajęcia z takich dyscyplin sportowych 
jak: piłka nożna chłopców (2 grupy: starsza 
i młodsza), piłka nożna dziewcząt, piłka 
ręczna, kolarstwo i tenis stołowy. Zajęcia 
z młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach 
prowadzić będzie doświadczona kadra nauczy-

 

Ksiądz Stanisław Leja, ur. 29.10.1947r. 
w Grodzisku Dolnym, syn Józefa i Wero-
niki.

Rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
w Grodzisku Dolnym, następnie uczęszczał 
do Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku. 
Po ukończeniu Liceum w latach 1962-1965 
wstąpił do Seminarium Duchownego w 
Przemyślu. Podczas nauki w seminarium w 
latach 1965-1972, został powołany do woj-
ska w Bartoszycach. Po ukończeniu służby 
wojskowej wrócił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w Klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku, natomiast 
mszę prymicyjną odprawił w kościele w Grodzisku Dolnym. Był wi-
karym w miejscowości Łąka, Trzciana, Czarna, Lesko i Radymno.

Następnie dostał propozycję probostwa w Radymnie, lecz z niej 
zrezygnował wybierając parafę w Lutowiskach (Bieszczady).

Jako proboszcz parafii w Lutowiskach wybudował kościół w 
Ustrzykach Górnych, Pszczelinach oraz przeprowadził kapitalny 
remont ołtarza i polichromii w kościele w Lutowiskach, gdzie prze-
bywał 13 lat. Następnie został przeniesiony do parafii Markowa, 
gdzie był proboszczem od 1993 roku. Jako jeden z pierwszych podjął 
próbę zgromadzenia dokumentów i świadectw Rodziny Ulmów z 
Markowej, której historia bardzo go poruszyła. W okresie II wojny 
światowej w domu Ulmów rozegrał się prawdziwy dramat. 24 mar-
ca 1944 roku dom Józefa i Wiktorii otoczyli niemieccy żandarmi, 
którzy zamordowali szesnaście osób, wśród nich siedmioro dzieci. 
W pierwszej kolejności w bestialski sposób wymordowano żydowską 
rodzinę, którą Ulmowie przyjęli pod swój dach, a chwilę później 
Józefa i jego żonę Wiktorię, będącą w dziewiątym miesiącu ciąży. Po 
zamordowaniu rodziców, wśród płaczu i krzyków, Niemcy rozstrzelali 
kolejno szóstkę ich dzieci: Stasia, Basię, Władzia, Franusia, Antosia i 
Marysię. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze 1,5 roku. 

Historia rodziny Ulmów stanowi ważne świadectwo zaangażowania 
Polaków w pomoc niesioną ludności żydowskiej, zagrożonej przez niemiec-
kich okupantów. Historia Józefa i Wiktorii Ulmów, jest żywym dowodem 
wierności zasadom, poświęcenia i odwagi. Pamięć o bohaterskiej rodzinie 
mocno zakorzeniła się wśród mieszkańców Markowej. Fakt męczeńskiej 
śmierci w obronie prześladowanych Żydów, stał się przyczynkiem do 
poczynienia starań o wszczęcie we wrześniu 2003 roku procesu beatyfi-
kacyjnego rodziny Ulmów. 

W dowód szacunku i uznania działalności duszpasterskiej oraz działań 
zmierzających do ocalenia pamięci o męczennikach, w lutym Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Markowej zgłosił kandydaturę księdza prałata 
Stanisława Leji do tytułu Markowianina roku 2008.

cielsko-instruktorska, z długoletnim stażem 
pracy z dziećmi i młodzieżą. W czasie pro-
wadzenia zajęć uczniowie oprócz typowych 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, zaznajomieni 
zostaną z przepisami poszczególnych dyscy-
plin sportowych. W czasie realizacji projektu 
odbywać się będą spotkania z poszczegól-
nymi grupami dzieci i młodzieży dotyczące 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Do miejsc prowadzenia zajęć 
zostanie zorganizowany dowóz młodzieży ze 
wszystkich miejscowości gminy.

Celami projektu są:
popularyzacja i upowszechnianie uczest-
nictwa młodych mieszkańców Gminy 
Grodzisko Dolne w życiu sportowym 
gminy,
wyłonienie chłopców i dziewcząt uzdol-
nionych w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych do dalszego szkolenia,
aktywne spędzenie wolnego czasu i upo-
wszechnianie kultury fizycznej i innych 
form aktywnego wypoczynku,
racjonalne wykorzystanie aktualnej bazy 
sportowej na terenie gminy,

umożliwienie młodzieży w wieku szkol-
nym uczestniczenia w zorganizowanych 
zajęciach pozalekcyjnych,
integracja młodego środowiska naszej 
„małej ojczyzny” na bazie zajęć sportowo-
rekreacyjnych,
zapoznanie młodzieży z problemami uza-
leżnień od alkoholu i narkotyków oraz 
promocja zdrowego stylu życia.
  GW
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Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym z inicjatywy Wójta 
Gminy doszło do spotkania organizacyjnego młodych rolników. Spotkanie to było kolejną 
próbą zachęcenia rolników do zorganizowania się w grupę producentów rolnych. Zaproszono 
ponad 20 rolników, producentów owoców i warzyw, po to by zapoznali się z możliwościami,
skalą działania i korzyściami, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie grupy. Tematykę powstania TT
i funkcjonowania już istniejących grup zebranym przybliżali znakomici goście, dobrze znający 
się na rzeczy w osobach: pani Krystyna Gdula – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka 
Doradczego w Boguchwale, pan dr Józef Kleparski – wieloletni Dyrektor Instytutu Sadow-
nictwa w Albigowej, pan Antoni Dziugieł – członek grupy producenckiej owoców i warzyw 
działającej w Albigowej, pan Andrzej Boratyn – pracownik ODR wR Boguchwale, udzielający 
pomocy i wsparcia przy organizowaniu się grup producentów rolnych.

Po powitaniu zebranych gości przez Wójta Gminy pana Jacka Chmurę, swoją wypowiedz 
rozpoczął pan Andrzej Boratyn. Udzielił wyjaśnień związanych z tworzeniem i rejestracją 
grup producenckich od strony prawnej. Omówił zasady współpracy między poszczególnymi 
jej członkami, zasady finansowania działalności grupy, zarządzania i kontrolowania swojej 
działalności. Mówił o współpracy rolników ze sobą po to, by lepiej planować produkcję w 
gospodarstwie, by lepiej dostosować ją do potrzeb rynkowych, a przez to podnieść wartość 
swojej produkcji i osiągnąć większe korzyści finansowe. 

Istotą działania grupy jest sprzedaż wyprodukowanych w gospodarstwie płodów i w ten 
sposób zapewnienie jej członkom maksymalnych korzyści. 

Pojedynczemu gospodarstwu coraz trudniej sprostać oczekiwaniom odbiorców, którzy 
poszukują dużych partii jednorodnego produktu, o ściśle określonych właściwościach. Więk-
szość rolników produkuje w „ciemno”. Przystępując do zbiorów nie mają pewności czy i za 
ile uda im się sprzedać płody rolne. Ta sytuacja zapewne w najbliższym czasie nie ulegnie TT
poprawie, dlatego ważne jest by rolnicy wzięli sprawy w swoje ręce i sami zaczęli dbać o 
własne interesy. 

Z danych obrazujących ilość skupionych przez Hortino w Leżajsku owoców i warzyw 
z terenu naszej gminy wynika, że z roku na rok zmniejsza się liczba uprawianych owoców 
i warzyw. Występująca tendencja spadkowa spowodowana jest tym, że pojedynczemu rol-
nikowi trudno spełnić wymagania stawiane przez rynek. Produkcja staje się nieopłacalna, a 
gospodarstwa nierentowne. Dlatego chcąc być równoprawnym partnerem dla odbiorców 
swoich produktów rolnik nie może działać w pojedynkę. Wiąże się to z tym, że obecnie wielu 
odbiorców – handlowców oczekuje dużej masy surowca i ciągłości dostaw. Skala produkcji 
jednego gospodarstwa tego nie gwarantuje. Grupa producentów poprzez skoncentrowanie 
swojej produkcji i zwiększenie swojej oferty wzmacnia swoją pozycję handlową przez co może 
negocjować korzystniejsze ceny i warunki zbytu. Ponadto może zorganizować korzystniejsze 
zaopatrzenie w środki produkcji, znaleźć lepszego odbiorcę i doprowadzić do związania się 
z nim umowami. 

Po wysłuchaniu opinii ekspertów głos zabrali najbardziej zainteresowani rolnicy. Powołano 
grupę inicjatywną, która podejmie odpowiednie kroki i pokieruje działaniami zmierzającymi 
do zarejestrowania grupy. 



Klub Sportowy Grodziszczanka we współ-Klub Sportowy Grodziszczanka we współKlub Sportowy Grodziszczanka we współ
pracy z Rpracy z eferatem  R R Rozwoju iRR Promocji Urzędu 
Gminy, złożył także wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki pod tytułem „Sportowo-re T T -
kreacyjny weekend ku pamięci Karola Wojtyły 
dla dzieci i młodzieży z Gminy Grodzisko 
Dolne”. Dzięki temu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej udało się pozyskać RR
dotację w kwocie 5.000 zł. Projekt polegał 
będzie na zorganizowaniu weekendu sporto-
wego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Grodzisko Dolne w okresie 27-29 czerwca 
2008 roku.

Myśl Jana Pawła II „Sport to nie tylko 
zdrowie i rozrywka, lecz także szkoła życia, wy-rozrywka, lecz także szkoła życia, wyrozrywka, lecz także szkoła życia, wy
rabiająca osobisty charakter i ucząca młodych 
ludzi wspólnego działania” – będzie naczelną 
ideą planowanych zajęć. W trakcie imprezy 
przewiduje się zajęcia, konkursy i turnieje z ta-
kich dyscyplin jak: kolarstwo, biegi przełajowe, 
piłka nożna, siatkówka plażowa, konkurencje 
sprawnościowe. Mając na uwadze naszego 
papieża Jana Pawła II oraz ciągle żywą pamięć 
o nim, obok zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
zorganizowany zostanie quiz, poświęcony życiu 
i działalności Karola Wojtyły.

W planowanym przedsięwzięciu wezmą 
udział dzieci z wszystkich miejscowości naszej 
Gminy. Dla uczestników zajęć sportowych 
i quizu, przewidziane są nagrody, upominki 
i dyplomy oraz zapewniony będzie bezpłatny 
transport. Miejscem realizacji weekendu spor-
towego, będą tereny wokół zalewu „Czyste” 
w Grodzisku Dolnym, gdzie przygotowana 
zostanie trasa rowerowa i biegowa, boisko do 
piłki siatkowej i piłki nożnej.

Impreza sportowo-rekreacyjna odbędzie się 
równolegle do odbywających się w tym czasie 
nad zalewem „Czyste” Międzynarodowych 
Mistrzostw Podkarpacia w CMistrzostw Podkarpacia w elności Lądowania 
(28 -29 czerwca).

GW
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Know America - jest konkursem dla 
uczniów szkół średnich całej Polski, spraw-
dza wiedzę o Stanach Zjednoczonych. 
Konkurs w tegorocznej edycji składał się 
z trzech etapów. Pierwszy z nich polegał 
na rozwiązaniu testu 80 pytań z dziedziny 
kultury, pop-kultury, historii, amerykań-
skiego systemu politycznego, bieżącej 
sytuacji społeczno- gospodarczej, sto-
sunków polsko-amerykańskich, systemu 
edukacji, geografii, “słynnych cytatów”, 
sportu USA. W poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytania uczestnicy korzystali przede 
wszystkim z Internetu, jako uniwersalne-
go źródła informacji. Do drugiego etapu 
zakwalifikowały się 64 osoby. Na tym 
etapie uczestnicy mieli do napisania esej 
na jeden z 15 dostępnych tematów. Wśród 
tematów esejów, na które pisali uczestnicy 
konkursu, największą popularnością cie-
szyły się: znaczenie prezydentury Geralda 
R. Forda, powrót muzyki folk w latach 50. 

i 60. XX w. czy powieść „Terrorysta” Johna 
Updike’a. Komisja konkursowa wyłoniła 
31 laureatów, z których 15 najlepszych 
walczyło o cenne nagrody główne: indeks na 
Amerykanistykę na Collegium Civitas oraz 
trzytygodniowy pobyt w Stanach Zjedno-
czonych w ramach międzynarodowego obo-
zu letniego dla młodzieży „�e Benjamin 
Franklin Transatlantic Fellows Initiative”.

Wśród laureatów konkursu zna-
leźli się dwaj uczniowie z Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku: Przemysław 
Dąbek oraz Paweł Usowski. Opiekę 
nad uczniami sprawowała pani Alek-
sandra Zając.

Nagrodą dla 31 laureatów był zorga-
nizowany pobyt w Warszawie. 25 marca 
odbył się trzeci etap konkursu, podczas 
którego 15 najlepszych uczestników 
miało do rozwiązania test z wiedzy ogól-
nej o Stanach Zjednoczonych. Po roz-
wiązaniu testu odbył się komisyjny egzamin 
ustny, w trakcie którego należało się wykazać 
oprócz wiedzy o USA, także znajomością 
języka angielskiego.

Dzień później wszyscy laureaci rozpoczęli 
poznawanie Warszawy i udział w atrakcjach
przygotowanych przez organizatorów. W tym 
dniu laureaci mięli okazję uczestniczyć 

w konferencji w Uniwersytecie Warszawskim 
na temat współczesnych problemów Stanów 
Zjednoczonych.

Najważniejszym punktem programu 
w tym dniu była wizyta w rezydencji am-
basadora Stanów Zjednoczonych Victora 
Ashe. Podczas wizyty odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród książko-
wych. Zwycięzcą konkursu został Krzysztof 

 

Jankowski z Wrocławia. Laureatem drugiej 
nagrody została Martyna Nełka z Tucholi. 
Zdobywcy dwóch pierwszych nagród wezmą 
udział w „Benjamin Franklin Fellows Initia-
tive” - międzynarodowym obozie letnim dla 
młodzieży. Organizatorzy postanowili wręczyć 
także dodatkową nagrodę za aktywność na 

forum na stronie interne-
towej konkursu. Nagroda 
książkowa powędrowała 
do Przemysława Dąbka, 
ucznia ZSL im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku.

Dzień kolejny rozpo-
czął się od odwiedzenia 
szkoły amerykańskiej, 
gdzie odbyła się dyskusja 
z uczniami tej szkoły na 
temat różnic pomiędzy 
polskim a amerykańskim 
systemem szkolnictwa.

Kolejnym interesują-
cym punktem programu 
była wizyta w Ambasadzie 
Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Laureaci mięli 
okazję wysłuchania wy-
kładów wyłącznie w ję-
zyku angielskim i po-
szerzenia swojej wiedzy 
z historii i kinematografii

amerykańskiej dzięki 
prezentacjom przygo-
towanym przez dy-

plomatów.
Atrakcją ostatniego dnia pobytu w War-

szawie było zwiedzanie i spacer po Łazienkach, 
a następnie przechadzka uliczkami warszaw-
skiej Starówki.

Zakończeniem pobytu w Warszawie był 
obiad w restauracji „U Szwejka”, gdzie nastą-
piło pożegnanie z pozostałymi uczestnikami 
konkursu, a następnie powrót do swych 
rodzinnych miejscowości.

Przemysław i Paweł w Łazienkach

Laureaci w rezydencji z Ambasadorem
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W dniach 11-12 marca br. w Zespole 
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku odbyły się po raz trzeci „Dni 
Otwartych Drzwi”. Był to czas, kiedy każdy 
gimnazjalista z Leżajska i okolic mógł przyjść 
i spotkać się z uczniami liceum, nauczyciela-
mi, przyjrzeć się z bliska szkole, uczestniczyć 
w ciekawych zajęciach.

Jest to szkoła z tradycjami, w której po-
nad 90% uczniów zdaje maturę i większość 
z nich dostaje się na renomowane uczelnie 
w kraju.

  Uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz 
rodzice i nauczyciele mogli we wtorek i środę 
w godzinach od 10.00 do 14.00 przyjść i zwie-
dzić szkołę. Liceum profesjonalnie podeszło 
do zorganizowania tych dni. Przy wejściu do 
budynku umieszczono punkt informacyjny, 
gdzie na przybywające grupy gimnazjalistów 
czekali uczniowie z liceum pod opieką mgr E.
Rup, mgr M. Miki, mgr I. Karakuły–Stadnik 
i mgr H. Śmiałek, aby oprowadzić ich po 
szkole.

Goście zwiedzili niemal wszystkie zakątki 
szkoły. W auli obejrzeli multimedialny pokaz 
prezentowany przez dyrektora Stanisława 
Bartnika, przybliżający historię, tradycje 
i ofertę edukacyjną placówki na rok szkol-
ny 2008/2009. W LO od kilku lat obok 
standardowych profili nauczania, takich jak 
biologiczno-chemiczny czy matematyczno-
informatyczny, funkcjonują całkiem nowe, 
również cieszące się dużym zainteresowaniem: 
humanistyczno-prawny,  matematyczno-ję-
zykowy, europejsko-językowy czy wojskowy, 
a w nadchodzącym roku planowane są też: 
matematyczno–fizyczny, matematyczno–ge-
ograficzny, matematyczno–ekonomiczny 
i humanistyczno-artystyczny. 

Zainteresowaniem cieszyła się prezentacja 
klas wojskowych, z których uczniowie pod 
opieką nauczyciela przedmiotów wojskowych, 
mgr Waldemara Tłuczka wystąpili w różnych 

formach umundurowania. W auli goście 
wysłuchali także występu szkolnego zespołu 
wokalno – instrumentalnego „Labirynt” pod 
opieką mgr Pawła Palucha.

Gimnazjalistów zaciekawiły również lek-
cje pokazowe przygotowane przez nauczycieli 
pracujących w liceum. W pracowni chemicz-
nej uczniowie klas II b LO i I b LO pod opieką 
mgr Bogusławy Zygmunt i mgr Dymitra 
Malca zaprezentowali serię doświadczeń che-
micznych o bardzo tajemniczych nazwach. 
Były to m. in. „Burza w probówce”, „Wulkan 
chemiczny”, „Węże faraona”, „Otrzymywa-
nie krwi”, „Otrzymywanie słońca”, „Bączki 
sodowe”, „Znicze olimpijskie”, „Zapałki 
chemiczne”. 

W pracowni biologicznej mgr Ryszard 
Zemła zaprezentował środki techniczne 
wykorzystywane na lekcjach biologii, wi-
deomikroskop, kamerę 
i film przyrodniczy, oraz 
opowiedział o progra-
mie i zakresie nauczania 
przedmiotu w klasach 
o różnych profilach. 

Powodzeniem cieszy-
ła się pracownia infor-
matyczna, w której mgr 
Bogusław Majcher przed-
stawił niektóre tajniki do-
tyczące programowania. 

Następnie, w pracow-
ni fizycznej odbyły się 
pokazy, podczas których 
uczniowie mogli obser-
wować działanie zegarka 
elektronicznego zasila-
nego z różnych źródeł 
prądu. Nauczyciel, mgr Andrzej Majewski 
demonstrował zjawiska indukcji elektroma-
gnetycznej, ogniwa fotowoltaicznego i baterii 
wykonanej z owoców i warzyw. Ciekawym
było doświadczenie z kineskopem monitora, 
dzięki któremu uczniowie dowiedzieli się jakie 

zjawisko fizyczne wykorzystywane 
jest do wyświetlania obrazu na 
ekranie.

W sali multimedialnej ucznio-
wie klas Technikum Ekonomiczne-
go pod kierunkiem mgr Danuty 
Drążek zapoznali gimnazjalistów 
z ofertą edukacyjną i umiejęt-
nościami,  które można nabyć 
w tego typu szkole. Były to m. in. 
prowadzenie ewidencji księgowej, 
znajomość przepisów prawnych, 
zakładanie i prowadzenie firmy, 
kampania reklamowa i prezentacja 
biznesplanu.

Dużym powodzeniem cieszyło 
się również zwiedzanie nowocześnie 

wyposażonego Centrum Multimedialnego 
z bogatym księgozbiorem, gdzie gimnazja-
listów zainteresował sposób wypożyczania 
książek, przy pomocy czytnika i komputera.

W Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku 
uczniowie mają możliwość uczyć się kilku 
języków obcych, angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, 
łacińskiego. Z wykorzystaniem wszystkich 
powyższych języków uczniowie: Maciej Szu-
ba, Agata Flak, Anna Fronc, Monika Urban, 
Muskus Barbara i Waliłko Izabela, pod kie-
runkiem mgr Ewy Kwitkowskiej, mgr Moniki 
Wlaź i mgr Moniki Dudzińskiej przygotowali 
krótkie przedstawienie teatralne, na zakoń-
czenie którego gimnazjaliści zgadywali jakimi 
językami mówili poszczególni aktorzy.

Dodatkowymi atrakcjami były występy 
drużyn cheerliderek i koszykarek pod opieką 

nauczycieli wychowania fizycznego mgr Marii 
Kurowskiej i mgr Piotra Musijowskiego oraz 
multimedialna wystawa przygotowana przez 
redakcję szkolnej gazetki „Chroberek”.

Dni otwarte szkoły organizowane są od 
trzech lat i okazuje się, że zainteresowanie 
jest coraz większe. Tylko podczas ostatnich 
dni naszą szkołę zwiedziło ponad 1000 gim-
nazjalistów z: Brzózy Królewskiej, Piskorowic, 
Wierzawic, Giedlarowej, Dąbrowicy, Kury-
łówki, Krzeszowa, Leżajska, a także z Rudnika 
i Grobli. Dla każdego opiekuna grupy gim-
nazjalnej, dyrekcja wydawała zaświadczenia. 
Wszyscy zainteresowani mogli  przyjść do 
liceum, dowiedzieć się czegoś więcej o tej 
szkole, porozmawiać z nauczycielami oraz 
uczniami, zobaczyć, jakie kluby i organizacje
działają w szkole, jakie odbywają się zajęcia 
pozalekcyjne, a przede wszystkim uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące  
przyszłej edukacji. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

J. Bryniarska, E. Rup
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W  dniach 29.02- 02.03.08r. odbył się 
obóz szkoleniowy w GOST w Trzciańcu, 
gdzie większość zajęć prowadzona była przez 
zawodowych żołnierzy z 21. Dywizjonu 
Artylerii Przeciwlotniczej 21. BSP. W obozie 
uczestniczyła młodzież strzelecka z Rzeszowa 
oraz kilku strzelców z Leżajska wraz z do-
wódcą st. sierż. ZS Waldemarem Tłuczkiem. 
Z racji tego, że grupą z Leżajska dojechaliśmy 
dopiero w nocy i nikt nie wiedział o naszym 
przyjeździe, postanowiliśmy zrobić napad na 
służbę wartowniczą. Było to dla nich nie lada 
zaskoczenie i  dopiero rano, kiedy nas zobaczyli 
w łóżkach zorientowali się, że to byli „strzelcy 
z Leżajska”. Zaraz po śniadaniu rozpoczęły się 
zajęcia, część strzelców poszła na  szkolenie z za-
kresu ochrony przeciwchemicznej, inni w tym 
czasie uczestniczyli w szkoleniu ogniowym. 
Po zaczerpnięciu wiedzy i wykorzystaniu jej 
w praktyce, był oczywiście czas na obiad. Potem 
chwila odpoczynku i grupa chętnych strzelców 
wyruszyła na szkolenie z zakresu zielonej takty-
ki prowadzonej przez żołnierzy. Pomimo tego, 
że pogoda nas nie oszczędzała, bo na samym 
początku rozpętała się burza i zaczął padać 
grad, to nikt nie narzekał tylko biegł do przodu 
i czekał na kolejne polecenia. Po zakończonych 

zajęciach i powrocie 
na kompanie trze-
ba było się zabrać 
za czyszczenie z bło-
ta przemoczonych 
mundurów, broni, 
i całego sprzętu. Po 
takim, dość męczą-
cym dniu, raczej nikt 
nie spodziewał się 
nocnego alarmu noc-
nego, zwłaszcza, że 
był takowy poprzed-
niej nocy. Ale jednak, 
stało się inaczej. Obu-
dził nas ryk syreny 
alarmowej. Musieli-
śmy szybko obudzić 
się z głębokiego snu, 
zabrać ze sobą wszystkie nasze rzeczy i uciekać. 
Kiedy w końcu nasza kadra „ugasiła” pożar, 
mogliśmy wrócić do swoich wozów i zapaść 
w dalszy sen. Lecz jak się rano okazało, rzeczy 
których nie zdążyliśmy zabrać ze sobą – „spło-
nęły”, aby je odzyskać musieliśmy płacić za nie 
pompkami u podoficera dyżurnego. W tym 
dniu mogliśmy też sprawdzić swoje umiejęt-

Podziękowanie
Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2035 

w Leżajsku składa serdeczne podzięko-
wania Strzelcom, którzy w dniach 21-
23.03.2008r. pełnili Wartę Honorową przy 
Grobie Pańskim w Kościele Farnym pw. 
Świętej Trójcy i Bazylice OO. Bernardy-
nów: sekc. ZS Ćwikła Zbigniew, sekc. ZS 
Turosz Iwona, st Strz. ZS Kulpa Paulina, st. 
Strz. ZS Barczak Dawid, st. Strz. ZS Jednac 
Mateusz, st. Strz. ZS Pustelny Paweł, st. 
Strz. ZS Kostka Paweł, st. Strz. ZS Iwan 
Paweł, strz. ZS Król Radosław, strz. ZS 
Kołodziej Karolina, strz. ZS Krupa Artur, 
strz. ZS Ferdyna Dawid, strz. ZS Żołądź
Magdalena, strz. ZS Mil Aneta, strz. ZS 
Kusz Edyta, strz. ZS Bernat Jacek, strz. ZS 
Szpyt Małgorzata, strz. ZS Rusiecka Mag-
dalena, strz. ZS Pietrzyk Krzysztof, strz. 
ZS Dominika Kocój, strz. ZS Chrupcała 
Katarzyna, strz. ZS Gołębiowska Dorota, 
strz. ZS Czapla Urszula, strz. ZS Zygmunt 
Marcin, strz. ZS Plichta Dominik, strz. ZS 
Ernest Proń, strz. ZS Usowski Łukasz, strz. 
ZS Moskal Damian, strz. ZS Rynasiewicz 
Monika, strz. ZS Pelic Wojciech, strz. ZS 
Albrycht Alicja, strz. ZS Zielonka Kata-
rzyna, strz. ZS Mikołajczyk Paulina, strz. 
ZS Chmura Tomasz, strz. ZS Pietrycha 
Krystian, strz. ZS Siudak Grzegorz, rekr. 
Rzepko Marta, rekr. Dąbek Dawid, rekr. 
Rydzak Tomasz, rekr. Zygmunt Paweł, 
rekr. Szura Krystian

Strzelcy z klas wojskowych Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku składają podziękowanie      
za przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w KPP w Leżajsku, które przeprowadził nadkom. 
Adam Kopacz i asp. sztab. Ryszard Kozioł

    
Jak się okazało nie czekaliśmy długo na następny wyjazd, bo już 21 marca w Wielki Piątek 

nawiązując do wydarzeń sprzed przeszło ponad 2 tys. lat wyjechaliśmy wraz ze Strzelcami z Kol-
buszowej w Bieszczady, by wraz z tysiącami innych ludzi odbyć Drogę Krzyżową na Tarnicę 
(najwyższy szczyt w Bieszczadach - 1346m.n.p.m ).  Nie można powiedzieć, że było lekko, 
bo warunki pogodowe były dość ciężkie. Chodź z rana zapowiadał się ładny dzień, tak jak to 
przystało na pierwszy dzień wiosny. Kiedy wyruszyliśmy w góry, pogada zaczęła się zmieniać 
i bardziej przypominała środek zimy niż wiosnę. Im wyżej szliśmy, tym było coraz więcej śniegu, 
coraz większy wiatr wiał i robiło się coraz zimniej, grupa zaczęła się rozdzielać. Kilka osób poszło 
szybciej w górę, reszta szła swoim tempem dołączając się do innej grupy, chodź byli i tacy, którzy 
nie dawali rady i zeszli na dół do autokaru. Po przejściu ponad połowy trasy i wyjściu z lasu widać 
było już tylko biały śnieg, białe niebo i białych ludzi, obsypanych przez śnieg. Po kilku godzinach 
marszu szczęśliwi dotarliśmy pod krzyż na Tarnicy. Na szczycie, jak i po drodze było tak dużo ludzi, 

że idąc wąską ścieżką (której i tak 
nie było widać przez padający 
śnieg )  chwilami trzeba było się 
zatrzymać i poczekać, aż zrobi się 
przejście.  Ale właśnie to wszystko 
oddawało atmosferę i nastrój tego 
dnia. Na samej Drodze Krzyżowej 
dzień Strzelca jednak się nie koń-
czył. Byli tacy, którzy po powrocie 
z całodniowej „wycieczki” poszli 
prosto do kościoła, by pełnić 
Wartę Honorową przy Grobie 
Pańskim. 

IT

 

ności w zawodach w strzelaniu dynamicznym 
z karabinka ASG, co było równie ciekawe jak 
inne zajęcia. Na koniec ostatni apel, wręczenie 
wyróżnień, podziękowań, pożegnanie się ze 
strzelcami i powrót do domu w oczekiwaniu 
na kolejny obóz. 

IT
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06.02.2008r. zakończono proces ewalu-
acji i została opublikowana lista zwycięzców 
konkursu dla szkół „50 Lat Razem w Różno-
rodności”. Konkurs ten odbył się w 50 rocz-
nicę Unii Europejskiej i był kierowany do 
wszystkich szkół  27 państw członkowskich 
UE. Zgłoszenia konkursowe były rezultatem 
pracy zespołowej uczniów w wieku 14 - 20 
lat i podlegały 2-etapowej ewaluacji – ocena 
na poziomie krajowym oraz europejskim. 
Uczestniczące w konkursie zespoły przesyłały 
zgłoszenia, składające się z 2 części – eseju oraz 
kompozycji wizualnej do dnia 31.12.2007r. 
W konkursie wzięło udział 452 zespoły, tj. 
ponad 7 000 uczniów-uczestników ze wszyst-
kich krajów UE.

Praca uczniów z Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku znalazła się na liście finałowej, 
dzięki czemu uzyskali oni tytuł europejskiego 
finalisty konkursu „50 Lat Razem w Różno-
rodności”. Koordynatorami zwycięskiej dru-
żyny były – mgr Joanna Baran i mgr Paulina 

Grzenkowicz.
-

ran – koordynator części 
konkursu, polegającej na 
utworzeniu kompozycji 
wizualnej. Kompozycja 
miała być przygotowa-
na w języku ojczystym 
uczniów, koncentrować 
się wokół tematu: „Europa 
w naszym codziennym życiu” i spełniać wy-
magania, określone w regulaminie konkursu. 
(Uczniowie przygotowali prezentację).

Uczniowie, którzy pracowali nad prezen-
tacją: Magdalena Mroczkowska  (klasa 1G), 
Monika Wawrzaszek  (klasa 1G), Karolina 
Drwal  (klasa 1J), Mariusz Łokaj  (klasa 1I)                

-
tor części konkursu, polegającej na napisaniu 
eseju. Esej miał być napisany w jednym z 6 ję-
zyków, określonych w regulaminie (uczniowie 
napisali w języku angielskim) i odpowiadać 

W dniu 19 marca 2008 r. w Zespole Szkół 
nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie odbyła się 
uroczysta gala rozdania nagród laureatom 
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Za-
kresu Rachunkowości.

Laureatką I miejsca została uczennica 
Technikum nr 2 Zespołu Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku Kasia 
Grabarz.

Jest to już kolejny taki sukces naszej 
szkoły, gdyż w roku ubiegłym również miejsce 
I zajęła obecna już absolwentka Ania Kowal. 
W poprzednich latach zajmowaliśmy także 
II i III miejsca.

Konkurs na etapie I - edukacyjnym 
i etapie II - kwalifikacyjnym przeprowadzony 
został w szkołach zgłoszonych do konkursu 
przez nauczycieli – konsultantów. Do finału, 
który odbył się w dniu 16 lutego 2008 r. 
w Rzeszowie mógł zakwalifikować się tylko 
1 uczeń z danej szkoły o najwyższej ilości 
punktów, przy minimum 80% skuteczności 
na etapie kwalifikacyjnym,

W konkursie wzięło udział 6 508 uczniów 
z 237 szkół całej Polski. Byli to m. in. ucznio-
wie z Gdyni, Białegostoku, Poznania, Ostro-
wa Wielkopolskiego czy Żagania. Do etapu 
III zakwalifikowało się 68 osób. Na etapie tym 
młodzież opracowywała i realizowała projekt 

prac ekonomiczno-biurowych w czasie 180 
minut.

Kasia pierwsza zakończyła pracę nad 
projektem w sytuacji, gdy większość uczniów 
nie zmieściła się w czasie. Zwyciężyła, uzy-
skując tytuł laureata I miejsca oraz atrakcyjne 
nagrody.

Są nimi laptop, odtwarzacz MP3, pro-
gram finansowo-księgowy firmy Wapro oraz 
wycieczka do Brukseli.

   


na pytanie: Jakie są największe wyzwania, 
z którymi zmierzy się UE w ciągu następnych 
50 lat i jak UE może poradzić sobie z tymi
wyzwaniami?

Uczniowie, którzy pracowali nad esejem: 
Katarzyna Łysy  (klasa 1G), Paulina Oberda
(klasa 1G), Katarzyna Larwa (klasa 1G), Ga-
briela Boroń  (klasa 2H), Iga Nawój   (klasa 
2H).

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY
DALSZYCH SUKCESÓW

Finaliści konkursu wraz z koordynatorami

     
 

Na uroczystym rozdaniu nagród gościli 
m. in. Podkarpacki Kurator Oświaty Jerzy 
Cypryś, Prezes Stowarzyszenia Księgowych 
Oddziału Podkarpackiego Krzysztof Cieśla 
oraz Dyrektor Krystyna Szalacha, pracownicy 
naukowi Politechniki Rzeszowskiej prodzie-
kan dr Grzegorz Lew i dr Alfred Szydełko.

O randze konkursu świadczy również 
fakt, iż honorowym patronatem objęli go 
Prezydent Rzeszowa, Podkarpacki Kurator 
Oświaty i Minister Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o konkursie można 
znaleźć na stronie www.zespolszkolnr2.
rzeszow.pl

                  Danuta Drążek

Laureaci konkursu

Kasia
Grabarz
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Co to za urządzenie i jak działa? 
Czy powinieneś mieć czujkę? 
Czy wiesz, że może uratować Twoje 
życie? 
Czy wiesz jak ją zamontować, używać 
i eksploatować? 

Co to za urządzenie i jak działa? 
Autonomiczna czujka dymu to małe, 

niepozorne urządzenie, którego rola jest 
niestety niedoceniana w naszym życiu co-
dziennym. Jej zadaniem jest wykrycie nawet 
małej ilości dymu, który w różnych ilościach 
powstaje podczas pożaru. Sama czujka nie 
ugasi pożaru, ale wydaje specyficzny głośny 
i przenikliwy dźwięk. Dźwięk ten sygnalizuje, 
że w pomieszczeniu dzieje się coś złego i mu-
sisz szybko zareagować. 

Nawet gdy śpisz, przenikliwy dźwięk czuj-
ki jest w stanie Cię obudzić. Da Ci to szansę 
na opuszczenie płonącego mieszkania. 

Czy powinieneś mieć czujkę? 
Czujka dymu w domu nie jest wymagana 

żadnymi przepisami. Mimo to warto ją mieć 
w swoim mieszkaniu. Utrzymana w czystości
i sprawności technicznej w istotny sposób 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
Twojego i Twoich bliskich. Statystyki i nasze 
codzienne działania pokazują, że wiele osób 
ginie w czasie pożarów od dymu, a nie od 
ognia i ciepła. Powstały w czasie pożaru dym 
nawet w niewielkiej ilości może być zabójczy. 
Starajmy się unikać niepotrzebnych ofiar 
i nieszczęść. 

W jakim miejscu umieścić czujkę, by 
spełniała ona swoje zadanie? 

Umiejscowienie czujki w domu powinno 
być takie, by pojawiający się dym zainicjował 
jej działanie możliwie szybko. Czujka powinna 
być zamontowana pod sufitem - właściwości 
fizyczne dymu sprawiają, że gromadzi się on 
w strefie podsufitowej. Nie powinno mon-
tować się czujki w pobliżu kuchni dlatego, 
że może się ona uruchamiać, gdy będziemy 
coś gotowali. 

Czy wiesz jak ją zamontować, używać 
i eksploatować? 

Montaż i eksploatacja czujki dymu są 
rzeczami prostymi i nie wymagającymi dużej 
ilości czasu i nakładów finansowych. Koszt 
urządzenia, które może uratować twoje ży-
cie sięga kilkudziesięciu złotych, a montaż 

wymaga tylko podstawowego 
sprzętu. 

Eksploatacja czujki ogranicza się 
tylko do kilku prostych czynności: 

sprawdzanie raz na miesiąc, czy czujka 
jest sprawna - naciśnięcie przycisku do 
momentu pojawienia się dźwięku, 
wyczyszczenie o ile to możliwe wnę-
trza czujki z kurzu (może on opóźniać 
działanie czujki lub powodować jej 
wadliwe działanie), 
wymiana baterii - czujka sama sygna-
lizuje, kiedy należy to zrobić wydając 
odpowiednie sygnały. 

   

Co to jest gaśnica ? 
Kiedy używać gaśnicy?
Jaki typ gaśnicy zastosować?
Kontrola sprawności

Co to jest gaśnica i do czego ją uży-
wać?

Gaśnica to jedno z najprostszych urządzeń 
gaśniczych, które obsłużyć może praktycznie 
każdy. Gaśnica ma kolor czerwony, co wy-
różniają od otoczenia i pozwala na szybkie 
jej zlokalizowanie i użycie.

Kiedy używać gaśnicy?
Gaśnica ze względu na małą ilość środka 

gaśniczego, który jest w niej umieszczony, 
może być użyta tylko w początkowym 
stadium rozwoju pożaru, czyli tuż po jego 
rozpoczęciu. Tylko wtedy masz szansę ugasić 
ogień. Można zatem gaśnicę uznać za rodzaj 
„pierwszej pomocy”. Używając przenośni, 
można powiedzieć, że „nie przeprowadzimy 
nią operacji, ale opatrzymy małe zadrapa-
nie”.

Jaki typ gaśnicy zastosować?
W dziedzinie gaśnic tak, jak w życiu nie 

ma „złotego środka”. Nie ma uniwersalnej ga-
śnicy do wszystkich typów pożarów. Wprowa-
dzono podział na grupy pożarów w zależności 
od spalanego materiału i tak:

- materiały grupy A - materiały stałe, 
zwykle pochodzenia organicznego, których 
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem 
żarzących się węgli tj. np.: wyposażenie po-
mieszczeń itp.

- materiały grupy B - ciecze i materiały
topiące się tj. np.: benzyna, ropa, alkohole 
itp. 

- materiały grupy C - gazy palne - tj. np.: 
propan-butan, metan, gaz ziemny itp. 

- materiały grupy D - metali - tj. alumi-
nium, magnez itp. 

- materiały grupy F - tłuszcze i oleje 
w urządzeniach kuchennych. 

Informacje do jakiego typu pożarów 
przeznaczona jest nasza gaśnica znajdziemy 
na naklejce znajdującej się na niej. 

Kontrola sprawności 
Gaśnice powinny być poddawane bada-

niom sprawności, co najmniej raz w roku lub 
według wskazań producenta. Nie oznacza 
to, że można użyć gaśnicy tylko „na chwil-
kę” i sprawdzić czy działa. Po takiej próbie 
trzeba kupić już nową gaśnicę lub poddać 
ją naprawie i konserwacji. Badaniem gaśnic 
zajmują się odpowiednie zakłady testujące 
Twoją gaśnice, w zależności od jej typu i czasu 
użytkowania. 

Oprac: Józef Golec
Komendant KP PSP w Leżajsku
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W Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku w dniu 18 marca br. 
odbyła się VI edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Ekonomicznego „Młody Ekonomista - 2008”. 
Hasło przewodnie tej edycji brzmiało: „Zakła-
dam i prowadzę firmę”.

Historia konkursu to ostatnie sześć lat pracy 
organizatorów nad wypracowaniem formuły 
i budowaniem merytorycznego poziomu. 
Początkowo konkurs miał zasięg powiatowy, 
a od dwóch lat jest wpisany w kalendarz im-
prez wojewódzkich i objęty patronatem przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Patronat 
naukowy sprawują: Wydział Ekonomii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji w Przemy-
ślu. W tegorocznej edycji uczestniczyło 
355 uczniów z 12 szkół ekonomicz-
nych Województwa Podkarpackiego. 
W każdej szkole w ramach pierwszego 
etapu (szkolnego) wyłanianych było 
trzech najlepszych zawodników. Aby 
przygotować uczniów do rozgrywki 
finałowej zorganizowano seminarium 
szkoleniowe. Finaliści mieli okazję 
wysłuchać prowadzonych przez przed-
stawicieli uczelni wykładów naukowych 
na temat: „Pozyskiwanie funduszy 
unijnych przez małe i średnie firmy 
oraz przygotowywanie wniosków”- dr 
inż. Bogusława Grzebyk pracownik 
naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz „Formy prowadzenia ewidencji 
księgowej przez mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa” – dr Bożena Sowa 
Prodziekan Wydziału Zarządzania i Marke-
tingu z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 
w Przemyślu. Część warsztatową poprowadzili 
inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Leżajsku oraz komisarze skarbowi z Urzę-
du Skarbowego w Leżajsku. Profesjonalizm 
i doskonałe przygotowanie pracowników tych 
instytucji, bardzo dobre materiały szkoleniowe 
i prezentacje multimedialne sprzyjały opanowa-
niu trudnych tematów z zakresu prowadzenia 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Etap finałowy opracowany był według 
procedur i standardów wymagań stosowanych 
w egzaminach zewnętrznych dla zawodu tech-
nik ekonomista. Uczniowie mieli do rozwiąza-
nia test i zadanie z zakresu problematyki kon-
kursu. Po konkursowych zmaganiach do pracy 
przystąpiła komisja, w skład której wchodzili 
opiekunowie uczniów z zaproszonych szkół – to 
zapewniało obiektywizm oceniania i sprawność 
pracy jako, że są to fachowcy z zakresu nauk 
ekonomicznych.

W tym czasie młodzież miała okazję zwie-
dzić ekspozycje w Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

O historii miasta, zabytkach i osobliwościach 
przyrodniczych regionu leżajskiego opowiadał 
naszym młodym gościom Leszek Sarzyński 
– prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej. Okazało się, że młodzież oprócz 
zainteresowań ekonomicznych również intere-
suje się historią swoich miejscowości. Był czas 
na wymianę wiedzy i poszukiwanie związków 
historycznych między miastami. Wszyscy byli 
zauroczeni pięknem kompleksu muzealnego, 
a także Rynku i estetyką miasta. Tak się zło-
żyło, że wszyscy uczniowie po raz pierwszy 
byli w Leżajsku, ale stwierdzili, że warto tu 
przyjechać na dłużej.

O godzinie 14:00 wszystko było już wia-
domo: I miejsce i tytuł Młodego Ekonomisty 
-2008 wywalczyła Katarzyna Grabarz uczennica 
klasy IV Technikum w ZSL im. B. Chrobrego 
w Leżajsku. II miejsce - Katarzyna Wianecka 
z Tarnobrzega , III miejsce - Anna Baran 
ze Strzyżowa, IV miejsce - Małgorzata Jara  
z Brzozowa, V miejsce - Aneta Macek  z Jasła. 
Ponadto przyznano 6 wyróżnień. Nagrody 
były adekwatne do poziomu wiedzy i wysiłku 
laureatów: za pierwsze miejsce - przenośny 
komputer (laptop), za pozostałe: cyfrowe apa-
raty fotograficzne, odtwarzacze MP4 i MP3, 
kalkulatory oraz albumy, książki, materiały 
promocyjne i gadżety reklamowe sponsorów . 
Pan Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku 
ufundował specjalną nagrodę dla finalistki, 
która wykazała się najlepszą wiedzą z zakresu 
problematyki podatkowej była to Anna Baran 
ze Strzyżowa.

Na szczególną uwagę zasługuje sukces Kasi 
Grabarz – nie jest on jednak przypadkowy, 
a tylko potwierdza jej ogromną wiedzę – otóż 
Kasia jest także tegoroczną mistrzynią Pol-

ski w Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu 
Rachunkowości organizowanym pod patro-
natem Stowarzyszenia Księgowych Polskich. 
W ubiegłym roku takim samym osiągnięciem 
popisała się Ania Kowal – obydwie uczennice 
przygotowywała do konkursu Pani Danuta 
Drążek. Niech te sukcesy będą potwierdzeniem 
dobrego poziomu kształcenia w naszej szkole co 
także przejawia się w bardzo wysokim procencie 
uczniów kończących Technikum Ekonomiczne 
z tytułem zawodowym technika.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki 
patronatowi i finansowemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku. Głównymi sponso-
rami oprócz Starostwa są: Bank PKO BP S.A., 
Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk oraz Firma 
Arcus Soft.

 Stały wzrost zainteresowania konkursem 
w województwie stawia coraz więcej zadań 
przed organizatorami. Zespół organizacyjny 

w składzie: mgr Leszek Sarzyński, mgr Maria 
Bazan, mgr Małgorzata Borkowska, mgr inż. 
Beata Kościółek, mgr inż. Andrzej Makówka, 
mgr Grzegorz Leja zajmuje się przygotowa-
niem merytorycznym i formalnym konkursu, 
prowadzi działalność informacyjną, pozyskuje 
partnerów do współpracy i sponsorów. 

Działania szkoły od dawna ukierunkowane 
są na kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
wśród młodzieży – szczególnie w zawodach 
ekonomicznych, gdzie umiejętności zawodowe 
doskonalone są przy zastosowaniu programów 
komputerowych do obsługi firm oraz nowo-
czesnych metod nauczania przez realizację 
projektów i indywidualne wsparcie zdolności 
i predyspozycji uczniów. Kształcenie w kie-
runkach ekonomicznych jest nadal atrakcyjne 
w sytuacji rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, zawsze będzie zapotrzebowanie 
na fachowców z zakresu rachunkowości, finan-
sów czy ekonomiki. Zapraszamy absolwentów 
gimnazjów do podjęcia nauki w naszym 
Technikum. 

Maria Bazan, Leszek Sarzyński

  
  

Laureaci konkursu z organizatorami i sponsorami nagród
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Ledwo nastała wiosna, a już harcerze 
z Hufca ZHP Leżajsk wyjechali na swoje 
harce. Tym razem w dniach 11 – 13 kwietnia 
„biwakowali” w Zmysłówce.

Były to trzy dni niezapomnianej, harcer-
skiej przygody, podczas których kadra biwaku: 
pwd Damian Wyszyński, dh Damian Dec, 
dh Edyta Dolecka, dh Marek Żaba oraz pwd 
Sławomir Ordyczyń-
ski, nieustannie dbała, 
by nikt się nie nudził. 
Już pierwszego dnia 
powstały zabawne 
scenariusze, które po 
przygotowaniu praco-
chłonnych rekwizytów 
i strojów z gazet, zosta-
ły zaprezentowane na 
wieczornym świeczko-
wisku. W programie 
biwaku nie zabrakło 
również konkuren-
cji sprawnościowych 
w lesie, gier i zabaw, 
choćby z kolorową chustą. Młodzi harce-
rze (a na biwaku gościliśmy min. harcerzy 
z nowych drużyn: Próbnej DH z Wierzawic, 
Próbnej Gromady Zuchowej oraz Próbnej 
DH z Giedlarowej) uczyli się także musztry, 

obrzędowości, harcerskich piosenek i pląsów. 
Zresztą długo, by tu można opowiadać, kto 
był ten wie. Możemy tylko zdradzić, ze młodzi 
harcerze byli bardzo zdyscyplinowani, a udzie-
lona przez komendanta jedyna nagana dostała 
się niestety instruktorowi i to za zakłócanie 
ciszy nocnej …chrapaniem. 

W imieniu wszystkich harcerzy pragniemy 

gorąco podziękować pani Grażynie Fleszar, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 
za serdeczne przyjęcie uczestników biwaku 
pod dach swojej szkoły.

 tekst i fot. E. Dolecka

  

Po kilku chudych latach miłośnicy poezji ponownie skupieni przy MCK w Leżajsku 
wznowili swoją działalność pod nazwą „Na marginesie”. Grupa poetycka w składzie 
Stanisław Kornasiewicz, Kazimierz Stępień, Franciszka Szymańczyk, Lucyna Bielecka, 
Anna Wróbel, Paulina Kuszaj, Anna Baj, Małgorzata Socha, Alina Hasiak, Aleksandra 
Janicka i Marian Miłobóg w każdy ostatni czwartek miesiąca spotykają się w Bibliotece 
Miejskiej w Leżajsku, gdzie prezentują swoje wiersze. Poeci wymieniają uwagi dotyczące 
swojej działalności. Spotkanie ma charakter otwarty i chętnie widziani są tam  ludzie 
wrażliwi na słowo.

Każdy z poetów ma już na swoim dorobku pokaźny pakiet wierszy, dlatego nosimy 
się z zamiarem wydania tomiku wierszy promujących Leżajsk i Ziemię Leżajska, w czym
mam nadzieję, pomogą: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, Burmistrz Leżajska, 
Starostwo Powiatowe oraz zakłady pracy działające na naszym terenie.

Z ramienia MCK w Leżajsku grupą opie-
kuje się Pani mgr Agnieszka Margas, która całą 
swoją młodzieńczą energie i zapał wkłada w to 
przedsięwzięcie.

Jesteśmy przekonani, że nasze grono 
powiększy się o nowych wielbicieli poezji, 
którzy sami tworzą lub chcą uczestniczyć 
w tych spotkaniach w każdy ostatni czwartek 
miesiąca o godz. 16-ej.

Nadmieniam, że Redakcja Kuriera Powia-
towego w swoim biuletynie utworzyła kącik 
poetycki, w którym publikuje nasze wiersze.

Stanisław Kornasiewicz

 Stanisław Kornasiewicz

 K u l t u r a

Co kultura, to kultura

literaci łamią pióra
a poeta w twórczej wenie
pisze wiersze, 
bo natchnienie
dziś go właśnie opętało
nowe dzieło już powstało.

Malarz z pędzlem przy sztaludze
kładzie farby w twórczym trudzie
czas zatrzymał na obrazie
pejzaż w zimy krajobrazie
zakuł lodem bystrą rzeczkę
to na wieki, nie chwileczkę.

Czas roztopić zimy lody
i przepędzić od nas chłody,
więc poeto w twórczej wenie
rozkuj z lodu rzek strumienie
obsiej łąki barwnym kwieciem
musi ładnie być na świecie,
Ty malarzu maluj wiosnę
życie może być radosne.

Stanisław Kornasiewicz

    W i o s n a

Halnym Tatry przeskoczyła i sukni falbaną

zmiotła z pola resztki śniegi i rzekę zaspaną

obudziła pocałunkiem, promieniem słoneczka

i ruszyła lodu hukiem do morza dzieweczka

to Marzanna – zimy symbol odchodzi zmęczona

za to wiosna niesie zieleń na wiatru ramionach

echem dzwonią ptaków trele, po łące, po lesie

zakochanym wielką miłość w prezencie już niesie.

kwiecień 2003
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14 marca 2008 roku w Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku zakoń-
czono VIII edycję Powiatowego Profi-
laktycznego Konkursu Plakatowego pod 
hasłem „S.O.S. STRES!”.

W zakończeniu konkursu uczestni-
czyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z powiatu leżajskiego oraz zaproszeni 
goście: Starosta Leżajski Robert Żołynia, 
Zastępca Dyrektora Generalnego Elek-
trociepłowni Nowa Sarzyna Aleksander 
Zarębski.

Przedmiotem VIII Powiatowego 
Profilaktycznego Konkursu Plakatowego 
„S.O.S. STRES!” była profilaktyka stresu 
i radzenia sobie ze stresem w różnych 
sytuacjach życiowych.

Celem konkursu było: dostarczenie 
podstawowych wiadomości o stresie: co to są 
sytuacje stresujące, na czym polega stres, jakie 
są oznaki stresu, jak zachowujemy się w stre-
sie, czy stres jest potrzebny;  podejmowanie 
ćwiczeń (np. na lekcjach wychowawczych), 
które mają uczyć pokonywania napięć emo-
cjonalnych, stawiania sobie realnych celów, 

radzenia sobie ze stresem na poziomie wieku 
w sposób społecznie akceptowany; propago-
wanie wśród dzieci i młodzieży właściwego 
gospodarowania czasem, zachowania równo-
wagi między pracą i nauką a odpoczynkiem
i relaksem oraz pozytywnego myślenia; pomoc 
w rozwiązywaniu lub unikaniu trudnych 

sytuacji; zapobieganie sięgania po 
używki jako reakcji na niepanowanie 
nad własnym życiem.

Konkurs został zorganizowany 
przez Poradnię Psychologiczno – Pe-
dagogiczną w Leżajsku (pani Dorota 
Kostek) i Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku (pani Joanna Kędzierska).

Sponsorami VIII Powiatowego 
Profilaktycznego Konkursu Plakato-
wego „S.O.S. STRES!” byli: Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku, które dofinan-
sowało projekt pani Doroty Kostek 
na realizację VIII edycji Powiatowego 
Profilaktycznego Konkursu Plakato-
wego oraz Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna, która od zawsze wspiera fi-
nansowo wszystkie inicjatywy poradni 
skierowane do dzieci i młodzieży, ich 

rodziców i nauczycieli. 

Na konkurs wpłynęło 211 prac, w tym:
144 ze szkół podstawowych i 67 z gimnazjów. 
Jury konkursowe dokonało oceny nadesła-
nych prac. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 
59 uczniów.



Wręczenie nagród

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - prodziekan 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim 
oraz znanymi uniwersytetami francuskimi, 
honorowy obywatel Sokołowa Małopolskiego, 
autor książek, wyznawca teorii: „Na naukę nigdy 
nie jest za... wcześnie!” – a przede wszystkim 
pogodny pasjonat i entuzjasta języka polskiego, 
niedościgniony w sztuce skupiania uwagi, nie za-
wsze chętnej do nauki, młodzieży – prof. dr hab. 
Kazimierz Ożóg – gość spotkania z uczniami 
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie.

Dzień 6 marca 2008 roku z pewnością za-
padnie nam wszystkim głęboko w pamięci, gdyż 
ogrom przekazanych nam tego dnia informacji 

i spostrzeżeń uczulił nas na problemy językowe, 
z jakimi boryka się współczesny człowiek. Mimo 
napiętego harmonogramu zajęć prof. Kazimierz 
Ożóg znalazł dla nas czas, aby podzielić się z nami 
swą wiedzą i obserwacjami na temat tendencji 
panujących we współczesnej polszczyźnie.

Konsumpcjonizm jest głównym zagroże-
niem języka polskiego, który według naszego 
gościa jest tak samo ważny, jak powietrze. O ile 
tlen potrzebny jest do funkcjonowania jednostki 
w ogóle, o tyle język jest podstawowym wa-
runkiem istnienia człowieka w społeczeństwie. 
Mowa łączy ze sobą te dwa składniki – powietrze 
i język – to ona stanowi podporę naszego życia.

Profesor Ożóg rozwinął wswoim wykładzie 3 
powody, dla których warto dbać o polszczyznę.

Pierwszy z nich to aspekt osobisty – jako, że 
język jest naszym manifestem osobowym i legity-
macją. Świadczy o nas tak, jak nasze zachowanie 
czy styl życia.

Drugi - to aspekt grupowy – komunikacja 
– czyli „działanie językiem”, które jest konieczne 
do porozumienia się z drugim człowiekiem. 
Profesor Ożóg podkreśla, iż język jest „najbar-
dziej precyzyjnym narzędziem komunikacji 
w grupie”.

„Epoka politeracka”, w której przyszło nam 
żyć, wpływa na zanik chęci czytania, wprowadza 
kulturę obrazu, zmienia znaczenie wyrazów 
i jest skażona napływem zapożyczeń (a przede 
wszystkim anglicyzmów). Wpływa to nie tylko 
na problemy komunikacji międzyludzkiej, lecz 
również na lekceważenie dziedzictwa narodowe-
go, jakim z pewnością jest język.

Profesor Kazimierz Ożóg wśród najwięk-
szych zagrożeń współczesnej polszczyzny 
wymienia: konsumpcjonizm, medialność, 
postmodernizm oraz amerykanizację.

Na zakończenie spotkania zaprezentował 
nam autorski wiersz napisany językiem młodzie-
żowym. Oprócz ogólnego rozbawienia w wielu 
z nas obudził ten utwór różne refleksje... Czy 
lepiej podsumować to spotkanie jako niezwykle 
ubogacające i uczulające nas na piękno naszego 
języka czy jako... „super-mega event dla kiełków 
fasoli, które wreszcie zaczaiły bazę o co z tym 
językiem tak naprawdę kaman?”.

Monika Daniela Krupa III LO „C”
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Do 30 maja 2008 r. Fundusz Lokalny 
przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju 
przyjmuje wnioski o dotacje w ramach 
szóstej edycji programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
prowadzonego we współpracy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji programu wspiera-
ne będą projekty, które inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 tys. 
zł.

W ramach konkursu przewidywane jest 
przyznanie dotacji na projekty, które:

zakładają współdziałanie mieszkańców, 
dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 
o charakterze dobra wspólnego, wynikają 
z konkretnych potrzeb danej społeczności, 
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowa-
ne działania, mierzalne rezultaty i rozsądne 
koszty realizacji, przewidują takie działania, 

które będą kierowane do określonej grupy 
odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej 
społeczności, będą realizowane wspólnymi si-
łami mieszkańców i instytucji życia lokalnego 
– samorządów, przedsiębiorców i organizacji
społecznych, będą umiejętnie i w sposób 
przemyślany angażowały zasoby lokalne - na-
turalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Program adresowany jest do działających 
na obszarze czterech powiatów: leżajskiego, 
łańcuckiego, niżańskiego i przeworskiego:

organizacji pozarządowych posiadają-
cych osobowość prawną, 
grup nieformalnych, w imieniu których 
wniosek złoży organizacja pozarządowa, 
lokalna instytucja publiczna posiadająca 
osobowość prawną lub dysponująca sto-
sownym pełnomocnictwem od organu, 
któremu podlegają, do reprezentowania 
go w zakresie umożliwiającym przepro-
wadzenie planowanych działań (szkoła, 
dom kultury, biblioteka, klub sportowy, 
etc.).

Fundusz Pożyczkowy przy Leżajskim 
Stowarzyszeniu Rozwoju zaprasza przedsię-
biorców do korzystania z preferencyjnych 
pożyczek na działalność inwestycyjną 
firmy. 

Maksymalna wartość pożyczki do 
uzyskania to 50 000,00 zł, oprocento-
wanie nominalne 7% w skali roku, pro-
wizja 1%. Pożyczka może być udzielona 
maksymalnie na 3 lata, w tym 3 miesiące 
karencji. 

Procedura rozpatrywania wniosków 
do 10 dni.

Regulamin wraz z dokumentami 
aplikacyjnymi można uzyskać w siedzibie
Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. 
Targowa 9, 37-300 Leżajsk, lub ze strony 
internetowej www.lsr.pl.

Do d a t k owe  i n f o r m a c j e  m o ż -
na uzyskać pod numerem telefonu 
017 242 79 08. 

Osoby do kontaktu:
Marek Jagusiak, Krzysztof Leśniak. 

Zapraszamy

  

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście 
w siedzibie Funduszu Lokalnego Powiatu 
Leżajskiego lub przesłać pocztą na adres: 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

Regulamin programu oraz wzór wniosku 
o dotację dostępne są na stronie: 

www.lsr.pl/dl.
Informacje na temat programu otrzy-

mać można również w siedzibie Leżajskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem 
telefonu 017 242 79 08.

W najbliższym czasie zaplanowano rów-
nież spotkania informacyjne (czas trwania 
spotkania ok. 1,5 godz.) dla zainteresowanych 
udziałem w programie. Poniżej szczegóły.

SPOTKANIA INFORMACYJNE
Siedziba Leżajskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju, ul. Targowa 9 /obok Urzędu Skar-
bowego/ w następujących terminach:

- 28 kwietnia 2008 r. (poniedziałek) godz. 
15.30. Prosimy o potwierdzenie przybycia 
najpóźniej do godz. 12.00 tego samego dnia, 
tel. 17 242 79 08,

- 30 kwietnia 2008 r. (środa) godz. 15.30. 
Prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej 
do godz. 12.00 tego samego dnia, tel. 17 242
79 08,

- 6 maja 2008 r. (wtorek) godz. 9.00. 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 
6 maja 2008 r., najpóźniej do godz. 15.00, 
tel. 17 242 79 08.
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Piątek, godzina 8.45 wyruszamy do 
Gdańska. W 16-osobowej grupie repre-
zentującej Podkarpacie jest 8 młodziutkich 
tenisistów stołowych i tyle samo opiekunów, 
głównie rodziców. Wśród nich jest Domini-
ka Kułacz z mamą, Patryk Baraniak i niżej 
podpisany.

Do miejsca rozgrywania Mistrzostw Pol-
ski żaków docieramy około godziny 20.00.

Załatwiamy niezbędne formalności i wy-
ruszamy na nocleg do schroniska młodzieżo-
wego.

P o k o j e 
4 - o s o b o w e . 
Pani Kułacz do 
swojego poko-
ju przygarnia 
oprócz Domi-
niki jeszcze po-
zostałe 3 dziew-
czynki z naszego 
województwa 
(śpi z córką na 
jednym łóżku). 
Sobota wita nas 
ładną pogodą. 
Śniadanie i wy-
jazd do Cen-
trum Szkolenia 
PZTS. W wy-
niki losowania każdy uczestnik turnieju 
znalazł się w grupie 6-osobowej. Każdego 
czeka w sobotę 5 trudnych meczów. Na 
rozgrzewce widać, że uczestnicy mimo mło-
dego wieku prezentują  duże umiejętności. 
Nikt nie zamierza przegrywać, bo w swoich
województwach głównie wygrywali. Już 
pierwsze mecze kończą się w wielu przy-
padkach płaczem. Opiekunowie mają około 
1,5 godziny na uspokojenie podopiecznych 
i przygotowanie do kolejnych gier. Zawody 
przebiegają sprawnie według przygotowanego 
harmonogramu na 10 stołach. Każdy wie 
o której godzinie i na którym stole będzie 
grał swój mecz. Z zawodników Arki pierwszy 
mecz rozgrywa Dominika z Julią Ślązak (woj. 
łódzkie). Przegrywa 2 zacięte sety do 9, ale 
pokazuje charakter i wygrywa 3 następne 
i jest pierwsze zwycięstwo. Patryk odwrotnie 
wygrywa pierwszego seta, ale później domi-
nuje już jego rywal z woj. opolskiego i zaczyna 
od porażki.

Dominika w całym turnieju zastosowała 
rodzaj wahadła: zwycięstwo – porażka. Bo 
w drugim meczu przegrała z rywalką z Lublina 
0:3, w następnym zwyciężyła reprezentantkę 
pomorskiego 3:2, w kolejnym 0:3 z zawod-
niczką z kujawsko-pomorskiego i na koniec 
3:0 z koleżanką z zachodniopomorskiego. To
daje jej 3 miejsce w grupie, kwalifikuje do nie-

dzielnych gier pucharowych o miejsca 17-32. 
Patryk mimo, że starszy o rok od Dominiki 
nie ma obycia turniejowego i wygrywa tylko 
jeden sobotni mecz i zajmuje w grupie 5 
miejsce. A zatem w niedzielę walczy o miejsca 
33-48.

        Sobotnie gry kończą się około godzi-
ny 19.00. Mimo mżawki postanawiamy udać 
się nad Bałtyk. Dla większości jest to pierwsze 
spotkanie z morzem. W czasie krótkiego 
pobytu na gdańskim molo, niektórzy rzucają 

za plecy do wody monetę, by tu jeszcze kiedyś 
wrócić. Przy zapadającym zmroku wracamy 
do schroniska. 

W niedzielę Dominika wygrywa pierwszy 
mecz 3:2 z inną reprezentantką łódzkiego, 
a kolejny po zaciętej i pechowej walce przegry-
wa 0:3 z koleżanką z małopolskiego. Zatem 
kończy turniej na miejscu 21-24. Patryk prze-
grał 2:3 z rywalem z kujawsko-pomorskiego,
co klasyfikuje go w przedziale 40-48. 

         Jeszcze wyjście do kościoła i o 13.30
wyjazd. Szczęśliwie docieramy do domów 
przed północą.

             Dzięki wsparciu Urzędu Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna oraz POZTS 
w Rzeszowie mogliśmy przeżyć niezapo-
mnianą przygodę sportową i turystyczną. 
Dominika i Patryk zawarli nowe znajomości 
z rówieśnikami. A Dominika zdobyła szereg 
cennych doświadczeń, które za rok powinny 
zaowocować znacznym awansem (z rywalek, 
które ją wyprzedziły tylko 4 będzie mogło 
startować w takim turnieju za rok). Już teraz 
wielu opiekunów jej rywalek z uznaniem 
wypowiadało się o jej umiejętnościach spor-
towych i niezwykłej ambicji. Obydwoje są 
przy tym wyróżniającymi się uczniami Szkoły 
Podstawowej w Wólce Łętowskiej.

Jan Sum

To już kolejny rok startów i sukcesów reprezentanta HORTINO ZPOW Leżajsk 
Sp. o.o. - Ryszarda Drypsa. Podczas Halowych Mistrzostw Świata LA Weteranów, które 
odbyły się w dniach 17-23 marca br. 
w Clermont – Francja, zdobył brązowy 
medal na dystansie 1500m w swojej 
kategorii. Potwierdził tym samym 
przynależność do najlepszych biegaczy 
na świecie.

Ostatnim sprawdzianem przed 
mistrzostwami świata były tegoroczne 
Halowe Mistrzostwa Polski LA Wete-
ranów w Grudziądzu, gdzie udowodnił, 
że nie ma sobie równych w kraju.  
W biegu na 1000 m zdobył tytuł Mi-
strza Polski w swojej kategorii. 

Nie miał również problemów 
z wygraniem kategorii w Ogólno-
polskim Biegu Ulicznym na 6 km 
w Chełmnie.

Gratulujemy sukcesów i życzymy 
wysokiej formy w najbliższych star-
tach.

 



Ryszard Dryps, 
pierwszy z prawej
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