
07_2008.indd   1 2008-07-24   12:10:30



Kurier Powiatowy
Wydawca:  Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 20A, tel. (0 17) 242 10 54.
Stali współpracownicy: Małgorzata Halasa (Gmina Grodzisko Dolne), Barbara 
Woś-Lisiecka (Miasto Leżajsk), Alicja Kycia (Gmina Kuryłówka), Bartosz Wysocki 
(Nowa Sarzyna).
Redaktor naczelna: MAŁGORZATA BECHTA
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
Nakład: 1500 egz., kolportowany na terenie Powiatu Leżajskiego
Informacje z terenu miast i gmin przygotowują osoby wyznaczone przez Wójtów 
i Burmistrzów danego miasta czy gminy. Redakcja nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Skład i druk: TECHGRAF w Łańcucie

W numerze

POWIAT:
Powiatowe ćwiczenia obronne …...........................................4
Pracowity rok Powiatu Leżajskiego …....................................5
Comenius w ZSL w Leżajsku – c.d. historii …......................6
Starostwo w Leżajsku podnosi jakość świadczonych usług ….6
71. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców 
na Jasną Górę ................................................................…8-9
Świadectwo dojrzałości społecznej …....................................9
Turnus rehabilitacyjny w Świnoujściu …............................10
Zainteresować fizyką – czy to jeszcze możliwe? ….......18 – 19
Złota Kula dla Hortino ...................................................... 21
Stypendyści z ZS w Nowej Sarzynie ....................................22

Muzeum Ziemi Leżajskiej ….............................................7
Wystawy
Storczykarnia 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku ................... 20 – 21
Zaiskrzyło po raz XXII
Klezmerska feta w Leżajsku

Dni Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Obwodnica i niepokoje – rozmowa z Piotrem Urbanem – Za-
stępcą Burmistrza Leżajska,
Wizyta Wiceministra
Uroczyste zakończenie sezonu piłkarskiego

Inwestycje i remonty w gminie Kuryłówka w roku 2008 
– Zamierzenia na najbliższe lata

„Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworze-
niu…”
Przedszkola za unijne pieniądze
Skoczkowie rywalizowali z wiatrem

Podsumowanie sezonu 07/08 tenisistów stołowych PUKS „Arka” 
Łętownia

Ogłoszenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku ….......................................................................24

2

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7/2008 (53)

Panu bryg. Józefowi Golcowi
Komendantowi Powiatowemu PSP 

OJCA

l

07_2008.indd   2 2008-07-24   12:10:30



3

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7/2008 (53)




W dniach 12-13 czerwca 2008r. odbył się 
w Starostwie Powiatowym 1 audit nadzorujący. 
Auditor niezależnej jednostki certyfikującej 
TUV Rheinland stwierdził, że urząd dostarczył 
obiektywnych dowodów na stosowanie syste-
mu zarządzania jakością zgodnego z normą 
ISO 9001:2000 oraz na spełnienie wymagań 
przedmiotowej normy. Auditor rekomendował 
utrzymanie ważności certyfikatu na „świadcze-
nie usług administracji samorządowej, związa-
nych z realizacją zadań publicznych na rzecz 
Interesantów Starostwa Powiatowego”. 

 
 

W dniu 15 maja br. reprezentacja leżajskiego Powiatu wzięła udział w Otwarciu Sezonu 
Turystycznego w Rzeszowie.

Organizatorem imprezy był Prezydent Miasta Rzeszowa. Kolejny raz udowodniliśmy, że 
wspólnymi siłami łatwiej jest promować Ziemię Leżajską. W imprezie wziął udział Zespół 
Ludowy z Woli Zarczyckiej „AZALIA”, Pani Maria Bucior z Gospodarstwa Agroturystycznego 
z Tarnawca, Pani Czesława Zawadzka – Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lipą”. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach uczestnicy prezentowali swoje produkty i oferty. Zespół wystąpił na 
scenie. Również podczas krótkiego wejścia mieliśmy okazję zachęcić uczestników imprezy do 
odwiedzenia przepięknej Ziemi Leżajskiej, prezentując ofertę gmin i miast z terenu powiatu. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu prezentacji Ziemi Leżajskiej władzom 
samorządowym z terenu powiatu!

PW

 
 

26 czerwca br odbyła się kolejna sesja Rady 
Powiatu. Wśród spraw, nad którymi radni 
debatowali znalazły się takie punkty jak:

Informacja o realizacji zadań z zakresu 
budownictwa i architektury, planowa-
nia przestrzennego na terenie Powiatu 
Leżajskiego
Informacja z działalności Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego na 
terenie Powiatu Leżajskiego
Sprawozdanie z działalności Muzeum 
Ziemi Leżajskiej za okres od 08.01.2008r. 
do 31.05.2008r. 
Podjęcie uchwały w sprawie nagród 
i wyróżnień przyznawanych przez Powiat 
Leżajski za wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę 
Nr XXIII/152/08 Rady Powiatu Leżaj-
skiego z dnia 07 marca 2008r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych i wysoko-
ści środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań 
w 2008r.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Powiatu na 
2008r.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na sfinan-
sowanie planowanego deficytu budżetu 
Powiatu Leżajskiego
Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wystawienia weksla „in blanco” 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Od 01.07.2008r. Powiatowym Rzeczni-
kiem Konsumentów została  pani Agnieszka 
Wyczarska – Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
ul. Kopernika 8 (I piętro, pokój nr 102), tel. 
(017) 24 04 508.

Delegacja Powiatu Leżajskiego

Degustacja regionalnych potraw

07_2008.indd   3 2008-07-24   12:10:38



4

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7/2008 (53)

W dniu 27 czerwca  br. odbyły się ćwiczenia obronne powiatu leżajskie-
go z udziałem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Miasta Leżajsk. 

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Dworu 
Starościńskiego w Leżajsku. Spotkanie rozpoczął witając przybyłych gości 
Starosta Leżajski Robert Żołynia. Następnie Kierownik Biura Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Stanisław Chmura przedstawił założenia 
dotyczące ćwiczeń, podkreślając znaczenie dobrego przygotowania do sytuacji 
kryzysowych zwłaszcza tych najbardziej prawdopodobnych. 

Kolejną częścią spotkania było omówienie podejmowanych działań w ana-
lizowanych sytuacjach kryzysowych: Kilkudniowy brak energii elektrycznej 
w powiecie oraz poważny wypadek drogowy 
w  Sarzynie

Po omówieniu działań w sytuacjach kryzy-
sowych uczestnicy przystąpili do praktycznych 
ćwiczeń w terenie. 

Plan ćwiczenia obronnego powiatu 
leżajskiego pk. „Elektron 2008”

Temat: przygotowanie elementów powia-
towego i miejskich zespołów zarządzania kry-
zysowego oraz podległych ogniw ochronnych 
i gospodarczych do realizacji zadań w sytu-
acjach kryzysowych wywołanych czynnikami 
zewnętrznymi. 

Cel: zdobycie praktycznych umiejętności 
wykonywania nałożonych zadań obronnych 
i skutecznego działania w warunkach kryzy-
sowych oraz zgrywanie akcji ratowniczych 
podejmowanych przez powiatowe i  miejskie 
zespoły zadaniowe. 

Uczestnicy: kadra kierownicza starostwa, 
szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, 
SP ZOZ, członkowie zespołów zarządzania 
kryzysowego, stałego dyżuru i akcji kurierskiej 
oraz burmistrz Miasta Leżajsk i Burmistrz MiG 
Nowa Sarzyna wraz z zespołami zadaniowymi  
miasta i gminy. 

Bardzo ważnym elementem okazały się jak 
zwykle ćwiczenia praktyczne. Nie ulega wątpli-
wości, że „teoria to jedno a praktyka drugie” 
- obydwie formy muszą iść w parze.

Kolejny raz okazało się, że jednost-
ki zaangażowane w ćwiczenia są świet-
nie przygotowane, potrafią współpracować 


 

i odpowiedzialnie wykonują swoje zadania. Warto za-
uważyć, że ćwiczenia są bardzo potrzebne ponieważ pod-
czas nich dowiadujemy się co jeszcze należy doskonalić 
lub o czym często zapominamy w sytuacjach trudnych 
i stresujących. 

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczest-
nikom ćwiczeń.

Powitanie uczestników ćwiczeń 
przez Starostę Leżajskiego

Transport rannych

Pobieranie próbek wody
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Powiat Leżajski realizuje w obecnym roku wiele inwestycji. Poniżej przedstawiamy najważ-
niejsze z nich:


Zostały złożone wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na:
przebudowę drogi powiatowej nr 1238R Maleniska-Hucisko-Łętownia wraz z prze-
budową 30 m mostu w Hucisku,  wartość projektu – 7 771 124,36 zł. Długość odcinka: 
6,86 km. W ramach tego zadania w obecnym roku toczy się postępowanie przetargowe 
na przebudowę mostu, współfinansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury 
w kwocie 877 tys. zł, które udało się pozyskać dzięki pomocy Posła Zbigniewa Ry-
nasiewicza, po pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Powiat, przygotowanego 
przez Wydział RI.  
przebudowę odcinków dróg  powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów 
i 1274R Tryńcza – Chodaczów – Laszczyny, nr 1270R Żołynia – Opaleniska – 
Grodzisko Dolne i 1570R Tryńcza – Ubieszyn. Wartość projektu 14 285 715,37 zł 
o łącznej długości 16,77 km wraz przebudową dwóch mostów, zadanie to planowane 
jest do realizacji wspólnie z Powiatem Przeworskim – część drogi Tryńcza – Chodaczów 
i droga Tryńcza – Ubieszyn o łącznej długości 5,2 km.
przebudowę drogi powiatowej nr 1074R gr. Powiatu (Łazów) – Kulno. Wniosek  został 
złożony  wspólnie z Gminą Krzeszów, wartość projektu po stronie Powiatu Leżajskiego 
– 1 500 tys.zł o długości odcinka 3,05 km .

Planowane są również remonty odcinków nr 1241R Hucisko-Ruda Łańcucka 
– Przychojec - Leżajsk w miejscowości Przychojec na kwotę 290 tys zł, nr 1244R
Kulno - Brzyska Wola  na kwotę 300 tys. zł i nr 1268R Kopanie Żołyńskie-
Grodzisko Dolne na kwotę 100 tys zł. 

W trakcie realizacji jest remont odcinka drogi nr 1246R Kuryłowka- gr. Po-
wiatu Tarnogród za kwotę 112 tys zł, zadanie to współfinansowane jest ze środków  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W trakcie opracowania jest dokumentacja przebudowy 
drogi Powiatowej 1256R  Leżajsk - Rzuchów wraz z remontem 
mostów na Sanie w Rzuchowie i w Wierzawicach na Błotni.


Zakończono Modernizacje pomieszczeń Powiatowego 

Urzędu Pracy w Leżajsku, wartość zadania wyniosła 100 tys zł. 
Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 

budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku na kwotę 
900 tys zł. 

Ponadto planuje się złożyć we wrześniu wnioski do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizacje dwóch zadań związanych 
z budową hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym oraz boisk sportowych 
przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku i przebudową, nadbudową i rozbudową 
Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej - III etap  na łączną kwotę ok. 
10 mln zł.

Ponadto w obecnej chwili realizowane jest zadanie związane z przebudową 
ogrodzenia przy SOSW w Leżajsku – łączny koszt zadania: 42 tys zł

W tym roku planowana jest również budowa kotłowni gazowej wraz z przebudo-
wą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Nowej Sarzynie.
Planowany koszt zadania: 210 tys zł. Na obecną chwilę Wojewoda Podkarpacki 
przyznał na ten cel dotację w wysokości: 53 tys zł.

Antoni Burek



Droga Maleniska-Hucisko-Łętownia 
przed remontem

Most w Hucisku przed remontem

Wyremontowane pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy

Rozbudowa DPS w Brzózie Królewskiej

Przebudowa ogrodzenia przy SOSW
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 W ramach realizacji drugiego roku pro-
jektu Comenius „Connecting schools with 
working life” (Wpływ szkoły na przyszłe 
życie zawodowe uczniów) w roku szkolnym 
2007/2008 uczniowie i nauczyciele z Zespołu 
Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżaj-
sku podejmowali różne inicjatywy związane 
z w/w projektem. Dwukrotnie brali udział 
w Festiwalu Comeniusa w Czudcu (paździer-
nik 2007, czerwiec 2008) – promując projekt 
na Podkarpaciu. Projekt ten został uznany 

za przykład dobrej praktyki i umieszczony 
w biuletynie ogólnokrajowym wydanym 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie.

 Uczniowie naszej szkoły nawiązali 
poprzez Internet kontakt z rówieśnikami 
z Portugalii, Włoch i Rumunii, wymieniając 
korespondencję poprzez e-mail. Wspólnie 
zorganizowali video-konferencję, podczas 
której mogli „na żywo” ze sobą porozmawiać, 
co sprawiło im wiele satysfakcji, ponieważ 

    
  

przełamywali bariery językowe.
  W trakcie tego roku szkolnego odbyły 

się dwie wizyty robocze w ramach realizowa-
nego projektu. Pierwsza z nich miała miejsce 
w Rumunii, w mieście Galati (styczeń 2008) 
i uczestniczyły w niej 4 nauczycielki z ZSL
– Ewa Kwitkowska, Monika Wlaź, Renata 
Pytko oraz Elżbieta Sokołowska. Drugie 
spotkanie odbyło się w Polsce, w Leżajsku 
w kwietniu 2008. Już po raz drugi gościliśmy 
w naszym mieście nauczycieli z Portugalii, 
Włoch oraz Rumunii. Podczas pobytu 
w Leżajsku zwiedzili oni między innymi 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, zakład produk-
cyjny „Hortino”, Bazylikę OO. Bernardynów. 
Ponadto byli gośćmi w Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  i w Muzeum 
Fajek i Dzwonów w Przemyślu. Nauczycie-
le – goście wzięli również udział w panelu 
dyskusyjnym z naszymi uczniami na tematy 
związane ze światem pracy.

W ramach realizowanego projektu 
uczniowie wzięli również udział w Leżajskich 
Targach Pracy oraz warsztatach psychologicz-
nych „Autoprezentacja”.

W przyszłym roku szkolnym kilku 
uczniów zaangażowanych w prace nad pro-
jektem będzie miało możliwość wyjazdu na 
spotkania do Włoch oraz Portugalii, czego już 
wielu z nich nie może się doczekać.

Ewa Kwitkowska
Monika Wlaź

Nauczyciele z Polski, Portugalii, Włoch i Rumunii na spotkaniu roboczym w Galati (Rumunia) – styczeń 2008

30 stycznia 2008r. Starosta Leżajski 
wydał Zarządzenie Nr 4/17-SZJ/2008 
w sprawie wprowadzenia „Ankiety satysfakcji 
Interesantów z poziomu usług świadczonych 
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku”. 
Ankieta dotyczyła sposobu załatwienia 
spraw przez pracowników urzędu, wiec 
przede wszystkim: poziomu zadowolenia 
interesanta z kontaktu z pracownikiem, 
uzyskania wyczerpujących informacji na 
temat załatwianych spraw, terminu zała-
twienia sprawy, fachowości pracowników, 
wskazania najważniejszych elementów 
istotnych przy załatwianiu spraw, efektu 
końcowego sprawy oraz oceny informacji 
przekazywanych przez urząd dotyczących 
jego pracy. 

Badanie ankietowe prowadzone było 
od 01 lutego do 2 czerwca 2008r. Przygo-
towanych zostało 200 formularzy ankiet. 
Zwróconych zostało 91 wypełnionych 
ankiet.

     
Wyniki przedstawiają się następująco: 

84,62 % ankietowanych było zadowolonych 
z kontaktu z pracownikiem Urzędu; 88,89 % 
stwierdziło, iż otrzymali wyczerpujące infor-

macje na temat załatwianych spraw; 82,42 %
było zadowolonych z terminu załatwienia 
sprawy; 90,70 % ankietowanych odpo-
wiedziało, że ich sprawa została załatwiona 

pozytywnie.
Przeprowadzona ankieta pozwoliła 

na rozeznanie co dla Interesantów jest 
najważniejsze podczas załatwiania spraw 
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, 
a mianowicie:

- uprzejmość i życzliwość: 33,54 %
- termin załatwienia sprawy: 21,12%
- kompetencja i fachowość: 21,74 %
- sprawna i szybka obsługa: 23,60%
Ważny jest również fakt, iż co druga 

osoba z ankietowanych pozytywnie oceniła 
informacje przekazywane przez urząd na 
temat jego pracy przez lokalną prasę, 
stronę internetową i BIP oraz ogłoszenia 
na tablicach informacyjnych.

pw
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W dniu 8 lipca br. o godz. 18-stej 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej w sali ekspo-
zycyjnej na poddaszu Dworu Starościńskie-
go otwarta została wystawa „SZTUKA CER-
KIEWNA DIECEZJI PRZEMYSKIEJ”. 
Wystawa udostępniona jest ze zbiorów Mu-
zeum - Zamek Łańcucie. Otwarcie wystawy 
poprzedził wykład Jarosława Giemzy - kie-
rownika Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-
Zamku w Łamku w ańcucie. W otwarciu wystawy 
udział wzięli Dyrektor Biura Posła na Sejm RP RR
Zbigniewa Rynasiewicza – Krzysztof Kolano, RR
Radny Powiatu Leżajskiego i Członek Rady
Muzeum Dariusz Żak z małżonką, Przewod-
niczący Rady Muzeum iRR Wiceprzewodniczący 
TMZL Antoni Bereziewicz, Członek Rady 
Muzeum Stanisław Chmura, Przewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Lwowa iTT Kresów 

Poł.-Wsch. Eugeniusz Matkowski, 
Naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury i Współpracy Międzynarodowej 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
Katarzyna Ćwikła, mieszkańcy 
Ziemi Leżajskiej  oraz  25-cio oso-
bowa grupa studentów historii 
sztuki z KUL-u, odbywająca praktyki 
studenckie inwentaryzując zbiory Muzeum 
Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku. 
Na szczególną uwagę na wystawie zasługuje 
chorągiew procesyjna z wizerunkiem Matki 
Boskiej Leżajskiej z poł. XIX w., pochodząca 
zapewne z leżajskiej cerkwi p.w. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny. Poza pięknymi 
ikonami i chorągwiami procesyjnymi nie-
powtarzalny klimat wystawie nadaje muzyka 
cerkiewna w wykonaniu kameralnego chóru 
męskiego SYNTHAGMA z płyty „Liturgia 
Pontyfikalna Świętego Jana Chryzostoma”. 

W tym miejscu pragnę serdecznie po-
dziękować Dyrektorowi Muzeum – Zamek
w Łw ańcucie Panu Witowi Karolowi Wojtowi-
czowi za udostępnienie wystawy i okazywaną
nam nieocenioną pomoc w trwającym pro-
cesie organizacji Muzeum Ziemi Leżajskiej. 
Wielkie podziękowania kieruję również do 

Pracowników Muzeum za pracę i trud włożo-
ny  w przygotowanie tej wystawy, jak  i wielkie 
zaangażowanie w profesjonalne budowanie od 
podstaw naszego Muzeum. 

Wystawę można zwiedzać do 28 września 
br. w godzinach 12.00 – 16.00 od 
poniedziałku do piątku oraz w nie-
dziele  w godzinach 11.00 – 19.00. 
bilety  w cenach: 5 zł. – normalny 
i 3 zł. – ulgowy do nabycia w punk-
cie kasowo – informacyjnym 
w Muzeum.

Od 12 Lipca br. na placu 
przed Muzeum można 
oglądać wystawę ple-
nerową udostępnioną 
z IPN oddział w Roddział w ze R R -
szowie „Sprawiedli-
wi Wśród Narodów 
Świata” .  Wystawa 
ukazuje mieszkańców 
Rzeszowszczyzny ratuRR -
jących ludność żydow-
ską w czasie II wojny 
światowej. Wystawa 
wcześniej była prezen-
towana w Senacie RP
w Warszawie. 


28 czerwca 2008 r. na zaproszenie dyrektora Muzeum-Zamek w Łamek w ańcucie Pana Wita Karola 

Wojtowicza, dyrektor Muzeum hmura uczestniczył w uroczystym 
TORCZYKARNI - jest to RR Zespół 

ny przed 1904 r. Remont  Storczykarni RR
został ze środków Mechanizmu Fi-

ramach projektu „ Rewitalizacja RR
zabytkowych budynków Maneżu, Kasy-

Storczykarni”.  Projekt przywraca 
dawną funkcję obiektu i eksponuje 
jego zabytkowy charakter. Storczy-

karnia składa się z części ekspozycyj-
nej, zaplecza podzielonego na trzy strefy 

klimatyczne oraz kawiarni. Wyposażona jest  w nowo-
zymaniu optymalnych warunków 

uprawy tak bardzo wymagającej grupy roślin jak storczyki.  Więcej 
informacji o Storczykarni na: www.zamek-lancut.pl


Końcem sierpnia w Muzeum zagości 

wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego  
w Rw zeszowie pn.  R R „Dawne hafty i koronki”.

Natomiast 30 sierpnia o godz. 19.00 na 
schodach przed Dworem Starościńskim odbę-
dzie się koncert filharmoników rzeszowskich 
z Kwartetu Smyczkowego po 13-stej. 

Szczegółowe informacje o wystawach 
i imprezach kulturalnych odbywających się 
w Muzeum umieszczane są i będą  w Kurierze 
Powiatowym, na stronie internetowej starostwa 
leżajskiego i muzeum oraz tablicach informa-
cyjnych przed Muzeum.

Muzeum to przede wszystkim stała ekspo-
zycja i w związku z tym ponawiam do Państwa  
apel o udział w tworzeniu Muzeum, zwracam 
się 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
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„Prawda o człowieku wyzwaniem dla 
polskiej szkoły” – to główny temat dorocznej 
już, 71. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczy-
cieli i Wychowawców na Jasną Górę - u stóp
najlepszej z Wychowawczyń - Matki Boskiej 
Częstochowskiej. W tym roku odbyła się ona 
w dniach 1-2 lipca. Wzięło w niej także udział 
26 pedagogów z Zespołu Szkół Licealnych, 
Gimnazjum Miejskiego i Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego w Leżajsku. 

Pielgrzymce przewodniczył Delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowe-
go Duszpasterstwa Nauczycieli bp Edward 
Dajczak.

W programie ważną część, w dniu 1 lip-
ca, stanowiły wykłady i panel dyskusyjny na 
tematy:

Nasze poszukiwania prawdy o człowieku 
(ks. prof. Marian Machinek MSF),
Błąd antropologiczny i jego konsekwen-
cje (ks. prof. Marian Nowak KUL),
Skutki błędu antropologicznego (dr 
Stanisław Sławiński).

Drugi dzień to Różaniec Nauczycieli – Ta-
jemnice Światła – na Szczycie Jasnogórskim, 
następnie wykład ks. dra Marka Dziewieckie-
go nt. „Prawda o człowieku”, Msza Św. pod 
przewodnictwem bpa Adama Lepy i Droga 
Krzyżowa dla nauczycieli z prowadzącym 
bpem Edwardem Dajczakiem.

Głównymi tezami wykładu dra Marka 
Dziewieckiego, który zebrani pedagodzy 
uważnie wysłuchali to:

Nie można wychowywać kogoś, kogo 
się nie rozumie,
Człowiek jest jedyną istotą na tej zie-
mi, która potrafi myśleć, decydować 
i kochać,
Człowiek potrafi wyrządzić krzywdę nie 
tylko innym ludziom, ale też samemu 
sobie,
Kto nie dostrzega swych ograniczeń, 
nigdy ich nie zdoła pokonać, a kto nie 
dostrzega swej wielkości, nigdy nie stanie 
się świętym,
Nikt nie jest w stanie zmienić natury 
człowieka,
Wychować to uczyć realistycznie myśleć 
i odpowiedzialnie kochać.

Wykładowca nakreślił bardzo trafnie 
psychopedagogiczny portret współczesnej 
młodzieży:
Mało miłości, czyli osamotnienie,
Mało prawdy, czyli myślenie magiczne,

Mało wychowania, czyli chore wzorce,
Błędne normy, czyli zaburzona hierar-
chia wartości,
Niska kultura, czyli cywilizacja hedoni-
zmu i egoizmu.

Współcześni młodzi ludzie jednak - zda-
niem wykładowcy – mają podobne marzenia 
i ideały, jak ich poprzednicy z poprzednich 
pokoleń. Tęsknią za wielką miłością, za 
trwałym małżeństwem i szczęśliwą rodziną, za 
życiem w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Wielu 
szczerze jest zatroskanych o los ludzi, zwierząt 
i przyrody, wielu włącza się w różne formy 
wolontariatu, wielu szczerze szuka kontaktu 
z Bogiem. Znacznie trudniej jest im natomiast 
realizować te swoje pragnienia ze względu 
na negatywne uwarunkowania kulturowe 
i obyczajowe. Współcześni wychowankowie 
nadal otwarci są na pogłębione propozycje 
wychowawcze, ale stawiają rodzicom i in-
nym dorosłym dużo większe wymagania 
w tym względzie, niż poprzednie pokolenie 
nastolatków”.

Jakim zatem powinien być pedagog na 
trzecie tysiąclecie? 

W dobie kryzysu wychowania i niestety
wychowawców, utopii i obietnic łatwego 
szczęścia, niełatwo jest znaleźć skuteczną 
metodę wychowawczą. Zdaniem ks. dra 
Marka Dziewieckiego, w opracowaniu odpo-
wiedzialnego dzisiaj modelu pedagogicznego 
należy wyjść od pogłębionej antropologii, 

a zatem realistyczne i całościowe, a nie na-
iwne i zawężone, rozumienie wychowanka. 
W czasach, gdy rodzice są często nieobecni, 
albo źle obecni w życiu własnych dzieci 
i nauczyciele coraz częściej skupiają się na 
profilaktyce, terapeutyce i redukcji strat, 
należy bezzwłocznie wrócić do wychowania, 
czyli: pedagog – wychowawca. 

W czasach obojętności młodych ludzi 
na własny los, wychowawca musi dotrzeć 
w sposób realistyczny do środowiska, w któ-
rym oni żyją, a więc uczenie sztuki dojrzałego 
życia nie tylko uczniów, ale także rodziców 
i środowiska. 

W terapii pedagogicznej należy zwrócić 
uwagę na ochronę uczniów – ofiar przemocy, 
a w dalszej kolejności udzielać pomocy tym, 
którzy stosują przemoc, nie kierować się 
„poprawną” dzisiaj zasadą, że bardziej chroni 
się sprawcę niż ofiarę czynu. 

Największą słabością dominujących 
dzisiaj terapii jest skupianie się na psychice 
wychowanka, nie zaś na sytuacji rodzinnej 
i społecznej. Próba uzdrawiania stanów psy-
chicznych bez pomagania, aby wychowanek 
zajął dojrzalszą niż dotąd postawę wobec 
siebie i życia, oznacza podobną naiwność, jak 
przekonanie, że wystarczy pomalować lustro, 
by korzystniej wyglądać.
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26 tegorocznych absolwentów Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku, decyzją Dyrek-
tora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – Tadeusza
Krzoseka na wniosek Pani Magdy Wittich 
z Oddziału w Leżajsku, otrzymało niezwykłe 
świadectwa – świadectwa dojrzałości społecz-
nej. Otrzymują je pełnoletnie osoby, które 
kilkakrotnie honorowo oddają krew, ratując 
ludzkie życie. Początek tej cennej inicjatywy 
powstał kilkanaście miesięcy temu, kiedy 
szpitale i media wystąpiły z dramatycznym 
apelem o dawstwo krwi, gdyż pojawił się brak 
tego niezastąpionego i koniecznego dla wielu 
chorych lekarstwa. Zainicjonowana wówczas 
współpraca między Oddziałem w Leżajsku, 
a Zespołem Szkół Licealnych, w osobach Pani 
Magdy Wittich, a dyrektorem Liceum dopro-
wadziła do spotkania z młodzieżą tej szkoły, 
by uświadomić jak niezwykle cennym darem 
jest krew, jaka jest skala potrzeb tego specyfiku 
w lecznictwie i medycynie, jak wielkie jest jego 
zapotrzebowanie.

Młodzież, która wielokrotnie dawała 
dowody wrażliwości wobec cierpienia innych, 
wbrew niekiedy krzywdzącym opiniom doro-
słych o młodych, odpowiedziała spontanicz-
nie na ten apel. W ciągu kilkunastu miesięcy 
112 licealistów oddało około 100 litrów krwi, 
a rekordziści od 3600 ml. (2 uczniów), 2700 
ml. (2 uczniów), 2250 ml., 1800 ml., (6 
osób), a ponadto 1350 ml. (15 osób), 900ml. 
(26 osób), po 450 ml. (58 uczniów).

Dziękujemy młodzieży za bezcenny dar. 

APEL DO POLSKICH NAUCZYCIELI 

SZANOWNE KOLEŻANKI I  KOLEDZY 
– POLSCY NAUCZYCIELE!

Szkoła ma przekazać wiedzę, ale jeszcze ważniejsze jest, że ma być miejscem wzrastania 
ucznia jako osoby. Jesteśmy, więc postawieni przed uczniami nie tylko po to, aby ukazywać 
im prawdę o otaczającym świecie, ale także, aby pomagać im odkrywać prawdę o naturze, 
godności i powołaniu człowieka, czyli o tym kim są, i kim mają się stawać w przyszłości. 
Dlatego praca nauczyciela musi być oparta na mocnym fundamencie antropologicznym. 

Jako nauczyciele pracujemy dziś w świecie, w którym coraz bardziej sugestywnie 
promowane są fałszywe wizje człowieka. Z jednej strony na współczesne społeczeństwo 
oddziaływują różne pseudohumanistyczne utopie, z drugiej strony poddani jesteśmy presji 
kultury masowej, w tym zwłaszcza reklamy, która podsuwa konsumpcyjny model życia. 
Równocześnie coraz wyraźniej widać, że wiele trudności i niepowodzeń w życiu małżeń-
skim i rodzinnym, a szczególnie w wychowaniu dzieci, także wiele naszych nauczycielskich 
porażek w pracy z uczniami, bierze swój początek właśnie z zagubienia antropologicznego 
fundamentu kultury życia rodzinnego i pracy pedagogicznej.

Wolna od zniekształceń prawda o człowieku jest podstawą, zarówno dla pracy dorosłej 
osoby nad własnym rozwojem, jak i do wychowywania młodego pokolenia, któremu trzeba 
pomóc zrozumieć i podjąć odpowiedzialność za własny rozwój. Prawda o człowieku jest 
także fundamentem wszystkich poprawnych metod dydaktycznych, którymi posługuje-
my się w pracy nauczycielskiej. Dlatego w naszym środowisku zawodowym szczególnie 
potrzebne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – kim jest człowiek? Odpowiedź ta 
stanowi właściwy punkt wyjścia do refleksji nad moralnym, ale także praktycznym sensem 
nauczycielskiej pracy.

Dlatego jako uczestnicy 71-ej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę 
zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów, Polskich Nauczycieli, z serdecznym za-
proszeniem i zachętą do środowiskowej dyskusji na temat antropologicznych postaw naszej 
pedagogicznej służby. Nie bójmy się podejmować tego tematu, nie bójmy się wątpliwości 
i kontrowersji. Debata na temat istoty człowieczeństwa jest nam, jako nauczycielom bardzo 
potrzebna i może okazać się ważnym doświadczeniem z punktu widzenia naszego rozwoju 
zawodowego.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom przesyłamy pozdrowienia z Jasnej Góry

JASNA GÓRA, 2 lipca 2008r.

Wreszcie wychowawca na trzecie ty-
siąclecie i na miarę wyzwań, to pedagog – 
świadek. Świadek miłości, mądrości (a nie 
subiektywnych przekonań), realista (a nie 
tylko „pozytywnie” myślący), prawdy (a nie
utopii), wolności.

Wykład ten, jak i przeżycie całej piel-
grzymki dostarczyło nam – uczestnikom wielu 
tematów do głębszych przemyśleń swojej 
pracy i powinności pedagogicznych. Była to 
doskonała forma doskonalenia zawodowego. 
Wszyscy wyrażali satysfakcję z udziału i wy-
niesionych korzyści. 

Owocem tegorocznej pielgrzymki na-
uczycieli na Jasną Górę był „Apel do polskich 
nauczycieli”, który zamieszczamy obok.

Uczestnicy

ZAWIADOMIENIE

POKRZYWDZONYCH, PRACOWNIKÓW

„A.S. TRADING” SP. Z O.O. 
w Starym Mieście

O TERMINIE ROZPRAWY

SĄD REJONOWY W LEŻAJSKU – II Wydział Karny zawiadamia, że w dniu 
20 SIERPNIA 2008 r. O GODZ. 11.00 w Sali nr 218 Sądu Rejonowego w Leżaj-
sku odbędzie się rozprawa w sprawie nieprzestrzegania praw pracowniczych poprzez 
naruszenie przepisów art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy i innych w Sp. z o.o. „A.S. 
Trading”, z siedzibą w Starym Mieście.
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W dniach 17.05 - 01.06 2008 roku 
czternastoosobowa grupa dzieci ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Leżajsku wraz z opiekunami przebywała na 
turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu.

Świnoujście – to miasto w województwie 
zachodniopomorskim u ujścia Świny do Mo-
rza Bałtyckiego, położone na wyspach: Uznam
Wolin,  Karsibór oraz kilkudziesięciu (razem 
44) małych, niezamieszkanych wysepkach. 
Jest uzdrowiskiem i kąpieliskiem morskim
z szeroką plażą dochodzącą w niektórych 
miejscach nawet do 100 m szerokości.

Podczas dwutygodniowego pobytu na 
wyspach zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc 
znajdujących się na terenie miasta, jak również 
poza jego granicami, między innymi:

dawny ratusz, dziś siedziba Muzeum 
Rybołówstwa Morskiego. Znajdują 
się tu zbiory prezentujące historię 
rybołówstwa, dzieje miasta i regionu, 
stare przyrządy nawigacyjne, okazy fauny 
morskiej,
Falochron Zachodni ze Stawą „Młyny” 
- o długości ok. 350 m., Stawa „Młyny” 
jest symbolem Świnoujścia, 

Falochron Wschodni – znajdujący się na 
prawobrzeżnej części miasta na wyspie 
Wolin o długości przeszło 1400 metrów 
w głąb morza (najdłuższy falochron 
kamienny w Europie), 
wieżę widokową po byłym kościele 
garnizonowym Marcina Lutra z 1905r., 
zniszczonym pod koniec II wojny 
światowej,
Kapitanat Portu.

Uroki tego pięknego miasta podziwia-
liśmy spacerując  po Parku Zdrojowym, 

w którym rosną rzadkie okazy drzew, głównie 
śródziemnomorskich oraz po promenadzie 
nadmorskiej - przedwojennym bulwarze 
graniczącym z dzielnicą uzdrowiskową.  
Wielokrotnie odwiedzaliśmy salę koncertową  
uczestnicząc w odbywających  się tam  kon-
certach i  festynach 

Zwiedziliśmy również XIX-wieczne 
fortyfikacje: 

Fort Anioła wybudowany w latach 
1845-1858 na wzór Mauzoleum Ha-
driana, dzisiejszy Zamek Św. Anioła 
w Rzymie,

Fort Zachodni wybudowany w latach 
1843-1863, wielokrotnie modernizowa-
ny, po wojnie do 1962r. stacjonowały tu 
wojska radzieckie.

Atrakcją Świnoujścia był Port Marynarki 
Wojennej. Mieliśmy okazję poznać harmono-
gram dnia marynarzy stacjonujących w tym
porcie. Obejrzeliśmy okręty 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża, między innymi okręty transporto-
wo-minowe oraz trałowce.

Zwiedziliśmy niemieckie miasteczko 
turystyczne Ahlbeck. Zrobiliśmy pamiątkowe 

zdjęcie pomiędzy historycznymi już słupami 
granicznymi.

Uzdrowisko Świnoujście to jedno z naj-
większych i najbardziej znaczących uzdrowisk
w kraju i za granicą. Znajduje się tutaj najno-
wocześniejsza baza zabiegowa. Zatrudniona 
jest wysoko wykwalifikowana kadra lekarska, 
jak również specjaliści w dziedzinie rehabi-
litacji. Mieliśmy okazję skorzystać z wielu 
zabiegów zdrowotnych, ale najważniejsza była 
chyba możliwość naturalnego wchłaniania 
jodu podczas codziennych zabaw i spacerów 
po plaży. 

Często zażywaliśmy morskich i słonecz-
nych kąpieli, dzięki czemu wróciliśmy do 
domu zadowoleni i pięknie opaleni.

Uczestnictwo dzieci w turnusie  rehabili-
tacyjnym było wspaniałą okazją  do rozwijania 
umiejętności  społecznych,  współdziałania  
w grupie, nawiązania nowych znajomości 
i skorzystania z różnych form rehabilitacji 
odpowiedniej dla każdego schorzenia. Dzieci 
uczyły się pokonywać własną nieśmiałość 
podczas wielu zabaw i konkursów oraz pre-
zentować swoje walory w trakcie licznych 
prezentacji artystycznych.

Turnus rehabilitacyjny mógł dość do 
skutku dzięki ludziom, którzy w tak trudnych 
czasach okazali dobre serce. Słowa wdzięcz-
ności i uznania kierujemy do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku za 
pomoc w organizacji turnusu. Dziękujemy 
również stałym sponsorom, którzy co roku 
wspierają nas finansowo w realizacji naszego 
przedsięwzięcia: Prezesowi Elektrociepłowni  
Nowa Sarzyna oraz Prezesowi Grupy Żywiec 
S.A. Browar w Leżajsku. Byliśmy mile zasko-
czeni pomysłem licytacji świątecznej wśród 
pracowników BROWARU, dzięki której 
został sfinansowany pobyt na turnusie rehabi-
litacyjnym dwóch naszych wychowanków.

Urszula Leniart 
 Dorota Portka
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MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA

Tegoroczne Dni Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna były uwieńczeniem obchodów 
35 rocznicy nadania Nowej Sarzynie praw 
miejskich. Z tej okazji gościliśmy zagranicz-
ne delegacje z Olaine na Łotwie, z  Doliny 
na Ukrainie oraz z Ebertsheim-Rodenbach 
w Niemczech. Olaine oraz Dolina są mia-
stami partnerskimi Nowej Sarzyny od kilku 
lat. Być może kolejnym takim miastem 
okaże się Ebertsheim-Rodenbach. Delegacja 
niemiecka, na czele z burmistrzem Klausem 
Linską, przybyła na zaproszenie władz Nowej 
Sarzyny. Kontakty zostaly nawiązane dzięki, 
potomkom byłych mieszkańców przysiółka 
Woli Zarczyckiej Konigsberg, mieszkającym 
obecnie w Rodenbach.

Podczas kilkudniowej wizyty goście 
zwiedzili Bazylikę o.o. Bernardynów i Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej oraz Muzeum Zamek
w Łańcucie. Bardzo podobała im się również 
Nowa Sarzyna oraz otwartość i życzliwość jej 
mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócili na 
zadbane  posesje w mieście i okolicach.

Świętowanie rozpoczęło się w piątek, 20 
czerwca. W Ośrodku Kultury wystąpiły ze-
społy rockowe: BLUFF z Sokołowa Małopol-
skiego, DZIECI DEMOKRACJI z Rzeszowa 
oraz KONIEC ŚWIATA z Katowic.

 Sobota upłynęła na sportowo. W zorga-
nizowanych przez MOSiR Igrzyskach Miast 
Partnerskich, obok naszych zawodników,  
uczestniczyli goście z Ukrainy. Wieczorem 
młodzież bawiła się na dyskotece. 

Główne uroczystości miały miejsce 
w niedzielę. Oficjalnego rozpoczęcia imprezy 
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna Robert Gnatek. Powiedział kilka słów 
o jubileuszu,  następnie powitał wszystkich 
mieszkańców oraz zaproszonych gości. Na 

początku na scenie zaprezentowali 
się wykonawcy z Nowej Sarzyny, po 
nich wystąpiła pierwsza gwiazda - 
zespół VIR., który powstał w 2003
roku, a już ma na swoim koncie takie 
przeboje, jak, „Trzy dni” „ Zakocha-
ni” , czy „Nie wiem..” Ten ostatni 
usłyszeliśmy po raz drugi na bis. 

    Kolejną gwiazdą Dni Miasta 
i Gminy był zespół RAMOLSI - je-
den z najbardziej rozpoznawalnych 
zespołów coverowych na polskiej sce-
nie muzycznej. Wykonują najwięk-
sze przeboje lat 70-tych i 80-tych 
w nowych rockandrollowych aran-
żacjach.

Po nich na scenie zaprezentował 
się KASA CHORYCH. Muzycy 
z Białegostoku grają od 1975 roku. 
Świetnym koncertem potwierdzili, że 
są legendą polskiego blues-rocka. 

Następnie przed widownią poja-
wili się tancerze ognia: FIRESHOW 
- czyli walka człowieka z ogniem. 

W rytmie ciężkiego brzmienia m.in. grupy 
RAMMSTEIN tancerze zaprezentowali 
płonące poi czyli łańcuchy zakończone pło-
nącymi kulami, kije, liny, wachlarze i pazury. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wi-
dzom efektowne zianie oraz połykanie ognia. 
Imprezę zakończyła dyskoteka dla młodzieży 
oraz pokaz sztucznych ogni.

Podczas trwania koncertów dzieci bawiły 
się w dmuchanym zamku i na zjeżdżalniach, 
a starsi spróbowali swoich sił w ujeżdżaniu 
byka. Można było również spróbować smako-
łyków przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Tarnogóry, Sarzyny, Jelnej, Woli 
Zarczyckiej i Wólki Łętowskiej.

Sponsorami imprezy byli: Zakłady Che-
miczne „Organika-Sarzyna” oraz Browar 
w Leżajsku. Patronat medialny objęło Polskie 
Radio Rzeszów, GC „Nowiny” i Telewizja 
Kablowa „LokalTel”.

bw

    

Władze Nowej Sarzyny z zagranicznymi delegacjami

Fireshow

Gwiazda wieczoru – zespół Kasa Chorych
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Nasze zamiary zbudowania obwodnicy Leżajska sięgają lat siedemdzie-
siątych. Już wtedy w planach zagospodarowania przestrzennego było miejsce 
dla obwodnicy miasta. Początkowo miała ona przebiegać wzdłuż ulicy Jaro-
sławskiej, przez obecne targowisko, ulicę 28 Maja, Ogródek Joradanowski 
i dalej w kierunku Sarzyny. Czas pokazał, że rozwój infrastruktury miasta 
wymusił konieczność znalezienia innych tras, innych rozwiązań i koncepcji 
przebiegu obwodnicy. Tym kierunkiem strategicznym okazała się strona 
południowo-zachodnia.
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Rozmawiała  Barbara Woś-Lisiecka

-

Spotkanie poświęcone było omówieniu przygotowań do rozpoczęcia 
budowy obwodnicy miasta Leżajska.

Wiceminister poinformowany został o stanie zaawansowaniu prac 
dotyczących tej ważnej nie tylko dla miasta inwestycji. Następnie roz-
ważano szczegóły jej realizacji.

 


19 czerwca br. na stadionie MOSiR-u w Leżajsku odbyło się uroczyste 
zakończenie sezonu piłkarskiego 2007/2008 z udziałem Zarządu Klubu, 
piłkarzy I zespołu Pogoni, trenerów wszystkich drużyn piłkarskich, 
działaczy sportowych oraz Burmistrza Leżajska i dyrektora Browaru 
Leżajsk.

Po podsumowaniu zakończonych rozgrywek przez Prezesa Pogoni 
Andreasa Wielosińskiego, Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz poinfor-
mował zebranych o zamierzeniach władz miasta dotyczących moderni-
zacji stadionu miejskiego – montaż nowych krzesełek plastikowych, co 
nastąpi w okresie wakacyjnym, oraz planach budowy boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w ramach pozyskiwanych środków unijnych.

Główny sponsor – Dyrektor  Browaru Mattheus Dietvorst zapewnił, 
że Browar nadal sponsorował będzie leżajską Pogoń.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pisemne podzię-
kowania oraz tableau obecnej drużyny piłkarskiej.

(em)



Na zdjęciu: Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz wraz z Prezesem Klubu 
Andreasem Wielosińskim i Dyrektorem leżajskiego Browaru Mattheusem 
Dietvorstem wręczają podziękowanie piłkarzowi Pogoni Łukaszowi Rogali.
Fot. Janusz Berestka
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Rok 2008 jest rokiem, w którym na 
realizację zadań  inwestycyjnych i remonty 
przeznaczono w budżecie gminy najwyższe 
środki w historii gminy. 

Niewątpliwie wpływ na to miały kana-
lizacja dwu wsi – Ożanny i Dąbrowicy, na 
które wydano ponad 3.500 tys.zł. z tego 
w roku 2008 -  około 2.000- tys. –  realizacja 
tego zadania wpłynie nie tylko na poprawę 
warunków życia mieszkańców tych wsi, ale 
i na znaczną poprawę warunków środowiska 
naturalnego, a przede wszystkim jakość wody 
w zalewie we wsi Ożanna. W ramach reali-
zacji tego zadania wykonano 22 pompowni 
i przepompowni, 23,514 km sieci  oraz 290 
przyłączy.

Drugim priorytetem realizowanym 
w 2008 roku jest poprawa stanu nawierzchni 
dróg – publicznych – wojewódzkich, powia-
towych i gminnych, a także dojazdowych 
do pól.

Dzięki staraniom władz gminy oraz 
wsparciu Starostwa i Urzędu Marszałkow-
skiego w roku 2007 udało się zmodernizować 
skrzyżowanie w centrum wsi Kuryłówka, 
z równoczesnym wykonaniem niezmiernie 
ważnej dla tego skrzyżowania kanalizacji 
deszczowej. Koszt tego zadania – blisko 
2 mln zł.

W roku 2008 wykonano  1005 mb drogi 
we wsi Słoboda oraz 1382 mb dróg we wsi Ja-
strzębiec – na ich utwardzenie technologią po-

dwójnego skropienia wydano ponad 390 tys. 
zł. Przeprowadzono także remont mostu na 
Rzece Złota we wsi Ożanna, kosztem 26393 
zł oraz  prace remontowe na mostach we wsi 
Ożanna Mała i  Wólka Łamana. Od wielu 
już lat podejmowanie są działania zamierze-
nia zmierzające do wymiany przestarzałych 
i nieestetycznych przystanków PKS na wiaty. 
W ciągu kilku lat wymieniono 11 przystan-
ków, z czego 3 – kosztem 16.400 zł w Brzy-
skiej Woli, Słobodzie i Ożannie. W roku  

2008 na remonty dróg dojazdowych do pól 
przeznaczono w budżecie gminy – 40.000 
zł. Rokrocznie, dzięki wsparciu ze środków 
Funduszu Ochrony Gruntów i Rekultywacji
wykonuje się rekultywacje dróg polnych – 
w tym roku pozyskano z Funduszu kwotę 
20.000 zł., która przeznaczona została na 
rekultywację drogi dojazdowej do kompleksu 
łąk „Szałasie” we wsi Jastrzębiec.

Gmina wspomaga prowadzenie re-
montów dróg powiatowych. 

W roku 2007 przeznaczono na 
ten cel 407 tys.zł., natomiast w roku 
bieżącym – ponad 209 tys.zł.co w połą-
czeniu ze środkami Starostwa pozwoli na 
położenie nowej nawierzchni na ponad 
2 000 mb na drogach do wsi Jastrzębiec 
i Wólka Łamana oraz zapewni współ-
udział w sfinansowaniu dokumentacji 
przebudowy drogi Kulno – Krzeszów 
ze środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego. Planuje się także położenie 
nawierzchni asfaltowej na drodze gmin-
nej we wsi Kuryłówka – „Ruski Koniec”, 
pod warunkiem jednakże otrzymania 
dofinansowania z Podkarpackiego Sa-
morządowego Instrumentu Wsparcia 
Rozwoju Infrastruktury na Obszarach
Wiejskich, do którego stosowny wnio-
sek złożony został w miesiącu maju.

Podejmowane są działania zmie-
rzające do poprawy warunków pracy 

       

  

Droga gminna w Słobodzie

Centrum gminy
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i funkcjonowania placówek kulturalnych. 
Kontynuowana jest rozpoczęta w 2007 
roku przebudowa byłej Szkoły Podstawowej 
w Kolonii Polskiej na Wiejski Dom Kultury, 
w miesiącu czerwcu zakończono modernizację 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce - 
kosztem ponad 190 tys. zł., opracowana jest 
dokumentacja na budowę Wiejskiego Domu 
Kultury w Tarnawcu. Na dalsze wsparcie ocze-
kuje i ma  na to szanse LKS  w Kuryłówce, 
dla którego      dokumentacja na boisko jest 
w końcowej fazie opracowania.

Duże potrzeby – mimo ciągłego inwe-
stowania mają także szkoły. 

Aktualnie wykonywane są chodniki, 
drogi wewnętrzne i parking w otoczeniu 
Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, na które 
przeznaczono z budżetu gminy 89.087 zł. 
oraz opracowano dokumentację na budowę 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dą-
browicy.

Nowe perspektywy i rozbudzane przez 
media apetyty na pozyskiwanie środków 
unijnych w okresie finansowania na lata 
2007 – 2013 stały się bodźcem do podej-
mowania działań w kierunku jak najlepszego 
przygotowania się do aplikowania o nie i ich
pozyskiwania.

W związku z tym opracowano doku-
mentację na modernizację dróg gminnych 
prowadzących z Kuryłówki w kierunku 
zalewu we wsi Ożanna oraz na kanalizację 
wsi Kuryłówka.

W związku z ogłoszonym naborem 
wniosków na infrastrukturę drogową do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego w miesiącu maju 
złożono wniosek na remont dróg o których 
wspomniano. Trzeba jednak zauważyć, że 
już po naborze zmieniano zasady i wyma-

gane załączniki do wniosku o pomoc unijną 
w związku z czym wniosek znajduje się w fazie 
uzupełniania. Są także obiektywne trudności 
w aplikowaniu o wsparcie   kanalizacji wsi 
Dąbrowica, Ożanna i Kuryłówka z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego – wytyczne opracowane dla 
tego programu przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego uniemożliwiają aplikowanie 
o wsparcie naszej gminie. Szukamy innych 
możliwości pozyskania środków na to zadanie 
i będziemy występować o pomoc z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
– aktualnie trwa opracowywanie wniosku 
i załączników do naboru, który rozpocznie 
się w miesiącu sierpniu.

Jest jeszcze wiele innych zadań do wy-
konania, które nie są priorytetem na dzień 

dzisiejszy, nie mniej jednak są to zadania także 
ważne i do ich realizacji się przymierzamy.

Podjęcie ich realizacji uwarunkowane jest 
jednakże pozyskaniem pomocy z zewnątrz 
– zarówno ze środków Unii Europejskiej, 
Norweskiego  Mechanizmu Finansowego,  
Mechanizmów Finansowych Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, fundacji, środków 
ministerstw i innych.

Zadania te to: Przebudowa centralnego 
ogrzewania w Szkole Podstawowej w Brzyskiej 
Woli (instalacja pomp ciepła) i Kulnie – zmia-
na kotła węglowego na gazowy, termomoder-
nizacja budynków remizy OSP w Jastrzębcu, 
Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, Zespołu
Szkół w  Dąbrowicy, Szkoły w Brzyskiej Woli, 
Biblioteki w Brzyskiej Woli, Szkoły w Wólce 
Łamanej, budynku Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kuryłówce. Dokumentacja na 
te zadania jest w trakcie opracowania, bądź 
jest już opracowana.

Nie są to jeszcze wszystkie zadania jakie 
będą realizowane na terenie gminy, ani wszyst-
kie zadania spełniające potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców.

Jednym z tych zadań będzie przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 877 Szklary – Naklik, 
która ma być rozpoczęta w 2009 roku z dofi-
nansowaniem z RPO Województwa Podkar-
packiego i realizowana przez zarządcę drogi tj. 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Inne zadania, w tym także postulowane 
odmulenie zalewu we wsi Ożanna oraz kana-
lizacja pozostałych wsi w gminie realizowane 
będą na miarę możliwości finansowych gmi-
ny i pozyskiwania pozabudżetowych źródeł 
finansowania.

ErEs

GOK po remoncie

Otoczenie budynku SP w Kuryłówce
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Uroczystą Mszą Świętą w Kościele Para-
fialnym w Chałupkach Dębniańskich w dniu 
20 czerwca Stowarzyszenie Missio Misericordiae 
rozpoczęło II Regionalny Kongres Misyjny. 

Wzorem roku ubiegłego miejscem trzydnio-
wych spotkań była Parafia Chałupki Dębniańskie 
i Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym. Tematyką te-
gorocznego kongresu była Papua Nowa Gwinea. 

Pierwszego dnia po Mszy Świętej odbyła 
się prezentacja zdjęć z otwarcia nowego szpitala 
w Mingende. Siostra Kinga Czerwonka, nasza 
rodaczka, przebywająca od 17-tu lat na misjach 
w Papui Nowej Gwinei opowiadała o kulturze, 
zwyczajach i tradycjach Papuasów, dzieląc się 
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
związanymi z misyjną posługą w kraju tak 
niezwykłym i zróżnicowanym jakim jest Papua 
Nowa Gwinea. 

Z kolei drugiego dnia po Mszy Św. O. Jan 
Grzywna, dyrektor Domu Pielgrzyma w Kalwarii 
Pacławskiej omówił i zaprezentował projekcję 
filmu przedstawiającą pracę franciszkanów na mi-
sjach w Boliwii. Te niezwykle wzruszające obrazy 
pokazujące wzmagania misjonarzy z chorobami, 
ubóstwem i bezradnością ludzi zamieszkujących 
różne regiony świata, ukazują prawdziwe trudy 
pracy misyjnej oraz uświadamiają nam jak wiele 
jest do zrobienia. 

Kulminacyjnym punktem Kongresu była 
niedziela. W uroczystej sumie sprawowanej 
w intencji misji uczestniczyli wszyscy przybyli na 
Kongres misjonarze: Siostra Kinga Czerwonka, 
O. Ryszard Wajda i O. Jerzy Ryfa z Papui Nowej 
Gwinei, siostra Dawida Strojek z Rumunii, siostra 
Agnieszka i siostra Katarzyna. Następnie po Mszy 
Św. wszyscy udali się do Szkoły w Grodzisku 
Dolnym, gdzie na przybyłych gości i przyjaciół 
misji czekały rarytasy z Nowej Gwinei, konkursy 
i inne atrakcje. 

Odmówiwszy modlitwę w języku pidgin 
siostra Kinga zachęcała do oglądania misyjnych 
zdjęć i degustacji typowych nowogwinejskich 
potraw. Nikogo nie trzeba było długo namawiać. 
Przy stoisku z wydawanym obiadem tworzyły się 

długie kolejki. Każdy chciał spróbować specjalnie 
przyrządzonego ryżu, gulaszu ala mumu, czy 
oryginalnej kawy, prosto z Nowej Gwinei. Na 
największych łasuchów czekał stół pełen słodkości. 
Gdy jedni degustowali i próbowali misyjnych 
potraw inni aktywnie uczestniczyli w zabawach. 
O muzyczną oprawę spotkania zadbały siostry 
misjonarki, które swoim śpiewem i grą na gitarach 
umilały czas nie tylko najmłodszym uczestnikom 
kongresu. W śpiewach połączonych z pokazami 
uczestniczyli wszyscy zgromadzeni na sali. W prze-
rwach między częściami artystycznymi mogliśmy 
wysłuchać wzruszających opowieści misjonarzy, 
którzy podzielili się z nami swoimi doświad-
czeniami, opowiadając o problemach i trudach 
pracy misyjnej oraz wyzwaniach stojących przed 
tamtejszym kościołem. Opowieściom misjonarzy 
towarzyszyły pokazy zdjęć. 

W misyjnym sklepiku każdy mógł nabyć 
pamiątki z Nowej Gwinei. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się bransoletki, koraliki, 
i ręcznie wykonane bilumy – torby z kolorowych 
nici i lian prosto z buszu. 

Najbardziej emocjonującym momentem, na 
który z niecierpliwością czekali wszyscy, okazała się 
licytacja pamiątek misyjnych, którą wraz z siostrą 
Kingą prowadził pan Marek Ordyczyński. Wśród 

     
 

przedmiotów wystawionych na aukcję znalazła 
się kamienna siekierka i toporek używane przez 
Papuasów do wycinania drzewa, broń biała w po-
staci strzał służących do polowań na zwierzynę 
i ptactwo, muszla z Pacyfiku, drewniana maska 
i ręcznie robione czapeczki. Uczestnicy licytacji nie 
szczędzili sił i środków, a ich hojność była wielka. 
Gdy jedni przejawiali radość z wygranej licytacji 
inni zalewali się łzami. Największy bój stoczono 
o maskę i toporek. 

Swoją obecnością Kongres zaszczycił Biskup 
Marian Rojek – Wikariusz Generalny Archidie-
cezji Przemyskiej, który przywiózł ze sobą kilka 
niespodzianek. Z okazji zbliżających się imienin 
ks. Jan Szczepaniak – proboszcz parafii Chałupki 
Dębniańskie, otrzymał w prezencie aniołka, a na 
rzecz Misji w Papui Nowej Gwinei przekazał 
kwotę jaką ofiarował dekanat leżajski. Pieniądze 
pochodziły z przeprowadzonych zbiórek, do-
browolnych ofiar i odbytych ślubów, na których 
goście zamiast kwiatów złożyli datki na rzecz misji. 
Przekazując zebrane środki biskup podziękował 
wszystkim tym, którzy wspierają dzieło pięknej 
misyjnej miłości oraz udzielił Bożego błogosła-
wieństwa na dalszą działalność Stowarzyszenia 
Misyjnego w Grodzisku Dolnym.

MH 
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GMINA  GRODZISKO  DOLNE


 

W kwietniu bieżącego roku wszystkie 
przedszkola i oddziały przedszkolne, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Grodzisko Dolne przy współpracy z Urzędem 
Gminy opracowały i złożyły 5 wniosków 
do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Przedszkola zawnioskowały o łącz-
ną kwotę 440 000zł.

Zaplanowane działania służyć mają 
wyrównaniu szans w dostępie do edukacji 
przedszkolnej na terenach wiejskich. Pod 
koniec czerwca na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Urzędu pracy w Rzeszowie pojawił 
się komunikat Komisji Oceniającej Projekty, iż 
wszystkie złożone wnioski uzyskały wymaganą 
ilość punktów uprawniających do otrzymania 
dotacji. Średnia kwota dofinansowania na każ-
de z przedszkoli to około 90 000 zł. Dzięki tym 
pieniądzom zwiększy się oferta naszych przed-
szkoli i skorzystać z niej będą mogły głównie te 
najmłodsze dzieci w wieku od 3 – 5 lat. 

Pozyskane środki przeznaczone zostaną 
na zakup niezbędnych materiałów dydaktycz-
nych i zabawek, zatrudnienie niezbędnego 
personelu, w tym nauczycieli do nauki języka 
angielskiego i rytmiki. Każde dziecko będzie 
mogło skorzystać z usług zatrudnionego logo-
pedy. Poza tradycyjnymi formami spędzania 
czasu w przedszkolu, dzieci będą uczestniczyć 
w wyjazdach do kina czy też krainy zabawek 
„Fantazja” w Rzeszowie. Wszystkie zaplanowa-
ne działania będą bezpłatne, w związku z czym 
rodzice nie poniosą żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z posłaniem swojej po-
ciechy do przedszkola. Dzięki zaplanowanym 
działaniom, dzieci uzyskają możliwość zabawy 
i nauki ze swoimi rówieśnikami pod czujnych 
okiem wykwalifikowanych opiekunów. Go-
dziny otwarcia przedszkoli będą dostosowane 
do potrzeb rodziców. 

Na uwagę zasługuje także fakt, iż projek-
ty te nie wymagają wniesienia tzw. wkładu 
własnego w postaci dodatkowych nakładów 
z gminnego budżetu. Dzięki wspólnemu 
wysiłkowi dyrektorów naszych szkół oraz 
pracowników urzędu, jesteśmy jedynym 
samorządem w naszym powiecie, w którym 
będzie realizowane aż 5 projektów. 

Projekty realizowane będą przez Przed-
szkole Samorządowe w Grodzisku Górnym,  
Przedszkole Samorządowe w Grodzisku 
Dolnym, Oddział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Chodaczowie, Oddział Przed-
szkolny w Szkole Podstawowej w Laszczynach, 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Opaleniskach. 

Szczegółowe informacje dotyczące nabo-
ru dzieci do tworzonych przedszkoli można 
uzyskać bezpośrednio u dyrektorów w/w pla-
cówek.

Już po raz drugi Gmina Grodzisko Dolne mogła gościć na swej ziemi najlepszych skoczków 
spadochronowych. W ostatni weekend czerwca nad zalewem „Czyste” w Grodzisku Dolnym 
rozegrano V Międzynarodowe Mistrzostwa Podkarpacia w skokach spadochronowych. W te-
gorocznych zawodach wystartowało 7 drużyn reprezentowanych przez zawodników z Kielc,
Krosna, Mielca, Rzeszowa, Słowacji (Koszyce, Preszów) i Grodziska Dolnego. Z uwagi na 
nienajlepszą pogodę przeprowadzono jedynie trzy serie skoków. 

Sobotnie porywy wiatru przekraczały 6 m/s. W tych niezwykle trudnych warunkach or-
ganizatorzy rozpoczęli pierwszą serię. Zawodnicy wyrzucani z samolotu z wysokości ok. 1000 
metrów musieli trafić w znajdujące się na materacu tzw. centro o średnicy 3 centymetrów. 
Podczas skoku liczyły się nie tylko umiejętności i doświadczenie skoczka, ale przede wszyst-
kim szczęście. Zawodnicy ambitnie walczyli z wiatrem, jednak nie wszystkim udało się celnie 
wylądować. Największy pech spotkał zawodnika z Koszyc, który niefortunnie lądując nad 
brzegiem jeziora złamał sobie nogę. 

Z uwagi na nieustępujące, silne porywy wiatru sędziowie zadecydowali o przerwaniu 
niedzielnych zawodów. Ostatecznie po trzech seriach bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
z Kielc, wyprzedzając skoczków z Mielca i gospodarzy z Grodziska Dolnego. Indywidualnie 
najlepszy okazał się Wiktor Król, zawodnik z Kielc, przodując nad Stanisławem Brewczyńskim 
reprezentantem z Grodziska Dolnego i Bartoszem Graczem z Mielca. 

Na przybyłych na skoki widzów czekały wspaniałe atrakcje. Na grodziskim niebie można 
było podziwiać nie tylko kolorowe spadochrony, ale i pokazy samolotów JAK, WILGA oraz 
N 28 Bryza z 13 Krakowskiej Eskadry Lotnictwa Transportowego. W trakcie zawodów prze-
prowadzono także konkursy wiedzy lotniczej. W przerwach między skokami publiczność mogła 
posłuchać muzyki i obejrzeć liczne występy estradowe w wykonaniu miejscowych i regional-
nych zespołów. Amatorzy słodkości mogli spróbować wspaniałych wypieków Kół Gospodyń 
Wiejskich. Na najmłodszych uczestników imprezy czekało wesołe miasteczko oraz przejazdy 
motorówką po grodziskim zalewie. 

MH
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Od wielu już lat w polskich szkołach coraz  
bardziej  maleje zainteresowanie uczniów 
naukami ścisłymi, zwłaszcza zaś fizyką. Nic  
więc dziwnego, że z roku na rok zmniejsza się 
ilość tych uczniów, którzy zdają na maturze 
ten właśnie przedmiot. Taka sytuacja nie 
napawa jednak nadmiernym pesymizmem. 
Z moich wieloletnich doświadczeń nauczycie-
la fizyki wynika, że jest pewna grupa uczniów 
żywo interesujących się fizyką. I, co więcej, 
swoje zainteresowania tym przedmiotem 

nie ogranicza ona  tylko do zajęć szkolnych, 
ale aktywnie wykracza  poza te zajęcia. I tak
na przykład niektórzy uczniowie z mojej 
szkoły współpracują z wyższymi uczelniami 
i nowoczesnymi zakładami przemysłowymi. 
Osobiście pracuję z takimi uczniami, którzy 
biorą udział w cyklicznych zajęciach labora-
toryjnych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, a także uczestniczą w  otwar-
tych   wykładach, które organizują naukowcy 
z tego instytutu. Tego typu zajęcia kształtują 
wśród wielu uczniów umiejętności wyboru 
wartościowej wiedzy i życzliwego dzielenia 
się nią z innymi. Zachęca to ich także do 
inicjowania w środowisku szkolnym dyskusji, 
które oscylują wokół najbardziej aktualnych 
problemów ze świata fizyki. W wielu kręgach 
uczniowskich niezwykłą wręcz popularnością 
cieszą się wyjazdy na pokazy doświadczeń 
z fizyki na UMCS w Lublinie i Politechnice 
Rzeszowskiej, wycieczki do nowoczesnych 
zakładów pracy. 

W rozwoju zainteresowań uczniów fizyką 
ogromną rolę odgrywa przede wszystkim sam 
nauczyciel, jego wiedza, umiejętności zawodo-
we, zdolności organizacyjne; jego osobowość, 
zwłaszcza zaś jego miła, pogodna i partnerska 

wobec swoich wychowanków postawa. Ważna 
jest też otwartość nauczyciela na systematycz-
ne pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie
swoich umiejętności. Przekonałem się o tym
podczas mojego tygodniowego pobytu na 
szkoleniu nauczycieli fizyki w Szwajcarii,  
w Genewie. W tym mieście działa CERN
– Europejski Ośrodek Badań Jądrowych. 
Znany on jest nie tylko w świecie nauki. 
Ostatnio wiele informacji o nim pojawiło się 
w mediach. Dlatego, że w najbliższym czasie 

(lipiec/sierpień 2008r.) planuje on rozpoczę-
cie imponującego eksperymentu, w którym 
główną rolę odegra największy akcelerator 
świata LHC (Large Hadron Collider - Wielki 
Zderzacz  Hadronów). 

Pragnę podzielić się z czytelnikami moimi 
refleksjami na temat tego eksperymentu oraz 
wrażeniami z mojego pobytu w genewskim 
ośrodku naukowo - badawczym. 

Wspomniany wyżej eksperyment wraz 
z kompletowaniem i interpretowaniem  wy-
ników doświadczalnych potrwa ponad rok. 
Ciekawostką techniczną jest to, 
że długość - obwód akcelera-
tora ma około 27 kilometrów. 
Znajduje się on w wydrążonym 
na głębokości 100 m pod zie-
mią tunelu. W akceleratorze 
LHC zderzać się będą ze sobą 
protony lub jony rozpędzone 
do prędkości bardzo bliskich 
prędkości światła. Wyzwala-
ne energie w wyniku zderzeń 
spowodują rozbicia przyspie-
szanych cząstek. Produkty tych 
zderzeń będą  rejestrowane 
przez gigantyczne detektory: 

CMS (Compact Muon Spectrometer - zwar-
ty solenoidalny detektor mionów) ATLAS 
(A Toroidal LHC ApparatuS - toroidalny 
detektor LHC), ALICE (A Large Ion Colli-
der Experiment - eksperyment przy wielkim 
zderzaczu jonów). Otrzymane informacje, 
będą przechowywane i przetwarzane przez 
potężną armię komputerów w Centrum 
Informatycznym CERN-u. Kopie danych 
z eksperymentów LHC będą przekazywane do 
wielu dużych centrów komputerowych pracu-
jących w systemie gridowym na całym świecie. 
Pewnie za kilkanaście miesięcy dowiemy się, 
czy tak ogromne przedsięwzięcie naukowe, 
techniczne i finansowe usatysfakcjonuje 
fizyków, którzy spodziewają się ważnych 
wyników dotyczących tajemnic otaczające-
go nas świata. Dokonane odkrycia dotyczą 
zarówno skali mikroskopowej – odkrycie 
cząstek Higgsa, cząstek supersymetrycznych, 
plazmy kwarkowo-gluonowej, dodatkowych 
wymiarów przestrzennych, itp., oraz skali 
kosmologicznej – problem ciemnej materii,  
ciemnej energii, asymetrii oddziaływań, itp. 
Dzięki tym eksperymentom między innymi 
dowiemy się jak wyglądał nasz wszechświat 
tuż po Wielkim Wybuchu zanim powstały 
takie cząstki jak proton i neutron, dlaczego 
w obserwowanym kosmosie – planety, gwiaz-
dy, galaktyki stanowią zaledwie niewielki 
procent materii wszechświata?

CERN to kompleks dużej ilości labo-
ratoriów skupionych na terenie porówny-
walnym swoją wielkością do takiego miasta 
jak Leżajsk. Największe obiekty techniczne 
znajdują się pod ziemią. Na powierzchni zaś 
duże budynki przypominają hale zakładów 
przemysłowych. Ich wnętrza wyposażone 
są w liczne stanowiska eksperymentalne, 
o których trudno cokolwiek powiedzieć, 
ponieważ wyglądają one jak miniaturowe 
bazy kosmiczne z setkami rurek czy kabel-
ków połączonych z aparaturą pomiarową. 
Jedynie duże szyldy z nazwami uniwersytetów 
i projektów eksperymentalnych informują 

 
   

Andrzej Majewski w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w Genewie
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o prowadzonych tu badaniach. No i jeszcze 
nazwy ulic świadczą o tym, że znajdujemy się 
na terenie  fizyków. 

Polscy naukowcy współpracują z CERN
od roku 1964, a od 1991 roku są współgo-
spodarzami tego ośrodka naukowego. Dzięki 
temu mogą realizować własne projekty ba-
dawcze, kształcić kadry naukowo-techniczne, 
wykonywać prace inżynieryjne a firmy polskie 
mogą realizować usługi i zlecenia w zakresie 
wyposażania laboratoriów itp. 

Szwajcarski CERN zatrudnia polskich 
fizyków teoretyków, specjalistów od ekspery-
mentów, setki stażystów naukowych, różnych  
specjalności inżynierów oraz studentów. 
Polscy fizycy i programiści są bardzo wysoko 
cenieni, są autorami lub współautorami zna-
czącej części prac dotyczących prowadzonych 
badań. W CERN-ie powstają nowatorskie 
koncepcje naukowe i tworzą się zalążki postę-
pu naukowego. Większość wynalazków, które 
powstały w CERN-ie, po latach znajduje ma-
sowe zastosowanie w codziennym życiu. Do 
znanych nam należą między innymi internet 
i tomografia pozytonowa - PET stosowana do 
wykrywania chorób nowotworowych. 

Rzec można, że w CERN badając ta-
jemnice przyrody, przy okazji wnosi wkład 
w powstawanie nowoczesnych technologii.

Grupa nauczycieli z Polski pod opieką dr 
Micka Storra i dr inż. Andrzeja Siemki brała 
udział w codziennych zajęciach z kosmologii
i z wybranych zagadnień dotyczących me-
chaniki kwantowej. Poznawaliśmy również 
różnego  typu detektory cząstek, sposoby od-
czytu, przesyłania i przetwarzania informacji, 
które zostały zastosowane we wspomnianym 
na początku eksperymencie LHC.  Zajęcia 
prowadzili polscy naukowcy z CERN oraz 
wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego 
i Instytutu Problemów Jądrowych PAN. 
Ponadto zwiedzaliśmy laboratoria, wyko-

nywaliśmy proste doświadczenia z zakresu 
fizyki jądrowej, możliwe do przeprowadzenia 
w warunkach szkolnej pracowni. Dosłownie 
tuż przed naszym wyjazdem uczestniczyliśmy 
w końcowej fazie montażu detektora CMS.
Urządzenie to robi niezwykłe wrażenie swoimi 
gigantycznymi rozmiarami oraz subtelnością 
stosowanej w nim elektroniki. 

Podczas naszego pobytu w Genewie były 
również chwile miłego odpoczynku. Do nich 
należało m.in. wycieczka po Genewie oraz  
wyjazd w Alpy, do Chamonix skąd kolejką 

linową dotarliśmy pod szczyt lodowca Mont 
Blanc. 

Mój pobyt w ośrodku naukowym w ge-
newskim CERN-ie pozwolił mi zetknąć 
się z ludzkim geniuszem, z potęgą  wysiłku 
intelektualnego uczonych z całego niemalże 
świata. Widocznym efektem tego wysiłku jest 
ogromna ilość opublikowanych prac, niezwy-
kłych eksperymentów, urządzeń laborato-
ryjnych, oprogramowania komputerowego, 
których autorami są najzdolniejsi, pracowici, 
ambitni i -  co ważne - młodzi ludzie. 

Kończąc, wszystkim uczniom życzę suk-
cesów w zdobywaniu  nowoczesnej wiedzy, 
zapału w poszukiwaniu prawdy,  aktywności 
w pracy na lekcjach i w kółkach przedmioto-
wych. To od was będzie zależał dalszy postęp 
nauki lub jej upadek. Wasza intelektualna 
aktywność w szkole będzie nie tylko wielką 
przygodą, ale i okazją do tego, by stać się ludź-
mi  cenionymi i świetnymi fachowcami.

W nowym roku szkolnym 2008/2009 
zapraszam uczniów z gimnazjów, wspólnie 
z nauczycielami,  do Zespołu szkół Licealnych 
w Leżajsku na krótki wykład multimedialny,  
połączony z prezentacją przywiezionych prze-
ze mnie materiałów.

Informacje o CERN:
http://cern.ch

Opracował: mgr Andrzej Majewski,
nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Lice-

alnych w Leżajsku
http://zslchrobry.leżajsk.pl
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W dniach 13 i 15 czerwca w Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku odbyła się 
XXII edycja Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej „Iskierka 2008”. 21 małych 
uczestników z leżajskich przedszkoli 
stanęło w szranki na scenie, by zmierzyć 
się z własnymi stresami i zahamowaniami. 
Zaiskrzyło nam w tym roku wieloma no-
wymi talentami. 

Poruszenie trwało już na kilka miesięcy 
przed festiwalem. Dzieci wytypowane drogą 
eliminacji środowiskowych prowadzonych 
przez Elżbietę Kuźmę – kierownika arty-
stycznego Festiwalu oraz przez Bartłomieja 
Urbańskiego – kierownika muzycznego 
„Iskierki”, ćwiczyły wytrwale swoje piosenki 
na scenie i poza nią. Stresów było co niemiara, 
kiedy w świetle reflektorów trzeba było stanąć 
z mikrofonem w ręku i dać z siebie wszystko. 
Wielkie emocje rozpierały małe ciała, swoje 
apogeum osiągając 13 czerwca, kiedy to stanąć 
trzeba było przed komisją oceniającą.

Na szczęście na widowni panowała rodzin-
na atmosfera, więc choć nóżki drżały warto 
było śpiewać by usłyszeć gromkie brawa, które 
rozbrzmiewały po każdym występie. 

Jury w składzie: Małgorzata Kluz – 
wokalistka, laureatka „Szansy na sukces”, 
absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku 
jazz i muzyka rozrywkowa, Magdalena Cze-

chowicz – wokalistka, instruktor muzyczny 
w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie oraz 
przewodniczący – Stanisław Jaworski – Dy-
rektor Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, 
miało aż dwa dni czasu, po to aby podjąć 
właściwą decyzję. A decyzja na pewno łatwa 
nie była, bo wszyscy mali uczestnicy byli 
dobrze przygotowani i wszyscy znakomicie 
wykonali swoje utwory. 

Wielką zwyciężczynią tegorocznych iskier-
kowych zmagań okazała się Sara Pacyniak
z Przedszkola Miejskiego nr 3, która za 
piosenkę „Moje hobby” otrzymała nagrodę 
Grand Prix, nagrodę publiczności oraz nagrodę 
przyznawaną przez jury dziecięce, w którego 
skład weszły wokalistki z Grupy Wokalnej 
„Meritum”: Alicja Wróbel, Mirka Kowal 
i Klaudia Pelczar. Obsypana nagrodami Sara 
musiała korzystać z pomocy rodziców, bo nie 
była w stanie samodzielnie unieść wszystkich 
trofeów. Pierwsze miejsce wyśpiewała sobie 
Izabela Woś z PM nr 2 piosenką pt. „Muszel-
kowy Kopciuszek”, drugie Wiktoria Bilska
(PM nr 3) – za „Rudy Rydz”, a trzecie Anna 
Bednarz (PM nr 2) z piosenką „Wyruszamy 
w świat”. Wyróżnienia powędrowały do Mar-
tyny Niemirowskiej, Klaudii Piwudzkiej 
i Piotra Berestki. 

Żaden z uczestników nie wyszedł jednak 
z pustymi rękami. Dla każdego odważnego 

  

przedszkolaka przygotowane były nagrody, 
które  wzbudziły uśmiech na twarzach dobrze 
zapowiadających się wokalistek i wokalistów. 

Finał Festiwalu, który odbył się w nie-
dzielę 15 czerwca zakończył się koncertem 
zespołów artystycznych Miejskiego Centrum 
Kultury, który to podsumował sezon arty-
styczny 2007/2008. Na scenie zobaczyliśmy 
Grupę Rytmiczno – Taneczną „Koralik”, 
Zespół Taneczno – Estradowy „Fajne Gienki”, 
Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”, Grupę 
Wokalną „Meritum”, Zespół Pieśni i Tańca
„Leliwa” oraz Zespół Tańca Ludowego „Haj-
duczki”. Podczas koncertu wszystkie dzieci 
zaangażowane w zespoły i koła zainteresowań 
podziękowały Dyrektor MCK w Leżajsku – 
Marii Horoszko, za „dom”, w którym mogą 
się spotykać i opiekę trwającą cały rok. 

Iskierkowe radości nie mogłyby mieć 
miejsc, gdyby nie sponsorzy. W tym roku 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej wspomogli: 
Burmistrz Leżajska, Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku, Kantor Wymiany Walut – Jan 
Paszek, Firma Jubilerska „Karat”, „Apteka pod 
Kasztanami”, Firma „Rolnik”, Przychodnia 
„Pod Klasztorem”, ZPOW „Hortino”, Wyższa 
Szkoła Pożarnicza w Częstochowie, firma VAP 
– SYSTEM, Zespół Muzyczny „SILENCE”.
Serdecznie dziękujemy.  

Agnieszka Margas, 
Fot. Ryszard Węglarz
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21 czerwca br. na leżajskiej scenie już 
po raz szósty odbyło się Spotkanie Trzech 
Kultur. W tym roku impreza ta została 
połączona z Wielokulturowym Festiwalem 
Galicja, który wędruje w okresie letnim po 
różnych miastach Podkarpacia. Gwiazdą 
festiwalowego wieczoru był krakowski Max 
Klezmer Band.

Leżajsk zamieszkiwały niegdyś trzy nacje: 
polska, ukraińska i żydowska. Przez wiele lat 
rozwijały one swoją kulturę równolegle, po-
zwalając na to, aby te różne światy przenikały 
się i stanowiły jedną całość.

Celem organizatorów Spotkania Trzech 
Kultur i Festiwalu Galicja jest przypominanie 
ludności o braterstwie między tymi narodami, 
uświadamianie korzeni 
kulturowych, które tkwią 
u podstawy naszej arty-
stycznej tożsamości. 

Idea tolerancji i in-
tegracji międzykulturo-
wej demonstrowana jest 
w przystępny zabawowy 
sposób przez wystawy 
i koncerty. 

W tym roku mo-
gliśmy bawić się przy 
klezmerskich dźwiękach, 
znanego na całym świe-
cie, krakowskiego ze-
społu – Max Klazmer 
Band. Wcale nie popa-
dając w przesadę można 
powiedzieć, że jest to naj-
lepsza formacja prezen-
tująca muzykę żydowską 
w Polsce, a może i na 
szerszym obszarze. Istnie-
ją od 1998 roku a dzięki
własnym poszukiwaniom 
zdołali wypracować swój 
własny, niepowtarzalny 
styl muzyczny. Przyczynił się do tego, w dużej 
mierze, niespotykany dobór rzadkich i cieka-
wych instrumentów.

Zanim jednak na leżajskiej scenie pojawiła 
się gwiazda wieczoru, można było uczest-
niczyć w szeregu innych imprez. W atrium
tanecznym Miejskiego Centrum Kultury 
otwarta została wystawa Angeli Kaisermayer 
z Austrii pt. „Przepływ”. Abstrakcyjne obrazy 
wykonane metodą akwareli można jeszcze 
oglądać w Leżajsku do końca lipca. 

Na scenie zaś mogliśmy zobaczyć tańce 
ukraińskie i polskie w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Leliwa”, który dobrze już 
znany jest na rodzimym terenie. 

Na plenerowej scenie, obok Domu 
Kultury wystąpiła także kapela Ludowa Gro-
dziszczoki, a tuż przed największą gwiazdą 
wieczoru zagrali i zaśpiewali goście z Czech. 

  
Zespół Liberecki Dixeland Old Stars porwał 
Leżajszczan w czeski świat muzyki na dobrą 
godzinę, powalając wszystkich zwłaszcza swo-
im wykonaniem piosenki „Jozin z bazin”.

Wydarzenia takie jak Festiwal Galicja, 
czy Spotkanie Trzech Kultur pozwalają na 
odkrywanie artystycznej tożsamości ludzi 
różnych nacji, budzą refleksje i wspomnienia
z wielokulturowej niegdyś Polski. A przy 
okazji stanowią swoiste panaceum na przy-
kre zjawisko nietolerancji rasowej, które 
choć marginalne, to jednak istnieje również 
w naszym regionie. Dzisiejsza  Polska to 
kraj niemal homogeniczny pod względem 
etnicznym, uświadomienie sobie tego, że 
kiedyś wiele innych narodów współtworzyło 

kulturę naszego kraju, i naszego regionu, jest 
niezmiernie ważne. A taka forma edukacji, 
jaką wybrali organizatorzy – zabawa i dobra
muzyka, jest najlepszą drogą dotarcia z tym
szczytnym przesłaniem do ludzi.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, 
którym leży na sercu kulturowy rozwój pier-
wiastków odziedziczonych. Dziękujemy: Bro-
warowi Leżajsk, Fundacji Chasydzi Leżajsk 
– Polska, Miejskim Zakładom Komunalnym 
w Leżajsku, firmie BMF Polska, Restauracji
Pub Legenda, ZPOW HORTINO w Leżaj-
sku, Zakładowi Mięsnemu Smak-Górno. 

Agnieszka Margas
Fot. Anna Węglarz

 


Już po raz siódmy Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszo-
wie przyznała Złote Kule  w plebiscycie „Lider Województwa 

Podkarpackiego”. W gronie tegorocznych laureatów znalazła 
się firma HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. właściciel marki 

POLTINO.
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest dla firm za naj-

lepsze wyniki finansowe oraz osiągnięcia w aktywnej walce z bez-
robociem.

21

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7/2008 (53)

07_2008.indd   21 2008-07-24   12:12:08



22

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7/2008 (53)

Serdeczne podziękowania
dla pana Jerzega Paula,

właściciela Szkoły Nauki Jazdy PAUL 
w Nowej Sarzynie

za ufundowanie kursu na prawo jazdy 
dla ucznia Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza
składa dyrektor szkoły

mgr inż. Jacek Wojdałowicz

W nowy rok szkolny dwaj młodzi ludzie 
z Nowej Sarzyny wkraczają jako laureaci 
konkursu „Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych” w ramach unijnego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sławek Krzyżak i Tomek Szymula będą 
od września uczniami drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Igna-
cego Łukasiewicza. Ich opiekunką jest nauczy-
cielka matematyki, pani Danuta Bigas, która 
niezrażona zapowiedziami, że o stypendium 
będzie bardzo trudno zaproponowała zgłosze-
nie ich kandydatur. Napisała dla nich programy 
rozwoju, a po dwóch miesiącach szkoła otrzy-
mała informację, że wśród 60 stypendystów ze 
szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
podkarpackim będzie dwóch „naszych”.

Danuta Bigas tak charakteryzuje swoich 
podopiecznych: „Tomek Szymula jest uczniem 
szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów 
ścisłych. Interesuje się wszelką wiedzą, która 
służyć może do naukowego wytłumaczenia zja-
wisk otaczającego świata. Szczególne zdolności 
przejawia w zakresie matematyki, informatyki 
i chemii. Jest przy tym bardzo skromny, odpo-
wiedzialny i pracowity.

Sławek Krzyżak to uczeń uzdolniony 
matematycznie. Wykazuje również zdolności 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Chętnie 
i bardzo łatwo przyswaja nowe wiadomości nie 
tylko w wymienionych dziedzinach, ale też wiedzę 
ogólnospołeczną. Jest bardzo ambitny i mocno 
angażuje się w podejmowane przedsięwzięcia.”.

Stypendium wypłacane jest w wysokości 
290 zł miesięcznie i musi być przeznaczone 
na wydatki związane z edukacją. „Dzięki 
stypendium mogę kupić dodatkowe książki 
i pomoce naukowe, co pozwoli mi rozwijać moje 
zainteresowania, szczególnie z dziedziny fizyki 
i informatyki” – mówi Tomek.

Uzyskanie stypendiów przez Sławka 
i Tomka (jako jedynych w powiecie uczniów 
szkół średnich) jest potwierdzeniem poziomu 
kształcenia w nowosarzyńskim ogólniaku, 
w którym w tym roku odnotowano najwyższą 
zdawalność egzaminu maturalnego w naszym 
powiecie.

Jacek Wojdałowicz


  
 

Osiągnięcia sportowe Grzegorza Ruraka 
i jego koleżanek oraz kolegów z Parafialnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” 
w sezonie 2006/2007 wydawały się być szczy-
tem możliwości tego klubu. A tu miła niespo-
dzianka! Jeszcze więcej sukcesów. Tym razem 
w głównej roli wystąpiły dziewczęta, a szcze-
gólnie uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Wólce Łętowskiej – Aneta Kręcidło.

Może najpierw o medalach Mistrzostw 
Województwa. 

Po raz pierwszy w takich zawodach re-
prezentowały nas juniorki Justyna Rzeszuto     
i Patrycja Kręcidło i niespodziewanie zdoby-
ły  3 medale brązowe: w rywalizacji drużyn,     
w deblu, a Justyna z kolegą z Rzeszowa w mik-
scie. Drużynie dało to awans do półfinału ogól-
nopolskiego. Te same dziewczęta – uczennice 
klasy III Gimnazjum w Łętowni – wygrały fi-
nał wojewódzki gimnazjady i dzielnie walczyły 
w Limanowej w finale ogólnopolskim.

W kategorii młodzików w MW złote 
medale wywalczyła Aneta Kręcidło w grze 
pojedynczej i z Olą Stalica w drużynie ze 
Szkoły Podstawowej w Łętowni. W deblu były 

2 medale: Aneta i Ola zdobyły srebrny medal, 
a Patryk Misiak i Jerzy Baran – brązowy.

Medale MW zdobywali też młodzi tenisiści 
stołowi „Arki” w kategorii żaków i dzieci:

złoty – Dominika Kułacz, srebrny – Ka-
mil Klocek, a brązowe – Patryk Baraniak
i Rafał Tomczyk. 

W zawodach ogólnopolskich reprezentanci 
łętowskiego klubu występowali bardzo często. 
Jesienią były medale w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski UKS-ów – srebrny Dominiki 
Kułacz i Karoliny Pietrońskiej w drużynie 
żaczek oraz brązowy Anety Kręcidło i Oli 
Stalicy w drużynie młodziczek oraz IV miejsce 

Patryka Baraniaka i Pawła Kidy w drużynie 
żaków.

Anetka reprezentowała Podkarpacie we 
wszystkich trzech ogólnopolskich turniejach 
klasyfikacyjnych. Po zajęciu I miejsca drużyny 
w półfinale MP w Kazimierzy Wielkiej, Aneta
wraz z Olą uczestniczyły w MP młodzików 
w Czarnkowie k. Poznania. Zajęły tam IX 
miejsce. Obie te zawodniczki oraz Alina Szta-
ba, Dominika Kułacz, Patryk Misiak i Jerzy 
Baran zostali powołani do reprezentowania 
Podkarpacia w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików. Aneta zajęła II miejsce 
indywidualnie i  takie samo z Olą w deblu, 
inni też zdobyli punkty, które przyczyniły się 
do pokonania Małopolski.

W kategorii żaków na MP w Gdańsku wy-
stąpiła Dominka Kułacz i Patryk Baraniak.
W finale Mini Olypic Games w Warszawie – 
Ola Stalica i Jerzy Baran.

W finale II Memoriału A. Grubby w Gdań-
sku wystąpiła drużyna Szkoły Podstawowej            
z Wólki Łętowskiej. Patryk Misiak, Aneta 
Kręcidło i Dominika Kułacz wywalczyli tam  
10 miejsce na 24 drużyny.

Z dwoma złotymi i jednym brązowym 
medalem z MP księży 
z Zamościa wrócił 
ksiądz Tomasz Flis. 
Przyczyni ł s ię on
również w znaczący 
sposób do awansu na-
szej drużyny ligowej 
do IV ligi. W druży-
nie tej oprócz niego 
występowali: Grze-
gorz Rurak, Jacek 
Rzeszuto, Łukasz 
Smycz, Aneta Kręci-
dło oraz sporadycznie 
inni.

Od kilku lat do-
brze promują nasz 
reg ion uczestnicy 
międzynarodowych 
parafiad. W tym roku 

w dniach 5 – 12 lipca w Warszawie 6 zawod-
niczek i 4 zawodników „Arki” pod opieką 
ks. Tomasza Flisa i studenta WSD Kamila 
Dziurdzia w gronie ponad 3 tys. młodych 
ludzi rywalizowało o medale w konkurencjach 
sportowych i konkursach  jubileuszowej XX 
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Mło-
dzieży. Wrócili z imponującymi osiągnięcia-
mi: 5 złotych medali -  P. Misiak, G. Rurak 
i ks. T. Flis w tenisie stołowym oraz P. Bara-
niak i A. Sztaba w biathlonie letnim,5 srebr-
nych - A. Kręcidło, P. Kręcidło i J. Baran
w tenisie stołowym oraz  Magdalena Kolano
w konkursie wiedzy o starożytnych igrzyskach 
olimpijskich, 3 brązowe - A. Sztaba, P. Bara-
niak w tenisie stołowym i J. Baran w ringo.

 J. Rzeszuto na zgrupowaniu w Olecku z trenerem 
polskich seniorek Leszkiem Kucharskim 
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Warto dodać, że systematyczne trenowanie 
i częste wyjazdy na zawody,  nie przeszkodziły 
większości zawodników „Arki” w osiąganiu 
bardzo dobrych wyników w nauce szkolnej. 
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali m.in.: 
Magdalena Kolano (5,4 - średnia ocen), Krę-
cidło Aneta (5,3), Patrycja Kręcidło (5,2), 
Ola Stalica (5,1), Alina Sztaba (5,1), Justyna 
Rzeszuto (4,8).  

Nie było by tych osiągnięć, gdyby nie róż-
norodna pomoc wielu osób i instytucji. Wspie-
rali nas miejscowi księża – ks. proboszcz Stefan 
Śnieżek i ks. T. Flis, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół z Łętowni i Wólki Łętowskiej, rodzice, 
sympatycy, tacy, jak pan Eugeniusz Sztaba
z Francji, Kazimierz Szewczyk z Łętowni, 

Eugeniusz Kolano z Wólki Łętowskiej, firmy, 
takie, jak PENO pani J. Walickiej, P.P.U.H. 
pana St. Buczka z Nowego Ka-
mienia, F.H.B. pana J. Janika z N. 
Sarzyny, Smak-Eko z Górna, skle-
py: H. Tomczyka, G. Indyckiej, 

W. Olko, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
ale przede wszystkim Urząd Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna.

Działacze i zawodnicy składają tą drogą 
wszystkim serdeczne podziękowania. 

Jan Sum

Ola Stalica ze znanymi aktorami serialowymi 
w czasie turnieju w Warszawie

Anetka Kręcidło na turnieju A. Grubby w Gdańsku

P. Misiak, D. Kułacz 
i A. Kręcidło przy okazji 
II Memoriału A. Grubby 
mieli możliwość poznać 
uroki Trójmiasta 
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Dlaczego szybko? 
Pamiętaj, że masz bardzo mało czasu. 

Przy korzystnych dla rozwoju pożaru warun-
kach wystarczy 30 sekund, by mały płomień 
wymknął się spod kontroli i rozwinął się do 
stopnia w którym sam nie będziesz w stanie 
już nic zrobić !! 

30 sekund
Masz tylko tyle czasu na ucieczkę jeśli 

ogień wybuchnie podczas twojego snu, a uda 
Ci się obudzić! Prawdopodobieństwo Twojego 
obudzenia wielokrotnie wzrasta przy zastoso-
waniu autonomicznej czujki dymu. 

Dlaczego nie wpadać w panikę? 
W wyniku pożaru Twoje mieszkanie bę-

dzie prawdopodobnie mocno zadymione. Nie 
będzie to miły, pachnący dym z ogniska tylko 
gęsty, ciemny i mocno toksyczny dym gryzący 
w oczy i drażniący drogi oddechowe. Ograni-
czy on widoczność prawie do zera. Spowoduje 
utratę orientacji, możliwość trzeźwej oceny 
sytuacji i swobodnego oddychania.

Pamiętaj o współlokatorach !
Opuszczając mieszkanie pamiętaj, żeby nie 

zabierać ze sobą zbędnych rzeczy. Wszelkimi 
siłami ratuj swoich współlokatorów. Jeżeli 
w domu są dzieci, chwyć je za rękę i nie pozwól 
im odejść - od tego zależy ich życie. Jeżeli 
nie możesz ich znaleźć, chociaż wydaje się to 
irracjonalne, mogły ukryć się pod łóżkiem, 
w tapczanie, w szafie itp. 

Sprawdź pomieszczenia !
Poruszając się w kierunku wyjścia zawsze 

sprawdzaj drzwi przed ich otwarciem, dotknij 
zewnętrzną stroną dłoni i sprawdź czy drzwi są 
gorące, jeżeli są gorące - nie otwieraj ich. Jeżeli 
masz możliwość użyj innej drogi, by wydostać 
się z płonącego pomieszczenia. Zamykaj za sobą 
drzwi do pomieszczeń, w których się pali. 

Wyznacz miejsce spotkania ! 
Wyznacz domownikom miejsce spotkania 

w bezpiecznym miejscu. Sprawdź, czy wszyscy 
dotarli bezpiecznie. Jeśli nie, niezwłocznie po-
wiadom o tym przybyłych strażaków. Wskaż 
i opisz im drogę do pomieszczenia, gdzie został 
ktoś z Twoich bliskich. Ratownicy wyposażeni 
w sprzęt ochrony dróg oddechowych mają 
większe szanse dotrzeć do zagrożonych osób. 

Pod żadnym pozorem nie wracaj do 
płonącego domu! 

Jeśli wydostaniesz się z płonącego budynku, 
staraj się już tam nie wracać. Chociaż nie jest to 
proste, zostaw swój majątek, najważniejsze jest 
przecież Twoje życie. Pamiętaj, że każdy wdech 
zadymionego i trującego powietrza może być 
Twoim ostatnim oddechem. 

Pożar nigdy nie jest wybredny! 
Nie wybiera, nie sprawi mu różnicy czy 

jesteś biedny czy bogaty. Również twoja uroda RR
jest mu obojętna. Pożar potrzebuje tylko kilku 
rzeczy: materiału palnego, tlenu i energii do 
zapoczątkowania procesu spalania, dalej po-
radzi sobie sam. 

  
 

Czy Twoja kuchnia jest bezpieczna? 
Kuchnia to miejsce, gdzie spędza się 

czas przygotowując potrawy. To miejsce TT
wypełnione miłymi zapachami i dobrym 
jedzeniem. Jest to również miejsce, w którym 
na co dzień obcujemy z wysoką temperaturą 
lub ogniem (w zależności od tego, jaki sprzęt 
kuchenny posiadamy). Wystarczy chwila 
nieuwagi, zamyślenia lub dłuższa rozmowa 
przez telefon, by sytuacja, z pozoru bezpiecz-
na, zmieniła się diametralnie. 

Co dobrze jest mieć w kuchni?
W kuchni dobrze jest posiadać gaśnicę 

służącą do gaszenia pożarów grupy F (pożary 
olei roślinnych, tłuszczów zwierzęcych) oraz 
gaśnicę do pożarów grupy A (ciała stale). Ist-
nieją gaśnice łączące obie te grupy pożarów - 
są to gaśnice AF. Dla własnego bezpieczeństwa 
warto jest wyposażyć swoją kuchnię w taką
właśnie gaśnicę. 

Jeśli zapali się tłuszcz na patelni nie gaś 
go wodą (efekt będzie dokładnie odwrotny 
od oczekiwanego) po prostu przykryj go 
pokrywka i wyłącz gaz. 

Czego nie robić w kuchni?
Gotując jakikolwiek posiłek nie zostawiaj 

go bez dozoru. 
Gotując, pamiętaj o tym żeby nastawić 

minutnik, który przypomni Ci o tym co 
dzieje się w kuchni.

Jeśli w swojej kuchni zamiast zapalarek 
używasz zapałek to po ich zdmuchnięciu za-
wsze zmoczje wodą· 

Nie wkładaj tylko zdmuchniętej zapałki 
do kosza na śmieci!!! 

Jeśli wychodzisz nawet na chwileczkę do 
sklepu niedaleko domu, zawsze wyłącz gotu-
jącą się potrawę, ponieważ nigdy nie wiesz co 
może się wydarzyć: 

możesz zapomnieć, 
możesz spotkać sąsiada i rozmowa się 
przedłuży, 
możesz zgubić klucze do mieszkania, 
możesz zasłabnąć lub zdarzy się wy-
padek itp. 

Józef Golec
 Komendant KP PSP Leżajsk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku informuje

  


   

Pożar szybko się rozwija ! 
Przy korzystnych do rozwoju pożaru 

warunkach wystarczy 30 sekund, by mały 
płomień wymknął się spod kontroli i rozwinął 
się do stopnia, w którym sam nie będziesz 
w stanie już nic zrobić!!! 

30 sekund
W niesprzyjających warunkach, możesz 

mieć tylko tyle czasu na ucieczkę z płonącego
pomieszczenia! Stosuj zatem autonomiczne 
czujki dymu, mogą one obudzić Cię ze snu. 

Pożar jest bardzo gorący! 
Ciepło powstałe w skutek pożaru może 

mieć śmiertelne skutki. Podczas pożaru tem-
peratura sięga około 600°C na poziomie oczu 
dorosłego człowieka, a przy podłodze może 
sięgnąć około 100°C.

Dym ogranicza widoczność! 
Tylko wTT pierwszej fazie rozwoju pożaru, 

ogień może przypominać jaskrawy płomień 
skaczący po ognisku. Z każdą chwilą po-
wstałe produkty spalania, głównie w postaci
dymu, ograniczają coraz bardziej widoczność 
i uniemożliwiają ucieczkę. Jesteś ogarnięty 
kompletnymi ciemnościami! 

Dym jest zabójczy! 
Dym i gazy powstałe podczas spalania są 

silnie toksyczne. To dym zabija więcej ludzi TT
niż ogień. Każdy oddech, w atmosferze tok-
sycznego dymu, może być Twoim ostatnim. TT

07_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   2407_2008.indd   24


