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19.06.08r. koszykarki z „Chrobrego” zostały zaproszone do Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku. Wicestarosta Leżajski Józef Majkut wręczył w 
imieniu Starosty listy gratulacyjne w związku z wywalczeniem przez ko-
szykarki Zespołu Szkół Licealnych Wicemistrzostwa Polski w Ogólno-
polskim Finale Licealiady w Koszykówce Dziewcząt. Turniej o miano 
najlepszej drużyny koszykarskiej wśród drużyn licealnych został rozegrany 
w Bydgoszczy w dniach 6-8.06.08r. 

GRATULUJEMY.
Więcej informacji o sukcesach koszykarek znajdą Państwo na str. 21-24.

Koszykarki wraz z trenerem i opiekunem oraz przedstawiciele Powiatu i Dyrektor 
ZSL w Leżajsku.

Gratulacje dla koszykarek
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15.06.br na stadionie sportowym 
w Kuryłówce odbył się Turniej Sportowo-
Rekreacyjny Pracowników Samorządów 
Powiatu Leżajskiego. Drużyna Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku zajęła zaszczytne 
I miejsce!

W Turnieju brały udział cztery drużyny: 
Powiat Leżajski, Gmina Grodzisko Dolne, 
Gmina Leżajsk i Gmina Kuryłówka. Skład 
drużyn tworzyli  pracownicy urzędów oraz 
radni. Organizatorami imprezy byli: Starosta 
Leżajski, Powiatowe Zrzeszenie Zespołów 
Sportowych w Leżajsku, Podkarpackie Zrze-
szenie LZS i Wójt Gminy Kuryłówka. 

Konkurencje, w których zmagali się 
uczestnicy wymagały sprawności fizycznej, 
szybkości, precyzji, ale także zgrania całej 
drużyny.

Konkurencje były następujące: przeciąga-
nie liny, chód na płozach, mini piłka siatkowa, 
sztafeta wahadłowa, rzuty ringo na pachołek, 
trójbój siłowy, sprawnościowy tor przeszkód, 
wbijanie gwoździ, przecieranie kloca, kon-
kurencja strażacka, rzuty jajkiem, rzuty do 
kosza, przejazd bryczką oraz konkurencja 
niespodzianka.

Powiat Leżajski okazał się niezwyciężony 
w takich konkurencjach jak: piłka siatkowa, 
sztafeta, hydronetka i rzuty do kosza.

Skład zespołu Powiatu Leżajskiego: 
Robert Żołynia, Jan Kula, Józef Majkut, 
Antoni Burek, Ireneusz Stefański, Wiesław 
Żak, Tomasz Kloc, Józef Łoin, Maria Chu-
dzik, Małgorzata Kubicka, Monika Kuśnierz, 
Iwona Kuczek 

W konkurencji: przeciąganie liny brali 
również udział radni powiatowi: Kazimierz 
Stopyra i Roman Szałajko

Tekst i foto: mab
Przecieranie kloca

Zwycięska drużyna Powiatu

Wbijanie gwoździPrzeciąganie liny
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Zabytkowy kompleks Dworu Staro-

ścińskiego otrzymał nagrodę II stopnia 
w konkursie „Budowa Roku Podkar-
pacia 2007” w kategorii „Obiekty 
zabytkowe”. 

Organizatorem konkursu jest Pod-
karpacka Izba Inżynierów i Techników 
Budownictwa. 

W dniach 16 -17.05.2008 r. odbyła się 
konferencja naukowa Pt: „Pomniki dziedzic-
twa kulturowego jako produkt turystyczny”. 
Organizatorami byli Wydział Wychowania 
Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz Aka-
demia Europejska na rzecz Euroregionu 
Karpackiego. 

Otwarcia konferencji dokonali Dziekan 
Wydziału WF UR Prof. dr hab. Kazimierz R
Obodyński oraz Starosta Leżajski Robert 
Żołynia, który przedstawił szeroki wachlarz 
aspektów turystycznych powiatu leżajskiego 
i zareklamował miejsce,w którym odbyła się 
konferencja tzn. Dwór Starościński (XVI w). 
Głos zabrał również z-ca Burmistrza Miasta 
Leżajsk Piotr Urban, który starał się poszerzyć 
i uzupełnić wszelakie informacje na temat 
Powiatu oraz Miasta Leżajsk.

Głównymi celami konferencji było:
- współpraca przedsiębiorstw sektora 

publicznego, prywatnego i środowiska  aka-
demickiego w sferze turystyki,

- nowe inicjatywy w zakresie wykorzysta-
nia dorobku kulturowego w turystyce,

- współpraca naukowa między uczel-
niami.

Obrady konferencyjne trwające dwa dni 
potwierdziły, że dziedzictwo kulturowe to 

duży potencjał i silny argument w tworzeniu 
ciekawej i niepowtarzalnej oferty turystycznej. 
Regiony bogate wRR atrakcje kulturowe posia-
dają olbrzymią szansę wyróżnienia się spośród 
innych miejsc i zaistnienia w świadomości 
potencjalnych turystów. Zaznacza się jednak 
konieczność poprawnego zarządzania tymi 
walorami, właściwej ich ochrony oraz tworze-
nia racjonalnych planów zagospodarowania 
przestrzennego, zachowujących tożsamość 

 
 

pomników dziedzictwa kulturowego.
Na zakończenie uczestnicy konferencji 

mogli skorzystać z zaproszenia władz Po-
wiatu Leżajskiego i obejrzeć niesamowity 
wieczór operowy „Straszny Dwór”, spektakl 
w wykonaniu Opery Lwowskiej.

Tekst iTT foto:
Jarosław Herbert
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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wraz ze Starostwem Powiato-
wym w Leżajsku zorganizował pierwsze Leżajskie Targi Pracy 2008. 
Impreza, pod patronatem Posła RP Pana Zbigniewa Rynasiewicza, 
odbyła się 29 maja 2008r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku – partnerem targów wraz z Miejskim 
Domem Kultury. 

W targach wzięło udział 66 wystawców z powiatu leżajskiego, jak i  spoza jego granic. Łącz-
nie wystawcy zaoferowali około 400 ofert pracy z różnych branż. Swoje stoisko miał również 
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, gdzie można było zapoznać się między innymi  z usługami
urzędu. Leżajskie Targi Pracy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,  o czym świadczy 
fakt, że odwiedziło je około 2000 osób!!

Podczas targów odwiedzający mieli możliwość wzięcia udziału w interesujących prezenta-
cjach, co pozwoliło na lepsze poznanie działalności takich firm jak np.: MTU Aero Engines
Polska, Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Leżajsku, WSK PZL-
Rzeszów, Brzost oraz Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Powiatowy Urząd Pracy i Zespół 
Szkół Technicznych. Swoją prezentacje również zaprezentował EURES, który jest nastawiony 
na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy  z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy 
chcą rekrutować z innych krajów członkowskich. 

Targi dla pracodawców były doskonałą okazją do pozyskania nowych pracowników oraz 
zaprezentowania swoich przedsiębiorstw. Osoby zainteresowane podjęciem lub zmianą do-
tychczasowego zatrudnienia mogły z kolei nawiązać bezpośrednie kontakty  z pracodawcami, 
zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, a nawet je porównywać. Dla tych, którzy chcieli 
się przekwalifikować, były dostępne oferty szkoleń, m.in. finansowane  w całości przez Urząd 
Pracy.

W trakcie trwania Targów rolę konsultantów odnośnie przepisów związanych  z zatrud-
nieniem pracowników pełnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego stanowisko cieszyło 
się dużym zainteresowaniem.

W tym dniu przeprowadzane było badanie ankietowe zarówno z pracodawcami, jak i oso-
bami poszukującymi pracy. Po przeanalizowaniu wyników ankiet z  pierwszej tego typu imprezy  
w Leżajsku z radością informujemy, że została ona odebrana bardzo pozytywnie.

Zarówno ta ocena, jak i ogromna frekwencja potwierdzają słuszność organizowania takiego 
przedsięwzięcia. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wzięcie udziału w Leżajskich 
Targach Pracy.

Mamy nadzieję, że stały się one początkiem korzystnej współpracy dla wielu jej uczest-
ników. Wierzymy, że przy kolejnej edycji będziemy mogli liczyć na Państwa udział i równie 
owocną współpracę. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Leżajsku

 


 
 

21 maja br w budynku Dworu Staro-
ścińskiego odbyła się kolejna sesja Rady 
Powiatu Leżajskiego.

W porządku obrad znalazły się takie 
punkty jak m.in:

Informacja z działalności SP ZOZ
w 2007r.
Podjęcie uchwały w sprawie przy-
stąpienia Powiatu Leżajskiego do 
realizacji projektu „Podkarpacki 
System Informacji Medycznej 
(PSIM)”
Informacja z realizacji zadań pod-
stawowej opieki zdrowotnej na 
terenie Powiatu Leżajskiego
Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia powiatowego progra-
mu bezpieczeństwa, określającego 
procedury i strategie zarządzania 
kryzysowego w szkołach Powiatu 
Leżajskiego
Podjęcie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Nr VI/55/07 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 06 marca 
2007r. w sprawie ustalenia najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego 
w pierwszej kategorii zaszerego-
wania oraz wyrażenie zgody na 
ustalenie wartości jednego punktu 
przez dyrektorów i kierowników 
jednostek organizacyjnych Powia-
tu Leżajskiego
Podjęcie uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2008r.
Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego zabudo-
wanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Leżajsku oraz prawa 
własności budynków położonych 
na tej nieruchomości.

Uroczyste otwarcie Targów
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16 maja br. przybyła do Leżajska Pielgrzymka z Krzyżami i Urnami z ziemią z grobu 
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

W Pielgrzymce uczestni-
czyło 57 osób, wśród nich: 
przedstawiciele Kościelnej 
Służby Porządkowej „To-
tus Tuus”, „Grupy Kampi-
nos” ŚZŻ Armii Krajowej 
i Międzyzakładowej Komisji 
NSZZ „Solidarność” Huty 
Arcelor Warszawa. Pielgrzymi 
przybyli na zaproszenie Staro-
sty Leżajskiego Roberta Żoły-
ni, Kustosza Klasztoru OO.
Bernardynów w Leżajsku 
O. Jarosława Kani, a wizyta
ta odbyła się w ramach  ob-
chodów 400-lecia obecności 
Ojców Bernardynów na Ziemi Leżajskiej.

Pierwszego dnia pielgrzymi spotkali się z tutejszą młodzieżą, odwiedzili Zespół Szkół 
Licealnych, Zespół Szkół Technicznych oraz Gimnazjum Miejskie. Po zakończeniu spotkań 
organizatorzy Pielgrzymki wręczyli dyrektorom szkół repliki Krzyża. 

17 maja br. po Mszy Św. której przewodniczył Kustosz Klasztoru OO. Bernardynów w Le-
żajsku, Starosta Leżajski wraz z Radą Powiatu dokonali uroczystego aktu przekazania Krzyża 
Ojcom Bernardynom jako wyraz wdzięczności za 400 lat ich posługi na ziemi leżajskiej. Ofia-
rowany krzyż jest symboliczny – trzydzisty siódmy – tyle lat przeżył ks. Jerzy Popiełuszko.

Repliki Krzyża otrzymali również:
O. Jarosław Kania – Kustosz Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku, O. Radomił Wój-

cikowski, Robert Żołynia – Starosta Leżajski, Józef Majkut – Wicestarosta Leżajski, Kazimierz 
Kryla – Sekretarz Powiatu, Lucjan Czenczek – Członek Zarządu Powiatu, Jan Kula – Przewod-
niczący Rady Powiatu Leżajskiego, Mieczysław Sroka – dyrektor ZST w Leżajsku, Stanisław 

Bartnik – dyrektor ZSL w Leżajsku, 
Władysław Pyż  - dyrektor Gimna-
zjum Miejskiego. Replikę Krzyża 
pielgrzymi przekazali również Radzie
Powiatu Leżajskiego do Sali Obrad.

Pielgrzymi podczas pobytu w Le-
żajsku zwiedzili m.in.: Muzeum Ziemi 
Leżajskiej mieszczące się w Dworze 
Starościńskim, Kościół Farny p.w. 
Świętej Trójcy, grób Cadyka Elime-
lecha, Muzeum Klasztorne Ojców 
Bernardynów. Wieczorem, 17 maja 
br. pielgrzymi zostali zaproszeni 
przez Starostę Leżajskiego na Operę 
Stanisława Moniuszki „Straszny 
Dwór” w wykonaniu Państwowego 
Akademickiego Teatru Opery i Baletu 
we Lwowie, wystawioną na Dworze 
Starościńskim. 

Z Leżajska pielgrzymi wyruszyli 
do Kolbuszowej.

mab


 

Krzyż z napisem: Zło dobrem zwyciężaj” 
- obecnie znajduje się w Kaplicy Św. 
Franciszka w leżajskiej Bazylice

Ks. Jerzy Popiełuszko 
(1947 – 1984)

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 
14 września 1947r. we wsi Okopy na 
Podlasiu. Jego rodzice Marianna i Wła-
dysław prowadzili gospodarstwo rolne. 
Po maturze w 1965r. wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 
Na początku II roku studiów został wcie-
lony do wojska (pobór alumnów był jedną 
z szykan władzy komunistycznej wobec 
Kościoła). Odbywał służbę w specjalnej 
jednostce dla kleryków w Bartoszycach, 
gdzie wyróżniał się wielką odwagą w obro-
nie przykazań religijnych. Wtedy rozpo-
częły się także jego kłopoty zdrowotne. 
W 1972r. przyjął święcenia, a później 
pełnił posługę kapłańską w kilku parafiach 
archidiecezji (ostatnią była parafia p.w. Św. 
Stanisława Kostki w Warszawie). Od sierp-
nia 1980r. zaangażował się w powstające 
duszpasterstwo ludzi pracy – pielęgniarek 
i hutników. W stanie wojennym orga-
nizował pomoc prześladowanym, a od 
początku 1982r. odprawiał Msze Św. 
za Ojczyznę, podczas których wygłaszał 
religijno-patriotyczne kazania. Wkrótce 
stał się obiektem jawnych oraz zakamuflo-
wanych ataków władz. „Nieznani sprawcy” 
włamali się do jego mieszkania, wrzucili 
ładunek wybuchowy, kilka razy niszczyli 
samochód. Był śledzony, nieustannie 
przesłuchiwany, uczestniczył w dziwnych 
wypadkach samochodowych. 

W drodze powrotnej z Bydgoszczy 19 
października 1984r. został uprowadzony 
koło Torunia, torturowany i zamordowa-
ny przez funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa. Jego zwłoki wyłowiono dopiero 
30 października 1984r. z zalewu na Wiśle 
koło Włocławka. Mord na księdzu wy-
wołał wstrząs i powszechne oburzenie 
społeczne. Pogrzeb 30 listopada 1984r. 
zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się 
w wielką manifestację. 
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W Muzeum od 29 maja można oglądać wystawę „Aparat represji 
na Rzeszowszczyźnie w latach 1944 – 1956” udostępnioną przez 
IPN w Rzeszowie.  Otwarcie wystawy zainaugurował wykład dr K. 
Kaczmarskiego. Od 8 lipca będą mogli Państwo zapoznać się z wy-
stawą „Sztuka Cerkiewna” udostępnioną  z Muzeum Zamek w Łań-
cucie,  w sierpniu ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 
udostępniona będzie wystawa malarstwa zachodnio europejskiego 
z XVII- XVIII w.

 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Pan Bogdan Zdrojewski przyznał Muzeum 

Ziemi Leżajskiej dotację w wysokości 50 000 zł. Dotacja przyznana jest na zakup mebli do 
szatni, punktu kasowo – informacyjnego, regałów magazynowych przejezdnych, ścianek 
wystawienniczych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego. Wniosek został złożony 
przez Muzeum Ziemi Leżajskiej  w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego do programu 
Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. W tym miejscu składam serdeczne 
podziękowanie Panu Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Rynasiewiczowi za okazaną pomoc 
i wsparcie dla Muzeum.

Wystawa Aparat represji ... (foto. A. Grzywacz)

Muzeum wzbogaciło się o kolejne ekspo-
naty. Przekazali je nam: Pani Irena Piechocka:
paszport Pana Jakóba Fusa  z 1905 roku, Pan 
Jerzy Gdański: Mój Modlitewnik-wydany 
24 stycznia 1944 roku w Częstochowie, 
Modlitewnik „Zdobywajmy skarby nieba” 
wydany przed 1927 r. fotografie czarnobiałe, 
Feliksa Kota, pracował w Wojskowym Zakła-
dzie Triangulacji , w tym też fotografie osób 
straconych przez Wermacht, zdjęcia Feliksa 
Kota (80 szt.)pudełko po filmie fotograficz-
nym (kliszy), sanki drewniane z XIX w., 
legitymacja z postanowieniem odznaczenia 
Krzyżem Armii Krajowej (+Krzyż Armii 
Krajowej) z dnia 4 kwietnia 1995 roku. Pan 
Jan Kupras: zaświadczenie z Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej z 12 VI 1937, 
fotografia z 1937 r., tablo z 1937r., zaświad-
czenie o ukończeniu robót przymusowych 
z 1944 r., dowód osobisty z 1939 r., KEN-
KARTE z 1943r., słownik francusko-polski 
z 1863 r., słownik niemiecko-polski z okresu 
międzywojennego., książka pt. Zimna Woda 
y 1837r., podręcznik do Historii z począt-
ku XX wieku, Pan Adam Kaduk: kran do 
spuszczania piwa z beczki, Pan Jan Kula:
sieczkarnia ręczna, widły drewniane, międlica 
do lnu, blaszana pokrywa do lampy naftowej, 
beczka drewniana Żywiec, beczka drewniana 
Łańcut, 3 duże beczki ok. 100 letnie, grzebień 
do czesania lnu,  niecki małe i duże, pług 
drewniany (socha).                           

Za wszystkie przekazane eksponaty 

składam darczyńcom serdeczne podzięko-
wania. Podziękować pragnę również  Panu 
Radosławowi Bieńkowskiemu Kierownikowi 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Leżajsku  za 
pomoc w transporcie eksponatów z Grodziska 
Dolnego do Muzeum.

Wszystkich Państwa serdecznie zapra-
szam do udziału w tworzeniu Muzeum 
i w związku z tym zwracamy się do Państwa 
z serdeczną prośbą o informacje dotyczące 

potencjalnych eksponatów, wydawnictw, 
książek które w określonej formie mogliby 
Państwo udostępnić dla Muzeum. Wszystkich 
zainteresowanych proszę kontakt na adres: 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 
20A 37-300 Leżajsk tel. 017 240 22 35, 
e- mail:muzeum.lezajsk@gmail.com  www.
muzeum-lezajsk.pl

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum

Część przekazanych 
eksponatów
(foto. A. Grzywacz)
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Data 3 września 2007 roku to historyczna 
chwila w dziejach miejscowości Dębno.

W dniu tym nastąpiło  otwarcie roku 
szkolnego 2007/2008 w  Niepublicznym Gim-
nazjum, pierwszej tego typu szkole w powiecie 
leżajskim.

Uroczystość zwieńczyła wieloletnie starania 
Rodziców z Dębna o własne, samodzielne 
i niezależne gimnazjum.

Szkoła utworzona została przez  Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, które pełni 
funkcję organu prowadzącego. W gimnazjum 
funkcjonują 3 oddziały i uczy się  w nich 58 
uczniów, jest to szkoła niepubliczna, posiadająca 
uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie 
nauka w gimnazjum jest bezpłatna. 

Środki  na funkcjonowanie  otrzymujemy 
z subwencji oświatowej, jest to równowartość  
subwencji  przypadającej na 1 gimnazjalistę na 
terenie Gminy Leżajsk.

Drugim bardzo poważnym źródłem finan-
sowym są zakłady pracy, instytucje i łańcuch 
ludzi dobrej woli będących sponsorami i dar-
czyńcami naszego gimnazjum.

Dyrektorem gimnazjum jest p. Bogusław 
Urban - doświadczony pedagog, człowiek ser-
cem i duszą oddany sprawom szkoły.

Oddaję mu głos...
To co stało się w Dębnie mogę określić mianem 

zrywu narodowego  społeczności Dębna.
W swojej 28-letniej pracy pedagogicznej nie 

spotkałem się z takim zjawiskiem.  Celowo uży-
wam tego słowa znając jego znaczenie, bo trudno 
mówić o tym czego dokonali mieszkańcy Dębna 
używając innych słów. 

Moje początkowe wątpliwości związane 
z podjęciem pracy na stanowisku Dyrektora 
bardzo szybko znikły pod wpływem olbrzymiego 
zaangażowania rodziców i dzieci przy remoncie 
pomieszczeń przeznaczonych dla gimnazjum. 
Gdy przyjeżdżałem do szkoły i spotykałem tam  
codziennie po 30 osób  pracujących, byłem prze-
konany, że z tymi ludźmi można zrobić wiele. 
Młodzież gimnazjalna  poświęciła  całe wakacje 
roku 2007, aby wyremontować i przygotować  
szkołę do uroczystego otwarcia.

Moja rola w początkowym etapie to wyważo-
na i rozsądna polityka finansowa, dzięki czemu 
zakupione zostało  nowe wyposażenie sal lekcyj-
nych i gabinetów dyrektora i nauczycieli.

W dalszej kolejności zakupiliśmy pomoce 
naukowe, książki, dzięki czemu dzisiaj mamy 
bardzo dobrze wyposażone klasopracownie. 

Kadra pedagogiczna jest mieszanką doświad-
czenia  z młodością, co daje gwarancję wysokiego 
poziomu nauczania i  perspektywę dalszego 

rozwoju szkoły na miarę oczekiwań i stawianych 
wymagań.

Misja szkoły to wychowanie i dydaktyka.
Czy można sobie  wyobrazić i wymarzyć lepsze 
warunki do jej realizacji  jak nasze rodzinne, 
przyjazne, a jednocześnie bardzo otwarte gim-
nazjum. W wychowaniu młodzieży olbrzymią 
pomoc szkoła otrzymuje od Rodziców.

Wpływ Rodziców na zarządzanie Niepu-
blicznym Gimnazjum poprzez Stowarzyszenie to 
wielka zaleta tej placówki. Dzięki projektom ich  
autorstwa  realizowanych w ramach programów 
Działaj Lokalnie V, Równać Szanse. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, gimnazjaliści byli 
w kinie, teatrze, uczestniczyli w wycieczkach kra-
joznawczych, mogą rozwijać swoje pasje taneczne, 
sportowe, fotograficzno-filmowe.

Dużym sukcesem jest powstanie zespołu 
tańca nowoczesnego ,,FOOTPRINT” uczestnika 
i zdobywcy wyróżnień na przeglądach tanecznych, 
z którym konsultacje choreograficzne  gościnie  pro-
wadzi Grzegorz Halko mistrz Polski w odmianie 
tańca fittnes. 

Wielką pomocą w pracy z młodzieżą  służy 
naszej szkole Ks. Stanisław Dyndał (doktorat 
z teologii) cieszący się  wielkim autorytetem 
wśród gimnazjalistów. Prowadzi on zajęcie z judo 
(posiada 2 dan),  na które uczęszcza młodzież 
o zainteresowaniach sportowych.

Dla mnie osobiście wielkim przeżyciem była 
wspólna Wigilia Grona Pedagogicznego, Rodziców 
i młodzieży, cóż może być piękniejszego i wycho-
wującego jednocześnie. 

Sukcesem wychowawczym był udział i zajęcie 
I miejsca w konkursie ,,Z Ekologią na TY”, gdzie 
nasze gimnazjum zebrało prawie 17 ton surowców 
wtórnych.

Jeżeli chodzi o sprawy dydaktyczne gimna-
zjum oferuje młodzieży szeroką gamę zajęć poza-
lekcyjnych poprzez kółka przedmiotowe, językowe, 
informatyczne, teatralne i sportowe realizowane 
w nowoczesnej hali sportowej wTryńczy. Ucznio-

  

 


wie biorą udział w konkursach przedmiotowych 
na szczeblu gminy i województwa, a uczennica 
Kantek Dominika została finalistką konkursu 
matematycznego na szczeblu wojewódzkim.

Ogłoszone kilka dni temu wyniki testów 
gimnazjalnych napawają optymizmem. O ile 
wynik z części humanistycznej jest na poziomie 
średniej Gminy Leżajsk, to wynik testu matema-
tyczno- przyrodniczego przewyższający średnią 
gminy, powiatu, województwa i kraju to już 
sukces. Muszę przypomnieć, że III klasa  uczyła 
się w ciągu trzech lat w trzech gimnazjach (Wie-
rzawice, Tryńcza, Dębno).

Dużą motywacją do nauki jest program 
stypendialny „Wspieramy Dębniańskie Talenty” 
prowadzony przez Stowarzyszenie, promujący 
młodzież osiągającą wyniki powyżej 4,75  i 5,00 
stypendiami naukowymi w kwocie odpowiednio 
50 i 100 zł  miesięcznie. Muszę przyznać, że 
szkoła prowadzona w takiej formie i na takich 
zasadach jest godna uwagi i  polecenia, a mło-
dzieży i mieszkańcom Dębna chcę powiedzieć, że 
mogą być dumni z tego co uczynili.

Nowatorskie zasady zarządzania, kie-
rowania i funkcjonowania Niepublicznego 
Gimnazjum były okazją do odwiedzin szkoły 
przez osoby interesujące się oświatą. W murach 
szkoły gościli: Senator R.P. Mieczysław Maziarz, 
Poseł na Sejm Zbigniew Rynasiewicz, Zarząd 
Powiatu  ze Starostą Robertem Żołynią na 
czele. Goście z wielkim uznaniem wyrażali się 
o naszym gimnazjum.

Nie byłoby Niepublicznego Gimnazjum  
bez grupy wielkich, sympatyków, sponsorów 
i darczyńców, którzy wspomagają naszą szko-
łę. Pragnę  w imieniu Rodziców i młodzieży 
złożyć wszystkim wielkie słowa podziękowanie 
i wdzięczności za dar płynący z serca.

Więcej o Gimnazjum i Stowarzyszeniu 
www.eduapple.pl/stowdebno

Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Krawiec
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Co to za choroba?

Wirusowa zakaźna i zaraźliwa choroba 
świń:

Powoduje upadki prosiąt, zaburza 
rozród;
Osłabia odporność na inne choroby;
Zmniejsza przyrosty i zwiększa zu-
życie paszy;
Ogranicza swobodny obrót trzody 
chlewnej;
Stanowi zagrożenie dla innych gatun-
ków zwierząt;

Od m-ca czerwca na terenie naszego po-
wiatu zbadane zostaną wszystkie stada świń, 
gdzie pobrana od zwierząt zostanie krew, aby 
stwierdzić czy nie są one nosicielami groźnego 
wirusa.

Aby stado zostało zbadane musi być za-
rejestrowane w rejestrze prowadzonym przez 
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto obowiązkiem hodowcy i rolnika 
jest:

oznakowanie świń (świnie znakujemy 
kolczykiem lub tatuażem, na którym 
jest numer siedziby stada, w której 
zwierzę się urodziło lub po raz pierw-
szy zostało zgłoszone do rejestru);
prowadzenie Księgi Rejestracji Świń;
zgłoszenie do BP ARIMR faktu uro-
dzenia, kupna, sprzedaży, padnięcia, 
zabicia, uboju gospodarczego;
zgłoszenie do rejestru powinno mieć 
miejsce niezwłocznie ale nie później 
niż przed dniem opuszczenia przez 
zwierzę siedziby stada. Każde zwięk-
szenie lub zmniejszenie liczebności 
stada należy zgłosić w terminie 30 dni 
od zaistnienia zdarzenia.

Tylko gospodarstwa wolne od choroby 
Aujeszky’ego nie będą miały w przyszłości 
problemów ze sprzedażą żywych świń.

Więcej informacji na temat zwalczania 
choroby można uzyskać w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii w Leżajsku, tel. 
017 242 08 90.

Rolniku, aby skorzystać ztego programu zgłoś 
się niezwłocznie do Biura Powiatowego ARIMR
w celu nadania numeru i zarejestrowania sie-
dziby stada świń.

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego 
jest całkowicie  finansowany z budżetu. 

Biuro Powiatowe ARIMR
w Leżajsku

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasie-
wicza w Nowej Sarzynie odbyło się niezwykłe 
spotkanie. Odwiedziło nas trzech wspaniałych 
gości: Andrzej Kowal, Łukasz Perłowski i Mi-
chał Kaczmarek – trener oraz dwóch zawodni-
ków profesjonalnej drużyny siatkarskiej Asseco 
Resovia Rzeszów. Była to nie lada gratka dla 
wszystkich miłośników siatkówki, których 
w naszej szkole nie brakuje. Przedstawiciele 
Zespołu Szkół byli niemal na każdym meczu 
na hali „Podpromie” w Rzeszowie, by swoją 
obecnością, dopingiem i wiarą w zwycięstwo 
wspomóc drużynę. Jednym z powodów dla 
którego zjawili się w Nowej Sarzynie było 
podziękowanie właśnie za ten doping, który 
niejednokrotnie sprawiał, że odwracały się losy 
meczu, a zawodnicy walczyli do końca. Faktem 
jest, że rzeszowska drużyna poszczycić się może 
najlepszymi kibicami w całej Polskiej Lidze 
Siatkówki, co nie jest tylko subiektywną opinią 
fanów Resovii, ale wszystkich sympatyków 
polskiej siatkówki klubowej.

Trener i zawodnicy spędzili z nami ponad 
godzinę, choć moglibyśmy ich słuchać nawet 
cały dzień. Mieliśmy okazję zadać im parę 
pytań, na które otrzymaliśmy wyczerpujące 
odpowiedzi z tej innej perspektywy – ławki 
trenerskiej i szatni zawodników. 

Andrzej Kowal dokonał podsumowania 
ubiegłego sezonu. Oczekiwania wobec Resovii 
były może odrobinę wyższe, ale każdy, kto choć 
trochę interesował się poczynaniami drużyny 
musi przyznać, że zdobycie piątego miejsca 
przez trawiony cały sezon kontuzjami zespół 
było szczytem ich możliwości. Wspomnieć 
wystarczy, że obecny na spotkaniu środkowy 
Michał Kaczmarek kończył sezon na pozycji 
przyjmującego. Poprzedni sezon przyniósł też 
największą chyba z możliwych zmianę w dru-
żynie – Andrzej Kowal, do połowy sezonu drugi 

trener, objął posadę pierwszego szkoleniowca 
po dymisji swojego poprzednika Jana Sucha. 
Zawodnicy opowiadali, jak zespół poradzić 
sobie musiał z tą sytuacją, co nie było łatwe. 
Zgodnie stwierdzili jednak, że wyszło to Re-
sovii na dobre. Nasi goście przypomnieli nam, 
jak przewrotną i nieprzewidywalną grą jest 
siatkówka. Dowiedzieliśmy się, jak przebiega 
w Resovii szkolenie młodzieży. Od niedawna 
mogą w nim brać udział zainteresowani grą 
w siatkówkę młodzi ludzie spoza Rzeszowa. 
Łukasz Perłowski opowiedział, jak wygląda 
dzień siatkarza. Nie wszyscy też być może wie-
dzieli, że Andrzej Kowal urodził się... w Nowej 
Sarzynie! Doskonale więc zna te tereny, darzy 
je sentymentem. Największe zainteresowanie 
wzbudziły jednak informacje dotyczące no-
wych zawodników Resovii, których zobaczymy 
na parkiecie w przyszłym sezonie. Są to: Marcin 
Wika, Krzysztof Gierczyński, Paweł Woicki, 
Bartosz Gawryszewski oraz reprezentant Fin-
landii – Miko Oivanen. Te nazwiska pozwalają 
mieć nadzieję na znacznie lepsze wyniki w sezo-
nie 2008/2009. Jednak, jak słusznie zauważył 
trener Andrzej Kowal, nie należy jeszcze wpa-
dać w euforię, bo można mieć zespół gwiazd 
i nic nie osiągnąć. Trzeba zatroszczyć się o to, 
by stworzyć prawdziwą drużynę (za co wszyscy 
trzymamy kciuki!)

Jak to zwykle bywa przy tego typu oka-
zjach, nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć, 
autografów. Nie mogliśmy jednak dłużej prze-
trzymywać naszych gości, gdyż śpieszyli się na 
popołudniowy trening. 

Życzymy naszym gościom powodzenia 
w przyszłym sezonie ligowym, Łukaszowi 
Perłowskiemu i Michałowi Kaczmarkowi 
życzymy powrotu do zdrowia po nękających 
ich kontuzjach, a sobie życzymy więcej takich 
spotkań!

P.M.

  
 



10 KURIER  POWIATOWY  6/2008 (52)

POWIAT

Szpital Powiatowy w Leżajsku znalazł się 
wśród 100 najlepszych szpitali w Polsce. Ten 
Narodowy Ranking Najlepszych Szpitali został 
przygotowany przez dziennik „Super Express” 
i powstawał w dwóch etapach. Najpierw ze-
brano ankiety od dyrektorów szpitali, które 
zechciały przystąpić do plebiscytu. Ważne były 
certyfikaty i wyróżnienia, zadłużenia i przepro-
wadzone remonty. „Super Express” przyjął, iż 
najbardziej rzetelną oceną szpitala jest to, czy 
ma on certyfikat Centrum Monitorowania Ja-
kości. Przyznaje go po drobiazgowym badaniu 
placówki Ministerstwo Zdrowia. 

Największy wpływ na pozycję w rankingu 
miały  jednak punkty przyznawane przez Czy-
telników „Super Expressu”, którzy wypełniali 
Ankietę Satysfakcji Pacjenta. Oceniali w niej 
m.in.: warunki, w jakich byli leczeni (czystość, 
jakość wyżywienia, czy musieli płacić za leki 
lub środki opatrunkowe), oceniali fachowość 
oraz uprzejmość lekarzy i pielęgniarek

SP ZOZ Leżajsk uczestniczy również 
w projekcie o nazwie: „Podkarpacki System 
Informacji Medycznej” akronim PSIM w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013, osi priorytetowej 3. Ma być to system 
teleinformatyczny służący gromadzeniu, anali-
zie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzie-
lonymi lub planowanymi świadczeniami opieki 
zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na 
terenie całego województwa. W planowanym 
projekcie udział wziąć ma dwadzieścia dziewięć 
jednostek, w tym osiem szpitali wojewódzkich, 
dziewiętnaście powiatowych i miejskich oraz 
wojewódzka przychodnia specjalistyczna. 

Podkarpacki System Informacji Me-
dycznej umożliwiał wymianę informacji 
pomiędzy:

Usługodawcami – w zakresie wymiany 
drogą elektroniczną dokumentacji medycznej, 
automatycznego dostępu do dokumentów elek-
tronicznych związanych z kontynuacją leczenia 
oraz dostępu usługodawców do informacji 
o stanie zdrowia usługobiorcy lub stosowanych 
poprzednio metodach leczenia;

Usługobiorcami a usługodawcami
– umawianie się na wizyty on-line, monito-
rowanie statutu na liście osób oczekujących 
na udzielenie świadczenia finansowego ze 
środków publicznych w trybie on-line oraz 
elektroniczne przypominanie o terminie wi-
zyty; pozwoli to wyeliminować możliwości 
zapisywania się usługobiorców na listy osób 
oczekujących na udzielenie świadczenia u kilku 
usługodawców;

Usługobiorcami a PSIM – poprzez udo-
stępnienie usługobiorcy dostępu do elektro-
nicznego modułu danych medycznych zawie-

rającego informacje o planowanych 
i udzielonych świadczeniach opieki 
zdrowotnej;

Usługodawcą a PSIM – po-
przez umożliwienie wygenerowania 
z systemu raportów statystycznych 
i rozliczeń;

Usługodawcami a płatni-
kiem  - poprzez generowanie ra-
portów niezbędnych do rozliczenia 
z NFZ;

PSIM a rejestrami medycz-
nymi – w zakresie udostępniania 
danych statystycznych, danych 
o zachorowaniach, planowanych 
i udzielonych świadczeniach opieki 
zdrowotnej i usługach medycznych 
i innych danych niezbędnych do 
określenia zapotrzebowania na 
świadczenia zdrowotne lub usługi 
medyczne oraz zarządzania zaso-
bami i finansami systemu ochrony 
zdrowia.

  
 

 

  
30 maja o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Kwiat 
Azalii” organizowanym Przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filię 
w Leżajsku.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Leżajski Robert Żołynia, Wiceburmistrz Piotr RR
Urban, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pani Urszula Bosek, dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Rwódzkiej w zeszowie-  R R Renata Deręgowska, bibliotekarze, nauczyciele oraz RR
młodzież z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku oraz Zespołu Szkół Technicznych wTT Leżaj-
sku.

Po odbiór nagród przyjechali laureaci I nagrody – pani Karolina Sałdecka oraz laureatka 
III nagrody pani Krystyna Czarnecka, a także laureatki nagród specjalnych: Regina Duch, RR
Patrycja Olechowska. Osoby, które nie mogły przyjechać po odbiór nagród wystosowały 
pisma z przeproszeniem, że nie mogą wziąć udziału w uroczystości.

Został również odczytany list od prezesa ZLP oddział w Roddział w zeszowie z R R gratulacjami dla 
laureatów oraz podziękowaniem dla wszystkich biorących udział w konkursie.

Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Marszałkowski w Rwski w ze R R -
szowie, Urząd Miasta w Leżajsku, Urząd Gminy w Leżajsku, Browar Leżajsk.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Leżajskiego oraz Związku LiteZZ -
ratów Polskich - oddział w Rolskich - oddział w zeszowie. Patronat medialny sprawował „Kurier Powiatowy”. R R

Wyniki Konkursu:
Komisja w składzie: Mariusz Tenerowicz, Aleksandra Janicka, TT Elżbieta Zwierzchowska ZZ

przyznała: I nagrodę Karolinie Sałdeckiej z Bydgoszczy, II nagrodę Arkadiuszowi Stosurowi 
z Krakowa, III nagrodę Krystynie Czarneckiej z Siedlisk

Jednocześnie jury zdecydowało przyznać 2 równorzędne wyróżnienia uczestnikom 
konkursu: Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej i Andrzejowi Sikorskiemu z Poznania oraz 
2 nagrody specjalne: Reginie Duch zRR Koziarni i Patrycji Olechowskiej z Woli Zarczyckiej.
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12 kwietnia 2008r.w TARNOBRZE-
GU  odbyły się KARATE KYOKUSHIN 
DZIECI I MŁODZIEŻY. W Mistrzostwach 
wzięło udział 229 zawodników i zawodniczek 
z 13 klubów Województwa Podkarpackiego: 
Brzozowa, Jarosławia, Jasła, Kolbuszowej, 
Krosna, Leżajska, Nowej Dęby, Przeworska, 
Pustkowa, Rzeszowa, Sanoka, Stalowej Woli 
oraz Tarnobrzega. Rywalizacja toczyła się 
w konkurencjach kata , kumite lekki kontakt 
i walkach reżyserowanych.

Organizatorem Mistrzostw, które odbyły 
się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w nowo wybudowanej hali  był Tarnobrzeski 
Klub Kyokushin Karate prowadzony przez sen-
sei  Ryszarda  Kipera  4 dan  przy współudziale 
Urzędu Miasta Tarnobrzeg i Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Karate.

Leżajski Klub Karate reprezentowało 20 
zawodników oraz sensei Dariusz Burda i sensei 
Adam Dziki. Tytuły mistrzowskie w konku-
rencji kata zdobyli Katarzyna Burda i Kajetan Walawski, a wicemistrzowskie Ania Szczuka 
i Monika Pacoń. Ekipa z Leżajska ukończyła rywalizację drużynową na 5 miejscu z dorobkiem 
16 punktów.

Miejsca zajęte przez leżajską drużynę:
KATEGORIA   KATA:
- Rocznik: 2001 i mniej Anna Szczuka wywalczyła II miejsce
- 2000: CHŁOPCY: Walewski Kajetan – miejsce I
- 1999 – 2000: DZIEWCZYNKI: Leszczak Maryla – miejsce IV
- 1998 – 1997: DZIEWCZYNKI: Burda Katarzyna – miejsce I
- 1994 – 1993: MŁODZICZKI : Pacoń Monika – miejsce II

Wyniki drużynowe: 
1. Krosno: 70 pkt, 2. Jasło: 41 pkt, 3. Tarnobrzeg: 40 pkt, 4. Kolbuszowa: 21 pkt, 5. 

Leżajsk: 16 pkt, 6. Przeworsk, Stalowa Wola po 15 pkt, 8. Brzozów: 12 pkt, 9. Sanok: 6 pkt, 
10. Jarosław: 5 pkt

 



W sobotę 17 maja w Sandomierzu odbył 

się Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar 
Sandomierza. Reprezentacja naszego klubu 
zajęła 3 miejsce drużynowo. W Turnieju 
uczestniczyło 221 zawodników reprezen-
tujących  23 kluby z Krosna, Przeworska, 
Kolbuszowej, Siedlec, Tarnowa, Kielc, Tar-
nobrzega, Gorzyc, Jarosławia, Nowego Targu, 
Przemyśla, Busko Zdrój - Hornik, Lublina, 
Pustkowa, Rzeszów 2 kluby, Częstochowy, 
Padwi Narodowej, Busko Zdrój - Prasek, 
Chełma, Połańca, Sandomierza i Leżajska. 
11 osobowa ekipa zawodników z Leżajska 
zajęła 3 miejsce drużynowo przegrywając 
z Sandomierzem i Krosnem. W konkurencji 
kata  rocznik: 2000 i młodsi I miejsce zajęła 
Maryla Leszczak, 1998-1997 II miejsce 
zajęła Katarzyna Burda. Warto podkreślić, 
że kategorie kata chłopców i dziewcząt były 
połączone. W kumite chłopców rocznik 
1996-1995 III miejsce zajął Bilski Konrad, 
a w kumite dziewcząt rocznik 1996-1995 III 
miejsce zajęła Jaworska Joanna. Bardzo dobrze 
zaprezentował się nasz junior Marcin Olszowy 
zdobywając II miejsce w kumite do 75 kg 
wygrywając 3 walki,  w tym 2 przez ippon. 
Ponadto w zawodach uczestniczyli Paula Maj-
der, Kajetan Walawski, Iwona Turosz, Izabela 
Dec, Karol Kurzyp i Krzysztof Zając.
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W budżecie miasta na rok 2008 zapisanych 
jest 17 zadań inwestycyjnych, w tym cztery znaj-
dujące się w fazie projektowej. Są to głównie za-
dania dotyczące budowy lub modernizacji ulic, 
chodników i parkingów. O pracach związanych 
z realizacją zaplanowanych inwestycji w naszym 
mieście informuje zastępca burmistrza Leżaj-
ska Piotr Urban, w którego gestii znajdują się 
zadania rozwoju gospodarczego Leżajska.

Ulica Jana Brzozy. Ta biegnąca skosem od 
ulicy Tomasza Michałka droga zabudowana po 
obu stronach domami jednorodzinnymi została 
już częściowo wyłożona nawierzchnią z kostki 
brukowej. Jesteśmy w trakcie realizacji tej ulicy. 
Muszę podkreślić, że bardzo dobrze ułożyła się 
nam współpraca z mieszkańcami posesji przy 
tej ulicy, dzięki czemu ulica jest odpowiednio 
szeroka.

Łącznik między ulicami Kochanowskie-
go i Tomasza Michałka. Na części terenu, 
którego właścicielem jest miasto, zrobiliśmy 
w ubiegłym roku wygodną, szeroką ulicę 
wyłożoną kostką brukową, krawężniki, nowe 
oświetlenie. Dalszy odcinek tej drogi, wiodący 
do ulicy Tomasza Michałka, nie został wyko-

nany z tego względu, że tereny potrzebne na jej 
poszerzenie należą do prywatnych właścicieli. 
Ten odcinek drogi jest wąskim piaszczystym 
duktem, na którym z trudem mieści się samo-
chód osobowy.

Po konsultacjach doszliśmy do porozu-
mienia z właścicielami potrzebnych pod tę 
drogę gruntów, aby był to ciąg dwukierunkowy, 
nabywamy je i będziemy kontynuowali budowę 
tego łącznika, jeśli tylko wszystkie sprawy for-
malno-prawne uda się nam załatwić. Będzie to 
poważne zadanie inwestycyjne – bo wymagające 
poszerzenia przepustu na potoku Jagoda, prze-
stawienia słupów oświetleniowych i ogrodzeń, 
poza oczywiście budową i wybrukowaniem 
jezdni. Ale dzięki temu ten zapyziały zakątek 
zmieni się w szeroką i wygodną ulicę.

Przebudowa ulicy Górnej. Na razie wciąż 
czekamy na to, kiedy Zakład Energetyczny 
w Leżajsku rozpocznie prace budowlane 
związane z koniecznością zmiany usytuowania 
stacji transformatorowej. Ta zwłoka wynika 
z opóźnienia, jakie ma Zakład Energetyczny 
w realizacji dokumentacji potrzebnej do przy-
stąpienia do budowy. 

W ubiegłym roku na części tej ulicy wy-

mieniliśmy krawężniki i nawierzchnię. Pozostał 
jeszcze do realizacji odcinek w okolicy cmen-
tarza żydowskiego. Ten fragment będzie prze-
budowywany dopiero wtedy, gdy plac budowy 
opuszczą ekipy Zakładu Energetycznego. Nie 
chcemy wcześniej robić chodników i kłaść as-
faltu na jezdni, pod którymi mają być położone 
kable do stacji trafo. To byłoby nieracjonalne. 
Nie jest wykluczone, że w końcu przestaniemy 
czekać i zrealizujemy to zadanie w tym roku.

Połączenie ulicy Podolszyny z ulicą 
Siedlanką. 29 maja tego roku złożyliśmy pro-
jekt i wniosek o dotację unijną. W skład tego 
projektu wchodzi modernizacja nawierzchni 
ulicy Polnej, fragmentu ulicy Borki i budowa 
łącznika między końcówką ulicy Podolszyny 
a Siedlanką. Jest to zadanie dosyć kosztowne. 
Gdybyśmy zostali finansowo zasileni, zadanie 
to można wykonać w ciągu dwóch lat. Pod 
ten projekt zmieniliśmy Wieloletni Plan In-
westycyjny. Teraz czekamy na decyzję Urzędu 
Marszałkowskiego.

Ulica Sandomierska. Mieliśmy bardzo 
ambitne plany wobec tej ulicy, która stała się 
ostatnio dość ruchliwa, a niezbyt wygodna i dla 
kierowców, i dla pieszych. Chcieliśmy zmienić 
nieco geometrię jezdni, poszerzyć ją, zrobić 
wygodny jednostronny chodnik. Na realizację 
takiego przedsięwzięcia potrzebowaliśmy do-
datkowego gruntu. Z pewnymi właścicielami 
terenów graniczących z tą ulicą zawarliśmy 
stosowne porozumienia, ale – niestety – nie ze 
wszystkimi. Niektórzy nie wyrazili na to zgody, 
inni żądali wręcz zawrotnych cen za jeden metr 
kwadratowy gruntu.

Trudno, nie będzie to ulica tak dobrze 
wyprofilowana, jak byśmy sobie życzyli, ale 
postaramy się - w miarę możliwości - żeby 
była przyjazna dla kierowców a dzięki temu 
też bezpieczna dla pieszych. Nie pozostawiono 
nam wyboru.

Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy 
i przystępujemy do realizacji przebudowy tej 
ulicy. Tu, gdzie mamy grunt nabyty, będzie-
my przeprowadzali korektę geometrii jezdni, 
tam, gdzie gruntu nie mamy, tej korekty nie 
przeprowadzimy. Natomiast na całej długości 
będzie wymiana nawierzchni i krawężników 
oraz budowa chodnika jednostronnego. W tych 
miejscach, gdzie nie udało się nam nabyć po-
trzebnego gruntu, postaramy się odcinki tej 
ulicy wyprofilować krawężnikami, żeby była 
bardziej bezpieczna dla wszystkich.

Ulice Podzwierzyniec, Opalińskiego 
i Ogrodowa. Trwają prace nad budową ka-
nalizacji deszczowej w ulicy Podzwierzyniec. 
Przewidujemy budowę chodnika wzdłuż ulicy 
Opalińskiego – dokumenty mamy przygotowa-
ne, wykonawcą robót będzie nasz MZRB.

Przygotowujemy się do wykonania odcinka 

 

Budowa ulicy Jana Brzozy. Fot. bwl
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sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Ogrodowej 
– środki na ten cel pochodzą z Miejskiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

Chodniki. Zakończyliśmy budowę chod-
nika przy ulicy Bocznej Podolszyny, zrobiliśmy 
chodnik przy ulicy ks. Brody. Trwają przygoto-
wania do budowy chodnika przy ulicy Paderew-
skiego. Wymieniliśmy część chodników przy 
ulicy Mickiewicza. Przygotowania do budowy 
innych chodników trwają, tam gdzie trzeba, 
będziemy je wymieniać.

Wciąż borykamy się z problemem opraco-
wania projektu na budowę chodnika i posze-
rzenie przejścia przy przejeździe kolejowym 
przy ulicach Sikorskiego i Podolszyny. Kłopot 
w tym, że musi to być wykonawca z uprawnie-
niami kolejowymi, a na Podkarpaciu jest to 
tylko jedna osoba. Nie mamy innego wyjścia, 
szukamy wykonawcy projektu poza Podkar-
paciem.

Parkingi. Miejsc postojowych w Leżajsku 
wciąż jest za mało. Przygotowujemy się do budo-
wy miejsc parkingowych na placu Jaszowskiego. 
Materiał jest złożony. Mamy uzgodnienia 
z Zakładem Energetycznym co do przebudowy 
uzbrojenia podziemnego i w najbliższym czasie 
rozpoczniemy prace.

Zbliżamy się też do rozpoczęcia budowy 
parkingu za Domem Książki. Ten fragment 
miasta - wprawdzie nieco ukryty za budyn-
kami – jednak istnieje i póki co nie przynosi 
chluby. Wkrótce zmieni swój wygląd. Będzie 
cieszył oko i służył kierowcom. W sumie w tych 
dwóch miejscach powstanie około 40 miejsc 
postojowych.

Wąwóz. Opracowujemy również koncepcję 
zagospodarowania wąwozu za Domem Książki, 
ciągnącego się od Mickiewicza do ulicy Sikor-
skiego. Łącznie z placem targowym. Chcemy 
objąć ten temat szerszym opracowaniem. Jest 
kilka koncepcji. Jedni widzą tam amfiteatr, inni 
deptak, zalesienie, przejście z ulicy Mickiewicza 
do placu targowego przy ulicy Sikorskiego. 
Jak zagospodarowany zostanie ten teren, czas 
pokaże. Na pewno przygotowane, konkretne 
koncepcje poddane zostaną dyskusji. I na pewno 
to miejsce musi nabrać jakiegoś konkretnego 
charakteru – sąsiaduje przecież z szacownymi, 
zabytkowymi obiektami.

Oświetlenie. Latem przystąpimy do reali-
zacji oświetlenia ulic Studziennej i Spokojnej.

MOPS. Niedawno Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej został przeniesiony do nowej 
siedziby - z ulicy Żwirki i Wigury do budynku 
przy Placu Jaszowskiego. Przeprowadziliśmy 
remont tego obiektu, przystosowaliśmy go dla 
osób niepełnosprawnych . Myślę, że warunki 
lokalowe się polepszyły. Zrobiliśmy też remont 
trzech garaży, w których MOPS może składać 
dary pomocy humanitarnej. Mamy jeszcze 
w planie poprawienie estetyki elewacji budyn-
ku i wyłożenie placu kostką. Jeśli uda nam się 
wygospodarować na to pieniądze, to w drugim 
półroczu do tego tematu wrócimy.

Tegoroczne Dni Leżajska trwały od 30 maja do 1 czerwca. Rozpoczęły się tradycyjnie 
przemarszem ulicami miasta korowodu przebierańców, dzieci ze szkół podstawowych i gim-
nazjum. Prowadziła je Miejska Orkiestra Dęta OSP pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego. 
W piątek, 30 maja w samo południe para królewska w asyście dworzan z rąk włodarzy grodu 
odebrała przed ratuszem klucz do bram miasta i przejęła trzydniowe rządy.

Nastał czas zabaw, konkursów, koncertów, pokazów, różnorodnych imprez kulturalnych i spor-
towych oraz szkolnych pikników rodzinnych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Większość imprez odbywała się na placu przed Gimnazjum Miejskim oraz w Miejskim Cen-
trum Kultury. Nad Florydą trwały zawody wędkarskie, a miłośnicy turystyki rowerowej pojechali 
na rajd pod hasłem „Tu powstało miasto Leżajsk” zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej. 

Na sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku można było zobaczyć spek-
takl kukiełkowy przygotowany przez uczniów Gimnazjum, występy uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st., monodram pt. „Jasiek” w wykonaniu Anny Baj z Grupy Teatralnej Baratario oraz 
koncert poświęcony 400-leciu obecności Ojców Bernardynów w Leżajsku pt. „Piękna nasza Polska 
cała, w niej Maryi kwitnie chwała”. 

Głównie jednak wszyscy bawili się przed Gimnazjum Miejskim. Najmłodsi Leżajszczanie 
z przedszkola „Promyczek” wystąpiły z programem „Żyjmy zdrowo”. Ponad dwugodzinny koncert 
dały zespoły MCK, a w piątkowy wieczór młodzież bawiła się w na imprezie w stylu karaoke. Podczas 
kolejnych dwóch dni na estradzie zaprezentowały się: Miejska Orkiestra Dęta OSP, młodzieżowe, 
rockowe zespoły z Domu Kultury z Lubaczowa: „Black Chazm” i „Okay”, zespół „Grube Ryby”, 
który poprowadził sobotni wieczorny festyn, oraz na zakończenie Dni jako gwiazdy - dwa zespoły: 
rockowy Pectus i czołówka polskiej sceny pop – zespół Queens. 

Prawdziwą atrakcją był popis młodzieży z Jednostki Strzeleckiej 2035 w Leżajsku, a niespodzian-
ką, zwłaszcza dla młodszej części leżajszczan, był także występ Grupy Teatralnej Baratario, która 
w ulicznym happeningu próbowała wciągać w swój spektakl przypadkowych przechodniów.

Pogoda dopisała, jak nigdy. Dni Leżajska, których głównym sponsorem była Grupa Żywiec 
Browar w Leżajsku były udanym świętem.

(am)

 

Fot. Ryszard 
Węglarz i bwl
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GMINA KURY£ÓWKA

Jak co roku w czerwcu organizatorzy: 
Wójt Gminy Kuryłówka, Gminna Komisja   
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblio-
teka Publiczna zorganizowali Dni Gminy 
Kuryłówka. Święto naszej Gminy odbywało 
się w dniach 06 - 08 czerwca 2008 r.

Piątek 6 czerwca przeznaczony był dla 
najmłodszej części społeczeństwa. Wszystko 
zaczęło się od Uroczystej Sesji Dziecięcej 
Rady Gminy, którą tworzyli młodzi radni 
wybrani w poszczególnych szkołach naszej 
gminy. Po zaprezentowaniu swoich pro-
gramów przez kandydatów na Dziecięcego 
Wójta, rozpoczęto głosowanie, w wyniku 
którego wójtem została Jadwiga Cichoń z Pu-
blicznego Gimnazjum w Kuryłówce. Wójt 
Tadeusz Halesiak przekazał przysłowiowy 
klucz do bram gminy i urząd sprawowania 
władzy na okres trzech dni nowowybrane-
mu włodarzowi gminy. Od tego momentu 
zagościła zabawa i rozrywka, a to za sprawą 
Festynu Dziecięcego. W programie znalazły 
się między innymi: mała szkoła czarowania, 
dyskoteka dla młodego człowieka, karaoke, 
a całość przeplatana grami i zabawami oraz 

konkursami związanymi z profilaktyką anty-
alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii. 
W godzinach popołudniowych odbył się III 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki „Śpiewaj-
my Wszyscy”, w którym udział wzięło 17 
wykonawców ze wszystkich szkół z terenu 
gminy. Jury wyłoniło zwycięzców i tak w: 
I kategorii zwyciężyła Magdalen Peryga z ZS
w Dąbrowicy, w II kategorii Sabina Baj ZS
Dąbrowica, a w III kategorii Iwona Woźny 
z PG w Kuryłówce. Jednak kluczowym wyda-
rzeniem organizowanym w ramach Dni Gmi-
ny Kuryłówka był Wielki Piknik Rodzinny. 
Ceremonii otwarcia dokonał Wójt Gminy, 
który życzył wszystkim uczestnikom miłych 
wrażeń i udanej zabawy. A trzeba przyznać, że 
oferta była bogata. Na początku zaprezento-
wała się Niezależna Formacja Rycerska „Dwa 
Miecze” ze Szczytna z pokazem, w którym 
między innymi znalazły się: walki rycerskie 
z użyciem toporów, pojedynki giermków, po-
kazy łucznicze, demonstracja średniowiecznej 
broni palnej, kat z dybami, toporem, pniem 
katowskim, stanowisko mincerskie - bicie 
pamiątkowych monet. Po tych atrakcjach 
rycerze prowadzili konkursy, zabawy prze-
znaczone dla uczestników w każdym wieku. 
W tym samym czasie na estradzie rozpoczął 

 
się koncert, w którym wystąpiły zespoły dzia-
łające w GOK w Kuryłówce: Orkiestra Dęta, 
Zespół Tańca Ludowego „Jarzębinka”, Zespół 
Estradowy „Konkret”, Zespoły Śpiewacze 
„Leszczyna” z Kulna, „Ścieżyna” z Dąbrowicy. 
Gościnnie zaprezentował się Zespół Pieśni 
i Tańca „Leliwa” z MCK w Leżajsku oraz 
Zespół Wokalny  OKA´Y  z Ośrodka Kul-
tury w Nowej Sarzynie. Gwiazdą wieczoru 
był Folklorystyczny Zespół Romski ”KAŁE  
YAKHA”, który zachęcił - swoją żywiołową 
muzyką- kuryłowską publiczność do zabawy. 
Na zakończenie Pikniku Rodzinnego odbył 
się pokaz fajerwerków, a do późnych godzin 
nocnych mieszkańcy mogli bawić się na 
festynie tanecznym przy zespole muzycznym 
„FENIX”.

Dodatkowymi atrakcjami był pokaz dzia-
łań ratowniczych w wykonaniu Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku. Na placu stadionu 
zaprezentował się także Klub Motocyklowy 
„Wehikuł”. Z wielkich hukiem na murawę 
stadionu wjechało 14 harleyowców. Była 
to nie tylko możliwości oglądnięcia tych 
ciekawych motorów i zrobienia zdjęcia, ale 
także uczestnicy Pikniku Rodzinnego mieli  
okazję do krótkiej przejażdżki tymi ciekawymi 
maszynami.

Przeprowadzenie dwudniowej imprezy 
w takiej oprawie nie byłoby możliwe bez 
wsparcia finansowego z zewnątrz. Dlatego 
też szczególne podziękowania należą się spon-
sorom, do których należeli: Browar Leżajsk, 
Grupa Silikaty Sp.z.o.o, PGNIG S.A. Oddział 
Sanok, F.H.P.U. Meteor, Center Bud Nowa 
Sarzyna, Zakład Instalacji Wod-Kan-CO
i Gazu Krasne, PUB-Legenda, Eko Smak 
Górno, PKS Leżajsk, RSUH Kuryłówka, 
Kowalstwo Artystyczne Janusz Szpila.
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„Poloneza czas zacząć”- powiedział jeden z artystów przed wejściem na 
scenę. I tak Polonezem W. Kilara napisanym do filmu „Pan Tadeusz” rozpoczął 
się kolejny koncert zorganizowany w ramach obchodów 35 - lecia nadania praw 
miejskich Nowej Sarzynie.

Co prawda publiczność nie tańczyła, ale za to z uniesieniem wysłuchała utworu 
wygranego na cymbałach koncertowych przez Georgija Agratine, któremu przy fortepianie towa-
rzyszył  Robert Grudzień .

Po pierwszych brawach prowadząca koncert M. Czechowicz powitała nowosarzyńską pu-
bliczność, zaproszonych gości i władze miasta po czym przybliżyła sylwetki artystyczne obydwu 
muzyków. 

Robert Grudzień to twórca Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Leżajskiej Bazylice Ojców Bernardynów, organista, klawesynista i pianista. Honorowy obywatel 
miasta Leżajska i Stalowej Woli, dyrektor Fundacji im. Mikołaja z Radomia, producent wielu pre-
stiżowych widowisk teatralnych i muzycznych z udziałem światowej sławy artystów.

Georgij Agratina jest profesorem  Akademii Muzycznej w Kijowie. Kompozytor, dyrygent, 
skrzypek,  wirtuoz gry na aerofonach wargowych, takich jak: fletnia Pana, okaryna, sopiłka, talinka, 
ale również mistrz w grze na cymbałach koncertowych, który sztukę gry na instrumentach ludowych 
opanowywał od najmłodszych lat pod bacznym okiem profesora Fiodora Kaptari twórcy zespołu 
instrumentów folklorystycznych.

Obaj artyści stale koncertują. Mają na koncie wiele nagrań radiowych i telewizyjnych, współpra-
cują ze sobą od przeszło 10 lat, a owocem ich wspólnej pracy jest m.in. promowana na jubileuszowym 
koncercie płyta zatytułowana „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, z której to program nowosarzyńska 
publiczność miała okazję wysłuchać na żywo.

Koncert ze względu na różnorodność utworów i ich interpretację był bardzo interesujący, ale 
ogromne wrażenie na słuchaczach - co niewątpliwie dało się zauważyć - wywołało brzmienie fletni 
Pana. 

- „Po  około półrocznym oczekiwaniu udało mi się zrealizować zaproszenie do Nowej Sarzyny 
znakomitych artystów muzyków i przyjaciół” - na zakończenie powiedział dyrektor OK Bogusław 
Rup  dziękując  w swoim imieniu, jak również w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
Roberta Gnatka za wspaniały koncert .

Pan dyrektor również podziękował za pomoc sponsorom tego projektu: Zakładom Chemicznym 
Organika -Sarzyna S.A oraz Grupie Żywiec S.A Browarowi Leżajsk.

Nie ma to jak dobra współpraca. Dzięki 
niej właśnie, w sobotę 24 maja odbył się koncert  
Majki Jeżowskiej, znanej polskiej piosenkarki 
śpiewającej dla dzieci i o dzieciach.

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna, 
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie i Urząd 
Miasta w Nowej Sarzynie połączyli swoje siły,  
aby uświetnić Dzień Mamy i Dzień Dziecka.  
Podjęli się organizacji wesołego dnia w i wokół 
Ośrodka Kultury. Za budynkiem mieściło się 
centrum zabaw,  gdzie była dmuchana zjeżdżal-
nia ,śmieszna dżdżownica z przeszkodami  ,po-
pcorn, balony  i „słodkie” stoisko z goframi.

 Gry  i konkursy z nagrodami  prowadzone 
przez pana Dionizego z agencji artystycznej 
Joanna z Kielc zachwyciły dzieci i rodziców. 
Pogoda straszyła nas wielokrotnie: deszczyk 
raz kropił, raz przestawał, a ponieważ bawili-
śmy się świetnie, to z tej zazdrości rozpadało 
się na całego. 

Ale co tam... Około godziny 15.30 przenie-
śliśmy się do OK.   Ponieważ Majka Jeżowska  
wchodząc na scenę poruszyła wyobraźnią dzieci 
od tej pory było już gorąco jak w jej piosence 
pt.”Na plaży fajnie jest”. Bawiliśmy się wszy-
scy bez wyjatku: i dorośli i dzieci i mamusie 
i tatusiowie. Tym, którzy byli zaangażowani 
w zabawę i brali udział w konkursach prze-
prowadzanych na scenie artystka wręczyła 
pamiątkowe zdjęcia i nagrody.

Ci,  którym się chciało dotrzeć do Ośrodka 
Kultury przeżyli fajny dzień, a ci którzy siedzieli 
w domu ćwicząc obsługę pilota niech żałują.
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Jest prezesem leżajskiego oddziału Świato-
wego Związku Żołnierzy AK. Był aktywnym 
członkiem organizacji niepodległościowych 
w czasie wojny i w pierwszych latach po 
wojnie. 

Mowa tu o panu Bronisławie Sigda, ps. Ze-
msta, którego w ostatnim czasie spotkało wiel-
kie wyróżnienie. Minister Obrony Narodowej 
mianował go na stopień kapitana. Uroczystego 
wręczenia aktu mianowania dokonał w dniu 6 
czerwca ppłk Krzysztof Hocek - Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku, 
który wraz z Wójtem Gminy - Jackiem Chmura 
przybyli do domu pana Bronisława Sigdy, by 
wręczyć awans i złożyć gratulacje. Tego dnia 
akt mianowania otrzymało sześć innych osób, 
wśród których pan Bronisław był jedynym 
kombatantem. 

W tej ważnej i niezwykle podniosłej chwili 
panu Bronisławowi towarzyszyli najbliżsi przy-
jaciele, wśród nich Bogumił Pempuś, z którym 

 



pan Bronisław jeździł po Polsce i świecie zwie-
dzając wiele pięknych i ciekawych miejsc. 

Spotkanie było wspaniałą okazją do wspo-
mnień. Pan Bronisław wrócił pamięcią do 
czasów wojny, opowiadając niezwykłą historię 
swego życia, wypełnionego patriotyczną walką 
w obronie ojczyzny.  W październiku pan 
Bronisław skończy osiemdziesiąt siedem lat. 
Mimo swego wieku jest niezwykle pogodnym 

i aktywnym człowiekiem. Przeżyte lata nauczy-
ły go cieszyć się każdym dniem. Dobry humor 
nie opuszcza pana Bronisława ani na chwilę. 
Przyjmując akt mianowania powiedział: Nigdy 
nie przypuszczałem, że doczekam tak pięknej 
chwili i otrzymam stopień kapitański. Szkoda 
tylko, że nie gra muzyka, bo z przyjemnością 
zatańczyłbym.

   MH

W dniu 02.06. 2008 roku na stadionie 
Kolbuszowianki w Kolbuszowej odbył się 
Finał Wojewódzki XIII Turnieju Piłki Nożnej 
„O Puchar im. Marka Wielgusa”.

Do turnieju wojewódzkiego zakwalifi-
kowało się w wyniku eliminacji rejonowych 
8 najlepszych drużyn z woj. podkarpackiego, 

 
 

a wśród nich drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej im. prof. Franciszka Lei z Gro-
dziska Górnego.

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. 
W grupie pierwszej znalazły się SP Grodzisko 
Górne, UKS Przemyśl, UKS Kamień i UKS 
Głowienka. Wyniki meczów grupowych: SP 

Grodzisko Górne - UKS Kamień (3:1), UKS 
Głowienka – SP Grodzisko Górne (4:2), SP 
Grodzisko Górne – UKS   Przemyśl (2:1). 

Drużyna SP Grodzisko Górne awan-
sowała do półfinału turnieju w którym to 
zmierzyła się z UKS Pustków wygrywając 4:1 
i awansując jednocześnie do Finału.

W finale nasza drużyna spotkała się 
z faworytem turnieju UKS Głowienka. 
Początek meczu zaczął się dla nas bardzo do-
brze, objęliśmy prowadzenie 1:0 lecz w miarę 
upływu czasu coraz lepiej w 30 stopniowym 
upale radziły sobie dziewczęta z Głowienki, 
wygrywając ostatecznie 3:1. Po zakończonym 
meczu dziewczęta obu drużyn przekazały 
sobie uściski, gratulacje i podziękowania.

Nasza drużyna za zdobycie II miejsca 
otrzymała okazały puchar i dyplomy, a Ka-
tarzynę Moszkowicz jednogłośnie komisja 
sędziowska wybrała najlepszą zawodniczką 
turnieju spośród 80-ciu zawodniczek. Kasia 
otrzymała dyplom i przepiękną statuetkę.

Na podsumowanie organizatorzy i przed-
stawiciele złożyli serdeczne podziękowania za-
wodnikom, opiekunom i trenerom drużyn.

Skład drużyny: Czech Magdalena, 
Prozner Wioletta, Wróbel Karolina, Miś 
Izabela, Moskal Anna, Sołek Beata, Kosior 
Magdalena, Piela Magdalena, Szklanny 
Dżesika, Moszkowicz Katarzyna. Opiekun: 
Małgorzata Górecka. Trener: Józef Majkut.

JM

Od lewej: Jan Majkut, Bogumił Pempuś, Jacek Chmura, Bronisław Sigda, ppłk Krzysztof Hocek
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej Leżajsk 2008, który w tym 
roku wystartował już po raz XVII, od samego 
początku sięga do gustów z najwyższej półki. 
Podczas koncertu inauguracyjnego, 22 maja, 
wystąpił Józef Serafin – wieloletni dyrektor 
artystyczny Festiwalu, znakomity organista, 
Profesor Akademii Muzycznej w Warszawie 
i kierownik katedry Organów Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. 

Tuż po jego występie mieszkańcy Leżajska 
i miłośnicy muzyki organowej, którzy ściągają 
do naszego miasta z najdalszych stron świata, 
byli świadkami wielkiego widowiska muzycz-
nego  – oratorium „Woła nas Pan”.  

Oratorium składające się z 21 pieśni, 
zawiera solowe partie wokalne i instrumen-
talne, chóry i recytatywy. Treść nawiązuje do 
najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa 
na ziemi oraz rzeczywistości współczesnego 
człowieka. Piękny 
poetycki tekst Er-
nesta Brylla doty-
kający problemów 
współczesności, 
mówiący o wie-
rze w odkupienie 
„ponad wszystko”, 
oraz pełna eks-
presyjnej różno-
rodności muzyka 
z elementami jazzu 
i rocka Włodzi-
mierza Korcza, jak też perfekcyjne wykonanie 
największych polskich solistów – stanowią 
o wielkim powodzeniu tego dzieła. 

Wśród wykonawców leżajskiej wersji orato-
rium znaleźli się: Alicja Majewska – która miała 
już szansę wystąpić w tym roku przed leżajską 
publicznością, Zbigniew Wodecki, Jacek Wój-
cicki, Marek Bałata - wybitny wokal jazzowy, 
Ewa Uryga i Dorota Osińska, która swoim 
niezwykłym, anielskim głosem zachwyciła 
zgromadzony w Bazylice tłum słuchaczy. 

Na fortepianie wystąpił sam kompozytor 
– Włodzimierz Korcz, dobrze znany naszej 
publiczności ze styczniowego „Wielkiego Ko-
lędowania”. Solistom towarzyszył Strzyżowski 
Chór Kameralny i Zespół Wokalny Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego pod dyr. Grzegorza Oliwy, 
oraz Rzeszowska Orkiestra Kameralna pod 
dyr. Roberta Naściszewskiego.

Byliśmy świadkami iście monumentalnego 
dzieła. Przygotowanie ołtarza głównego do 
tego, by pomieścił ok. 150 artystów wymagało 
nie lada zabiegów, i współpracy pomiędzy 
Domem Kultury i innymi organizacjami 




  
kulturalnymi Leżajska. Współpraca zaowo-
cowała niepowtarzalnym widowiskiem, 
które na długo pozostanie w pamięci tysięcy 
melomanów, którzy w ścisku i niewygodzie 
oddawali się muzycznym uniesieniom.  Na-
stroju tego dnia nie zakłóciła nawet chwilowa 
awaria prądu. Głosy członków niezawodnego 
rzeszowskiego chóru rozświetliły egipskie 
ciemności, które na kilka minut zapanowały 
w Bazylice. 

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich, którzy przyczy-
nili się do realizacji tego wielkiego przedsię-
wzięcia we wspaniałej leżajskiej Bazylice oo. 
Bernardynów, przede wszystkim sponsorom 
głównym: Browarowi Leżajsk i Zakładom 
Chemicznym „Organika Sarzyna”. 

Koncert zrealizowano przy pomocy 
finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Serdeczne podziękowania 

składamy także 
sponsorom wspo-
magającym, t.j. 
firmom: PHILIP 
MORRIS POL-
SKA S.A., BOŚ 
w R ze szowie , 
MZK Sp. z o.o., 
Zakład Przetwór-
stwa Owocowo 
– Warzywnego 
H O R T I N O
w Leżajsku Sp. 

z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów S.A. w Leżajsku, Elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna Sp. z o.o., BMF POLSKA Sp. 
z o.o., Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” 
Sp. z o.o., O-I Sprzedaż i Dystrybucja Sp. 
z o.o., O-I Produkcja Polska S.A., Kantor 
Wymiany Walut Jan Paszek, Hotel i Restau-
racja U Braci Zygmuntów, JAMFOT s.c. , 
Kwiaciarnia STORCZYK Grażyny i Tade-
usza Lejów, Smak-EKO z Górna. 

Zapraszamy na kolejne koncerty festi-
walowe, które swą rangą nie będą ustępować 
pierwszemu. 23 czerwca usłyszeliśmy Dariu-
sza Bąkowskiego - Kois na organach. A przy 
dźwiękach harfy, na której zagrała Agnieszka 
Kaczmarek-Bialic, swoje wiersze recytował 
znakomity współczesny poeta krakowski – 
Adam Zagajewski.  Wszystkie koncerty w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej zorganizowane są 
pod patronatem honorowym Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

A. Margas, fot. Ryszard Węglarz

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą zamiesz-
czoną w „Kurierze Powiatowym” drukujemy 
najlepszą recenzję teatralną ze spektaklu 
pt. „Noc cudów”, nagrodzoną w konkursie
ogłoszonym z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru przez Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku. Jej autorem jest Maciej Szuba – 
uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Groteska wzbudza zwykle mieszane uczucia 
w przeciętnych odbiorcach dzieła kulturalnego, 
głównie poprzez niezrozumienie treści, która na 
pierwszy rzut oka jest pozbawiona jakiejkolwiek 
logiki, a przez to niejasna. W żadnym wypadku 
nie należy się jednak wzbraniać przed groteską 
– zdrowy, kaloryczny absurd jeszcze nikomu 
nie zaszkodził.

Właśnie to proponuje nam nowopowstała 
grupa teatralna „Baratario”. Ich debiutancki 
spektakl, „Noc cudów”, nazwany dla formal-
ności żartem scenicznym, to podana w cie-
kawy sposób pożywka dla ducha, przy której 
można odreagować napięcia codziennego dnia. 
Farsa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
dostosowana do lokalnych realiów, pobudza 
publiczność do salw śmiechu. Scenariusz został 
przekształcony, aby uaktualnić niektóre aspek-
ty (powstał w latach 50.!), lecz są to zmiany 
kosmetyczne, czyniące spektakl bardziej zrozu-
miałym dla widzów.

Jak na debiutantów poziom gry jest wyso-
ki. Postacie wykreowane przez Gałczyńskiego 
są obdarzone tak skomplikowanymi charak-
terami, że wczucie się w nie wymagało solid-
nej dozy wyobraźni i elastyczności umysłu. 
Chociażby tytułowa Babcia, w którą wcielił 
się Mateusz Odachowski, jest prawdziwym 
wyzwaniem, którego nie podjąłby się każdy 
fascynat teatru. To nieprzewidywalna, opętana 
cudomanią kobieta, a w dodatku zdecydowa-
na, rządząca wnukiem niczym dyktatorka, ale 
jednocześnie naiwna staruszka, która nie liczy 
swych lat.

Inną postacią z ich jakże interesującej ga-
lerii jest oszust i szachraj - Rączka, grany przez 
Kacpra Burdę - materialista, który myśli portfe-
lem, a ów jest niebywale pomysłowy. Szalbierz 
jest w stanie zarobić na wszystkim, poczynając 
od zegarków i scyzoryków, a kończąc na wy-
myślnych „cudach”.

Wart uwagi jest także tytułowy Wnuczek, 
odtwarzany przez Michała Serkiza, który zacho-
wuje stoicki spokój wobec wszystkiego wokół 
– tworzy on ostoję ignorancji wobec akcji na 
scenie. Wszystko spływa po nim niczym woda 
po kaczce, a przejmuje się jedynie niczym.

Sztuka cieszy oczy już od pierwszego mo-
mentu. Scena otwierająca farsę jest niespo-
dziewana, zaskakująca, a co ciekawe – ulotna. 
Widzowie, pytani o wrażenia, zazwyczaj jej nie 
pamiętali, choć podczas trwania robiła na nich 
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piorunujące wrażenie.
Zaczyna się jak u Hitchcocka – najpierw 

trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie. Toczą
się rozmowy o Babci, przeciwko której bohate-
rowie knują spisek, jednoczenie zaciekawiając 
widza jej postacią. Budują w nim wzrastające 
oczekiwanie, które spełnia się w momencie
efektownego wejścia kobiety na scenę. Wtedy 
to publiczność wybucha śmiechem, a będzie

miała doń jeszcze wiele okazji.
Scenografia, wedle aktualnej mody, jest 

skąpa, aczkolwiek jeszcze nie ascetyczna. Moż-
na by rzec, że prawie każdy jej element zostaje 
ograny – akcja jest żywa i pełna zwrotów, a ak-
torzy wykorzystują całą scenę, dzięki czemu 
widz ma wrażenie ciągłego ruchu – nie może tu 
być mowy o jakiejkolwiek stagnacji.

Muzyka pozostaje w tle, nie wyróżniając 
się zbytnio, w przeciwieństwie do świetnego 
wykorzystania światła, które podkreśla groteskę 
spektaklu – chociażby Babcia wchodząc na scenę 
zostaje oświetlona snopem niby – niebiańskiego 
blasku, co w powiązaniu z jej zachowaniem daje 
pożądany efekt.

Przedstawienie kończy się spektakularnym 
finałem w atmosferze ezoterycznego rytuału 
przy pełni księżyca. Umiejscowienie owego jak-
że niecodziennego obrzędu w dobrze znanym 
widzowi otoczeniu może przywołać uśmiech 
na usta, tak jak niezłomna ignorancja Wnucz-
ka i zabawne dialogi.

„Noc cudów” grupa przygotowywała w po-
cie czoła przez prawie pół roku. Był to czas prób 
i wdrażania się w arkana teatru. Przedsięwzięcie 
nie miałoby jednak szans na powodzenie bez 
zaangażowania kierującej grupą Agnieszki Mar-
gas i fachowej pomocy weterana sceny, pana 
Ryszarda Jabłońskiego, którzy reżyserowali wi-
dowisko. Należy też wspomnieć o pozostałych 
aktorach, wchodzących w skład „Baratario” – 
Monice Urban, odtwarzającej epizodyczną rolę 
Psa, metafizycznemu triu – Joannie Sztyrak, Ju-
stynie Sołek i Rafale Cwynarze, a także Annie 
Baj, która wcieliła się w rolę partnera Rączki
– szarlatana Adamusa.

Spektakl zapada w pamięć, chociaż jest lek-
ki i przyjemny w odbiorze. Nie niesie ze sobą 
wielkiego, podniosłego przesłania, którymi na-
szpikowana jest wielka literatura – wręcz prze-
ciwnie, pozwala odpłynąć myślom i uspokoić
się umysłowi. Scenariusz pełen gagów pobudza 
do śmiechu, wskrzesza uśmiech na ustach. Ow-
szem, zdarzyły się osoby niezadowolone, acz-
kolwiek ów brak satysfakcji mógł być spowodo-
wany po prostu niezrozumieniem sztuki, bądź 
też wrodzoną niechęcią do groteski. Spotkałem 
się z komentarzem, iż „teatr to marnotrawstwo 
czasu”. Nawiązując doń, muszę przyznać, że 
„Noc cudów” to bardzo pożytecznie zmarno-
wany czas, i gdybym mógł, zaprzepaściłbym go 
jeszcze raz.



 


  
   

 




 



W upalne popołudnie, szóstego czerw-
ca, na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej 
dziwne poruszenie zachęcało przechodniów, 
by zatrzymać się na chwilę i przekroczyć 
bramy świeżo wyremontowanego Dwor-
ku. Skromne, zielone plakaty krzyczały: 
„PRZYJDŹ ZOBACZ POSŁUCHAJ gra 
Dyrektor Browaru Leżajsk”.  

I rzeczywiście zagrał Matheus Dietvorst 
wraz ze swoim zespołem – Makrele, który 
specjalnie dla Leżajszczan przyjechał z Ho-
landii. Ale zanim dziesięciu Holendrów 
złapało za swoje instrumenty, można było 
wysłuchać z goła innej muzyki. Teren dla 
Makreli przygotowała kapela z Gminnego
Ośrodka Kultury z Giedlarowej, przygry-
wająca ludowe kawałki. 

W przerwach – niespodzianka – działa-
jąca ostatnimi czasy z zaskoczenia Grupa Te-
atralna Baratario z MCK Leżajsk urządziła 
dwa widowiska mimiczne. Młodzi aktorzy – 
Joanna Sztyrak, Anna Hałaj, Monika Urban, 
Mateusz Odachowski i Konrad Horoszko, 
z kolorowo wymalowanymi  twarzami sta-
rali się zakłócić bierny spokój odbiorców 
widowiska. Wychodząc do ludzi zmuszali 
ich do refleksji nad światem, narodzinami 
i powstawaniem. W symboliczny i lekko 
komediowy sposób pokazali jak proste może 
być zadziwienie nad światem i zachwyt nad 
tym, co przynosi każdy dzień. Taki przekaz 
stał się możliwy dzięki atmosferze stworzo-
nej przez dźwięki, które wydawał akordeon 

Zespół Makrele, fot. Marian Matkowski

w rękach pana Zdzisława Zawilskiego. Nie-
zwykłe improwizacje muzyczne kontynuował 
pan Zdzisław na końcu imprezy, zmuszając do 
śpiewu zgromadzonych na koncercie ludzi.

W myśl przekazu Grupy Baratario, nie 
jest łatwo cieszyć się małymi rzeczami, które 
często pozostają niezauważalne dla pędzącego 
przez życie człowieka. Za to łatwo było za-
chwycić się nad czymś wielkim – występem 
gwiazdy piątkowego wieczoru – Makreli. 
Zespół istnieje już od 25 lat, ale po raz pierw-
szy zagrał w Polsce. I to gdzie? W maleńkim,
sympatycznym miasteczku na wschodzie kra-
ju... Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, 
jednym z artystów jest bowiem sam dyrektor 
leżajskiego Browaru, który już nie raz pokazał 
swoje umiłowanie dla sztuki, a teraz – również 
i swoje zaangażowanie w działania twórcze. 
Od tego dnia Leżajsk kojarzył będzie pana 
Dietvorsta nie tylko z piwem, ale i z trąbką.

Takie imprezy jak ta – 6 czerwca – wydają 
się być niezmiernie ważne dla rozwoju kultury 
naszego regionu. A to chyba za sprawą tego, 
że przez swoją spontaniczność i nieoficjalność 
pokazują, jak ważne jest dzielenie się swoją 
pasją z innymi. Jesteśmy małą społecznością, 
a jednak potrafimy się nawzajem zaskaki-
wać. Oby jak najwięcej takich pozytywnych 
zaskoczeń. 

Margas
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Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku 
włączyła się w kampanię prewencyjną zainicjo-
waną przez Krajowe Biuro d.s Przeciwdziałania 
Narkomanii pod hasłem „Pilnuj Drinka”. 

W okresie letnim, wakacyjnym wzrasta liczba orga-
nizowanych imprez dla młodzieży chętnie spędzającej 
czas wolny poza domem. Kampania skierowana jest 
głównie do osób młodych uczęszczających do dyskotek, 
klubów muzycznych, pubów i innych lokali rozryw-
kowych, które mogą stać się potencjalnymi ofiarami 
zachowań przestępczych polegających na dodawaniu 
do napojów substancji psychotropowych powodujących 
utratę świadomości.  Dlatego też: 

Zawsze pilnuj drinka!
NIGDY nie przyjmuj drinków od nieznajomych!
Bo...

Ktoś może dodać do niego niebezpiecznej 
substancji (bez smaku, zapachu, i barwy),
Możesz stracić świadomość – substancja taka 
obezwładnia,
Możesz stać się ofiarą przestępstwa,
Nie będziesz pamiętać co się z Tobą działo.TT

Kampania ma na celu uświadomienie zagrożeń oraz 
przekazanie wiedzy o bezpieczeństwie imprez towarzy-
skich, bezpiecznych powrotach do domu, ustrzeżenie  
przed staniem się ofiarą kradzieży, pobicia, rozboju czy 
zgwałcenia.

Zobacz plakat! Pamiętaj - informacja graficzna - 
wzrokowa lepiej się utrwala. Więcej szczegółowych 
informacji  znajduje się  na stronie internetowej www.
pilnujdrinka.pl

Dla słuchaczy uczących się języka angiel-
skiego w Nauczycielskim Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku zbliża się pracowity okres: 
czerwcowa sesja egzaminacyjna.  Jak co roku, 
po uzyskaniu zaliczeń z wykładów oraz zajęć 
praktycznych przychodzi czas na utrwalenie 
poznanego materiału i sprawdzenie wiedzy na 
kilku wyznaczonych egzaminach. 

Szczególnie trudne wyzwanie oczekuje 
słuchaczy 3-go roku. W dniach 18 i 19 
czerwca 2008r. zmierzyli się z egzaminem 
dyplomowym, który był uwieńczeniem 
całorocznego trudu włożonego w napisanie  
pracy dyplomowej. W roku obecnym egzamin 
dyplomowy objął jedną z wybranych dziedzin 
– językoznawstwo lub metodykę. 

Pozytywny wynik egzaminu równoznacz-
ny jest z uzyskaniem dyplomu ukończenia 
NKJO w Leżajsku oraz możliwością pod-
jęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka 
angielskiego w dowolnej szkole podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dodatko-
wo, każdy absolwent NKJO,  może zdawać 
także egzamin licencjacki oraz uzyskać tytuł 
magistra na uzupełniających studiach magi-
sterskich na dowolnej uczelni wyższej. 

  
  

Komisja na egzamin dyplomowy



Pan dyrektor Zespołu Szkół w Wierzwaica-
ch,Wiesław Karasiński pisząc w ostatnim numerze 
„Kuriera Powiatowego” o koszykarkach z Wierza-
wic wspomniał w swoim tekście, iż w tym roku 
szkolnym szanse licealistek, nie są zbyt duże, na 
osiągnięcie znaczących sukcesów sportowych. Nie 
przypuszczał, że sukcesy przyszły już teraz. 

Trener zespołu Licealistek Piotr Musijowski 
zwykł mawiać „Będziemy się bić” i na finałowym 
turnieju Mistrzostw Polski Licealiad z udziałem
mistrzów poszczególnych województw dziewczyny 
z „Chrobrego” biły się znakomicie.

Zanim jednak koszykarki z Liceum wywalczy-
ły sobie prawo gry w tym turnieju w pięknym stylu 
zdobyły tytuł Mistrzyń Województwa, pokonując 
w ścisłym finale zespoły z Rzeszowa i Sanoka.

Turniej o miano najlepszej drużyny koszy-
karskiej wśród drużyn licealnych został rozegrany 
w Bydgoszczy w dniach 6-8.06.08r. Drużyny 
zostały podzielone na dwie grupy.

Koszykarki Zespołu Szkół Licealnych  znalazły 
się w grupie ze swoimi rówieśniczkami z Konina, 
Nowego Targu, Olsztyna i Głuchołazów.

Fazę grupową nasze koszykarki ukończyły 
na pierwszym miejscu i w półfinale spotkały się 
z zespołem z Bytomia. Mecz o wejście do ścisłego 
finału był bardzo emocjonujący i wyrównany, 
dziewczyny wygrały ten mecz różnicą pięciu punk-
tów i zapewniły sobie prawo gry o tytuł Mistrza 
Polski Szkół Licealnych.

W ścisłym finale nasz zespół spotkał się z dru-
żyną z Olsztyna.

Mecz finałowy dostarczył zebranym kibicom 
w hali „Chemika Bydgoszcz” ogromnych emocji. 
Na niespełna 14 sekund do końca regulamino-
wego czasu gry na tablicy wyników był wynik 
remisowy. Decydujące dwa punkty, które zde-
cydowały o tym, że drużyna z Olsztyna sięgnęła 
po tytuł mistrzowski, padły w ostatnich czterech 
sekundach meczu.

Nadmienić należy, iż Olsztynianki zostały na 
tym turnieju pokonane przez koszykarki z Leżaj-
ska w fazie grupowej jednym punktem.

W przyszłym roku szkolnym otwiera się przed 
zespołem z „Ogólniaka” olbrzymia szansa sięgnię-
cia po najwyższe laury w kraju.

Sukces koszykarek z Zespołu Szkół Licealnych 
to kontynuacja pracy i ciągłość szkolenia rozpo-
częta w Wierzawicach.

Sportowe sukcesy pociągają za sobą potrzebę 
wydatkowania pieniędzy i szukania sponsora, 
który pomoże zrealizować marzenia o jeszcze 
większych laurach.

Drużyna Zespołu Szkół Licealnych na turnieju 
w Bydgoszczy występowała w strojach sportowych 
ufundowanych przez firmę „MULTIDOM”, za 
co serdecznie dziękujemy panom Bronisławowi 
Góralowi i Januszowi Grabarzowi.

Piotr Lasota

Reprezentacja Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w Ogólnopolskim Finale 
Licealiady w Koszykówce Dziewcząt – Bydgoszcz: 6-8 czerwca 2008r: Aneta Kaszuba, 
Jessica Musijowska, Dominika Majkut, Alicja Gronowicz, Kinga Niemczyk, Magda-
lena Dedio, Katarzyna Wach, Marta Żelezinska, Ewelina Murdzia, Paulina Tarasek, 
Weronika Osip, Marzena Kryla.

Trener zespołu: Piotr Musijowski
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Jest koniec kwietnia 2008 roku. Niedługo 
zacznie się długi majowy weekend. W hali 
GOSiR w Gdyni w wielkim finale walczą 
ze sobą uczennice Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego z Poznania – „murowane faworytki” 
ze skromnymi gimnazjalistkami z małej 
podkarpackiej wioski. Wierzawice dopiero się 
przebijają do krajowej czołówki i ich udział 
w finałowej rozgrywce zawodów, w których 
startowały praktycznie wszystkie gimnazja 
w Polsce, traktowano jako olbrzymią sensację. 
I niewiele brakowało, by nie było megasen-
sacji, czyli zdobycia tytułu mistrzowskiego 
przez wiejskie gimnazjalistki. Ostatecznie 
skończyło się na srebrze, co również było ol-
brzymim osiągnięciem tych dziewcząt (po raz 
pierwszy w historii powiatu leżajskiego  medal 
mistrzostw Polski). Wielu uważało wtedy, że 
medal wierzawickich koszykarek był przypad-
kiem. „Ot, fuksnęło się dziewczynkom” – na 
własne uszy słyszałem taką opinię. Istotnie 
nawet trenerzy: Gołąb i Musijowski („ojcowie” 
wierzawickich sukcesów) kręcili głowami, 
kiedy mówiłem, że w przyszłym roku znowu 
Gimnazjum w Wierzawicach sięgnie po medal. 
Oni dobrze wiedzieli, że w następnym roku 
z gimnazjalnej drużyny odejdą podstawowe 
zawodniczki.

Tymczasem...

 
  
 

Tymczasem w ciągu roku bardzo wiele się 
zmieniło w Wierzawicach. Po pierwsze udało 
się zainteresować władze Powiatu rozwojem 
koszykówki, a co ważniejsze podjąć współpracę 
z Zespołem Szkół Licealnych, dzięki czemu 
otworzyła się perspektywa stworzenia silnego 
ośrodka koszykarskiego na bazie Wierzawic 
i Leżajska. Szybko też przyniosło to wymierne 
rezultaty. 

Skorzystała też na tym drużyna gimnazjal-
na, która bez żadnych problemów rozgromiła 
dosłownie lokalnych rywali i po raz drugi 
z rzędu sięgnęła po tytuł mistrza województwa. 
Podobnie było w finale regionalnym, w którym 
mimo kontuzji podstawowej zawodniczki – 
Anki Tołpy, udało się pokonać zarówno gim-
nazjalistki ze Starachowic, jak i z Nowego Tar-
gu. W ten sposób wbrew wszystkiemu udało się 
powtórzyć ubiegłoroczny wyczyn, czyli awans 
do ścisłej elity drużyn gimnazjalnych w Polsce. 
Na dodatek organizatorzy z ramienia Lotos 
Cup uznali, że Gimnazjum z Wierzawic dosko-
nale wywiązało się z obowiązków gospodarzy 
finału wojewódzkiego i regionalnego i dlatego 

zdecydowali, że Final Four rozegrany zostanie 
w hali sportowej w Tryńczy, a gospodarzem 
turnieju będzie szkoła z Wierzawic.  

Kiedy tuż po godzinie 9 rano wszedłem 
na halę w Tryńczy, przywitał mnie dźwięk 
trąbek. Kibice ćwiczyli doping. Jeszcze było ich 
niewielu – raptem jakieś dwie setki. Wkrótce 
jednak trybuny zapełniły się do ostatniego 
miejscu. Za chwilę rozpocząć się miały emocje 
Final Four. 

Naprzeciw siebie stanąć miały gimnazja-
listki z Gorzowa i gospodynie turnieju. Nim 
jednak to nastąpiło, odbyło się uroczyste 
otwarcie turnieju godne finałów  seniorskich 
Mistrzostw Polski. Najpierw wmaszerowały 
na salę marżonetki z Gimnazjum w Brzózie 
Królewskiej, a za nimi poprzedzane przez che-
erleaderki  drużyny biorące udział w turnieju 
– Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy, Gimnazjum 
nr 22 w Łodzi, Gimnazjum nr 13 w Gorzowie 
Wielkopolskim i Gimnazjum w Wierzawicach 
(bez numeru, który tak usilnie próbował nam 
nadać redaktor Radia Zet). Cztery najlepsze 
drużyny, wyłonione spośród  prawie 3000 
szkół, które wzięły udział w programie „Graj 
z Lotosem, Lotos szkołom”.

Formułkę rozpoczynającą turniej zgodnie 
wypowiedzieli wójt Gminy Tryńcza  Ryszard 
Jędruch i wójt Gminy Leżajsk Mieczysław 
Tołpa. 

Pierwszy gwizdek! Zaczęły się emocje. 
Nerwy, nerwy, jeszcze raz nerwy. Z obu stron. 
Głupie straty, nietrafione rzuty. Wreszcie jest. 
Pierwsze punkty dla Wierzawic. Najpierw za 
dwa punkty, a chwilę później za trzy trafia 
Klaudia Zasońska. Gorzowianki długo muszą 
czekać na swój pierwszy udany rzut. A doping 
rośnie coraz bardziej. Każdy celny „strzał” do 
kosza nagradzany jest długotrwałymi oklaska-
mi. Wielkie chwile przeżywa Sylwia Łoś, która 
zbiera praktycznie wszystko na jednym i dru-
gim koszu, dokładając do tego jeszcze celne 
rzuty. Mądrze kieruje zespołem rozgrywająca 
wierzawickiego zespołu – Anka Tołpa. Wszyst-
ko jest pod pełną kontrolą i I kwarta kończy 
się 11 punktowym prowadzeniem Wierzawic. 
Trener Musijowski po ostatnim gwizdku pod-
nosi rękę w dobrze znanym geście, a na parkiet 
wbiegają wierzawickie cheerleaderki, których 
występ jeszcze mocniej rozgrzewa ponad 500 
osobową publiczność.

Ale w drugiej kwarcie coś się psuje w roz-
pędzonej wierzawickiej lokomotywie. Najpierw 
„mózg” zespołu – Anka skręca się z bólu na 
parkiecie, kuleje, gra na przysłowiowe pół 
gwizdka. Cały czas daje o sobie znać  kontu-
zja kolana, którą złapała w czasie rozgrywek 
regionalnych. To olbrzymia strata dla zespołu, 
chociaż nowa rozgrywająca Aśka Kupras też 
rozgrywa bardzo dobre spotkanie. Jednak 
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jej gra wprowadza na parkiet niepotrzebną 
nerwowość. Rośnie również pressing zespołu 
z Gorzowa. Nie odpuszczają nawet na chwilę. 
Atakują wierzawiczanki już na ich połowie. 
Przewaga maleje coraz szybciej. Już wydaje 
się, że gorzowianki dysponujące lepszymi 
warunkami fizycznymi przegonią Wierzawi-
ce. Na szczęście rozbrzmiewa syrena kończą 
pierwszą połowę. Wynik na tablicy 31:25 dla 
Gimnazjum w Wierzawicach.

Co powiedział w przerwie do swoich 
dziewczyn trener Musijowski, pozostanie to 
jego słodką tajemnicą. A może pomógł występ 
cheerleaderek z Wierzawic, które wzbiły się na 
wyżyny swoich umiejętności, wspomagane 
przez młode adeptki z Chałupek Dębniań-
skich.

III kwarta spotkania zaczęła się od huraga-
nowych ataków wierzawickich gimnazjalistek. 
Kolejne punkty zdobywają Klaudia Zasońska 
i Sylwia Łoś. Jak burza wdziera się pod kosz 
przeciwniczek najmniejsza na boisku Aśka 
Kupras. Swoje trzy grosze dorzuca też Andzia 
Kuras, która jak rasowy center przedziera się 
przez gorzowską obronę. Nie pomaga podwa-
janie, potrajanie, kolejne punkty padają łupem 
Wierzawic. Publiczność szaleje! Ale i gorzo-
wianki się odgryzają. Wcale nie mają zamiaru 
łatwo sprzedać skóry, szczególnie że i Klaudii, 
i Aśce, a przede wszystkim Sylwii zdarzają się 
dziecinne wprost błędy. Brakuje sił. Mści się 
„krótka ławka” Wierzawic. Trener Musijowski 
nie chce ryzykować, wypuszczając na boisko 
mało doświadczone jeszcze zmienniczki. 

Przewaga jednak jest znaczna. 15 punktów 
przed ostatnią odsłoną meczu wydają się być 
wystarczającą zaliczką. Dziewczęta nie po-
winny już pozwolić wyrwać sobie zwycięstwa. 
Następuje teraz cios za cios. Na rzuty z dy-
stansu gorzowianek Wierzawice odpowiadają 
wejściami pod kosz Aśki Kupras i szybkimi 
kontrami Klaudii. Sytuacja jest jednak na tyle 
klarowna, że trener Wierzawic decyduje się 
na wpuszczenie wszystkich zawodniczek na 
boisko. Niech i one mają swój udział w tym 
historycznym sukcesie. Wreszcie syrena koń-
cowa. Patrzę na tablicę. 68:51!!!

 Po raz drugi z rzędu Gimnazjum w Wie-
rzawicach znalazło się w ścisłym finale gim-
nazjady. 

W drugim półfinale sensacja! Fawory-
zowane przez wszystkich łodzianki (jako 
ŁKS Łódź trzy dni wcześniej zdobyły tytuł 
wicemistrza Polski w kategorii kadetek) uległy 
drużynie z Bydgoszczy, które w meczu tym 
pokazały lwi pazur.

A więc finał dość niespodziewany! Wierza-
wice : Bydgoszcz.

Następnego dnia sala wręcz kipiała emo-
cjami. Wszyscy czekali na emocje wielkiego fi-
nału. I nie zawiedli się. Obie drużyny postawiły 
sobie ciężkie warunki. Od samego początku 
rozpoczęła się walka na śmierć i życie.  

Początek dla nas. Tym razem dobrze za-
czyna Ela Kryla, która w poprzednim meczu 

zaliczyła zaledwie 2 „oczka”. Teraz zdobywa je 
raz za razem. Utrzymuje się cały czas niewielka 
przewaga Wierzawic. Ponad 600-osobowa 
grupa kibiców skanduje: „Wierzawice lepsze”. 
Mimo wyraźnej przewagi wzrostu bydgoszcza-
nek (dziewczyn wybranych z całej Bydgoszczy 
i okolic, z trzech szkół mistrzostwa sportowego 
o profilu koszykarskim) piłka co chwilę pada 
łupem albo Sylwii, albo Andzi. Wszystko zdaje 
się być pod kontrolą, chociaż w ostatnich sekun-
dach I kwarty przewaga topnieje do jednego 
malutkiego punkcika (17:16). Obawy rosną, 
bo wierzawiczanki z reguły kryzys przeżywają 
w drugiej kwarcie. I nieszczęście istotnie ma 
miejsce zaraz na początku tej części meczu. 
Anka, która przez cały czas gra jakby na zwol-
nionych obrotach, nagle po złej zasłonie kole-
żanki pada na parkiet i wije się z bólu. Z boiska 
znoszą ją koleżanki. Nie wróci już! Kontuzja 
kolana okazała się silniejsza od niej. Na boisko 
wbiega „żywa jak srebro” Aśka Kupras. I mimo 
straty jednej z najlepszych zawodniczek prze-
waga Wierzawic nieznacznie rośnie, chociaż są 
już chwile, kiedy Bydgoszcz wychodzi na pro-
wadzenie. Nadal jednak jest szansa, jeżeli tylko 
uda się dziewczętom opanować nerwy. Połowa 
kończy się ostatecznie 3-punktową przewagą 

Gimnazjum w Wierzawicach (29:26). Emocje 
sięgają zenitu. Chwilę wytchnienia przynosi 
parodia „Jożina z Bażin” w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół w Piskorowicach. 

Trzecia kwarta to znowu wojna z obu 
stron. Straty, przechwyty piłek i „pudła” 
w zdawałoby się 100% sytuacjach. W naszym 
zespole brak Anki jest coraz bardziej widoczny, 
chociaż Aśka dosłownie szaleje na boisku. Co-
raz trudniej przychodzą zbiórki podkoszowe. 
Dziewczynom brakuje sił. Większość gra od 
poczatku meczu. Stały problem wierzawic-
kich drużyn – za krótka ławka, nie ma jeszcze 
pełnowartościowych zmienniczek. Te, które 
są, do walki na takim poziomie zdolne będą 
dopiero w następnym sezonie. Mimo wszyst-
ko wierzawiczanki to urodzone wojowniczki 
i łatwo nie dadzą sobie wyrwać zwycięstwa. 
Po III kwarcie przewaga Wierzawic topnieje 
do 2 punktów (37:35). 

Już nikt na sali nie siedzi. Nawet wójt 
Tołpa nie jest w stanie opanować nerwów 
i ogląda mecz na stojąco (to w końcu też jego 
dziewczyny, bez jego pomocy tego zespołu by 
nie było). 

Na ostatnią kwartę nie jestem w stanie 
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patrzeć. Jednak trwa to tylko chwilę. Emocje 
udzielają się nawet postronnym, oglądające 
mecz gorzowianki i łodzianki też na stojąco do-
pingują (co ciekawe dopingują Wierzawicom). 
W tej części meczu nerwy dają znać o sobie. 
Punktów jest znikoma ilość (obie drużyny zdo-
bywają raptem 12 punktów, tyle z reguły rzuca 
się w ciągu 2 minut). W 38 minucie meczu 
Bydgoszcz wychodzi na 3-punktowe prowa-
dzenie i wtedy genialny rzut z dystansu Aśki 
Kupras doprowadza do remisu. Kto wytrzyma 
końcówkę. Przede wszystkim nerwowo!

Obie drużyny skupiają się na obronie i na 
pół minuty przed końcową syreną przed szansą 
staje ponownie malutka rozgrywająca Wierza-
wic. Dwa osobiste. Wystarczy jedno trafienie 
i jest ZŁOTO! Pierwszy rzut i piłka tańczy na 
obręczy. Nie weszła! Może za drugim razem. 
Niestety ten rzut jest już zupełnie nieudany. 
Nerwy, nerwy i jeszcze raz nerwy. Złoto było 
dosłownie o centymetr. Bydgoszczanki już 
nie próbują, czekają na dogrywkę, licząc na 
większy zapas sił. I coś w tym istotnie jest. 
Mecz kończy się remisem 44:44. Dziewczęta 
z Wierzawic ciężko dyszą.

Dogrywka od samego początku przebiega 
źle. Bydgoszczanki wychodzą na prowadzenie. 
Co prawda przed szansą zniwelowania prze-
wagi znowu staje Aśka Kupras, ale ona ma już 
chyba dość meczu. Nie chce nawet podchodzić 
do linii rzutów osobistych. I rzeczywiście 
żaden z nich nie trafia do celu. Złoto oddala 
się w szybkim tempie. Podrywa się jeszcze do 
walki Andzia i Sylwia, próbuje rzutów Elka, ale 
na minutę przed końcem jest już raczej jasne, że 
złoto powędruje do Bydgoszczy, a Wierzawice 
otrą się jedynie o nie. Końcowa syrena! 

Radość bydgoszczanek i łzy Wierzawic. 
Znowu tylko srebro MP. Tylko i aż srebro! Ileż 
szkół w Polsce oddałoby dosłownie wszystko 
za tytuł wicemistrza kraju. Na dodatek dwu-
krotnie z rzędu!

Emocje opadają, z gratulacjami do naszych 
dziewcząt podchodzą przedstawiciele władz 
samorządowych, zaproszeni goście, ale one 
płaczą (płakać będą nawet wtedy, gdy na ich 
piersiach zawisną srebrne medale mistrzostw 
Polski). 

Tak kończy się impreza, szeroko ko-
mentowana w podkarpackich (i nie tylko) 
mediach. Impreza, która pod wieloma wzglę-
dami przerosła nawet oczekiwania głównych 
organizatorów, czyli przedstawicieli Lotosu. 
Rzecznik programu Tomasz Furtak na antenie 
Radia Rzeszów nie miał wręcz słów, by wyrazić 
uznanie za oprawę całego turnieju. Bo i istot-
nie wspaniale wyglądały występy zespołów 
tanecznych z Brzózy Królewskiej (szczególnie 
marżonetek), Starego Miasta, Piskorowic 
i Chałupek Dębniańskich, o występie małej 
piosenkarki z Huciska nie wspominając. Zaś 
występy cheerleaderek z Wierzawic najlepiej 
skomentował zawodowy spiker, który na co 
dzień komentuje mecze Znicza Jarosław - 
„O takich dziewczynach mogą tylko pomarzyć 

zespoły I-ligowe”. 
Ogólnie więc impreza była nader udana. 

Zabrakło tylko jednego - „ZŁOTA” dla Wie-
rzawic. Ale do trzech razy sztuka!!!




  
 
 

Kiedy emocje głównego turnieju nieco 
opadły, koszykarska „machina” przeniosła 
się teraz do hali Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku. Zaczynał się międzynarodowy 
turniej o Puchar Lotosu. Co prawda turniej 
miał się odbyć w nieco okrojonym składzie, 
bo w ostatniej chwili z udziału zrezygnowała 
drużyna z Czech. Na jej miejsce zaproszono 
dużynę MLKS Rzeszów. 

Rozpoczęcie turnieju miało oprawę godną 
Final Four, znowu zaprezentowały się marżo-
netki i zespoły taneczne z Brzózy Królewskiej 
i grupa gimnastyczna ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Leżajsku, a na koniec wspaniały występ 
zespołu tanecznego „Ziemia Leżajska”. Zawie-
dli nieco kibice, którzy szczególnie w drugim 
dniu stawili się niezbyt licznie na trybunach. 
Widać, że koszykówka dopiero się w Leżajsku 
przebija.

W pierwszym spotkaniu zmierzyły się gim-
nazjalistki z Wierzawic i zespół Cassovia Ko-
szyce (prosto z autobusu). W pierwszej kwarcie 
niezwykle szybkie zawodniczki ze Słowacji 
objęły prowadzenie (15:9), ale wierzawiczanki 
opanowały szybko nerwy i w następnej kwarcie 
zdecydowanie wygrały (17:4). Od tej chwili co-
raz lepiej grały i Andzia, i Sylwia oraz Klaudia. 
Przewaga rosła, chociaż ambitne zawodniczki 
ze Słowacji próbowały gonić nasz zespół szyb-
kimi kontrami. Ostatecznie mecz zakończył 
wyraźną przewagą Wierzawic (38:27). A jak 
groźne były mimo wszystko Słowaczki, wy-
kazało drugie spotkanie, w którym pokonały 
one Bydgoszcz 60:57, prowadząc na koniec 
III kwarty 21 punktami (!). i tylko zmęczenie 
spowodowało, że mistrzynie Polski zbliżyły się 
do nich w IV kwarcie.

W kolejnym meczu zmierzyły się zespo-
ły Gimnazjum w Wierzawicach i MLKS 
Rzeszów, w którego składzie znalazły się też 
4 juniorki. W I połowie przewaga  rzeszo-
wianek nie ulegała wątpliwościom, dlatego 
trener Musijowski zdecydował potraktować 
mecz typowo treningowo i wpuścił na parkiet 
wszystkie rezerwowe. „Im też potrzebne jest 
ogrywanie się” - powiedział później. Istotnie 
młodsze dziewczyny zagrały z charakterystycz-
nym dla Wierzawic zębem i dużo starszym 
rzeszowiankom udało się je pokonać zaledwie 
4 punktami. Z bardzo dobrej strony pokazały 
się Paulina Fimiarz, Kaśka Posobiec i Ala Łoś. 

Swoją wartość jako center potwierdziła Aneta 
Wojtyna. Ostatecznie jednak mecz zakończył 
się wynikiem 50:33 dla MLKS.

Podobnie było w pozostałych meczach tej 
drużyny, która pokonała kolejno Bydgoszcz 
(71:52) i Koszyce (79:55), zwyciężając w tur-
nieju otwartym.

O główną nagrodę – Puchar Lotosu zagrać 
zaś miały ponownie drużyny z Wierzawic 
i Bydgoszczy. To miał być rewanż. I na po-
czątku był. Pierwsza kwarta zakończyła się 
wynikiem 13:5 dla Wierzawic, a potem prze-
waga rosła jeszcze bardziej. Praktycznie przez 
całe spotkanie wierzawiczanki prowadziły, 
by stracić na 6 sekund przed końcem. Mimo 
jednak 1-punktowej przegranej ostatecznie 
turniej zakończył się sukcesem Gimnazjum 
w Wierzawicach.

I to był praktycznie ostatni akord koszy-
karskiego sezonu 2007/8.

 


Czas na podsumowanie. Turnieje w Tryń-
czy i Leżajsku były ostatnimi wydarzeniami se-
zonu 2007/8 Czy był on dobry dla koszykówki 
kobiecej w Wierzawicach i Leżajsku? Pytanie 
chyba z gatunku retorycznych.

Najpierw może warto podsumować sezon 
szkolny, bo tutaj tych sukcesów było najwię-
cej. W województwie podkarpackim nasza 
dominacja jest w tej chwili bezprecedensowa. 
„Potrójna korona mistrzowska” w rodzimych 
pieleszach - szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne świadczy, że sys-
tem, który został przyjęty w roku ubiegłym 
sprawdza się. Na dodatek zaistnieliśmy (i to 
bardzo mocno) na arenie ogólnopolskiej. Nie 
wiem, czy jakikolwiek powiat może poszczycić 
się dwoma srebrnymi medalami (Licealiada 
i Gimnazjada) i 6 miejscem w kategorii szkół 
podstawowych. A może być lepiej i nie są to 
żadne mrzonki.

Trzeba jedynie spełnić kilka warunków:
1) Znaleźć sponsora na odpowiednim 

poziomie, który w zamian za reklamę   udźwi-
gnie ciężar finansowy prowadzenia drużyny 
seniorskiej.

2) Stworzyć kilka szkółek koszykarskich 
na terenie całego powiatu, które pomagałyby 
wyszukiwać talenty wśród młodzieży.

3) Propagować w lokalnych mediach ini-
cjatywy koszykarskie, stwarzając odpowiedni 
klimat dla koszykówki dziewcząt.

A pewne rzeczy już zaczyna się robić. Mię-
dzy innymi od przyszłego roku w Gimnazjum 
w Wierzawicach zacznie funkcjonować klasa 
sportowa o profilu koszykarskim, do której za-
praszamy uzdolnioną młodzież z terenu całego 
Powiatu. I może w niedługim czasie będziemy 
się wreszcie cieszyć z medali zrobionych z cen-
niejszego kruszcu!!! Bo to jest możliwe.

Wiesław Karasiński 
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