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W numerze PO D Z I Ę K O W A N I E
zarząd Powiatu Leżajskiego składa podziękowanie wszystkim, któ-

rzy wsparli akcję zbiórki pieniędzy przeznaczonych na zakup środków 
leczniczych dla mieszkańców dwóch partnerskich powiatów na Ukrainie, 
z którymi Powiat Leżajski współpracuje od kilku lat. Powiat za zebraną 
kwotę w wysokości ok. 3500 zł zakupił maseczki ochronne, a także leki 
dla mieszkańców Doliny i Pereczyna na Ukrainie, którzy zmagają się 
z epidemią grypy A/H1N1.

Szczególne podziękowania składamy:
- Browarowi w Leżajsku
- Aptece „eukaliptus” w Leżajsku
- panu Wiesławowi Żakowi - za transport w/w środków.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych 
- stan robót na dzień 16 listopada

Fot. Damian Majkut
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Jak co roku w dniu 11 listopada br. w Leżajsku odbyły się obchody 
Święta Niepodległości. Uroczystość zorganizowana została wspólnie 
przez Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku i Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku.

Głównym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w in-
tencji ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji, zapro-
szonych gości i mieszkańców ziemi Leżajskiej, której przewodniczył 
o. czesław Gniecki - prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Polsce. Po Mszy Św. młodzież z zespołu Szkół z Nowej Sarzyny 
przedstawiła patriotyczny program artystyczny, po którym wszyscy 
uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik poległych w walkach 
niepodległościowych, gdzie złożono wieńce i kwiaty.

tradycyjnie w tym Święcie wzięły udział przedstawiciele licznych 
instytucji i urzędów, w tym poczty sztandarowe m.in.: Powiatu Le-
żajskiego, Urzędu Miasta Leżajsk, Światowego związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kuryłówki, NSzz „Solidarność”, zespołu Szkół 
Licealnych z Leżajska, zespołu Szkół technicznych z Leżajska, zespołu 
Szkół z Nowej Sarzyny, związku Harcerstwa Polskiego, a także szkół 
z Leżajska: Gimnazjum Miejskiego, SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3.

W tym roku również uczestniczyła bardzo liczna grupa delegacji 
składających wieńce przy pomniku poległych w walkach niepodległo-
ściowych, a wśród nich przedstawiciele takich instytucji, jak: Światowy 
związek Żołnierzy Armii Krajowej w Leżajsku – koło nr 1, związek 
Kombatantów rP i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” reprezentujący posła na Sejm 
rP zbigniewa rynasiewicza, Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk, Gmina 
Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Kuryłówka, Agencja 
restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, Podkarpacki ośrodek 
Doradztwa rolniczego w Boguchwale, NSzz Solidarność, Policja, 
Państwowa Straż Pożarna, ochotnicza Straż Pożarna, Muzeum ziemi 
Leżajskiej, Miejskie centrum Kultury, zespół Szkół w Nowej Sarzy-
nie, zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, zespół Szkół technicznych 
w Leżajsku, ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku, Gimnazjum 
Miejskie w Leżajsku, SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 w Leżajsku, związek 
Harcerstwa Polskiego i Jednostka Strzelecka nr 2035 w Leżajsku.

mab
Fot. Damian Majkut, mab

Powiatowe Obchody 
Święta Niepodległości

organizatorzy składają wszystkim podziękowania za udział, 
a w szczególności: Miejskiej orkiestrze Dętej oSP z Leżajska pod 
kierownictwem pana edwarda Sarzyńskiego - za oprawę muzyczną, 
młodzieży, nauczycielom i dyrekcji z zespołu Szkół w Nowej Sarzy-
nie – za przygotowanie programu artystycznego a także za pomoc 
w organizacji obchodów: Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej nr 2035 
w Leżajsku, Harcerzom z Komendy Hufca Leżajsk, Miejskiemu 
centrum Kultury, PolicjiStarosta Leżajski podziękował wszystkim za udział w Obchodach

Delegacja Powiatu Leżajskiego. Od lewej: Maria Kozyra - radna Rady 
Powiatu, Jan Kula - przewodniczący Rady, Maria Horoszko - radna Rady 
Powiatu.

Delegacje samorządów i instytucji

Program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Nowej 
Sarzyny



Powiatowe inwestycje drogowe

zakończono realizację projektu pn: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1238R Łętownia - Hucisko - Maleniska w km 
0+000-2+750 i 7+940–12+048 wraz z przebudową mostu w miejscowości Hucisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

całkowita wartość projektu 6 915 099,89 zł,  dofinansowanie z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego: 4 409 666,31 zł co 
stanowi 64,34% kwoty wydatków kwalifikowanych, udział własny Powiatu: 2 444 027,06 zł.

W ramach projektu przebudowano:
most w miejscowości Hucisko o długości 31 m uzyskując następujące parametry geometryczno –użytkowe: nośność 40 ton, szerokość •	
jezdni 6,5 m, szerokość chodników (opasek) 2 x 0,75 m.
dwa odcinki drogi powiatowej nr 1238r o łącznej długości 6,86 km podnosząc jej nośność do 100 kN/oś, poszerzając jezdnię do •	
5,5 m oraz zmodernizowano chodnik o długości 260 m w miejscowości Hucisko.

29 października 2009r. powiat leżajski odwiedzili 
przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych 
z Gruzji. 

Goście przebywali w Polsce dzięki realizacji  projektu 
„ProFeSJoNALNA ADMINIStrAcJA-AKtYWNI 
MIeSzKAŃcY - WSPArcIe rozWoJU LoKALNeGo 
W GrUzJI” współfinansowanego ze środków Polsko- Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności  w ramach programu rItA – 
Przemiany w regionie oraz Study tours to Poland. Projekt 
skierowany jest do przedstawicieli pięciu samorządów gru-
zińskich: terjoli, tkibuli, chokhatauri, ozurgeti i Borjomi. 
Jego istotą jest wdrożenie wybranych modelowych rozwiązań 
i usprawnień w pięciu sferach: zarządzanie urzędem, rozwój 
lokalny, promocja turystyki, aspekty komunalno-porządkowe, 
dialog i współpraca z organizacjami obywatelskimi. Projekt 
zakłada implementację konkretnych mechanizmów w wybra-
nych samorządach, spójnych i kompatybilnych z wypracowa-
nymi na szczeblu centralnym. Podczas pobytu przedstawiciele 
starostwa przedstawili gościom prezentację samorządu po-
wiatowego i zadań ze szczególnym uwzględnieniem oświaty, 
promocji oraz  współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Aby uczestnicy projektu mogli poznać jak w praktyce funk-
cjonują rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, zostali za-
proszeni do odwiedzenia prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Dobry Dom”  zakładu Aktywności zawodowej w Sarzynie.  
odbyło się również spotkanie z przedstawicielami aktywnych 
organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu tj. 
Koła Gospodyń Wiejskich z Kuryłówki oraz Stowarzyszenia 
„Integracja bez Granic”. Na zakończenie wizyty goście zwie-
dzili Muzeum ziemi Leżajskiej, Bazylikę oo. Bernardynów 
oraz wysłuchali koncertu organowego. 

AW

Gruzini w powiecie leżajskim
Droga nr 1238 Most w Hucisku Most w Hucisku

Starostwo Powiatowe w Leżajsku jest wzorem dla innych samorządów
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W Leżajsku działa już  
Centrum Rehabilitacji Leczniczej!

14 października br.
odbyło się 
uroczyste 
otwarcie Centrum 
Rehabilitacji 
Leczniczej 
przy SP ZOZ 
w Leżajsku

Fot. Damian Majkut

Budynek Centrum usytuowany jest przy szpitalu Dyrektor szpitala uroczyście otwiera Centrum

Na otwarciu obecny był personel rehabilitacji

Poświęcenie obiektuWnętrze jest ciekawe i oryginalne
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Marian Furmanek  
– Dyrektor SP ZOZ Leżajsk

 
Małgor za ta  Bechta : 

Uruchomione Centrum jest 
jednostką organizacyjną le-
żajskiego szpitala. Co to 
oznacza z punktu widzenia 
pacjentów? To więcej korzyści 
czy wręcz przeciwnie - ogra-
niczona samodzielność?

 
Marian Furmanek: cen-

trum  rehabilitacji Leczniczej 
powstało na bazie Działu rehabilitacji Leczniczej, który świadczył 
pojedyncze zabiegi rehabilitacyjne wg zleceń lekarzy.

centrum rehabilitacji Leczniczej będzie kontynuować dotychcza-
sowy zakres świadczeń, ale będzie również realizować kompleksowe 
świadczenia rehabilitacyjne.  Pacjent będzie miał zabiegi wykonywane 
przez trzy tygodnie po pięć zabiegów dziennie. Utworzenie centrum 
rehabilitacji Leczniczej oznacza lepszą ofertę dla pacjentów.

 
Kiedy powstał pomysł utworzenia takiego Centrum i z czyjej ini-

cjatywy: czy zdecydował o tym Pan jako Dyrektor czy zapotrzebowanie 
pacjentów na zwiększenie zakresu świadczenia takich usług?

Pomysł utworzenia takiej dodatkowej działalności jaką jest reha-
bilitacja dzienna powstał w związku z tym, iż pojawiła się możliwość 
przejęcia tego budynku, gdzie mieści się teraz centrum i zaadopto-
wanie go na potrzeby rehabilitacji. Wtedy wspólnie z panią elżbietą 
odachowską - Kierownik obecnego centrum zdecydowaliśmy o utwo-
rzeniu w tym budynku centrum rehabilitacji Leczniczej. 

Pomysł na utworzenie tego centrum wynikał również z faktu, iż 
kontrakt na rehabilitację ambulatoryjną zawsze był dla nas niewystar-
czający i zawsze pojawiały się u nas nadwykonania tych świadczeń. 
Dlatego chcieliśmy część pacjentów, którzy spełniali warunki skie-
rować do dziennej rehabilitacji. W ten sposób przyczyniliśmy się do 
poszerzenia oferty dla pacjentów korzystających 
z zabiegów rehabilitacyjnych.

Ważne było dla nas również rozwiązanie 
organizacyjne wykonywania takich zabiegów 
– nowy budynek to 500 m 2 powierzchni (do 
tej pory było ok. 250). Dotychczasowy dział 
rehabilitacji mieścił się w szpitalu na trzecim 
piętrze – to również mogło powodować pew-
ne  utrudnienia w dostaniu się pacjentów na 
zabiegi, często są  to pacjenci niepełnosprawni. 
obecny budynek jest parterowy, umiejscowiony 
w bezpośrednim sąsiedztwie głównego budynku 
szpitalnego, przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych.

Pomieszczenia na 3 piętrze, które zostały po 
dziale rehabilitacji planujemy wykorzystać na 
budowę bloku operacyjnego, w  którym będą  
dwie sale zabiegowe.

 
Utworzenie tego Centrum było zapewne 

dość kosztownym przedsięwzięciem. Z jakich 
środków finansowych udało się je zrealizować?

Sprawa przejęcia tego budynku od poprzed-

niego inwestora i utworzenie w nim centrum  było możliwe dzięki 
pełniej współpracy rady i zarządu Powiatu Leżajskiego z kierow-
nictwem szpitala. rada Powiatu przewidziała w budżecie tego roku 
300 tys. zł z przeznaczeniem na częściową spłatę nakładów poniesio-
nych na rzecz budowy tego budynku przez poprzedniego inwestora. 
Pozostałą cześć tych nakładów będziemy spłacać przez  dwa lata, czyli 
do końca 2012r.

co do środków zewnętrznych to w tym czasie nie mieliśmy 
możliwości korzystania z innych źródeł, gdyż nie było wtedy żadnych 
dostępnych programów, do których moglibyśmy aplikować o środ-
ki finansowe. Wartość tego obiektu z wyposażeniem to kwota ok. 
2 mln zł. Dodam również, iż czekamy na rozstrzygnięcie wniosku 
w regionalnym ośrodku Polityki Społecznej na dofinansowanie 
zakupu sprzętu do rehabilitacji.

 
Leżajski szpital się zmienia - wykonywane jest ocieplanie bu-

dynków. Jakie jeszcze inne inwestycje będą prowadzone?
 obecnie wykonujemy duży projekt termomodernizacyjny.  We 

wszystkich budynkach szpitala zostały wymienione okna i drzwi, które 
nie były wcześniej wymienione, ocieplone zostały stropy  i ściany. Poza 
tym wykonane zostały nowe przesyły ciepła z kotłowni do wszystkich 
budynków, wymieniany  jest jeden piec w kotłowni.

W najbliższych dniach powinniśmy rozstrzygnąć również przetarg 
na wykonanie systemu ogrzewania bateriami słonecznymi – na budyn-
ku głównym zostanie zainstalowanych 160 kolektorów mających za 
zadanie ogrzewanie wody. łączne koszty całej inwestycji wynoszą ok.  
6 mln zł. Szpital na ten cel zaciągnął kredyt 2 mln zł.  W przyszłym 
roku musimy uzupełniać zakupy sprzętu medycznego. Już zakupili-
śmy echo serca,  aparat USG, Video gastroskop. tylko te zakupy to 
kwota 700 tyś  zł. została wykonana informatyzacja szpitala na kwotę 
1,200 mln zł, zmodernizowaliśmy również oddział wewnętrzny na 
kwotę 700 tys. zł.

Bardzo ważną inwestycją o której myślimy jest modernizacja 
czwartego pietra szpitalnego, czyli tam gdzie mieści się ginekologia, 
położnictwo, blok porodowy i oddział noworodkowy. Ale realizacja 
tej inwestycji zależy od akceptacji wniosku, który złożyliśmy do 
regionalnego Programu operacyjnego. Koszt tej inwestycji wyniesie 
ponad 7 mln zł. 

Pilną potrzebą jest modernizacja Bloku operacyjnego, oddziału 
chirurgii i oddziału Urazowo ortopedycznego. W pierwszej kolejno-
ści będziemy realizować te inwestycje , które uzyskają dofinansowanie 
zewnętrzne,  a szczególnie z programów pomocowych.

O przyczyny powstania Centrum i zasady jego działania 
zapytaliśmy Dyrektora SP ZOZ Leżajsk - Mariana Furmanka  

i panią Kierownik Centrum – Elżbietę Odachowską

Chętnych na zabiegi rehabilitacyjne nie brakuje
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lek. med. Elżbieta 
Odachowska  
- Kierownik Centrum 
Rehabilitacji Leczniczej

Małgorzata Bechta: Jakie 
korzyści z otwarcia CRL płyną 
dla pacjentów?

Elżbieta Odachowska : 
obecnie w nowym obiekcie 
crL istnieją lepsze, nowoczesne 
warunki do korzystania z leczenia 
rehabilitacyjnego. Wszystko jest 
na parterze. Mamy zakupione 
prawie wszystkie nowe meble. 

Aparatura jest tylko w części uzupełniona. to inicjatywa, pomysłowość 
i całościowy nadzór naszego dyrektora mgr M. Furmanka. Ale bez 
pomocy dobrego sponsora, naszego Starosty Leżajskiego Pana roberta 
Żołyni, przychylności nadzoru NFz i takich osób jak: Pani M. Wiktor, 
Pana M. Dudy oraz inżynierów Pana J. Krawczyka, J. Gduli – to dzieło 
nie mogłoby powstać. Panuje tu teraz nastrój „tulipanów”. to zasługa 
Pana I. Wołka i moich współpracowników.

Ile osób jest zatrudnionych w Centrum?
W crL zatrudnionych jest 29 osób tj. 4 magistrów (2 rehabilitacji 

ruchowej, 2 fizjoterapii), 2 lic. fizjoterapii, 15 techników fizjoterapii, 
5 masażystów, 2 statystyków medycznych oraz 1 lekarz medycyny – 
specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.

Czy świadczone w tym Centrum usługi są skierowane do 
mieszkańców Powiatu, czy też swoim zasięgiem obejmują teren 
poza powiatem?

W centrum przyjmujemy głównie pacjentów z Powiatu. Jeżeli trafią 
do nas pacjenci z poza Powiatu potrzebujący naszej pomocy – nigdy jej 
nikomu nie odmawiamy. Pomagamy wszystkim, którzy tej pomocy od 
nas oczekują. Nie obowiązuje już zasada rejonizacji w służbie zdrowia. 
Dawniej osoba przebywająca czasowo w Leżajsku nie mogła korzystać 
z leczenia rehabilitacyjnego naszego szpitala. teraz już nie ma takich 
ograniczeń. 

Czy wykonywane w Centrum zabiegi są płatne?
centrum świadczy swoje usługi bezpłatnie. to dotyczy wszystkich 

pacjentów z terenu Powiatu oraz spoza jego granic. Wykonywane zabiegi 
są bezpłatne. Jeżeli jednak do wykonania zabiegów potrzebne są: żele, 
maści, leki recepturowe w ampułkach – to pacjent musi je kupić sam.

Jak wygląda kalendarz świadczenia usług? Czy jest tak wielkie 
zainteresowanie, że istnieje konieczność dłuższego oczekiwania na 
wykonanie zabiegu?

okres oczekiwania na zabiegi w chwili obecnej wynosi średnio 2 ty-
godnie do miesiąca. część zabiegów wykonujemy na bieżąco. ten czas 
uzależniony jest od rodzaju zabiegu. Na tzw. zabiegi godzinowe typu: 
skaner, laser, viofor, magnetronik oraz masaże ręczne – czas oczekiwania 
jest najdłuższy.

również przy wykonywaniu zabiegów z obsługą indywidualną 
pacjenta, takich jak: ultradźwięki, fonoforeza czy ćwiczenia specjalne: 
metodą PNF – u, Bobathów, czy terapią manualną czas oczekiwania 
może być wydłużony.

zawsze jednak mieliśmy wielu pacjentów. Sądzę, że teraz będziemy 
ich mieć jeszcze więcej, gdyż leczeniem rehabilitacyjnym zainteresowana 
jest coraz większa liczba osób. 

Na zakończenie naszej rozmowy pragnę życzyć tym wszystkim, któ-
rzy są dla nas najcenniejsi, a więc naszym pacjentom, aby znaleźli w crL 
oprócz fachowej obsługi, również serdeczne przyjęcie, zrozumienie, dobre 
troskliwe podejście do każdego i klimat naprawdę ludzki. 

Centrum Rehabilitacji Leczniczej składa się z:

Działu Rehabilitacji1.  obejmującego: leczenie ambulatoryj-
ne, leczenie pacjentów szpitalnych i rehabilitację  środowi-
skową. Leczenie obejmuje około 3 zabiegi rehabilitacyjne – 
dzienne przez okres 10 dni. tak było dotychczas. A obecnie 
został jeszcze utworzony:
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 2. w ramach którego 
wykonywanych jest 5 i więcej zabiegów rehabilitacyjnych 
dziennie przez okres 15 dni i dłużej, w zależności od stanu 
fizykalnego pacjenta. 

Pacjenci do centrum kierowani są głównie z poradni specjali-
stycznych: rehabilitacyjnej, ortopedycznej, reumatologicznej i neu-
rologicznej. rzadko zdarzają się skierowania z innych poradni.

rehabilitacja – to obszerny dział medycyny zajmujący się 
głównie usprawnieniem narządu ruchu oraz układu nerwowego 
i krążenia.

Leczenie opiera się na:
I – prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej
II – właściwym leczeniu rehabilitacyjnym obejmującym:
• kinezyterapię tj. prowadzenie ćwiczeń leczniczych
• zabiegi fizykalne tj. elektrolecznictwo, pola elektromagne-

tyczne, światłolecznictwo ciepłolecznictwo 
• masaże lecznicze
• hydroterapię tj. zabiegi wodne

W sanatoriach leczenie rehabilitacyjne jest jeszcze rozszerzone 
o takie działy jak: balneoterapia, peloidoterapię, aerosoloterapię 
i leczenie klimatyczne.

W Centrum również najmłodsi pacjenci mogą liczyć na pomoc
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Miss Nowin 2009  
pochodzi z naszego powiatu!
Anna Darocha z Jastrzębca została Miss Nowin 2009! zwy-

ciężczynię wybrało jury w składzie: Dariusz Dziopak - zastępca 
redaktora naczelnego Nowin, renata tereszkiewicz - kierownik 
działu marketingu, Bogusław Sobczyk - dyrektor biura reklamy, 
Magdalena Mazur - właścicielka centrum Mody Ślubnej „Im-
presja”, Magdalena Krupa - właścicielka Agencji Artystyczno 
– reklamowej - „AM” oraz Miss Nowin 2008 - Marta Gwizdak.  

      A co o swoim sukcesie myśli nasza Miss?

Małgorzata Bechta: Pochodzi Pani z Jastrzębca w Gminie 
Kuryłówka. Bardzo cieszymy się, iż najpiękniejsza dziewczyna wg 
rankingu Nowin pochodzi właśnie z naszego Powiatu. Wiemy, że 
jest pani absolwentką ZSL w Leżajsku. Proszę opowiedzieć nam 
coś więcej o sobie-co Pani teraz robi i czym się zajmuje?

Ania Darocha: tak, zgadza się - chodziłam do zSL w Leżajsku. 
Do tej pory z uśmiechem wspominam tę szkołę, chyba ze względu na 
jej specyficzny „klimat”. obecnie jestem na V roku politologii o spec. 
dziennikarskiej. Po konkursie nadszedł czas na pisanie pracy magi-
sterskiej. W wolnych chwilach lubię robić zdjęcia, oglądać reportaże 
i czytać książki.

Czy była Pani zaskoczona, iż tak wiele osób głosowało na Panią? 
Czy to wynik również mobilizacji znajomych i rodziny?

Smsy pozwoliły mi przejść do następnego etapu. Później to już 
czekały nas przygotowania: przymiarki, kroki, godziny ćwiczeń, sesje 
itd. Przy tym wszystkim nie zauważyłam rywalizacji między dziew-

czynami. co więcej 
był to czas sprzyjający 
tworzeniu przyjaźni. 
Podczas tych spotkań 
najbardziej zżyłam 
się z Moniką Banach 
z Leżajska i to ona 
była moją faworytką. 
zostałam wybrana 
przez jury. I nie ukry-
wam, że byłam mile 
zaskoczona. 

Co dla Pani ozna-
cza uzyskanie tego 
tytułu? Czy zmieni 
on cos w Pani życiu 
i np. myśli Pani aby 
brać udział w innych 
konkursach piękności?

Bardzo dużo osób namawia mnie abym nie poprzestała na tym kon-
kursie. Prawdę mówiąc jeszcze decyzji nie podjęłam. czas pokaże. 

Zapewne nasze Czytelniczki chciałyby poznać Pani receptę na 
„piękny wygląd”… Proszę nam go zdradzić.

Hahaha.. Nie staję na wagę. Jem to, na co mam ochotę. oczywiście 
poza słodyczami, których nie lubię. za to chętnie gotuję. Myślę, że 
dobrą rada brzmi: śmiech to zdrowie.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w kolejnych kon-
kursach.

KUPUJĄCY  NIE  PŁACI  WYNAGRODZENIA !! 

OFERTY SPRAWDZONE = KLAUZULA 
WYŁĄCZNOŚCI! 

DZIAŁKI    SPRZEDAŻ -     *ceny ofertowe 
Wierzawice -13 ar+bud.gosp -*75 000,-zł 
Brzóza Królewska  - 21 ar  -* 45 000,-zł 

Leżajsk ul.Ogrodowa   -13 ar -*137 000,-zł 
Leżajsk ul. Podzwierzyniec – 30 ar – 8000 zł/1 ar 

Wólka Grodz.-ok.73ar ( 15ar.bud) *52 000,-zł 
Wierzawice-ok.2 ha( 1,22 ha. bud) –*265 800,- 

 

DOMY   SPRZEDAŻ- *ceny ofertowe 
Brzóza Król.- 310m2, 8 ar - *210 000,- 

Ruda Łańcucka   - 180m2, 30 ar  *198 100,- 
Leżajsk -140 m2, 30 ar - *260 000,-zł 

 

MIESZKANIA     SPRZEDAŻ -  *ceny ofertowe 
Leżajsk- 45m2 parter, 50 m2 parter, 48 m2 IIIp  

(*średnia cena 3350,-/m2) 

KONTAKT: 0  693  969   917;  017/ 242-12-72; 787- 70-36

 Więcej ofert:  www.alicja-dom.pl 
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26 października br. radni rady Powiatu Leżaj-
skiego spotkali się na XLVI sesji. Wśród tematów, 
nad którymi radni debatowali było m.in.:
•	 Informacja	 z	 realizacji	 zadań	 Starosty	

z zakresu łowiectwa oraz nadzoru nad 
lasami niepaństwowymi

•	 Informacja	 o	 stanie	 realizacji	 zadań 
oświatowych Powiatu Leżajskiego za 
rok szkolny 2008/2009. 

•	 Informacja	 o	organizacji szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 
2009/2010. (W związku z omawianiem 
spraw oświatowych szkół prowadzo-
nych przez powiat na sesji obecne było 
kierownictwo tychże placówek, czyli: 
pani Halina Samko – Dyrektor zespołu 
Szkół technicznych w Leżajsku, pan 
Jacek Wojdałowicz – Dyrektor zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie, pani Jadwiga 
Bryniarska – Wicedyrektor zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku, pani Bożena Gar-
backa – Dyrektor ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leżajsku i pan Wojciech 
Kostek – Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Leżajsku). 

W piątek 23 października 2009 r. 
w powiecie leżajskim przebywali nauczy-
ciele z Węgier, Danii, Włoch, Portugalii, 
Hiszpanii, rumuni i turcji, którzy byli 
uczestnikami wizyty studyjnej zorganizowa-
nej przez Podkarpackie Kuratorium oświaty 
w ramach europejskiego programu „Uczenie 
się przez całe życie”.

Wizyta studyjna, której tematem były 
„Kluczowe kompetencje – przykłady dobrej 
praktyki w województwie podkarpackim” 
gościła w leżajskiej Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej i w zespole Szkół technicz-
nych w Leżajsku.

Powitanie gości przez Starostę Leżaj-
skiego pana roberta Żołynię odbyło się 
w Dworze Starościńskim w Leżajsku. Po 
części oficjalnej dyrektor Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej pan Wojciech 
Kostek przedstawił uczestnikom wizyty 
cele i zadania, które realizuje Poradnia 
w Leżajsku skupiając się przede wszystkim 
na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 
i diagnozie przedszkolnej – zadaniach, które 
są nowatorskie na Podkarpaciu, a mają istot-
ny wpływ na usprawnianie dziecka (ucznia) 
i nabywanie przez niego kompetencji do 
uczenia się języka ojczystego oraz języków 
obcych. 

Po wystąpieniu dyrektora poradni go-
ście otrzymali od Starosty Leżajskiego pana 
roberta Żołyni pamiątkowe albumy, zwie-

Sesja Rady Powiatu
•	 Informacja	z	 realizacji	przez	powiat	za-

dań z zakresu promocji i współpracy 
międzynarodowej. 

•	 Podjęcie	uchwały	zmieniającej	Uchwałę	
nr XXXVIII/229/09 rady Powiatu 
Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009r. 
w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych i wysokości środków Pań-
stwowego Funduszu rehabilitacji osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
realizację tych zadań w 2009r.(zmiana 
uchwały podyktowana była otrzymaniem 
z Państwowego Funduszu rehabilitacji 
osób Niepełnosprawnych przez Po-
wiatowe centrum Pomocy rodzinie 
w Leżajsku dodatkowego zwiększenia 
środków finansowych w wysokości ponad 
87 tys. zł., które postanowiono przezna-
czyć na dwa zadania: dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych – na ten 
cel przekazano 20 tys zł z otrzymanej 
kwoty, pozostałą część – czyli ponad 67 
tys zł – przeznaczono na zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny

•	 Informacja	z	analizy	oświadczeń mająt-
kowych.

•	 Informacja	z	działalności Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Leżajsku. (temat 
obecnej sytuacji w Urzędzie Pracy był 
najdłużej omawianym w całej sesji rady. 
Pani Dyrektor Agnieszka czapla przed-
stawiła na początku swojej informacji 
obecny stan bezrobocia w powiecie: 5 622 
osoby bezrobotne – tyle jest  osób po-
szukujących pracy i osób bezrobotnych. 
Niestety to o ponad 1000 osób więcej 
niż w analogicznym czasie w ubiegłym 
roku. PUP prowadzi w obecnym czasie 3 
projekty: dwa – dla osób bezrobotnych i 1 
dla pracowników. radni po wysłuchaniu 
informacji Pani Dyrektor pytali również 
o relacje pomiędzy pracownikami, jakie 
obecnie panują w tej instytucji. Agnieszka 
czapla zapewniła wspólnie z obecnym 
na sesji panem Mieczysławem Librem 
– przewodniczącym delegatury NSzz 
„Solidarnośc” w Leżajsku, iż sytuacja 
w Powiatowym Urzędzie Pracy uległa 
normalizacji i nie ma już konfliktu, jaki 
wcześniej dzielił pracowników.

mab

Uczymy się przez całe życie
dzili muzeum browarnictwa oraz Bazylikę 
leżajską, która wraz z organami wzbudziła 
ich ogromne zainteresowanie.

Kolejnym punktem programu pobytu 
w Leżajsku była wizyta w zespole Szkół 
technicznych. Nauczyciele szkoły podczas 
spotkania omówili problematykę związaną 
z metodami włączenia przez szkołę do 
procesu dydaktycznego umiejętności klu-
czowych, a w szczególności umiejętności 
komunikowania się w językach obcych, 
kreowania przedsiębiorczych postaw wśród 
młodzieży oraz sprawnego posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami informacyjno 
– komunikacyjnymi Ict. z dużym zain-
teresowaniem 
spotka ły  s i ę 
również reali-
zowane przez 
szkołę projek-
ty edukacyjne 
w ramach dzia-
łania 9.2 Po 
KL. Goście py-
tali o cele tych 
projektów oraz 
ich znaczenie 
w przyszłym 
życiu zawodo-
wym absolwen-
tów. Pytania 
dotyczyły także 

funkcjonującej od 2001 roku w Leżajskim 
zespole Szkół technicznych Lokalnej 
Akademii cisco. Przedstawione dokonania 
leżajskiej poradni w zakresie wspierania 
rozwoju dziecka oraz zespołu Szkół tech-
nicznych w zakresie rozwijania kompeten-
cji kluczowych uczniów wzbudziły duże 
uznanie członków wizyty studyjnej, w tym 
przedstawicieli Podkarpackiego Kuratorium 
oświaty, którym przewodniczyła pani 
Małgorzata Nowińska – zgurska - kie-
rownik Wydziału edukacji Podstawowej 
i Gimnazjalnej w Kuratorium oświaty 
w rzeszowie. 

WK

Wspólna konferencja w Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Inauguracja nowego roku  
w 5. rocznicę otwarcia 

NKJO Leżajsk 
1-szego października 2009 roku w Nauczycielskim Kolegium 

Języków obcych w Leżajsku miała miejsce uroczysta inauguracja 
nowego roku szkolnego 2009/2010. W przypadającą na ten dzień 5-tą 
rocznicę powstania NKJo w Leżajsku jako pierwsza głos zabrała Pani 

Dyrektor Bożena Zawadzka, która gorąco powitała wszystkich zgro-
madzonych, a szczególne słowa otuchy skierowała do nowoprzybyłych 
słuchaczy I-go Roku, którzy otrzymali indeksy. Swoją obecnością 
mury Kolegium w ten uroczysty dzień zaszczycili także przedstawiciele 
władz lokalnych i samorządowych, których krótkie wystąpienia na-
pawały dumą i nadzieją na kolejne owocne lata działalności Kolegium.  
Słuchaczom II-go i III-go roku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w zgłębianiu tajników języka angielskiego, wręczone zostały stypendia. 
całoroczna praca i wysoka średnia z egzaminów przyniosła najlepszym 
już teraz wymierne korzyści, a na pewno zaprocentuje jeszcze bardziej  
w przyszłości. Słuchaczom z najlepszymi wynikami osobiste gratulacje 
złożyła Pani dr Agnieszka Uberman – opiekun naukowo-dydaktyczny 
NKJo w Leżajsku z ramienia Uniwersytetu rzeszowskiego. Dziękujemy 
wszystkim przedstawicielom władz samorządowych i lokalnych za przy-
bycie na tę szczególną uroczystość inauguracyjną a słuchaczom życzymy 
wytrwałości w zgłębianiu wiedzy językowej poprzez systematyczną pracę 
na zajęciach w Kolegium oraz pozytywnych wyników w zdobywaniu 
uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego.

Bz

Wywiad miesiąca: 

Krzysztof Żyrek 
Dyrektor Browaru w Leżajsku

Małgorzata Bechta: Panie Dyrektorze – od niedawna kieruje 
Pan leżajskim browarem, ale zapewne zdążył już Pan zapoznać się 
z zasadami działania tego browaru. Proszę więc nam powiedzieć 
jak wygląda dzisiejsza sytuacja Browaru w Leżajsku?

Kieruję browarem w Leżajsku od sierpnia br. i już zdążyłem się 
przekonać, iż ten browar jest bardzo dobrze zorganizowany. Moim 
pierwszym działaniem było zapoznanie się z sytuacją finansową, 
z istniejącym planem inwestycyjnym oraz z aktualnymi osiągami 
browaru. Wynik tej oceny jest taki, iż jest to browar w bardzo dobrej 
kondycji, produkujący cały czas piwo o niezmiennie wysokiej jakości. 
Ważna jest dla mnie również kontynuacja realizowanych projektów 
i przedsięwzięć.

Na początku każdego roku wyznaczamy sobie określone pa-
rametry i cele, których wykonanie systematycznie kontrolujemy. 
co do obecnego roku to trzeba podkreślić, iż osiągamy na bieżąco 
wytyczone parametry.

chciałbym jeszcze podkreślić, iż browar w Leżajsku znajduje 
się  w czołówce browarów Heinekena pod względem osiągów pro-
dukcyjnych. Potwierdzeniem tego jest otrzymana nagroda „Gwiazda 
Heinekena” którą otrzymaliśmy w 2007. 

zostaliśmy również nominowani do otrzymania specjalnej na-
grody „Bronze”  w tPM, jako jeden z siedmiu browarów Heinekena. 
Nominacja nie oznacza jeszcze zdobycia nagrody, ale jest niewątpliwie 
potwierdzeniem wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego 
i wdrażania zasad tPM.

Jak na sytuację w browarze wpływa ogólnoświatowy kryzys? 
Kryzys ogólnoświatowy objął wiele dziedzin naszej gospodarki. 

Niestety nie ominął również branży piwowarskiej. Spadek konsumpcji 
piwa obserwujemy nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

zmniejszenie spożycia piwa zanotowaliśmy w pierwszej połowie 
tego roku. Mam jednak nadzieję, iż ta tendencja spadkowa została 
już zatrzymana.

Wiele się dziś mówi o trudnych sytuacjach firm, które są zmu-
szone zwalniać część pracowników, by przetrwać czas trudności 
finansowych. Czy w leżajskim browarze pracownicy też muszą 
się obawiać redukcji zatrudnienia?

trudno odpowiedzieć dziś na to pytanie, gdyż plan produkcyjny, 
a w tym zatrudnienie będziemy sporządzać dopiero na przełomie 
listopada i grudnia br.

Specyficzną sytuacją w naszej firmie jest czas prac sezonowych, 
czyli zwiększanie zatrudnienia na czas wykonania dodatkowych pla-
nów produkcyjnych. ten czas przyjmowania do pracy pracowników 
sezonowych to okres od czerwca do sierpnia. tak więc w zależności 
od pory roku zmienia się u nas stan zatrudnienia.

Czy planuje Pan przeprowadzić w przyszłości nowe inwe-
stycje i modernizacje w leżajskim browarze?

Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby inwestowania w naszą wy-
dajność. te moce produkcyjne, którymi dysponujemy obecnie są 
w zupełności wystarczające. Staramy się natomiast ulepszać i mody-
fikować nasze urządzenia, które wykorzystujemy do produkcji piwa, 
a tym samym poprawiać ich parametry techniczne.
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Obecnie konsumenci mają możliwość wyboru smaku piwa 
wśród ogromnej liczby dostępnych na rynku. Czym wyróżniają 
się więc piwa warzone w leżajskim browarze od najczęściej spo-
tykanych w sklepach?

Piwo leżajskie posiada wyróżniającą go cechę, której brakuje innym 
markom piwa na polskim rynku piwowarskim – to piwo z tradycją, to 
wręcz legenda. Jak sięgnę pamięcią to kilkanaście lat temu były tylko trzy 
ogólnopolskie marki piwa: Żywiec, okocim i właśnie Leżajsk. Piwa tych 
marek były najbardziej znane. I dlatego nasz leżajski wyrób jest postrze-
gany jako marka z korzeniami, tradycjami piwowarstwa. to atut, który 
nas wyróżnia, nie można go przecież zdobyć w przeciągu kilku lat. 

Browar w Leżajsku był i jest sponsorem wielu imprez na terenie 
Powiatu Leżajskiego. Czy będzie Pan kontynuował tradycje swoich 
poprzedników i chętnie wspierał finansowo wydarzenia kulturalne 
i społeczne odbywające się w powiecie?

zawsze byłem zwolennikiem wspierania ważnych wydarzeń i imprez 
kulturalnych. Leżajski browar to nie tylko sprzęt i urządzenia, to nie 

tylko piwo, ale przede wszystkim ludzie 
– mam tu na myśli nie tylko pracowni-
ków, ale także mieszkańców powiatu. 
Wszyscy przecież identyfikujemy się 
z miejscem, w którym mieszkamy, a bro-
war leżajski stał się już nieodzownym 
elementem krajobrazu tego regionu. 
Leżajsk jest znany w Polsce z kilku inte-
resujących miejsc. Mam tu na myśli np. 
Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku 
wraz z zabytkowymi organami. Bez wąt-
pienia do miejsc i instytucji kojarzonych 
z Leżajskiem zaliczymy również leżajski 
browar.

tak więc wspieranie różnych działań 
mających swe miejsce w powiecie jest dla 
mnie wyrazem szacunku dla zwyczajów, 
kultury i tradycji mieszkańców ziemi 
Leżajskiej.

Leżajski browar może poszczy-
cić się świetną własną ekspozycją 
– w Muzeum Ziemi Leżajskiej znaj-
duje się bowiem stała ekspozycja 
browarnictwa. Jak pan ocenia takie 
działania promujące browar?

odwiedziłem już Muzeum ziemi 
Leżajskiej i widziałem tę ekspozycję. 
Nie ukrywam, iż  uważam ten sposób 
pokazywania tradycji leżajskiego piwo-
warstwa za jedną z najlepszych form 
promocji. to ciekawy pomysł na zapo-
znanie odwiedzających powiat leżajski 
turystów z specyfiką warzelnictwa. Nie 
bez znaczenia jest również dla mnie 
umiejscowienie tej ekspozycji – piękny 
budynek Dworu Starościńskiego dodaje 
jeszcze uroku całej wystawie. 

Na koniec proszę opowiedzieć 
naszym Czytelnikom o sobie…

Pochodzę z Beskidów, a konkretnie 
z Beskidu Żywieckiego. Wychowałem 
się w przepięknej  Milówce. Studiowa-
łem w Krakowie na Akademii Górniczo-

Hutniczej, po skończeniu której dostałem 
propozycję pracy w zakładach Piwowarskich w Żywcu. tam właśnie 
zdobywałem wiedzę i doświadczenie poprzez zajmowanie różnych 
stanowisk w działach technicznych, inwestycji, zajmowałem się także 
wdrożeniem różnych projektów opakowaniowych. Gdy Heineken kupił 
Grupę eB, w tym również browar w Warce i Leżajsku otrzymałem 
propozycję pracy w biurze w Warszawie, gdzie pełniłem funkcję in-
żyniera przemysłowego Grupy Żywiec. W tym czasie odbyłem także 
praktykę w browarze  w cieszynie – to najstarszy browar w naszej 
grupie. tam też miałem okazję poznać dokładnie proces produkcji 
piwa. Po kilku latach zaproponowano mi stanowisko dyrektora ds. 
produkcji w browarze w Warce, gdzie nadzorowałem cały proces 
produkcji począwszy od przyjęcia surowców a skończywszy na maga-
zynowaniu i załadunku piwa na samochody. od sierpnia br. kieruję 
browarem w Leżajsku. z Warki przeniosłem się tutaj z całą rodziną. 
rozważaliśmy możliwość zamieszkania w innym mieście, np. w rze-
szowie, ale gdy przyjechałem po raz pierwszy do Leżajska z całą rodziną 
bardzo spodobało nam się to miasto, a także niezwykła uprzejmość 
i optymizm tutejszych mieszkańców. 

Dziękuję za rozmowę.
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• MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ •

JESIEŃ  
W MUZEUM

Muzeum ziemi Leżajskiej zaprasza na 
wystawę „Czuły dotyk koloru”. ekspozycja 
prezentuje kolekcję malarzy kolorystów ze 
zbiorów Muzeum okręgowego w rzeszowie. 
Wśród wystawianych obrazów znajdują się 
dzieła tak znakomitych artystów jak Jana 
cybisa, Hanny rudzkiej-cybis, czesława 
rzepińskiego, Artura Nachta-Samborskiego, 
Piotra Potworowskiego, Jerzego Fedkowicza 
i wielu innych. W przeważającej mierze są 
to obrazy olejne, a dopełniają je akwarele i 
tempery. Wystawę będzie można zwiedzać 
do 31 grudnia br. Komisarzem ekspozycji jest 
Pani Dorota rucka-Marmaj.

W dniu 25 października o godz. 17.00 
w sali konferencyjnej Muzeum odbył się 
koncert zatytułowany „Czarne chmury 
albo śpiewanie na ekranie”. Publiczność 
miała okazję wysłuchać pieśni i utwory do-
brze znane  z polskich filmów historycznych 
w wykonaniu zespołu muzyki dawnej contra 
belluM z Katowic. Sponsorami koncertu 
byli: WArtA Autoryzowane Biuro Leżajsk 
ul. targowa 11 (obok Urzędu Skarbowego), 
DoMINNet Dominik rup - internet, 
komputery, AGD, rtV, zakład Usług 
energetycznych WoD-reM sp. z o.o. Nowa 
Sarzyna ul. chemików 1. 

Leżajskie drogi  
do niepodległości… 

to projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Muzeum Hi-
storii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

W przeddzień 91-ej rocznicy odzyskania  przez naszą ojczyznę nie-
podległości, 10 listopada br. w Muzeum ziemi Leżajskiej miało miejsce  
uroczyste zakończenie realizacji projektu  pn. „Leżajskie drogi do nie-

podległości …”  w ramach Programu „Patriotyzm 
Jutra”, współfinansowanego ze środków Muzeum 
Historii Polski.  

Program miał na celu promowanie postaw 
patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez 
upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości 
polskiego dziedzictwa kulturowego, polskich trady-
cji narodowych, państwowych i demokratycznych. 
Przypominanie wielokulturowych tradycji dawnej 
Polski, popularyzację dziejów ojczystych, budowanie 
więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”. 
Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji zna-
jomości polskiego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, 
odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Projekt 
realizowany przez Muzeum ziemi Leżajskiej obejmował zakonserwowanie 
i opracowanie materiałów źródłowych w postaci zbioru korespondencji 
i fotografii z okresu I wojny światowej, dotyczących Władysława, Stefana, 
Piotra i Jana Lejów – odnalezionych i przekazanych do Muzeum przez Pana 
Bogusława rupa - czego rezultatem jest publikacja książkowa pt. „Leżajskie 
drogi do niepodległości …”, przygotowana przez kolegium redakcyjne 
w składzie: Andrzej chmura, Antoni Bereziewicz, Bogusław rup, Sławomir 
Kułacz. Korekty dokonał roman Federkiewicz pracownik MzL. Stroną 
techniczną książki  i wystawy zajmowali się Arkadiusz Grzywacz i Maciej 
Kosior pracownicy MzL. W ramach projektu zorganizowana została 
również  wystawa fotograficzna, lekcja muzealna oraz konkurs historyczny, 
polegający na odszukaniu wśród swoich przodków - mieszkańców ziemi 
Leżajskiej - uczestników wydarzeń z lat 1914-1920.

Wystawa „Czuły dotyk koloru”
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Muzeum Ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 Leżajsk

tel./fax. 017 240 22 35
www.muzeum-lezajsk.pl

sekretariat@muzeum-lezajsk.pl

• MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ •

ZMIANA GODZIN ZWIEDZANIA MUZEUM
wtorek - czwartek 12.00 – 18.00

środa - piątek 12.00 – 16.00
poniedziałek, sobota* – nieczynne

niedziela 11.00 – 19.00
ostatnie wejście na pojedynczą ekspozycje   
- 60 minut przed zamknięciem Muzeum,

Kompleksowe zwiedzanie Muzeum   
- dwie godziny przed zamknięciem

*- Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum w soboty  
dla grup zorganizowanych (minimum 15 osób),

potwierdzona rezerwacja z trzytygodniowym wyprzedzeniem. 
Informacja muzealna: tel. 017 240 22 35 wew. 15

PoDzIĘKoWANIe
W imieniu własnym i pracowników Muzeum ziemi Leżajskiej, pra-

gniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 
Muzeum 1% swojego podatku. łączna kwota darowizn to 3 789,10 zł  
i w całości zostanie przeznaczona na statutową działalność Muzeum.

z wyrazami szacunku, 
Dyrektor  i Pracownicy Muzeum ziemi Leżajskiej

Wystawa papieska 
ze zbiorów Muzeum 

Ziemi Leżajskiej 
w Tryńczy 

21 października br. w Galerii Sztuki „pod 
Aniołem” im. Stanisława Perykaszy w tryńczy, 
otwarta została wystawa papieska „trwajcie 
w Jedności – wystawa fotografii Waldemara 
Sosnowskiego” ze zbiorów Muzeum ziemi 
Leżajskiej. Wystawę można zwiedzać do 
końca listopada. Fotografie przedstawiają 
pielgrzymki ojca Św. Jana Pawła II na Pod-
karpacie i do Lwowa.  

Dyr. MZL Andrzej Chmura na otwarciu wystawy 

papieskiej w Tryńczy 

Uratowany, unikalny 
zbiór pierwszowojennej korespondencji
21 października br. dyrektor MzL Andrzej chmura wraz Inwenta-

ryzatorem Muzeum Damianem Kubrakiem w Muzeum okrę-
gowym w rzeszowie odebrali przekazane do konserwacji 
listy i feldposty z okresu I wojny światowej. Pani Beata 
Wirowska konserwator papieru w Muzeum okręgo-
wym w rzeszowie, odczyściła, zabezpieczyła, uzupełniła 
ubytki  i zakonserwowała 105 sztuk feldpostow tj. kart 
korespondencyjnych, 15 listów i 1 dokument - dotyczący 
Władysława, Stefana, Piotra i Jana Lejów. Konserwacja była 
możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Muzeum Hi-
storii Polski  w ramach realizacji zadania pn. „Leżajskie drogi 
do niepodległości …”, z programu Patriotyzm Jutra.  zbiór 
korespondencji do zbiorów Muzeum ziemi Leżajskiej przekazał 
Pan Bogusław rup.  Korespondencja będzie prezentowana  na 
tworzonej stałej wystawie ukazującej historię i wielokulturowość z i e m i 
Leżajskiej oraz będzie ją można przeczytać  w książce wydanej przez Muzeum 
ziemi Leżajskiej, której prezentacja nastąpiła 10 listopada br. o godz. 13.00 
w sali konferencyjnej Muzeum.     

Przykładowe 
feldposty po 
konserwacji wykonanej 
przez Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie



 
 

 

Pięćdziesięciolatkowie pójdą do pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku zaprasza pracodawców do współpracy w ramach projektu 
„Aktywni, wartościowo, potrzebni – po 50-tce w powiecie leżajskim”. Zaproszenie skierowane jest do 
pracodawców, którzy przeciwstawiają się dyskryminacji wiekowej na rynku pracy oraz poszukują 
lojalnych, doświadczonych i wartościowych pracowników. 
 
Projekt „Aktywni, wartościowi, potrzebni – po 50-tce w powiecie leżajskim” skierowany do osób po 50-tym 
roku życia realizowany jest w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Ostatnim, a zarazem 
najważniejszym etapem projektu jest odbycie przez uczestników projektu przygotowania zawodowego, które 
umożliwi im powrót na rynek pracy. Aby umożliwić uczestnikom projektu odbycie przygotowania 
zawodowego poszukujemy pracodawców, którzy są zainteresowani współpracą. 
 

W ramach współpracy proponujemy: 
− zawarcie umowy o skierowanie na przygotowanie zawodowe uczestnika projektu na okres 6 miesięcy (od 

stycznia 2010 r.) 
−  przeszkolenie uczestnika projektu na potrzeby pracodawcy (możliwość zdobycia konkretnych uprawnień lub 

kwalifikacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku w ramach przygotowania zawodowego). 
Pokrywamy wszystkie koszty związane z proponowanymi szkoleniami i przygotowaniem zawodowym. 
 
Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do zapoznania się z życiorysami zawodowymi 
uczestników projektu dostępnymi na stronie internetowej www.50plus.lezajsk.pl w zakładce Beneficjenci. 
 
Pracodawcom, którzy zdecydują się zatrudnić uczestnika projektu, po uprzednim odbyciu przygotowania 
zawodowego, przypominamy o możliwości ubiegania się o wsparcie poza projektem w postaci: 
−  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
−  refundacji części kosztów wynagrodzenia (prace interwencyjne). 
Powyższe wsparcie będzie dostępne na ogólnych warunkach, po spełnieniu wymogów formalnych przez 
pracodawców. 
 
Dodatkowo, wszystkim pracodawcom przypominamy o korzyściach płynących z zatrudnienia osób po 50-tym 
roku życia: 
−  pracodawcy, którzy po 30 czerwca 2009 r. zatrudnili osoby po 50-tym roku życia, pozostające w ewidencji  

bezrobotnych przynajmniej 30 dni przed zatrudnieniem, są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy 
przez 12 miesięcy, 

−  całkowicie zwolnieni z płacenia składek na Fundusz Pracy są pracodawcy, którzy zatrudnili osobę po 55-tym 
roku życia (dotyczy kobiet) lub osobę po 60-tym roku życia (dotyczy mężczyzn). 

 
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego w ramach projektu „Aktywni, 
wartościowi, potrzebni – po 50-tce w powiecie leżajskim” dostępny jest na stronie internetowej projektu 
w zakładce Wnioski do pobrania. 
 
Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt telefoniczny (017 240 67 26) lub za pośrednictwem poczty 
e-mail: 50plus@praca.lezajsk.pl 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
 (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
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... w Kuryłówce odbyły się uroczystości 
upamiętniające te - jakże ważne dla Narodu 
polskiego - wydarzenia.  obchody rozpoczęto 
uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym 
w tarnawcu, którą celebrował ks. Franciszek 
Goch. Następnie,  jak co roku uczestnicy święta: 
przedstawiciele władz samorządowych z wójtem 
gminy tadeuszem Halesiakiem, przewodniczą-
cym rady Gminy Krzysztofem Leja, zapro-
szeni goście, strażacy, reprezentanci jednostek 
gminnych, instytucji i zakładów pracy z terenu 
gminy, a także uczniowie szkół i mieszkańcy 
Kuryłówki  przemaszerowali do centrum wsi, 
pod pomnik żołnierzy walczących o niepod-

ległą ojczyznę, gdzie odbył się uroczysty apel.                                                                                             
obchody Święta odzyskania   Niepodległości 
z roku na rok gromadzą coraz więcej uczestni-
ków. Niezależnie od warunków pogodowych 
teren przy wspomnianym pomniku zapełnio-
ny jest ludźmi -tymi  znającymi i ceniącymi 
wartość wolnej ojczyzny i tymi, którzy tych 
wartości dopiero się uczą, a obchody świąt 
patriotycznych z pewnością tę naukę w znacz-
nym stopniu wspomagają. Miejsce uroczystego 
apelu w dniu 11 listopada jest miejscem sym-
bolicznym. to tutaj przedstawiciele współcze-
snych pokoleń składają kwiaty i oddają hołd 
wszystkim żołnierzom poległym w walkach 
o niepodległość. Wspominani są tu także 
lokalni bohaterowie tych walk tj. Franciszek 
Kycia, Józef Josse, Franciszek Dziki i Michał 
Pawul.  I nikogo nie dziwi, że odbywa się to 
w atmosferze powagi, zadumy i refleksji, a nie 
w barwnych korowodach i  paradach, ale  
w miejscach  będących świadectwem bohater-
skiej walki w imię największego umiłowania 
ojczyzny, bo taka jest nasza historia, która 
dowodzi, że nic Polakom nie zostało dane, a tak 

W  91 rocznicę Odzyskania Niepodległości…

wiele chciano nam odebrać. A wolność, którą 
dzisiaj możemy się cieszyć została wywalczona 
przez liczne pokolenia Polaków. 

ostatnim punktem obchodów Święta Na-
rodowego była część artystyczna w wykonaniu 

gimnazjalistów zespołu Szkół w Kuryłówce 
i orkiestry Dętej Gminnego ośrodka Kultury 
w Kuryłówce. Harmonijnie uzupełniający się 
program tych dwóch grup dostarczył widzom 
wiele wzruszeń i artystycznych wrażeń. 
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poczekać, żeby grunt się zagęścił - na świeżym 
nasypie nie można układać chodnika, bo się 
po prostu zapadnie. Stąd chodnik wydłuż tej 
ulicy układany jest fragmentami.

W tym roku przystąpimy jeszcze do prac 
związanych z wykonaniem odcinka chodnika 
na przejeździe kolejowym na ulicy Sikorskie-
go. zbudowany zostanie tam jednostronny 
chodnik. 

odcinek ulicy Spokojnej jest wykonany, 
wykonano nawierzchnię z kostki.

W niedługim czasie przystąpimy do 
kontynuacji prac przy przebudowie ulicy 
Górnej. zakład energetyczny rozpoczął już 
układanie nowych kabli elektrycznych pod 
chodnikami. W tych miejscach, w których 
energetycy zakończą prace, rozpoczniemy 
układanie nowej nawierzchni. 

trwają prace wykończeniowe przy nad-
budowie oficyny ratusza. Aktualnie wykony-
wane  są wszystkie instalacje typu: elektryczna, 
telefoniczna, komputerowa, wodociągowa, 
kanalizacyjna. W całym budynku Urzędu mo-
dernizujemy instalację elektryczną zasilającą, 
ponieważ dotychczasowa była już poważnie 
wyeksploatowana i wysoce awaryjna. 

Największą inwestycją, która właśnie się 
rozpoczęła, jest budowa hali sportowej wraz 
z częścią dydaktyczną przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. Firma „Integral” z rzeszowa 
weszła już na plac budowy, roboty są w toku. 
Wykonano bardzo głębokie wykopy tuż przy 
budynku szkolnym i przy sali gimnastycznej, 
złożone na boisku szkolnym przygotowane 
wcześniej elementy zbrojeniowe wykorzy-
stywane są do budowy fundamentów części 
dydaktycznej, prace betoniarskie trwają. Prace 
przy konstrukcji hali sportowej będą wykony-
wane w zimie i w przyszłym roku. 

Myślę, że rozpoczęcie budowy tej hali jest 
znakomitym prezentem na pięćdziesięciolecie 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

Kolejną bardzo istotną inwestycją oświa-
tową w tym roku jest budowa boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 1. Prace trwają. Aura spłatała figla nagłym 
opadem śniegu w połowie października, co 

spowodowało poważne opóźnienia. Problem 
polega na tym, że asfalt, który jest już położo-
ny na boisku, musi odparować, wysezonować. 
Na to potrzeba około trzech tygodni. Dopiero 
wtedy można układać na nim nawierzchnię 
poliuretanową. Są już słupki ogrodzeniowe, 
rozciągana jest na nich siatka, pozostanie 
jeszcze kosmetyka otoczenia – następnie 
malowanie linii na boisku. zadanie dofi-
nansowane jest w 50 procentach ze środków 
zewnętrznych i musi być zakończone w wy-
znaczonym terminie.

trwają bardzo intensywne prace przy 
budowie chodników wzdłuż ulicy Bocznej 
Moniuszki i Moniuszki. Muszą być one 
zakończone do końca listopada.

Bardzo ważną sprawą dla nas jest budowa 
chodników przy ulicy Tomasza Michałka 
w ciągu drogi Leżajsk - Sokołów po lewej 
i prawej stronie. Podkarpacki zarządu Dróg 
Wojewódzkich ogłosił już przetarg na wy-
łonienie wykonawcy. termin wykonania 
chodników to 15 grudnia 2009 r. 

PRACE PROJEKTOWE. Do końca 
roku powinny być zakończone prace doty-
czące budowy parkingu przy ulicy Warszaw-
skiej, przebudowy ulicy Franciszkańskiej 
oraz budowy wodociągów i kanalizacji przy 
ulicy Kąty.

Duże nadzieje wiążę z faktem remontu 
drogi krajowej nr 77 i powiązania jej z drogą 
wojewódzką 877 – dotyczy to ulic Boronia, 
Hutniczej i Fabrycznej. złożyliśmy wniosek 
do tzw. „schetynówek” (to narodowy plan 
odbudowy dróg) na ponad 700 tysięcy zł. 
Wniosek został zakwalifikowany, rozpocznie-
my prace w przyszłym roku. Połowa kosztów 
musi być pokryta przez miasto, więc już teraz 
tak konstruujemy budżet na przyszły rok, żeby 
uwzględnić w nim środki na ten cel. Moderni-
zacja tych ulic pozwoli na to, żeby cały ciężki 
ruch ze wszystkich zakładów produkcyjnych 
z rejonu dzielnicy przemysłowej skierować 
w przyszłości na obwodnicę miasta Leżajska. 
I to jest naszym celem. 

I najważniejsza sprawa – obwodnica 
miasta Leżajska.

Inwestycje w Leżajsku
Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr 

Urban prowadzi i nadzoruje zadania zwią-
zane z rozwojem gospodarczym miasta, 
w tym wszelkie planowane, przygotowy-
wane i realizowane inwestycje. W kolejnych 
wydaniach „KP” sukcesywnie informuje 
o postępie prac. Obecnie pragnie zapoznać 
mieszkańców naszego miasta z aktualnym 
stanem inwestycji miejskich u progu koń-
czącego się roku kalendarzowego. 

z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie 
zaplanowane inwestycje na ten rok zostały 
zgodnie z harmonogramem albo już zakoń-
czone, albo zmierzają do finału. A te, które 
realizowane mają być dłużej także przebiegają 
zgodnie z planem. tak jest na przykład z bu-
dową drogi łączącej ulicę Podolszyny z ulicą 
Siedlanka. W związku z dotacją unijną na to 
zadanie ustalony został szczegółowy harmo-
nogram i jest on skrupulatnie przestrzegany. 
Prace trwają. ta inwestycja zakończona zosta-
nie w połowie 2010 roku.

Jesteśmy już po renowacji nawierzchni 
i budowie chodnika przy ulicy Borki.

W tej chwili trwają prace na ulicy Polnej 
i na przedłużeniu ulicy Podolszyny do prze-
pustu. Prace postępują we właściwym tempie. 
Na ulicy Polnej, gdzie odbudowywana jest 
nawierzchnia, chcemy przed zimą położyć 
asfaltową warstwę profilującą, żeby można 
było ją odśnieżać i spokojnie przejeżdżać, bez 
potrzeby omijania dołków.

W tym roku wykonywaliśmy prace przy 
przebudowie ulicy Podzwierzyniec. zakres 
robót na ten rok został już wyczerpany – masa 
asfaltowa położona, pobocza wyrównane.

Kolejna inwestycja dotyczy ulicy Zmuli-
ska, prace trwają. Kanalizacja deszczowa jest 
wykonana, wylot do rowu melioracyjnego 
również, układane są teraz chodniki z kost-
ki brukowej . W niektórych miejscach nie 
możemy  jeszcze układać kostki, musimy 

Piotr Urban na budowie drogi łączącej ulicę 
Podolszyny z Siedlanką. Ulica Zmuliska Ulica Siedlanka
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Pilotuję ten temat i bardzo dokładnie 

śledzę bieg wydarzeń. Po usunięciu drobnych 
przeszkód związanych z nielicznymi protesta-
mi mieszkańców, 23 września tego roku w sali 
narad Urzędu Miejskiego odbyła się rozprawa 
administracyjna na temat oceny oddziaływa-
nia na środowisko I etapu obwodnicy miasta 
Leżajska, na którą przybyli przedstawiciele 
wojewody, marszałka województwa, regio-
nalnej dyrekcji ochrony środowiska i innych 
instytucji zainteresowanych. Wnioski zostały 
zebrane, przesłane do wojewody. Ponadto sto-
sowne dokumenty na temat 
I etapu obwodnicy starosta 
przekazał już do wojewody 
i według informacji, ja-
kie posiadam, nie ma już 
żadnych przeszkód, żeby 
wojewoda po 15 listopada 
nie rozpoczął procedury 
wydawania pozwolenia na 
budowę.

to pozwoli na ogłosze-
nie przetargu przez GDD-
KiA i wyłonienie wykonaw-
cy. z wielkimi nadziejami 
czekamy na dzień, w któ-
rym będzie podpisywana 

umowa z wykonawcą na realizację I etapu 
obwodnicy. 

Nasze zobowiązania, polegające na bu-
dowie łącznika między obwodnicą miasta 
Leżajska a układem dróg miejskich, mogą 
być już realizowane, ponieważ miasto ma 
pozwolenie na jego budowę.

Kwestią otwartą pozostaje teraz ułoże-
nie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad harmonogramów realizacyjnych 
tych przedsięwzięć, to znaczy budowy I etapu 
obwodnicy i naszego łącznika do niej. rzecz 

w tym, by terminy realizacji tych inwestycji 
zbiegły się i były racjonalnie ułożone. cykl 
budowy łącznika musi się pokrywać z cyklem 
budowy obwodnicy I etapu, bo nie może być 
tak, że my zrobimy łącznik i zakończy się on 
gdzieś w polu, bądź odwrotnie, że I etap ob-
wodnicy będzie bardzo zaawansowany, a my 
nie rozpoczęliśmy jeszcze budowy łącznika.

Dla nas, dla miasta, jest jeszcze jeden 
problem w związku z tym - skąd znaleźć 
pieniądze na budowę tego łącznika. W bu-
dżecie na przyszły rok przewidujemy pewną 
kwotę na rozpoczęcie realizacji tego zadania, 
ale mówię otwarcie, że liczę też na wsparcie 
Urzędu Marszałkowskiego. 

I jeszcze jedno – drugi etap obwodnicy 
miasta. 

Prace projektowe drugiego etapu ob-
wodnicy postępują bez przeszkód, ma odbyć 
się posiedzenie Komisji oceny Projektów 
Inwestycyjnych. Wtedy zostanie wybrany 
ostateczny wariant rozwiązań komunikacyj-
nych II etapu, najlepszy według Generalnej 
Dyrekcji jako inwestora.

Ulica Boczna Moniuszki

Ulica PolnaUlica PodzwierzyniecUlica Moniuszki

Budowa hali sportowej przy SP Nr 2
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Wyremontowany odcinek drogi Grodzisko Dolne-Podlesie

Zakończono 
przebudowę  

drogi powiatowej
Ponad 247 tys. zł kosztowała przebudowa 

drogi powiatowej Grodzisko Dolne „Miasto” - 
Podlesie. Inwestycja została wykonana ze środ-
ków powiatu leżajskiego i budżetu gminy. 

W listopadzie zakończono przebudowę 
odcinka drogi o długości 1100 metrów. 
W ramach inwestycji wymieniona została na-
wierzchnia. Położono warstwę wyrównawczą 
i ścieralną oraz wykonano pobocza. Kwota 
dofinansowania powiatu wyniosła ponad 123 
tys. zł. resztę dołożyła gmina. Na naszych 
drogach do zrobienia jest wiele dlatego tak 
cieszy każdy poprawiony odcinek. remont tej 
drogi był konieczny. Jednak wyłącznie z wła-
snych funduszy trudno byłoby zrealizować tą 
inwestycję. –wyjaśnia wójt gminy Grodzisko 
Dolne Jacek chmura. 

Ponadto w tym roku remontowany został 
jeszcze jeden odcinek drogi powiatowej, od 

mostu przy tzw. orendzie w Grodzisku Dol-
nym do opalenisk. obecnie dobiegają końca 
prace związane z przebudową mostu, który 
w użytkowanie oddany zostanie początkiem 
grudnia. Prace na całym ok. 7,5 kilome-

trowym odcinku drogi potrwają do końca 
maja 2010 roku. również w roku bieżącym 
oddana zostanie do użytku wyremontowana 
droga Grodzisko Nowe – chodaczów - gra-
nica gminy. 

Jeszcze w tym roku w Laszczynach uru-
chomiony zostanie Środowiskowy Dom 
Samopomocy - Placówka Dziennego Pobytu 
dla Dorosłych osób Niepełnosprawnych 
w stopniu umiarkowanym i znacznym, w wy-
jątkowych sytuacjach w stopniu lekkim. to 
pierwsza tego typu placówka na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy stwa-
rza niepełnosprawnym możliwość na aktywne 
uczestniczenie w życiu społecznym. taką 
szansę 15 grudnia br. otrzyma 30 osób nie-
pełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 
lub niepełnosprawnością intelektualną. trwają 
właśnie prace wykończeniowe i wyposażanie 
placówki. Głównym celem ŚDS, jest stwo-

rzenie osobom chorym psychicznie i osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie warunków, 
w których będą mogły samodzielnie, na miarę 
swoich możliwości, funkcjonować w środowi-
sku oraz doskonalić umiejętności niezbędne 
do samodzielnego życia. 

ŚDS będzie placówką dziennego pobytu. 
Działać będzie 8 godzin przez 5 dni w tygo-
dniu. W ramach świadczonych usług znajdą 
się między innymi: treningi umiejętności 
prowadzenia rozmowy, umiejętności roz-
wiązywania trudnych sytuacji budżetowych, 
technicznych, aktywnego poszukiwania pra-
cy, aktywnego udziału we własnym leczeniu 
farmakologicznym, kulinarny, higieniczny 
i trening umiejętności praktycznych. W pra-

cowniach prowadzona będzie aktywizacja po-
przez uczestnictwo w różnych formach terapii 
zajęciowej. W trakcie przebywania w ośrodku 
uczestnicy będą mogli liczyć na fachową, miłą 
i życzliwą opiekę, pomoc w rozwiązywaniu 
problemów oraz atrakcyjne spędzanie czasu 
wolnego. Korzystanie z usług placówki to nie 
tylko szansa na poprawę stanu zdrowia u osób 
chorych, mających problem z poprawnym 
funkcjonowaniem na co dzień, ale też okazja 
do poznania nowych ludzi, nawiązania więzi 
koleżeńskich, a nawet przyjaźni. tam nikt 
nie poczuje się samotny, a zespół terapeutów 
zawsze poda pomocną dłoń. osoby niepeł-
nosprawne znajdą w nim poczucie bezpie-
czeństwa, szacunek i życzliwość oraz poczucie 

wspólnoty i przynależności. 
trzydziestoosobowa gru-

pa podzielona zostanie na 5 
zespołów terapeutycznych. 
Każdy zespół z własnym te-
rapeutą realizować będzie 
odpowiedni program tera-
peutyczny. zespoły działać 
będą w pracowni kulinarnej, 
pracowni rzemiosł różnych 
i ochrony przeciwpożarowej, 
pracowni plastycznej, mu-
zycznej, informatyczno - po-
ligraficznej i rękodzieła arty-
stycznego. Dzięki otwarciu 
placówki pracę otrzyma 6 
osób z terenu gminy Grodzi-
sko Dolne.

ŚDS szansą dla niepełnosprawnych

Dobiegają końca prace na zewnątrz i wewnątrz budynku placówki
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Na witaczu przy drodze powiatowej 
Grodzisko Dolne-Leżajsk pojawiła się nowa 
plansza. tym razem nawiązuje do niezwykle 
ważnego tematu, jakim jest bezpieczne po-
ruszanie się po drogach. obraz przedstawia 
sympatyczną policjantkę i bardzo zaskaku-
jącą informację zWoLNIJ ”SUSzYMY” 
– gdy wjeżdżamy do gminy Grodzisko Dolne 
i DzIĘKUJeMY zA BezPIeczNĄ JAzDĘ, 
gdy wyjeżdżamy. znajdujące się na tablicy hasła 
mają na celu uświadomienie kierowcom, by 
pamiętali o bezpieczeństwie na drogach, o do-
stosowaniu prędkości do panujących na drodze 
warunków i przede wszystkim, by zachowali 
zdrowy rozsądek. 

Nowy witacz jest efektem współpracy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Leżajsku z wójtem 
gminy, w ocenie którego witacz powinien mieć 
coraz szersze zastosowanie. oprócz wydarzeń 
kulturalnych powinien przenosić także treści, 
które dotyczą innych ważnych problemów. 
W związku z tym, że na terenie gminy jest 
coraz więcej dobrych dróg, po których samo-
chody poruszają się z coraz większą prędkością, 
pojawiła się propozycja by nawiązywał on do 
tych problemów. Policja oczywiście prowadziła 
podobne akcje w tym zakresie. Były makiety 
samochodów policyjnych, policjantów z foto-
radarem. My zaś chcemy by kierowca czytając 

„Unijne” 
przedszkola

od września ponad 100 maluchów 
z gminy rozpoczęło edukację w przedszkolach. 
Dzieci uczestniczą w specjalnych zajęciach 
poszerzających wiedzę i pogłębiających rela-
cje z rówieśnikami. realizacja tych zajęć jest 
możliwa dzięki ponad 2 milionowej unijnej 
dotacji, jaką pozyskał samorząd we współpra-
cy z dyrektorami szkół. 

Dofinansowanie otrzymało pięć placówek 
oświatowych. z pozyskanych funduszy przed-
szkola wyposażymy w odpowiednie pomoce 
dydaktyczne. z tych pieniędzy zapłacimy 
też logopedom, psychologom, pedagogom 
i wychowawcom, pod opieką których będą 
przedszkolaki. Dzieci dostaną także ciepłe po-
siłki – podkreśla jedna z dyrektorek szkoły. 

Wszystkie koszty związane z urucho-
mieniem przedszkoli i ich prowadzeniem 
pokrywa Unia europejska. tak będzie co 
najmniej przez trzy lata. rodziców nic to 
nie kosztuje. Pieniądze na funkcjonowanie 
przedszkoli pochodzą z programu Kapitał 
Ludzki. Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku 3-5 lat. W trakcie 3-letniego okresu 

W gminie Grodzisko jeździmy bezpiecznie

hasło zWoLNIJ ”SUSzYMY” uśmiechnął 
się i jednocześnie zwolnił – podkreśla Jacek 
chmura. 

Jak zapowiada kierownik posterunku 
policji w Grodzisku Dolnym, akcja „suszenie” 
będzie realizowana także praktycznie. Należy 
więc spodziewać się częstszych pomiarów pręd-
kości ruchu drogowego w naszej gminie. 

o tym czy umieszczone na witaczu infor-
macje spowodują, że kierowcy użyją wyobraźni 

i ściągną nogę z gazu okaże się w najbliższym 
czasie. Pewne jest jedno - kierowcy łamiący 
przepisy nie będą już mogli liczyć na tak miły 
uśmiech policjantki, jaki można zobaczyć na 
gminnym witaczu. 

Prosimy więc wszystkich użytkowników 
dróg o rozważną jazdę i życzymy szerokiej 
i bezpiecznej drogi, nie tylko na terenie naszej 
gminy.

    MH

trwania projektu podejmowane będą cy-
kliczne działania zmierzające do rozbudzania 
zainteresowań, zdolności i głębszego roz-
woju dzieci w jak najwcześniejszym etapie 
ich rozwoju. W dzieciaki naprawdę warto 
inwestować – podkreśla wójt gminy Jacek 
chmura. Wiadomo, że najmłodsi z małych 
miejscowości mają trudniejszy start, ale teraz 
to się zmieni. Dzięki atrakcyjnym zajęciom, 
na które wcześniej nie była nas stać, dzieci 
sporo się nauczą - dodaje. 

Do specjalnie przystosowanych do po-
trzeb maluchów kolorowych pomieszczeń 
trafiły nowe komplety mebli, stolików, krze-

seł, zabawek i materiałów dydaktycznych. 
W nowe huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie  
doposażone zostaną również place zabaw. 
A wszystko po to by dzieciaki miały optymal-
ne warunki rozwoju. 

oprócz realizacji podstawy programowej, 
dzieci w przedszkolu będą miały zajęcia m.in. 
z rytmiki, języka angielskiego i logopedii. 
Prowadzone zajęcia dodatkowe rozbudzą 
zainteresowania i zdolności dzieci, a bogata 
oferta wycieczek tematyczno-dydaktycznych, 
ukaże dzieciom aktywny i ciekawy sposób 
spędzania wolnego czasu. 

MH
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Praca na rzecz społeczności lokalnej polega na aktywnym zaanga-
żowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia i skupia się na relacjach 
pomiędzy tymi osobami. tak w największym skrócie można scharakte-
ryzować działalność dla dobra lokalnej, konkretnej grupy mieszkańców 
wsi lub miasta.

zdecydowanie więcej wie o tym pan KAzIMIerz KrAWIec – 
Prezes Stowarzyszenia rozwoju Wsi Dębno, który w październiku br 
zdobył nie lada nagrodę – a mianowicie zajął  I miejsce w wojewódzkich 
eliminacjach IX edycji Konkursu „Kryształowa Koniczyna” za pracę 
i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju  edukacji na 
terenach wiejskich.

Konkurs  organizowany jest przez Fundację 4H –  niezależną orga-
nizację edukacyjną kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności 
życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Przeprowa-
dzenie tego konkursu przekazywane jest Urzędom Marszałkowskim.          
z kolei UM Województwa Podkarpackiego zlecił przeprowadzenie 
eliminacji wojewódzkich Podkarpackiej Izbie rolniczej –  instytucji, 
która doskonale  zna kwestie związane z tematyką działalności społecznej, 
rolniczej i edukacyjnej na wsi. 

O wrażenia z otrzymania nagrody oraz o refleksje na 
temat pracy społecznej zapytaliśmy laureata I miejsca 
na szczeblu wojewódzkim pana Kazimierza Krawca 
- Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno 

Małgorzata Bechta: Panie Prezesie, proszę opowiedzieć Czytel-
nikom „Kuriera” jakie były zasady tego konkursu?

Kazimierz Krawiec: z regulaminem i informacjami o  konkursie 
zetknął się na stronie Kuratorium oświaty w rzeszowie,  Dyrektor 
Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie – Pan Bogusław Urban, a jego 
pierwsze słowa jakie skierował do mnie: „to jest konkurs dla Was, o tym 
co robicie, dla  Pana!” okazały się po trzech miesiącach prorocze. złożenie 
wniosku z uzasadnieniem to inicjatywa Dyrektora, a moja rola sprowa-
dziła się  do wyrażenia zgody na zgłoszenie mojej kandydatury. Kapituła  
konkursu powołana przez Urząd Marszałkowski składała się  z 10 osób, 
m.in. przedstawicieli wojewody, marszałka, organizacji społecznych 
i rolniczych. ceremonia wręczenia nagród odbyła się w siedzibie PIr 
w Boguchwale i muszę przyznać, że uroczystość miała  wyjątkowy, a dla 
mnie bardzo osobisty i  szczególny charakter.

Wręczone nagrody wraz z nominacją do konkursu ogólnopolskiego 
i zaproszeniem na galę konkursową Warszawie  to szczególnie miłe uho-
norowanie mojej osoby.

Dodatkową nagrodą była możliwość prezentacji dorobku miesz-
kańców Dębna z czego wraz  z Dyrektorem p. Urbanem skrzętnie sko-
rzystaliśmy, opowiadając o  naszej wiosce, Gminie i Powiecie Leżajskim 
zgromadzonym na uroczystości gościom. Gala – nazwana przeze mnie 

,,warszawską”, odbyła się 23 października Warszawie. Jest to wielkie święto 
społeczników z całej Polski , podczas której mieliśmy możliwość spotkania 
z wieloma ludźmi dla których praca społeczna to drugie życie.

W trakcie uroczystości otrzymałem list gratulacyjny od Prymasa 
Polski Józefa Glempa, który od początku trwania konkursu  jest jego 
Honorowym Patronem. 

Czy jest pan zaskoczony, że to właśnie Pana społeczna działalność 
została doceniona z terenu całego Województwa Podkarpackiego?

zaskoczony byłem samym konkursem, gdyż nie wiedzieliśmy, że na 
Podkarpaciu   są organizowane  konkursy dla tzw. „społeczników”. Bardzo 
się cieszę z tej nagrody, lecz chciałbym podkreślić, iż nie traktuję jej jako 
nagrody dla mnie, lecz jest ona z pewnością wyróżnieniem działalności 
całego Stowarzyszenia rozwoju Wsi Dębno i wszystkich mieszkańców 
Dębna. cała wioska pracowała przez kilka ostatnich lat, a za efekty 
tej pracy ja otrzymałem wyróżnienie. zawsze chętnie podejmujemy 
różne lokalne inicjatywy  przy których przyświeca nam jeden cel: dobro 
ogółu, czyli wsi i jej mieszkańców. razem można naprawdę wiele i my 
jako mieszkańcy Dębna możemy służyć jako przykład wielu- myślę ,że 
udanych – wspólnych przedsięwzięć. odnosząc się do meritum pytania-
myślę że trzy lata działalności, wiele pożytecznych inicjatyw oraz bardzo 
pozytywne przedstawianie Stowarzyszenia w lokalnych mediach-tu 
ukłon i podziękowania dla redakcji „Kuriera” i Pani Agnieszki Kopacz ze 
Sztafety  spowodowało, że nie jesteśmy anonimowi, jesteśmy pozytywnie 
odbierani a otrzymana nagroda to dyskontuje.

Wspomniał Pan o Stowarzyszeniu. Proszę coś więcej opowiedzieć 
o jego działalności...

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2006 roku. Liczy 23 członków 
mieszkańców Dębna. Głównym celem jego   powołania było uzyskanie 
prawnej możliwość utworzenia  i prowadzenia szkoły. Mam tu na myśli 
nasze gimnazjum, gdyż po kolejnej reformie oświatowej w Dębnie istniał 
oddział  zamiejscowy z dojeżdżającymi do niego nauczycielami i Dyrek-
cją. Gdy pojawiły się pogłoski o likwidacji takiej formy funkcjonowania 
gimnazjum i pomyśle dowożenia naszych dzieci do Wierzawic, miesz-
kańcy Dębna postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i utworzyć własną 
placówkę oświatową.

Powstało  Stowarzyszenie, które po przebrnięciu wszystkich procedur 
prawnych powołało do życia z dniem1.09.2007r. Niepubliczne Gimna-

Społecznik na miarę 
Województwa!
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zjum. Bardzo pomocne okazało się wsparcie  zdecydowanej większości  
mieszkańców Dębna, szczególnie widoczne przy pracach remontowych 
pomieszczeń przekazanych na rzecz szkoły. Przez dwa miesiące codziennie 
od kilku do kilkudziesięciu osób społecznie remontowało poszczególne 
klasy. Przygotowanie pomieszczeń kosztowało nas ok.80 tys zł!. Ponad 
połowę z tej kwoty otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli, którzy wspierali 
naszą działalność darowiznami, pozostała część to nasza robocizna.  obec-
nie w gimnazjum są trzy odziały, a w nich  uczy się 61 uczniów. 

Utrzymanie takiej placówki to zapewne znaczne obciążenie 
finansowe. Skąd Stowarzyszenie czerpie środki finansowe na te 
działalność?

Podstawowe źródło finansowania to dotacja przekazywana przez 
Urząd Gminy w Leżajsku , której wielkość zależna jest  od ilości uczniów. 
Jednak duże oczekiwania rodziców i dzieci zmusiły nas do szukania 
nowych rozwiązań.  zaczęliśmy pisać projekty, korzystać ze środków 
zewnętrznych, projektów których realizacja przynosiła dodatkowe fun-
dusze i wymierne korzyści.  

Pilotażowy projekt „zróbmy to razem dla Dębna”, przygotowaliśmy 
wspólnie z Leżajskim Stowarzyszeniem rozwoju - dotyczył  pomnika 
przyrody prawie pięćsetletniego dęba oraz  zabytkowego cmentarza.

 Stowarzyszenie realizując projekty ma możliwość zakupu  w ramach 
cross-finansingu pomocy dydaktycznych  i wyposażenia. Warto dodać, 
iż w ciągu ostatnich trzech lat przygotowaliśmy kilkanaście projektów 
z których następujące uzyskały dofinansowanie.: trzy w ramach Działaj 
Lokalnie, dwa projekty kuratoryjne, trzy z  Programu operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, oraz  cztery wspólne projekty z Parafią  związane z zabytkowym 
cmentarzem.  łączną kwota  pozyskana to ponad 400 tys zł.!.

obecnie realizujemy dwa projekty z Kapitału Ludzkiego – „Dęb-
no równa do najlepszych” i „razem damy radę” w ramach których  
prowadzone są zajęcia taneczne, przyrodnicze, językowe w tym nauka 
języka angielskiego i niemieckiego. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, 
iż najmłodszy uczestnik tych zajęć ma trzy lata, a najstarszy ponad 60 lat. 
oczywiście uczestnicy podzieleni są na odpowiednie grupy wiekowe. 

W ramach programu Działaj Lokalnie VI i projektu „od maluczkich 
do sędziwych c.d.n.”  rozbudowujemy plac zabaw i skatepark, a młodzi 
historycy badają powojenne losy naszych mieszkańców. 

Stowarzyszenie prowadzi własny oraz wspólny z LSr w Leżajsku  
fundusz stypendialny dla uzdolnionych uczniów  z którego korzysta 
w chwili obecnej 21 uczniów. Jednym z warunków jego otrzymania 
oprócz wysokiej średniej z ocen jest udzielanie się w pracach społecznych. 
to dodatkowo mobilizuje do większego udziału młodzieży i dzieci w pra-
cach na rzecz naszej społeczności, a jednocześnie przekłada się na wyniki 
uzyskiwane przez gimnazjum na testach kompetencyjnych, wyniki które 
są powyżej średniej  gminy, powiatu i województwa.

Czyli Stowarzyszenie to tak naprawdę wszyscy mieszkańcy 
Dębna…

Działalność Stowarzyszenia możliwa jest dzięki niesamowicie dłu-
giemu łańcuchowi ludzi dobrej woli. Bez społecznego poparcia niewiele 
udałoby się zrobić. Szczególnie cenna dla nas jest pomoc Koła Gospodyń 
oraz strażaków z oSP w Dębnie i rady Sołeckiej. chciałbym również 
wspomnieć o osobach, na pomoc których zawsze możemy liczyć. Mam tu 
na myśli Pana zbigniewa rynasiewicza – Posła na Sejm, zarząd Powiatu 
Leżajskiego na czele z Panem Starostą Leżajskim robertem Żołynią, 
Dyrektora AriMr  p. Marka ordyczyńskiego, a także wszystkich, którzy 
nas wspierają w podejmowanych działaniach poprzez przekazywanie 1% 
w swoich zeznaniach podatkowych, gdyż jesteśmy organizacją pożytku 
publicznego. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Leżajskiego razem i każ-
demu z osobna w imieniu mieszkańców Dębna , w imieniu dzieci, pragnę 
złożyć wyrazy wdzięczności za przekazane darowizny z 1%.  obiecuję że 
zostaną należycie spożytkowane.

Dziękuję i proszę o dalsze wsparcie działalności Stowarzyszenia, 
gdyż pomysłów na rozwój mamy wiele, ale do ich realizacji potrzebne 
są środki finansowe.

ostatnie słowa kieruję do przyjaciół ze Stowarzyszenia i Pana Bogu-
sława Urbana- dziękuję za wszystko! 

Dziękuję za rozmowę.

Usługi stolarskie
Dębski Miron

Leżajsk, ul. Kraszewskiego 8a
Tel. 504 286 684, (017) 242 17 35

- schody na beton, samonośne

- drzwi (niestandardowe)

- podłogi

- zadaszenia nad drzwiami wejściowymi

- meble z drewna

- wykończenia z drewna

- meble ogrodowe

- altanki
Wystawiamy faktury Vat

USŁUGI REMONTOWO-
BUDOWLANE

Oferujemy usługi:
- prace murarskie
- malowanie, szpachlowanie
- tynki tradycyjne
- tynki gipsowo-maszynowe
- układanie glazury
- technologie gipsowe
- prace stolarsko-okładzinowe
- układanie paneli
- cyklinowanie

Nasi klienci mogą liczyć 
nie tylko na wysoką jakość 
usług, ale również na 
fachową poradę w kwestiach 
remontowo-budowlanych.

Kontakt: tel. 500 721 341 
lub 504 839 273, 
e-mail: tomekkoba@wp.pl
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„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2009 r. realizuje po raz drugi projekt 
systemowy „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 
7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość 
ogólna projektu wynosi: 268 000,00 zł, z czego 28 140,00 zł stanowi wkład własny Gminy Grodzisko Dolne.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, niepracujących, 
zatrudnionych – w tym rolników, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z pomocy 
społecznej.

Zadania określone w projekcie realizowane są poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji 
obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej.

Uczestnicy Projektu – 25 osób – w ramach projektu otrzymało wsparcie w postaci udział w grupowym 
treningu kompetencji i umiejętności społecznych, podnoszącym kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające 
powrót do życia społecznego. Zajęcia te zostały przeprowadzone w wymiarze 40 godzin.

Następnym działaniem, z którego skorzystali nasi podopieczni było doradztwo zawodowe. Każdy Uczestnik 
odbył 5 godzin bezpłatnego doradztwa. Zajęcia z doradcami zawodowymi nauczyły naszych Uczestników jak 
i gdzie szukać pracy, przygotowywać wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. CV i list motywacyjny oraz 
jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Dla większości Uczestników obce były 
pojęcia rozmowy kwalifikacyjnej, podaży i popytu pracy oraz rynku pracy. Zdobyta wiedza ułatwi im w przyszłości 
poruszanie się po rynku pracy i doda pewności siebie. Ponad to doradcy zawodowi biorąc pod uwagę posiadane już 
przez Uczestników projektu kwalifikacje  i umiejętności pomogli im wybrać odpowiednie szkolenie zawodowe, które 
było kolejnym etapem projektu.

Szkolenia przeprowadzone zostały przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Leżajsku, następujących 
profesjach:

Kucharz małej gastronomii•	
Kucharz małej gastronomii + kelner•	
Opiekunka osób starszych•	
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerami oraz  z fakturowaniem•	
Magazynier•	
Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu•	
Spawanie podstawowe metodą MAG i TIG•	

   Ponad to w ramach oszczędności w trakcie realizacji projektu oraz za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie zaplanowano dodatkowe formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

Szkolenie HACCP – w szkoleniu tym udział wzięli Ci Uczestnicy Projektu, którzy ukończyli następujące •	
szkolenia: „Kucharz małej gastronomii”, „Kucharz małej gastronomii + kelner”, „Profesjonalny sprzedawca 
z obsługą kas fiskalnych  i komputerami oraz z fakturowaniem”. Szkolenie to pozwoli im nabyć umiejętność 
z zakresu czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów.
Poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno •	
– zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, a także powrót na rynek pracy 
i aktywizację zawodową.
Usługi wspierające aktywizację zawodową – warsztaty z•	  doradcą zawodowym.

Prowadzone jest również w dalszym ciągu zatrudnienie pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz 
ośrodek spełnia wymogi ustawowe dotyczące zatrudnienia. Pozostali pracownicy socjalni kontynuują prace 
przy realizacji kontraktów socjalnych, które zawarli z uczestnikami projektu na początku projektu. Wszyscy 
Uczestnicy objęci są pracą socjalną oraz w razie potrzeby wsparciem finansowym w postaci zasiłków.

Mamy nadzieję, że kwalifikacje i umiejętności nabyte przez naszych beneficjentów w ramach projektu 
systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” umożliwi im realizację życiowych planów 
oraz poprawi ich pozycję na rynku pracy, co docelowo uniezależni ich od pomocy społecznej.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat projektu lub też zainteresowane uczestnictwem 
zapraszamy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Grodzisku Dolnym – tel. 017 24 29 134, 017 24 36 163

Projekt współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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W dniu 3 września 2009 roku. odbyła 
się 38 ogólnopolska Pielgrzymka SzŻAK 
i Kombatantów na Jasną Górę. z powiatu 
leżajskiego uczestniczyły delegacje z Prezesami 
Kół ŚzŻAK: nr 1 z Leżajska i ŚzŻAK z Woli 
zarczyckiej, ze swoimi pocztami sztandarowy-
mi. W tym roku ogólnopolska Pielgrzymka 
kombatantów na Jasną Górę była częścią 
Światowego zjazdu Kombatantów, który 
obradował w Warszawie, Gdańsku i często-
chowie, w dniach 29 sierpnia do 4 września 
2009 roku. W zjeździe uczestniczyli również 
kierownicy urzędów lub resortów odpowia-
dających za sprawy kombatanckie w krajach, 
które w czasie II wojny światowej stanowiły 
trzon aliantów: Wielka Brytania, Francja, Sta-
ny zjednoczone Ameryki, Kanada i Australia. 
W czasie obrad uczczono pamięć 70 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i najazdu Armii 
czerwonej na Polskę oraz przypomniano wy-
darzenia, które wpłynęły na zmiany polityczne 
w europie w ostatnim 20-leciu. W dniu 
3 września uczestnicy zjazdu przybyli na Jasną 
Górę, aby zakończyć rocznicowe obchody 
i zjazd. Do uczestników zjazdu dołączyły 
delegacje kół SzŻAK i Kombatantów z pocz-
tami sztandarowymi z całego kraju. Głównym 
punktem jasnogórskiej Pielgrzymki Żołnierzy 
ŚzŻAK i Kombatantów była Msza św., która 
została odprawiona na Jasnogórskim Szczy-
cie. eucharystii przewodniczył ks. bp. gen. 
dyw. tadeusz Płoski- biskup polowy Wojska 
Polskiego. Pielgrzymów przywitał w imieniu 
przeora Jasnej Góry o. eustachy rakoczy, 
jasnogórski kapelan Żołnierz Niepodległości. 
Homilię wygłosił bp. tadeusz Płoski, w której 
zacytował historyczne wystąpienie Józefa 
Becka, ministra spraw zagranicznych II rP. 
„chyba po raz ostatni w naszej najnowszej 

Kombatanci na Jasnej Górze

historii polityk tak dobitnie wyłożył, czym 
dla Polaka jest słowo honor. odrzucając żą-
danie Hitlera oddania Niemcom korytarza do 
Gdańska, minister Beck powiedział: „Pokój, 
jak wszystko na tym świecie, ma swoją wy-
mierną cenę. Lecz istnieje wartość większa niż 
pokój, tą wartością jest honor”. A co się dzieje 
dzisiaj, 70 lat od tamtych wydarzeń? otóż 
służba wywiadu zagranicznego rosji uznała 
ministra spraw zagranicznych przedwojennej 
Polski Józefa Becka za agenta niemieckiego 
wywiadu”. W dalszej części homilii nawiązał 
do 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
„kolejny raz uświadamiamy sobie w czasie, 
jak głęboko przeżycia wojny światowej 
wryły się w pamięć i serca ludzi, narodów. 
Niektóre rany nie zagoiły się do dzisiaj”. Bp 
tadeusz Płoski zacytował słowa Jana Pawła II: 

„Każda wojna jest osta-
tecznie klęską wszel-
kiego autentycznego 
humanizmu i porażką 
ludzkości”. Wspomniał 
miliony ofiar wojny, 
a także wszystkich, któ-
rzy byli prześladowani 
i mordowani wskutek 
ideologii rasistowskiej, 
pochodzenia czy wia-
ry. W dalszej części 
stwierdził ,  że „nie 
możemy zapomnieć 
także o tych, którzy 
w obliczu niebezpie-
czeństwa, poświęcając 
swoje życie, stawili 
czynny opór barba-
rzyństwu tego czasu. 
zakończył homilię 
„Nasze wspomnienie 
przechodzi modlitwę 

za ofiary wojny i o pokój. Nigdy więcej jedni 
przeciw drugim, już nigdy. Nigdy więcej woj-
ny”. Na uroczystościach obecni byli m.in.: ks. 
płk inf. Witold Kiedrowski- prezes zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów we Francji, o.płk Jan Golonka i o. 
por. Kamil Szustak-kapelani wojskowi Jasnej 
Góry, minister Janusz Krupski-kierownik 
Urzędu do  Spraw Kombatantów i osób 
represjonowanych, Maciej Płażyński- Prezes 
„Wspólnoty Polskiej” i były marszałek Sejmu 
rP. Jan turczyński-delegat byłego prezydenta 
na uchodźtwie ryszarda Kaczarowskiego, 
zdzisław Ludwin-wiceprezydent częstocho-
wy, Następnie uczestnicy pielgrzymki spotkali 
się przy pomniku Jana Pawła II. Najpierw 
odmówiono modlitwę o rychłą beatyfikację 
Jana Pawła II, a następnie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. również złożono kwiaty 
przy pomniku przeora o. Augusta Kordec-
kiego. zarząd Koła nr 1 w Leżajsku składa 
serdeczne podziękowanie Panu robertowi 
Żołyni Staroście Leżajskiemu, Józefowi Maj-
kutowi Wicestaroście Leżajskiemu i Pani 
Marii Kołcz  Prezes Stowarzyszenia-ośrodka 
rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczy-
nach za umożliwienie udziału  delegacji Koła 
w pielgrzymce. Panu Stanisławowi Bartnikowi 
dyrektorowi zespołu Szkół Licealnych im 
B. chrobrego w Leżajsku i Waldemarowi 
tłuczkowi za pomoc wystawieniu pocztu 
sztandarowego. zarząd Koła ŚzŻAK w Woli 
zarczyckiej dziękuje Panu robertowi Gnat-
kowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna za umożliwienie udziału delegacji 
Koła w pielgrzymce.

Informacje ze strony internetowej Jasnej 
Góry.

Antoni Bereziewicz
wiceprezes t.M.z.L

Od lewej: Roman Sigda, Bronisław Sigda- Prezes Koła nr 1 ŚZŻAK w Leżajsku, Diana Baran, Piotr 
Barda, Patrycja Reichert, Stefania Zachara, Antoni Bereziewicz, Fot. J.Majkut

Od lewej: Stanisław Siwiec 
-Prezes Koła ŚZŻAK w Woli 
Zarczyckiej, Józef Wąsik, 
Roman Rumak Roman,  
Józef Maziarz. 
Fot. A. Bereziewicz
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Nagroda  „FOTO ODLOTU”  
dla Wacława Padowskiego z Leżajska

W październiku odbył się finał XII Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu 
Fotograficznego „Foto odlot”. z ogromną przyjemnością przyjęliśmy fakt, że zwycięzcą tego-
rocznej edycji konkursu został mieszkaniec Leżajska – Wacław Padowski za pracę pt. „Szukam 
źródła”. Na konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w rzeszowie wpłynęło 
893 zdjęcia 217 fotografików z 35 krajów – czyli z różnych zakątków świata. reprezentant 
naszego miasta miał więc sporą konkurencję. 

Jurorzy docenili wartość przesłania, które wypływa z kompozycji nagrodzonej pracy.  
Według słów dr historii sztuki – Grażyny Stojak, która była członkiem komisji oceniającej: 
„dzięki znakomitym narzędziom fotografii cyfrowej i technicznym możliwościom programów 
graficznych komputera, autor pokazał drogę dziecka do czystego źródła, wśród upiorów 
i aniołów, niebiańskich pejzaży i chmurnych burz. Symboliczny wydźwięk tej pracy jest tym 
większy, iż poszukiwań dokonuje mały chłopiec minutę przed północą, mijając samotnie 
żelazną bramę... to tak jakby autor przypominał nam, że nasz czas na poszukiwanie dróg na 

ziemi już niebawem się skończy...”
Wacław Padowski, który tak pięknie 

zaprezentował leżajską fotografię, od lat współ-
pracuje z Klubem Fotograficznym „optikos”  
przy Miejskim centrum Kultury w Leżajsku, 
z aparatem fotograficznym w ręku uczestniczy 
we wszystkich wydarzeniach kulturalnych 
i społecznych miasta i powiatu. trzeciego 
października podczas wręczenia odznaczeń 
i otwarcia wystawy pokonkursowej pan Wa-
cław stał po drugiej stronie obiektywu. Pra-
cownicy domu kultury z panią dyrektor Marią 
Horoszko towarzyszyli mu w tym wielkim 
wydarzeniu, gratulując i wręczając kwiaty.  

za całą dotychczasową pracę składamy 
Panu Wacławowi wielkie podziękowania, 
a także serdeczne gratulacje z okazji tak wspa-
niałego i w pełni zasłużonego sukcesu. 

A. Margas 

Byśmy 
pamiętali...
W dniach 16 - 19 września 2009 z ini-

cjatywy Miejskiego centrum Kultury 
w Leżajsku odbył się w naszym mieście cykl 
imprez patriotycznych ph. „Pamiętamy”, 
których celem było upamiętnienie wydarzeń 
związanych z wybuchem II wojny światowej, 
napaścią Sowietów na Polskę oraz Powstaniem 
Warszawskim.  

W ramach uroczystości zaprezentowana 
została naszej społeczności wystawa „Sprawie-
dliwi wśród narodów świata”, pochodząca ze 
zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Po-
szczególne tablice prezentowały martyrologię 
polskich Żydów z Dystryktu Krakowskiego 
podczas niemieckiej okupacji, a także Polaków 
– tych sprawiedliwych, którzy mimo ciążącej 
nad nimi kary śmierci, zdecydowali się na 
udzielanie pomocy potrzebującym ludziom 
narodowości żydowskiej. Wystawa prezen-
towana była w Miejskim centrum Kultury 
w Leżajsku przez dwa tygodnie. odwiedziła 
ją spora grupa młodzieży z leżajskich szkół. 
Specjalnie dla młodzieży zorganizowane zosta-
ło także spotkanie z panem płk. zdzisławem 
Sawickim – pierwszym kustoszem Muzeum 
Katyńskiego w Warszawie. Podczas swojej 
prelekcji pułkownik opowiadał o zbrodni 
katyńskiej i pracach prowadzonych podczas 
ekshumacji ciał oficerów zamordowanych 
w katyńskim lesie. 

17 września można było zobaczyć wyjąt-
kowy program słowno – muzyczny „Polonia 
Semper Invicta” w wykonaniu Harcerskiego 
zespołu Artystycznego „zamszowa Pufa”. 
A chwilę później spotkanie z gawędą popro-
wadzili przedstawiciele Hufca łańcut. 

Główny dzień obchodów  - 18 września 
– rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Ba-
zylice oo. Bernardynów w Leżajsku, za tych 
którzy walczyli w obronie ojczyzny i za tych 
którzy pielęgnują pamięć o tamtych wydarze-
niach. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy wraz 
z pocztami sztandarowymi przemaszerowali 
pod budynek Miejskiego centrum Kultury, 
gdzie zobaczyć można było koncert „ofiara 
była wielka”. Na dużej scenie wystąpili m.in. 
Grupa teatralna Baratario, Grupa Wokalna 
Meritum, oraz chór Męski z Niżańskiego 
centrum Kultury „Sokół” wraz z częścią 
chóru emaus z Leżajska. Koncert zakończy-
ła plenerowa projekcja filmu „Pierścionek 
z orłem w koronie” oraz kuchnia polowa 
serwująca wyśmienitą grochówkę wszystkim, 
którzy mimo chłodu pozostali na placu przed 
McK.

obchody uroczystości patriotycznych 
zakończył sobotni rajd rowerowy „Szlakami 
walk niepodległościowych” zorganizowany 

przez towarzystwo Miłośników ziemi Leżaj-
skiej. Uroczystości, takie jak ta wrześniowa, 
dają wiele do myślenia, są bowiem nie tylko 
symbolem. celem organizatorów było krze-
wienie autentycznego uczucia miłości do 
kraju ojczystego. to w jaki sposób każdy z nas 
odpowiada na to wezwanie niech pozostanie 
pytaniem zadanym samemu sobie. cykl 
imprez patriotycznych współorganizowali: 

Miejskie centrum Kultury, Klasztor oo. Ber-
nardynów w Leżajsku, towarzystwo Społeczno 
– Kulturalne LeLIWA, Hufiec zHP Leżajsk, 
Jednostka Strzelecka 2035 w Leżajsku, to-
warzystwo Miłośników ziemi Leżajskiej oraz 
Instytut Pamięci Narodowej w rzeszowie.

A wsparcia finansowego na ten szczytny 
cel udzielił Browar w Leżajsku. 

A. Margas

Koncert „Ofiara była wielka” z okazji uroczystości patriotycznych - fot. Ryszard Węglarz

Nagrodzona fotografia Wacława Padowskiego
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W dniach 16-18.10.2009r. odbył się 
kolejny biwak drużyn. tym razem harcerzy 
zaproszono do rywalizacji o miano najlep-
szego patrolu. rozbudziło to u wszystkich 
zapał do pracy i chęć zwycięstwa. zadania 
były rozmaite, obejmowały nie tylko tematykę 
harcerską. zaraz po przyjeździe, zakwaterowa-
niu oraz powitalnym apelu patrole wykonały 
swoje proporce. Następnie musiały wykazać 
się wiedzą z metodyki i historii harcerstwa 
podczas gry „Ślimak”. Nie był to jednak ko-
niec konkurencji, albowiem, gdy tylko wszy-
scy zasnęli pierwszym snem, oboźny ogłosił 
alarm nocny, podczas którego odbył się turniej 
„Kocham cię Polsko”. och! Jakże trudno było 
wymienić choćby wszystkie województwa w 
Polsce, kiedy umysł znajdował się już w obję-
ciach Morfeusza. Sobotni dzień przedstawiał 
się równie ciekawie. Po bezlitosnym gwizdku 
oboźnego, obwieszczającego pobudkę wszyscy 
udali się na poranną zaprawę, by poprzez ćwi-
czenia, co nieco obudzić się na apel. ci, którzy 
nadal przysypiali na pewno stanęli na nogi, 
(choć niektórzy w trakcie skakania w worku 
raczej stracili równowagę) podczas kolejnych 
konkurencji, które odbyły się na świeżym 
powietrzu. Do rywalizacji przystąpiono mię-
dzy innym w kategorii: rzut jajkiem, skoki 

w workach, kręciołek, skoczki oraz rozpa-
lanie ogniska. Następnie zaraz po obiedzie, 
odgrzanym przez naszego nieocenionego 
Mistrza chochelkę patrole wyruszyły na bieg. 
tu po trudach związanych z wyznaczeniem 
azymutu, jakoś każdemu udało się powrócić 
do ośrodka, choć nie wszyscy odnaleźli cały 
zestaw zadań. emocji było wiele, bo przecież 
każdy patrol chciał zdobyć, jak najwięcej 
punktów. Następnie zmęczeni, ale pokrze-
pieni kolacją harcerze przystąpili do ćwiczeń 
z musztry i ceremoniału. Wieczorem odbyło 
się jeszcze pożegnalne świeczkowisko, na któ-
rym Komendant Damian Wyszyński wręczył 
podziękowania wszystkim harcerzom, którzy 
podczas ostatniego roku z zaangażowaniem 
pracowali na rzecz naszego hufca. W niedzielę 
nastał niestety czas na pakowanie i sprzątanie 
ośrodka. W tym miejscu słowa podziękowania 
kierujemy w stronę dh. Ariela Brzuszka, który 
zorganizował i zaplanował program tego bi-
waku. Komendantką biwaku była pwd. edyta 
Dolecka, oboźnym dh Grzegorz Student, 
instruktorem programowym wspomniany 
dh Ariel Brzuszek, programowym juniorem 
dh Damian Dec, programowym seniorem dh 
Janusz Pajączek, porządkowym phm. ryszard 
Kozioł, a Mistrzem chochelką pwd. Damian 

Harcerski biwak w Laszczynach

Wyszyński. Słowa podziękowania należą się 
również wszystkim patrolowym, jak również 
pani Prezes Stowarzyszenia rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych Marii Kołcz oraz pani 
Dyrektor ośrodka rewalidacyjno Wycho-
wawczego w Laszczynach Lidii roman za 
ciepłe przyjęcie harcerzy.

(e.d)

W sobotę 24.10.2009 r. w Brzozowie odbył się II Podkarpacki Turniej Karate Kyoku-
shin, w którym startowało 108 zawodników z 10 ośrodków województwa podkarpackiego. 
zawody rozegrano w formule open. W ogólnej klasyfikacji Leżajski Klub Kyokushin Karate 
zajął  II miejsce drużynowo, a reprezentowało go 14 zawodników, którzy ośmiokrotnie stawali 
na podium w tym 5 razy na najwyższym.

ekipa Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate 
odniosła kolejny sukces na rozegranym 8 listo-
pada br. II Turnieju Karate Kyokushin w Go-
rzycach zdobywając 17 pucharów i 1 miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. Pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach zajęli Majder Paula, Wa-
lawski Kajetan, Burda Katarzyna, Fleszar Hubert, 
Dec Izabela, Pacoń Monika. turniej karate był 
imprezą  skierowaną dla zawodników trenują-
cych w klubach karate z Podkarpacia. W tym 
roku byli to zawodnicy z Gorzyc, tarnobrzega, 
Kolbuszowej, Stalowej Woli, Dębicy, Pustkowa, 
Nowej Dęby i Leżajska. zawody rozgrywane były 
według przepisów obowiązujących w PzK.

Wyniki drużynowe:
1. Leżajsk 57 pkt. 
2. tarnobrzeg 28 pkt.
3. Kolbuszowa 23 pkt.

Kolejne sukcesy leżajskich karateków
Miejsca drużynowo:
Jasło: 32 pkt
Leżajsk: 30 pkt
Krosno: 17 pkt
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Zarząd Województwa Podkarpackiego 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów,  

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  

 
za pośrednictwem 

 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

działającej na terenie gminy:  
Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

 
 
Termin składania wniosków: 
od 19 listopada 2009 r. do 17 grudnia 2009 r.  
 
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk w godzinach od 800 do 1600. 
 
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio  
w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: 
www.si.podkarpackie.pl oraz w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Region Sanu  
i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl. Wnioski można również pobrać 
bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej. 
 
Kryteria wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania, określone  
w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych 
projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl,  
a także na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu  
i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl a także do wglądu w Biurze 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”. 
 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2009r. wynosi 
300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk  
w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17 242 12 04, 515 100 958.



Kolejne znaczące sukcesy zanotowali 
tenisiści stołowi z łętowni. Aneta Kręcidło 
w kategorii kadetek, a Paweł Kida w kategorii 
młodzików najpierw pokonali wszystkich 
swoich rywali w turniejach wojewódzkich, 
później równie skutecznie zagrali w półfinale 
ogólnopolskim, co dało im przepustkę do eli-
tarnego grona 40 zawodników mających prawo 
gry w I ogólnopolskim turnieju Kwalifikacyj-
nym (otK). Młodzicy swój otK rozgrywali 

w Gdańsku. Ponieważ Paweł był dopiero 35 
na liście startowej, to grał mecze w jednej 
z czterech grup II kategorii. trafił do mocnej, 
wyrównanej grupy. Wygrał 2 mecze (podobnie, 
jak trzech jego rywali), ale ostatecznie dało to 
mu  33 miejsce. Jak na debiut w takim turnie-
ju jest to całkiem przyzwoity wynik. Kadeci 
swój otK rozgrywali w radomsku. Aneta 
była 18 na liście startowej, dlatego przyszło jej 
rywalizować w gronie 20 najlepszych w Polsce 
kadetek. W tej kategorii wiekowej  trudno 
o sukcesy, bo kilkanaście najlepszych zawod-
niczek trenuje w takich centralnych ośrodkach 
szkoleniowych, jak Gdańsk, Kraków, Nadarzyn 
i Wrocław. tam pod okiem polskich, a nawet 
i chińskich fachowców trenują 2 razy dziennie, 
a Aneta też 2 razy, ale w tygodniu. Pierwsze 2 
mecze z najgroźniejszymi rywalkami w grupie 
przegrała, ale kolejne    2 wygrała i zapewniła 
sobie udział w turnieju głównym. tu los na 
pierwszą jej przeciwniczkę wskazał reprezen-
tantkę kraju w kategorii kadetek, zawodniczkę 
I-ligowej drużyny z Nadarzyna – Monikę 
Żbikowską. Przegrana 2:4 (11:8, 5:11, 7:11, 
12:14, 11:9, 5:11) świadczy, że w zawodniczce 
„Arki” drzemią duże możliwości. W ostatnim 
swoim meczu pokonała 4:0 Paulinę Krzysiek 
z Krakowa. Wywalczenie 9 miejsca w Polsce 
w tej kategorii, to duży sukces. Przy tym god-
ne podkreślenia jest to, że Aneta umie godzić 

Paweł Kida z reprezentantką Polski Natalią 
Partyka - turniej w Gdańsku.

Radosne (i kłopotliwe) 
sukcesy „Arki” Łętownia

sport z nauką. Na świadectwie pierwszej klasy 
gimnazjum miała średnią ocen 5,3. Wspania-
le w rozgrywkach IV ligi mężczyzn spisuje 
się drużyna z grającym trenerem - księdzem 
tomaszem Flisem. rok temu jej celem było 
utrzymanie się w IV lidze. W tym sezonie po 
remisie i pokonaniu czterech drużyn pojawił się 
apetyt na III ligę. Nie będzie to łatwe, ale jest 
możliwe, bo są młodzi, cały czas się rozwijają, 
a zapału i zaangażowania na treningach im nie 

brakuje. W drużynie tej oprócz księdza 
tomka grają: Grzegorz rurak, łukasz 
Smycz, Patryk Misiak, Jerzy Baran i ... 
Aneta Kręcidło. Warto nadmienić, że 
ksiądz Flis po dwóch latach opuścił 
łętownię (dola wikariusza) i na tre-
ningi oraz mecze przyjeżdża na własny 
koszt z parafii odległej o około 60 km. 
Systematyczna praca z najmłodszymi 
pingpongistami „Arki”od kilku lat owo-
cuje sukcesami w Mistrzostwach Polski 
Uczniowskich Klubów Sportowych. Po 
eliminacjach wojewódzkich rozegranych 
pod patronatem Starosty Leżajskiego 
w Nowej Sarzynie i turnieju półfina-
łowym  rozegranym w Jaśle do finału 
w Stroniu Śląskim zakwalifikowało się aż 
trzy drużyny z łętowskiego klubu. Dru-
żyna młodziczek - Dominika Kułacz, 
Karolina Pietrońska, młodzików - Paweł 
Kida, Patryk Baraniak, Jacek Stańko, 

Piotr Szeliga i żaków - Kamil Klocek. łukasz 
Madej, Dominik Stańko. Sukces cieszy, ale 
dostarcza i zmartwień. Wyjazd tak licznej 
ekipy do leżącego u podnóża Sudetów Stronia 
Śląskiego, to wydatek ponad tysiąca złotych. 
Kasa klubowa, mimo solidnego, corocznego 
wsparcia samorządu Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, prawie pusta (winne nieprzewidziane 
sukcesy i związane z nimi koszty). rodzice pod 
koniec października poprzez zbiórkę złomu 
zgromadzili trochę pieniędzy, ale czekają nas 
jeszcze wyjazdy na zawody w listopadzie, 
grudniu i styczniu. 

Js

DRYPS po raz kolejny na szczycie
Stolica Australii, 10-18 październik 2009. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na trybunach i kilka 

tysięcy uczestników Igrzysk olimpijskich Masters w Sydney. Aż 30 dyscyplin. Niesamowita 
atmosfera i klimat stadionu…

W eliminacjach w kategorii M 50 - bieg na 800 m - bierze udział 60 osób, następnie do 
finału zakwalifikowanych zostaje jedynie 12. Po ciężkiej walce, na metę jako drugi dobiega 
reprezentant Polski, ryszard Dryps. Miejsce na podium obok mieszkańca ziemi Leżajskiej 
zajmują reprezentanci Nowej zelandii i Hiszpanii. W kolejnym biegu na 1500m Dryps 
uzyskuje wynik plasujący go na IV miejscu.

ryszard Dryps, wyjątkowy pracownik HortINo zPoW Leżajsk Sp. z o.o. jest wdzięcz-
ny macierzystemu zakładowi pracy za kilkuletni sponsoring umożliwiający rozwój i odnoszenie 
tak spektakularnych 
sukcesów. 

Wa r t o  t a k ż e 
nadmienić, iż pan 
ryszard zawsze może 
liczyć na przychyl-
ność pana Starosty 
Leżajskiego roberta 
Żołyni wraz  z całym 
zarządem Powiatu 
Leżajskiego. W tym 
roku pan ryszard 
otrzymał nagrodę 
Powiatu Leżajskiego 
w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu.

Aneta Kręcidło (z wiosennego turnieju w Tarnogrodzie).
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USŁUGI KOMUNALNE
NAJNIŻSZE CENY!!!• 
odbiór odpadów stałych• 
 bezpłatny odbiór surowców wtórnych • 
 bezpłatna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektro-• 
nicznego oraz odpadów wielkogabarytowych 
własne składowisko odpadów• 
 nowoczesny park maszynowy• 
 wykwalifikowana kadra• 
terminowa obsługa• 

ZAPRASZAMY dO wSPóŁPRAcY 
klientów indywidualnych i firmy

37-100 ŁAŃcUT,
ul. 29 listopada 1,
tel. (017) 225 26 13

Biuro czynne 
pn.–pt. w godz. 8-16

37-300 LEŻAJSK, 
wierzawice 874, (obok POM)
tel. (017) 242 00 78

Biuro czynne 
pn.–pt. w godz. 7-15

O
G

ŁO
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IE PŁA
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Szanowni Państwo! 
Informujemy, że  jesteśmy 
w Leżajsku
Siedziba naszej Filii znajduje się  
w lokalu przy ul. Rzeszowskiej 17 

PEWNOŚĆ 
BEZPIECZEŃSTWO  
TRADYCJA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” specjalizuje się w ubez-
pieczeniach kierowanych do mieszkańców małych miast i miejscowości 
oraz rolników.

JESTEŚMY FIRMĄ O DŁUGOTRWAŁYCH TRADYCJACH	

JESTEŚMY FIRMĄ POLSKĄ	

JESTEŚMY FIRMĄ BEZPIECZNĄ	

SKŁADKA JAKĄ U NAS ZAPŁACISZ JEST NIŻSZA JAK  	

W INNYCH FIRMACH

Nasza oferta to korzystne ubezpieczenia:
budynków (obowiązkowe i dobrowolne) i mienia• 
komunikacyjne (OC, AC, NNW)• 
odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne)• 
uprawy (obowiązkowe i dobrowolne)• 
pozostałe majątkowe• 

ZAPRASZAMY !

Filia w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rzeszowska 17,  
tel/fax (017) 242-07-32  

czynna od poniedziałku do piątku od godz.  830 do 1430
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