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Panu Robertowi Żołyni

Staroście Leżajskiemu
składa 

Dyrektor i pracownicy 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Tym wszystkim, którzy odprowadzili ma miejsce 
wiecznego spoczynku

Śp. ADAMA KADUKA
Dziękujemy za okazane nam serce, wsparcie 
duchowe, wielką życzliwość i zrozumienie. 

Dziękujemy za przepiękne słowa wypowiedziane 
pod Jego adresem, które do dziś przynoszą nam 

otuchę i pocieszenie.

Dziękujemy Wam, że byliście i jesteście z nami
Żona, córki, zięciowie, wnuki i rodzina

Szczere wyrazy współczucia i żalu

Panu Robertowi Żołyni
Staroście Leżajskiemu

z powodu śmierci 

OJCA
składa Wicestarosta Leżajski, Członek Zarządu, 

Radni Rady Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Staroście Leżajskiemu 

Panu Robertowi Żołyni 
wyrazy żalu i ubolewania z powodu śmierci 

Ojca 
składa Zbigniew Rynasiewicz

Poseł na Sejm RP

Panu Robertowi Żołyni 
Staroście Leżajskiemu 

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci 
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składa Dyrektor i Pracownicy Muzeum 

oraz Rada Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

TATY
Staroście Leżajskiemu 

Robertowi Żołyni i Jego rodzinie
składa

Komendant Powiatowy PSP 
ze strażakami KP PSP w Leżajsku

ZAWIADOMIENIE
PoKrzYWDzoNYcH, PrAcoWNIKÓW

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

O TERMINIE ROZPRAWY

Sąd rejonowy w Leżajsku – II Wydział Karny zawiadamia, że 
w dniu 2 czerwca 2009 o godz. 10.00 w Sali Nr 214 Sądu rejono-
wego w Leżajsku odbędzie się rozprawa w sprawie nieprzestrzegania 
praw pracowniczych poprzez naruszenie przepisów  z art. 282 § 1 
pkt 1 Kodeksu pracy i innych w Sp. z o.o. „A.S.trading” z siedzibą 
w Starym Mieście. 
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Konwent Powiatów 
Województwa Podkarpackiego

12 maja br. na wniosek Starosty Leżajskiego w Dworze Starościńskim w Leżajsku odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego, 
dotyczący domów pomocy społecznej. oprócz starostów, w Konwencie uczestniczył m.in. Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej, posłowie, prezydenci miast, dyrektor PFroN w rzeszowie, przedstawiciele Wojewody, dyrektorzy domów pomocy społecznej 
i PcPr-ów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Konwent miał na celu przedyskutowanie problemów domów pomocy społecznej oraz podjęcie wspólnego stanowiska dotyczącego ich sytuacji 
w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza dotyczących ich standaryzacji i finansowania. Przepisy te m.in. uniemożliwiają kie-
rowania nowych mieszkańców do 
tych domów, które nie osiągnęły 
standardów, mimo iż często po-
siadają one wolne miejsca, a także 
podnoszenia kosztów utrzymania, 
co pogarsza ich sytuację finanso-
wą. Dlatego też Konwent podjął 
wspólne stanowisko, iż konieczne 
są zmiany prawne, które pozwolą 
domom na dojście do standardów 
oraz właściwe finansowanie ich 
bieżącej działalności. 

Uczestniczący w Konwencie 
Sekretarz Stanu uznał, że rze-
czywiście sytuacja wielu domów 
pomocy społecznej wymaga zmia-
ny przepisów prawa, tak, aby nie 
doszło do zaprzestania ich działal-
ności po 31 grudnia 2010 r. Stano-
wisko Konwentu zostało wsparte 
również przez uczestniczących 
w nim posłów, którzy deklarowali 
wszelką pomoc w tej sprawie. 

Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka 

4 maja br. uroczyście obchodzono Dzień Świętego Floriana w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. obchody 
rozpoczęły się uroczystym apelem na placu przed Komendą. Podczas 
apelu nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem jednostki bryg. 
Józefa Golca byłego Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku, który 
z dniem 26 lutego br.  przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Nowy ko-
mendant leżajskich strażaków mł. bryg. Bogdan Kołcz oraz zaproszeni 
goście dziękowali bryg. J. Golcowi za dobrą współpracę, wieloletnią 
służbę oraz cenny wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu 
i województwa. Następnie wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nomi-
nacje na wyższe stopnie służbowe oraz okolicznościowe pamiątki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było podpisanie deklaracji 
partnerskiej o wzajemnej współpracy pomiędzy austriackimi straża-
kami z Krems reprezentowanymi przez Komendanta Straży Pożarnej 
w Krems – Wolfganga Schön a powiatem leżajskim reprezentowanym 

przez Starostę Leżajskiego - roberta Żołynię, Komendanta Powiato-
wego PSP w Leżajsku – mł. bryg. Bogdana Kołcza i Prezesa zarządu 
oddziału Powiatowego związku ochotniczych Straży Pożarnych rP 
w Leżajsku – dh. Stanisława Płoszaja. Po apelu strażacy i zaproszeni 
goście udali się z pielgrzymką do Bazyliki oo. Bernardynów w Le-
żajsku. W paradzie główną ulicą Leżajska maszerowała orkiestra dęta 
z Brzózy Królewskiej, za nią poczty sztandarowe, kompania honoro-
wa Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, goście oraz pododdziały 
ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystą Mszę świętą w intencji 
strażaków i ich rodzin celebrował i wygłosił homilię o. Jarosław Ka-
nia – Kustosz Leżajskiego Sanktuarium. Wraz z nim modlili się także 
Dziekan Dekanatu Leżajskiego - ks. ryszard Królicki, Wikariusz Parafii 
zwiastowania NMP - o. radomił Wójcikowski i misjonarz z Madaga-
skaru – o. roman Majewski. Po Mszy świętej strażacy złożyli wieniec 
pod Pomnikiem ojca Świętego Jana Pawła II.

Wręczenie odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe

Podpisanie deklaracji partnerskiej
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Starostwo Powiatowe w Leżajsku świę-
towało 12 maja br.  Jubileusz  X-lecia swego 
istnienia. Uroczystość odbyła się w Dworze 
Starościńskim, gdzie zgromadzili się zapro-
szeni goście. Wśród licznych gości znaleźli 
się m.in.: Przewodniczący Komisji Finansów 
Publicznych oraz Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego Po zbigniew chlebowski, 
Poseł na Sejm rP zbigniew rynasiewicz. 
członek zarządu Województwa Podkarpac-
kiego Jan Burek, Wicewojewoda Podkarpac-
ki Małgorzata chomycz, Prezes Fundacji 
Inicjatyw Menedżerskich Paweł Prokop, 
Dyrektor Biura Warszawskiego Kolegium 
europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jezio-
rańskiego Jerzy rejt,   radni pierwszej, drugiej 
i trzeciej kadencji rady Powiatu Leżajskiego, 
starostowie powiatów z województwa pod-
karpackiego, kierownicy jednostek organiza-
cyjnych Powiatu Leżajskiego,przedstawiciel 
Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom.
Mariusz Skiba, Komendant Powiatowej Straży 
Pożarnej oraz Policji, prezesi wiodących firm 
z terenu powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie 
oraz Przewodniczący rady Gmin i Miast 
z terenu powiatu.

obchody jubileuszowe zainicjowała uro-
czysta Msza święta koncelebrowana przez ks. 
Prał. Mariana Bocho – Duszpasterza Samo-
rządowców Archidiecezji Przemyskiej, który 
również wygłosił kazanie do zgromadzonych 
samorządowców. Podczas mszy św. obecny był 
Poczet Sztandarowy Powiatu Leżajskiego.  Po 
odbytej eucharystii zgromadzeni udali się do 
Dworu Starościńskiego, gdzie Starosta Leżaj-
ski robert Żołynia przywitał zebranych gości. 
Po wystąpieniu Starosty Leżajskiego nastąpiło 
uroczyste wręczenie medali za długoletnią 
służbę przez Wicewojewodę Podkarpackiego 

Małgorzatę chomycz. Medale nadawane są za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodo-
wej w służbie Państwa. złotym medalem 
odznaczeni zostali: cisek Kazimiera, Duda 
Władysław, Dudek Marian, Hanus Maria, 
Leja Józef,  Majkut Józef, Mastalerz tadeusz, 
Mazurek Helena, Miazga Władysław, Such 
zdzisław. Srebrnym medalem odznaczeni 
zostali: chmura Stanisław, ciuńczyk Barba-
ra, Siegel Danuta. Brązowy medal otrzymał 
Kryla Kazimierz. Po zakończeniu uroczystości 
wręczenia medali, zebrani wysłuchali wypo-
wiedzi zbigniewa chlebowskiego, zbigniewa 
rynasiewicza oraz Jana Burka, którzy snuli 
plany na przyszłość oraz wspominali udaną 
współpracę z Powiatem Leżajskim. Pan Sta-
nisław Bartnik radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego odczytał w imieniu przewod-
niczącego Sejmiku list gratulacyjny. 

Starostowie zaprzyjaźnionych powiatów 
złożyli na ręce Starosty Leżajskiego roberta 
Żołyni oraz Przewodniczącego rady Powiatu 
Leżajskiego Jana Kuli pamiątkowe upominki 
oraz gratulowali osiągnięć przez dziesięć lat 
istnienia Powiatu Leżajskiego. Następnie, za-
proszeni goście wysłuchali okolicznościowego 
programu artystycznego w wykonaniu Mag-
daleny Kołcz – uczennicy Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia łańcuckiego towa-
rzystwa Muzycznego, leżajskiej skrzypaczki, 
laureatki wielu konkursów skrzypcowych. 
Kolejnym punktem programu obchodów 
X-lecia Powiatu Leżajskiego była Debata 
pt. „Powiaty w Polsce – X lat doświadczeń, 
osiągnięcia, problemy i wnioski na przyszłość” 
prowadzona przez Jerzego rejta oraz Pawła 
Prokopa. zebrani goście chętnie uczestniczyli 
w dyskusji opierając swoje wystąpienia na 

Obchody X-lecia Powiatu Leżajskiego

długoletnich doświadczeniach oraz sukce-
sach. Po zakończeniu debaty uczestnicy mieli 
możliwość kontynuowania rozmów w Sali 
bankietowej gdzie został przygotowany poczę-
stunek. Starosta Leżajski robert Żołynia wraz  
z Przewodniczącym rady Powiatu Leżajskiego 
Janem Kulą wznieśli okolicznościowy toast 
oraz zaprosili zebranych do zwiedzania wysta-
wy zdjęciowej prezentującej Składy zarządów, 
rady Powiatu Leżajskiego I, II i III kadencji 
oraz osiągnięcia w zakresie inwestycji, kultury 
i współpracy międzynarodowej.  

Uroczysty przemarsz do Dworu Starościńskiego Odznaczenia państwowe wręczyła Małgorzata 
Chomycz -Wicewojewoda Podkarpacki

Staroście Leżajskiemu składa gratulacje Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego Jan Burek

Program artystyczny w wykonaniu Magdaleny Kołcz
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Józef Majkut 
Wicestarosta Leżajski
staż pracy - 38 lat

Miło otrzymać takie odznaczenie przy okazji obchodów X-lecia 
powstania powiatów. Dziękuję panu Staroście za złożenie wniosku 
do kancelarii Pana Prezydenta rP. Moje dotychczasowe życie 
zawodowe związane było z pracą w administracji i samorządzie. 
Przez ponad 25 lat pracowałem w Urzędzie Gminy w Grodzisku 
Dolnym, obecnie w Starostwie Powiatowym. trzecią kadencją 
jestem radnym rady Powiatu od początku ich powstania, byłem 
również radnym rady Gminy i członkiem zarządu. Gratuluję 
i życzę sukcesów wszystkim w tym dniu odzaczonym.

Obchody X-lecia Powiatu Leżajskiego

Władysław Duda 
Naczelnik 
Wydziału 
Komunikacji 
i Transportu
staż pracy - 40 lat

od 1968r. tj. zaraz po ukończeniu 
studiów UMcS w Lublinie podjąłem 
pracę związaną z administracją publiczną. 
W trakcie pracy zawodowej uczestniczy-
łem prawie we wszystkich prowadzonych 
w tym okresie reorganizacjach w admini-
stracji rządowej i samorządowej. Po 1990 
roku ukończyłem studia podyplomowe 
z zakresu administracji publicznej, które 
pomogły mi sprostać nowym zadaniom 
i wymaganiom, stawianym urzędnikom 
administracji publicznej.

Dlatego też czuję się usatysfakcjonowa-
ny medalem złotym za długoletnią służbę 
przyznanym mi przez Prezydenta rP.

Myślę, że spełniam oczekiwania sta-
wiane mi przez przełożonych, a klienci, 
w tym również samorządy terytorialne 
w powiecie leżajskim są zadowoleni z pracy 
Wydziału Komunikacji i transportu Sta-
rostwa Powiatowego w Leżajsku.

Władysław Miazga 
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami
staż pracy - 41 lat

Nawiązując do uroczystości obchodów 10-lecia powstania 
Powiatu Leżajskiego oraz przyznanych z tej okazji odznaczeń – 
w moim przypadku – medal złoty za długoletnią służbę, uważam, 
że jest to pewna satysfakcja i uznanie ponad trzydziestoletniej 
pracy w tym 10-letniej w strukturach samorządu powiatowego.

Przyznane odznaczenie daje satysfakcję, ale również zobowią-
zuje do dalszej sumiennej pracy dla dobra społeczności lokalnej, 
co wg mojej oceny realizowane jest przez wszystkich pracowników 
Geodezji, zarówno w strukturze Wydziału jak i PoDGiK.

Józef Leja
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
staż pracy - 36 lat

zostałem mile zaskoczony otrzymaniem medalu. Dla mnie 
jest on potwierdzeniem, że sumienne i efektywne wykonywanie 
pracy jest zauważane i doceniane. Jednocześnie mobilizuje mnie 
do dalszej jeszcze lepszej pracy.

Odznaczenie 
Złotym Medalem 
jest dla mnie...

Zaproszeni goście Gratulacje Starostów sąsiednich powiatów
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Obchody X-lecia Powiatu Leżajskiego

I KADENCJA 
1999 – 2002

Zarząd Powiatu: 
Stanisław Chmura – Starosta, Przewodni-
czący zarządu
Tadeusz Mastalerz - Przewodniczący rady 
Powiatu Leżajskiego
Kazimierz Kryla – Wicestarosta, Wiceprze-
wodniczący zarządu
Władysław Kozikowski – etatowy członek 
zarządu
Maria Polańska – Społeczny członek 
zarządu

O refleksje na temat dokonań w mijajcej dekadzie poprosiliśmy włodarzy powiatu, 
czyli Starostów i Przewodniczących Rad Powiatu Leżajskiego z ubiegłych oraz obecnej 
kadencji.

Rada Powiatu:
Baj roman, chmura Stanisław, choj-

nacki Andrzej, chorzępa Juliusz, czajka 
Jan, Dąbal Mariusz, Fus Waldemar, Kępa 
Mieczysław, Kozikowski Władysław, Kra-
jewski Franciszek, Kryla Kazimierz, Kubi-
szewski zbigniew (zmarł w trakcie kadencji 
- 2002), Kuczek Helena, Kujan eugeniusz 
(zmarł w trakcie kadencji- 2002), Madej 
zofia, Majkut Józef, Masełek Jan Michał, 
Mastalerz tadeusz, Mazur-chromiak Paweł, 
Nosal Krystyna, Pokora Leszek (wszedł w 
miejsce Józefa Żurawia), Polańska Maria, 
rogowski Krzysztof, rudziński Władysław, 
Samko Bogdan, Sas-Gontarz eleonora, 
Stopyra Kazimierz, Sulikowski Piotr, Śliwa 
edward, Wylaź Janusz, Żuraw Józef (zrezy-
gnował w 1999).

Stanisław Chmura – Starosta Leżajski
I kadencja była 

bardzo twórcza i ob-
fitowała w wiele waż-
nych wydarzeń. twór-
cza, bo budowaliśmy 
instytucje powiatu od 
nowa, wytyczaliśmy 
kierunki rozwoju 
i integrowaliśmy spo-
łeczność powiatową. 
Najważniejsze jest, że 
stworzyliśmy klimat w którym wszystkie ugrupo-
wania rady Powiatu skupiały się na merytorycznej 
współpracy.

realizowaliśmy duże inwestycje drogowe, 
halę sportową przy technikum, DPS Piskorowi-
ce-Mołynie, modernizację kotłowni w szpitalu 
i wiele innych.

Dużym osiągnięciem jest opracowanie Strate-
gii rozwoju Powiatu przy autentycznym zaanga-
żowaniu społeczeństwa. odbyło się wówczas wiele 
ważnych ponadregionalnych konferencji z zakresu 
turystyki pielgrzymkowej, rynku pracy, przemysłu 
tytoniowego czy międzynarodowa dotycząca roz-
woju obszarów wiejskich. ta ostatnia była częścią 
wieloetapowego projektu, finansowanego przez 
rząd holenderski, z którego opracowań korzysta 
się do dzisiaj.

Wdrażając reformę służby zdrowia byliśmy 
liderami śmiałych rozwiązań funkcjonowania pod-
stawowej opieki zdrowotnej. zmiany te, pacjenci 
oraz lekarze szybko ocenili jako bardzo wyraźną po-
prawę. cieszą mnie również efekty długich starań 
o nową siedzibę dla Policji i jednoczesne wsparcie 
modernizacji Sądu i jego stabilności.

osobistą satysfakcję mam również z faktu, że 
moje zabiegi o uratowanie Dworku Starościńskiego 
przyniosły skutek – uchroniły go przed sprzedażą 
i doprowadziły do przejęcia przez powiat. Szcze-
gólnym wydarzeniem i to na skalę ogólnopolską 
było jednak utworzenie „naszej” lokalnej spółki 
z własnym polskim kapitałem i przejęcie naj-
większej chłodni w Polsce – leżajskiego Hortexu. 
Bardzo trudne i profesjonalne negocjacje z Hor-
texem pamiętam do dziś. Walczyliśmy o tysiące 
rolników i pracowników. zainteresowani i media 
śledziły każdy nasz ruch. ostateczny akt notarialny 
sporządzaliśmy całą noc, a ciężarówki z truskaw-
kami stały już pod bramą zakładu który dopiero 
formalnie powstawał.

to była bardzo dobra kadencja, bardzo wiele 
autentycznego udało się zrobić. Klimat pracy był 
twórczy mimo wielu trudnych problemów do 
rozwiązania. Był wówczas rok milenijny 2000, 
który upamiętniliśmy uroczystymi obchodami 
budując również papieski pomnik Jana Pawła II. 
oceniając z perspektywy ten czas mam satysfakcję 
z osiągniętych efektów i jednocześnie składam 
zasłużone podziękowania zarządowi i radzie 
I kadencji oraz Pracownikom Starostwa i jednostek 
powiatowych i samorządowych.

 Życzenia składam również Pracownikom 
Kuriera Powiatowego, który urodził się również 
w I kadencji.

Tadeusz Masta-
lerz – Przewodniczący 
Rady Powiatu Leżaj-
skiego

Na j w a ż n i e j s z e 
działania rady:

tworzenie od •	
podstaw i uchwalenie 
pierwszych podstawo-

wych dokumentów organizacyjnych 
dotyczących funkcjonowania powiatu le-
żajskiego (statut powiatu, regulamin pracy 
rady powiatu, regulamin organizacyjny 
starostwa itp.).
Wybór pierwszego Starosty Powiatu oraz •	
pozostałych członków zarządu Powiatu.
Komunalizacja - przejęcie od Skarbu •	
Państwa mienia powiatowego tzn. drogi, 
szkoły średnie, Domy Pomocy Społecznej, 
Urząd Pracy, obiekty służby zdrowia itp. 
Utworzenie jednostek organizacyjnych •	
powiatu oraz uchwalenie statutów wraz                       
z regulaminami organizacyjnymi dla tych 
jednostek. 
Uchwalenie symboli powiatowych – herbu •	
i flagi powiatu lezajskiego.
Wydzielenie podstawowej opieki zdrowot-•	
nej ze struktur SP zoz oraz jej prywatyza-
cja (powstanie Niepublicznych zespołów 
opieki zdrowotnej).
znaczne wzmocnienie autonomii i zakresu •	
kształcenia młodzieży poprzez przekształce-
nie zasadniczej Szkoły rolniczej w zespół 
Szkół Przedsiębiorczości i Agrotechniki.
Uchwalenie Strategii rozwoju Powiatu •	
Leżajskiego na lata 2000 – 2010.
Wspieranie inicjatywy ratowania „Horte-•	
xu” i powstawania lokalnej spółki produ-
cencko – pracowniczej „Hortino”.
 oddanie powiatu leżajskiego w opiekę •	
chrystusowi Królowi na nowe tysiąclecie 
z okazji roku Jubileuszowego 2000. 
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Zbigniew Rynasiewicz - Starosta Leżajski (do 18.10.2005r.)

za największy swój sukces w okresie pełnienia przeze mnie 
funkcji Starosty Leżajskiego uważam skoncentrowanie dużej grupy 
fajnych i mądrych ludzi wokół konkretnych celów, które chcieliśmy 
dla Powiatu Leżajskiego osiągnąć. Było ich sporo, a gdyby wymieniać 
najważniejsze, zaliczę do nich budowę dróg, oddłużenie szpitala wraz 
z prywatyzacją Podstawowej opieki zdrowotnej, poprawę infrastruk-
tury oświatowej i kulturalnej, w tym realizację projektu utworzenia 
Muzeum ziemi Leżajskiej. Inne, ważne cele, jakie udało się w tych 
trzech latach osiągnąć, to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
właściwe zorganizowanie opieki nad najsłabszymi i najbardziej 

potrzebującymi (dom dziecka, domy opieki społecznej, Powiatowe 
centrum Pomocy rodzinie), a także tworzenie przyjaznej atmosfery związanej z szeroko pojętym 
wsparciem dla przedsiębiorców.

Patrząc z perspektywy kilku lat, jakie minęły od czasu gdy pełniłem funkcję Starosty, mogę 
z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na pewno nie zmarnowaliśmy tego czasu. Wszystkim, 
którzy wówczas przyczynili się do realizacji zadań, jakie sobie postawiliśmy, a więc członkom 
zarządu i rady Powiatu, dziękuję. Bez ich merytorycznej pomocy, zaangażowania i pracy 
byłoby niezwykle trudno sprostać wszystkim wyzwaniom. z tego miejsca dziękuję również za 
wsparcie i mieszkańcom powiatu, bowiem nieraz akceptowali oni trudne decyzje, jakie trzeba 
było podejmować w tym czasie.

Andrzej Fleszar – Przewodniczący rady Powiatu Leżajskiego 
Druga kadencja rady Powiatu (2002-2006) to okres złożonych przemian w służbie zdrowia, szkolnictwa, 

infrastrukturze Powiatu.
Starostą zostaje doświadczony samorządowiec, Poseł zbigniew rynasiewicz i to pod jego kierunkiem przy 

akceptacji i wsparciu rady Powiatu rozpoczyna się okres intensywnych przemian. 
Do najbardziej istotnych zadań dla funkcjonowania Powiatu Leżajskiego zaliczam:

oddłużenie Szpitala i jego modernizacja.•	
Dostosowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku.•	
Stworzenie bazy do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.•	
Przejęcie od Urzędu Miasta Dworku Starościńskich i jego remont.•	
remont dróg powiatowych i współudział przy modernizacji dróg wojewódzkich.•	
Poprawa warunków opieki dla starszych i samotnych osób.•	
Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Leżajskiego. •	

Obchody X-lecia Powiatu Leżajskiego

II KADENCJA 
2002 – 2006

Zarząd Powiatu: 
do 18.10.2005r.
Zbigniew Rynasiewicz – Starosta, 

Przewodniczący zarządu
Andrzej Fleszar – Przewodniczący 

rady Powiatu

Władysław Kozikowski – Wicestaro-
sta, Wiceprzewodniczący zarządu

Janusz Wylaź – członek zarządu

Zarząd Powiatu do 18 października 2005 r.
Od lewej: Władysław Kozikowski - 
Wicestarosta, Zbigniew Rynasiewicz - 
Starosta, Janusz Wylaź - Członek Zarządu

25 września 2005 r. odbyły się 

wybory do Sejmu rP. Mandat posła 

otrzymał ówczesny Starosta Leżajski 

zbigniew rynasiewicz. W związku 

z powyższym w Powiecie Leżajskim 

zaistniała konieczność wyboru no-

wego Starosty.
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Władysław Kozikowski – Starosta Leżajski 
(od 17.11.2005r.)
osiem lat pracy w zarządzie Powiatu na różnych szczeblach 

umożliwia rzetelną ocenę wspólnych działań. Uważam, że praca 
w samorządzie to służba dobru całego środowiska, nigdy grupom 
uważającym się za bardzo wpływowe. A jeżeli służba to sługa 
nigdy nie jest większy od Pana, przecież winien mu wdzięczność, 
że obdarza go siłą do pracy, jak również pozwala odpocząć. za 
najważniejsze uważam rzetelną codzienną pracę tak prostą jak 
chleb powszedni. Do pełnego sukcesu potrzeba jeszcze wina 
serdeczności, uczciwości, szacunku przebytej drogi oraz troski 
o wspólne dobro, Pragnę wyrazić wdzięczność za pracę w zespole 

Stanisława chmury, gdy tworzyliśmy wspólnie zręby i struktury Powiatu wykazując dużą dbałość 
o bezpieczeństwo, o służbę zdrowia, o oświatę, infrastrukturę dróg powiatowych zachowując spra-
wiedliwy podział środków finansowy na gminy. Pełne 
uznanie dla radnych pierwszej kadencji powiatu skła-
dam  na ręce przewodniczącego tadeusza Mastalerza 
za umiejętne tłumienie egoizmów lokalnych. Druga 
kadencja i praca w zespole zbigniewa rynasiewicza 
to dalsze remonty obiektów Starostwa, podwyższanie 
standartów pracy urzędników, tworzenie dużych pro-
gramów odnowy zabytków. W życiu nie jest ważne 
kto zaczął, ale kto konsekwentnie potrafi realizować 
program do końca. efekty wykonywanej pracy niejed-
nokrotnie widać po wielu latach, a słuszność zachowań 
najlepiej ocenia czas. Szczególnie ważna w pracy po-
wiatu jest współpraca z gminami bez względu na opcje 
jakie chcą nią zawładnąć lub są im przypisywane. 
W każdej pracy ważne jest błogosławieństwo Matki. 
W tym wymiarze najistotniejszym pozostaje dzień 17 
grudnia 2005 roku - poświęcenie sztandaru Powiatu 
na ołtarzu Matki Bożej Pocieszenia naszej Królowej 
i Pani ziemi Leżajskiej. Uroczystość ta odbyła się przy 
okazji rekolekcji Samorządowych przy udziale rad-
nych gmin i powiatu. Utrwalanie więzi społecznych 
i zwalczanie partyjniactwa to wielki program, który 
można zrealizować przez wiele kadencji.

Zarząd Powiatu: od 17.11.2005r.
Władysław Kozikowski – Starosta, 

Przewodniczący zarządu
Andrzej Fleszar – Przewodniczący rady 

Powiatu
Robert Żołynia – Wicestarosta, Wice-

przewodniczący zarządu
Jan Tryka – etatowy członek zarządu

Obchody X-lecia Powiatu Leżajskiego

Rada Powiatu: 

cebulak Alina, charko Antoni, 

Dziurdź Józef Stanisław, Fleszar An-

drzej Franciszek, Kosior Stanisław, 

Kozikowski Władysław, Kula Jan, 

Lemiech Stanisław, Majkut Józef, 

Słomiany Kazimierz, Sulikowski 

Piotr, Stopyra Kazimierz, Śliż Marek 

Antoni, tryka Jan, Wnęk Krystyna 

Małgorzata, Wylaź Janusz, Żołynia 

robert, Żuraw Krystyna.

od 17.XI.2005 r. miejsce po 

zbigniewie rynasiewiczu w radzie 

Powiatu zajął Waldemar Fus.

Zarząd od 17.XI.2005 r. Od lewej: Starosta Leżajski Władysław Kozikowski, Wicestarosta Robert Żołynia, 
Członek Zarządu Jan Tryka

II KADENCJA 
2002 – 2006
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Robert Żołynia - Starosta Leżajski
trudno jest wymienić jedno i to jeszcze najważniejsze oraz 

najbardziej istotne dla funkcjonowania Powiatu Leżajskiego 
zadanie, które zrealizowaliśmy podczas trwającej kadencji.

Wymienię więc w skrótowej formie kilka działań, które 
uznaję za priorytetowe:

Niewątpliwym sukcesem tej kadencji okazała się konsolidacji 
rady Powiatu dla realizacji wspólnych celów. Udało się nam 
stworzyć wśród radnych stabilną większość, która pozwoliła na 
skuteczną realizacje wielu planów i działań. 

Sukcesem naszym jest fakt ukończenia (mimo licznych trud-
ności) jednej z większych inwestycji w powiecie – rewaloryzacji 
dworu starościńskiego. to właśnie na ten odnowiony kompleks 
budynków czekali mieszkańcy całego powiatu by stworzyć 
w nim Muzeum ziemi Leżajskiej. coś, co jeszcze nie tak dawno 
wydawało się niemożliwym do zrealizowania - stało się faktem – dzisiaj mamy w tym miejscu 
wspaniałą instytucję kultury, która ściąga liczne rzesze naszych mieszkańców oraz turystów 
z całej Polski i zagranicy. 

Naszym ogromnie ważnym zadaniem w obecnej kadencji było odpowiednie przygotowanie 
dokumentacji by skutecznie sięgnąć po środki unijne na remonty dróg powiatowych. za sukces 
uznaję fakt, że otrzymaliśmy jedna z wyższych 
w województwie kwot dofinansowania. W la-
tach 2009 – 2010 wydamy na remonty dróg 
powiatowych kwotę ponad 20 mln. zł.

Kolejne ważne przedsięwzięcie to budowa 
hali sportowej oraz sal dydaktycznych przy 
zespole Szkół Licealnych w Leżajsku, która 
rozpocznie się już w maju tego roku. to szansa 
by już od 2010 roku liceum mogło pracować 
na jedną zmianę. Pragniemy, aby w tej szkole 
rozwijano kulturę fizyczną i sport na wysokim 
poziomie. 

Mam nadzieję, że już w tym roku ruszy 
przy zespole Szkół technicznych  w Leżajsku 
inwestycja - transfer nowoczesnych technologii, 
której wartość to prawie 10 mln zł. Stworzy to 
szansę dla młodzieży z technikum do odbywa-
nia  zajęć na nowoczesnych obrabiarkach cNc, 
kształcąc w ten sposób specjalistów, na których 
czeka wiele firm z Podkarpacia i nie tylko.

za mój osobisty sukces mogę również uznać 
fakt, że większość zadań planowanych na obec-
na kadencję udaje się zrealizować. to wszystko 
jest możliwe dzięki odpowiedzialnym radnym, 
zdyscyplinowanej i profesjonalnej załodze oraz 
wielu środowiskom i osobom, które sprzyjają 
powiatowi. 

Pragnę tutaj podziękować szczególnie po-
słowi zbigniewowi rynasiewiczowi, członkowi 
zarządu Województwa Podkarpackiego Panu 
Janowi Burkowi oraz radnemu Sejmiku woje-
wódzkiego – Panu Stanisławowi Bartnikowi. 

III KADENCJA 
2006 – 2010 

Zarząd Powiatu:
Robert Żołynia – Starosta, Przewodniczący zarządu
Jan Kula – Przewodniczący rady
Józef Majkut – Wicestarosta, Wiceprzewodniczący zarządu
Lucjan Czenczek – etatowy członek zarządu

Obchody X-lecia Powiatu Leżajskiego

Jan Kula - Przewodniczący rady
rolą Przewodniczącego rady Powiatu Leżajskiego jest  

inspirowanie i obiektywna koordynacja wszelkich, twórczych 
inicjatyw dla dobra mieszkańców Powiatu Leżajskiego, nieza-
leżnie od kogo i od jakiej opcji politycznej one pochodzą.

obecna rada ma satysfakcję z wielu przedsięwzięć,  
wymienionych przez Starostę, realizowanych przez zarząd 
Powiatu jako organ wykonawczy rady.

Inwestycje drogowe, oświatowe, kulturalne są bardzo 
ważne, ale również istotne są inne działania podejmowane przez radę.

W dzisiejszych czasach ważna jest pomoc bezrobotnym oraz firmom już istniejącym 
i nowotworzonym.

W tym kierunku podejmowane są działania wykraczające nawet poza teren Powiatu. 
Przyjmujemy stanowiska i apele, wskazując Parlamentowi i rządowi na nieżyciowe przepisy: 
rozporządzenia ministerialne i unijne. Nasze interwencje są w większości skuteczne: dotyczyły 
min. spraw z zakresu pomocy przedsiębiorcom, finansowania służby zdrowia, w tym osób 
wymagających szczególnej opieki i obłożnie chorych.

rada interweniowała również do Komisji europejskiej o nie dyskryminowanie  naszych 
młodych rolników z Podkarpacia w udzielanej pomocy.

Na koniec chciałem podkreślić, że zgodne działania rady pozwalają na utrzymanie na-
szego Szpitala Powiatowego w Leżajsku w gotowości do specjalistycznej pomocy medycznej 
i w niezłej kondycji finansowej. Przychylne podejście rady oraz dofinansowania z naszej 
strony pozwoliły na jego wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, modernizację, a na-
wet rozbudowę. Szpital obsługuje rocznie ok. 15000 pacjentów, jest największym zakładem 
zatrudniającym 750 pracowników. celem tej rady jest jego utrzymanie w rękach samorządu 
i niedopuszczenie do prywatyzacji.

Każdemu z nas w każdej chwili może być potrzebny i konieczny.

Rada Powiatu: 

cebulak Alina, charko Antoni, czen-

czek Lucjan, Gielarowiec tadeusz, Fus 

Waldemar, Horoszko Maria, Kula Jan, 

Kozyra Maria, Leszczak Marek, Leśko 

zdzisław, łuczak tadeusz, Majkut Józef, 

Stopyra Kazimierz, Sum Jan, Szałajko 

roman, Śliż Marek, Wojtera elżbieta, Żak 

Dariusz, Żołynia robert
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Powiat Leżajski przystępuje do reali-
zacji projektu pn.: Rozbudowa Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku – II etap: 
budowa hali sportowej wraz z segmentem 
dydaktycznym. To jedna z największych 
inwestycji prowadzona przez Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku w obecnym czasie. 
Wartość tego projektu również robi wraże-
nie: 7 654 625 zł! 

realizacja tej inwestycji jest możliwa 
oczywiście dzięki pozyskanym środkom ze-
wnętrznym, gdyż skromny budżet Powiatu nie 

Będzie hala 
z prawdziwego zdarzenia

Dane ogólne budynku:
- powierzchnia całkowita: 3 221,93 m2

- powierzchnia użytkowa: 2 904,35 m2

- powierzchnia zabudowy: 2 388,35 m2

- kubatura: 20 044,36 m3

W tym hala sportowa z zapleczem 
i łącznikiem:
- powierzchnia całkowita: 2 293,15 m2

- powierzchnia użytkowa: 2 089,51 m2

- powierzchnia zabudowy: 1 912,57 m2

- kubatura: 16 097,00 m3

Segment dydaktyczny:
- powierzchnia całkowita: 928,78 m2

- powierzchnia użytkowa: 814,84 m2

- powierzchnia zabudowy: 474,79 m2

- kubatura: 3 947,00 m3

byłby w stanie udźwignąć tak olbrzymiego ob-
ciążenia finansowego i samodzielnie wykonać 
to przedsięwzięcie. Na budowę tej hali udało 
się więc uzyskać dofinansowanie przez Unię 
europejską w ramach regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 w wysokości 70 % kosztów 
kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 5 mln 
złotych, co daje 65,3 % kosztów inwestycji. 
Ponadto Powiat otrzymał 900 tys zł z Mini-
sterstwa Sportu.

Po ocenie formalnej i merytorycznej 
złożonych wniosków o dofinansowanie to 
właśnie zarząd Województwa Podkarpackiego 
dokonał oceny strategicznej wniosków i uznał, 
iż budowa hali sportowej przy zSL w Leżajsku 
jest spójna z celami strategicznego rozwoju 
Województwa Podkarpackiego. 

A teraz trochę szczegółów o hali:
Budynek hali zaprojektowano tak, aby 

spełniał kryterium wielofunkcyjności. Na 
parterze mieścić się będzie sala sportowa 
o wymiarach 44,00 x 22,35 m z widownią na 
balkonie w poziomie I piętra na 225 miejsc. 
Wymiary hali umożliwiają przeprowadzenie 
zawodów i ćwiczeń sportowych w warunkach 
profesjonalnych. Na czas prowadzenia zajęć 
z wychowania fizycznego salę można podzie-
lić na trzy części, przesuwnymi kurtynami. 

Powoduje to, że jednoczenie mogą ćwiczyć aż 
trzy grupy uczniowskie. Na hali będzie istniała 
możliwość rozgrywania zawodów w takich 
dyscyplinach sportowych jak: koszykówka, 
piłka ręczna, piłka nożna halowa, siatkówka. 
Nawierzchnia hali będzie umożliwiać bezpiecz-
ne użytkowanie i uczestniczenie w zajęciach 
przez osoby niepełnoprawne. 

W obiekcie zaprojektowano scenę arty-
styczną. Umożliwi to prowadzenie akademii 
szkolnych, rozgrywanie zabaw, konkursów oraz 
prezentowanie umiejętności „młodych arty-
stów” przed publicznością. Ponadto przy hali 
zaprojektowano szatnie z węzłami sanitarnymi, 
pomieszczenie na sprzęt porządkowy, ubikacje 
dla niepełnosprawnych, magazyn sprzętu 
sportowego oraz 2 klatki schodowe na piętro 
i korytarz z wyjściem na zewnątrz.

od strony ul. chrobrego do hali przylega 
część dydaktyczna. W tej części na dwóch 
kondygnacjach mieści się będzie 7  klas dy-
daktycznych, sanitariaty, pokój nauczycieli wf, 
pokój socjalny, szatnie personelu z zapleczem 
sanitarnym oraz otwarte hole rekreacyjne.

Na potrzeby inwestycji zaprojektowany 
został zjazd publiczny z ul. B. chrobrego 
zapewniający komunikację do obiektu i pro-
jektowanych miejsc parkingowych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych. 

mab

Hala sportowa w Gminie tryńcza, 
na wzór której budowana jest hala przy 
zSL w Leżajsku. Fot. UG tryńcza
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Stanisław Bartnik – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
Baza sportowa i dydaktyczna zespołu Szkół  Licealnych jest w tej chwili nie wystarczająca w stosunku 

do potrzeb. Nasze boiska szkolne i obecna sala gimnastyczna nie spełniają wymogów i przepisów do 
organizacji gier zespołowych czy zawodów. Nie można prowadzić na sali imprez międzyszkolnych, nie 
mówiąc o zawodach wyższej rangi czy rozgrywkach ligowych. chcąc trenować i dbać o wysoki poziom 
sportowy młodzieży jesteśmy zmuszeni do korzystania z obiektów innych szkół w zSt, a także miejsco-
wości jak Giedlarowa, a nawet tryńcza. Korzystamy z przychylności i życzliwości tamtych samorządów 
i dyrekcji szkół. Mimo tak trudnej sytuacji nasza szkoła znana jest z uzyskiwanych wysokich osiągnięć 
sportowych. Wspomnę chociażby, iż w tym roku zSL jest mistrzem województwa w licealiadzie koszy-
kówki żeńskiej oraz wicemistrzem województwa w siatkówce męskiej chłopców w licealiadzie. W ub. 
roku szkolnym reprezentacja dziewcząt tej szkoły została wicemistrzem Polski w koszykówce żeńskiej. to 
są takie dwie wiodące dyscypliny w naszej szkole. Kolejną istotną sprawą jest fakt, iż w szkole codziennie 
uczy się średnio 5-6 klas na każdej godzinie zajęć wychowania fizycznego. tymczasem jesteśmy w stanie 
pomieścić w sali gimnastycznej dwie grupy ćwiczące. Stąd też prawdziwa sala gimnastyczna jest nam 
bardzo potrzebna do realizacji statutowych zadań szkoły w zakresie wychowania fizycznego i sportu. 
Planowana hala będzie spełniać również inną funkcję w szkole, gdyż w projekcie przewidzieliśmy 
również scenę teatralną, która będzie służyć zarówno do występów szkolnych zespołów teatralnych, 
ale i również będą mogły się na niej zaprezentować zespoły z innych szkół. Myślę że Leżajsk i szkoła 
poprzez wybudowanie tej hali wzbogaci się o nowy i cenny obiekt sportowy i miejmy nadzieję, że 
przyczyni się to do rozwoju sportu w tym środowisku. W zespole Szkół Licealnych jest spora grupa 
młodzieży uzdolnionej sportowo, która angażuje się w to co robi. Planujemy również w przyszłym roku szkolnym 2009/2010 prowadzić nabór do 
klasy sportowej. Budowa hali sportowej w decydującej mierze przyczyni się do poszerzenia oferty szkoły dla przyszłych uczniów. W kontekście tej 
inwestycji wiadomość najważniejsza dla młodzieży i nauczycieli – definitywnie „rozstajemy się” z dwuzmianowością pracy szkoły. 

Jan Burek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Przede wszystkim bardzo się cieszę i gratuluję władzom  Powiatu Leżajskiego i miasta 

Leżajska nie jednej hali sportowej ale dwóch sal, ponieważ zarówno zespół Szkół Licealnych 
jak też Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymały decyzją zarządu Województwa środki finansowe 
na budowę tych hal. Będą to bardzo piękne hale sportowe, pierwsza hala przy zespole Szkół 
Licealnych  o wymiarach 42x23 i segmencie dydaktycznym  o koszcie całkowitym 7,6 mln zł 
i dofinansowaniu 5,9 mln zł, druga hala przy Szkole Podstawowej nr 2 o wymiarach 32x20 
o koszcie całkowitym 6,6  mln zł i dofinansowaniu 5,6 mln zł.  

Jeszcze w tym roku budowa tych hal zostanie rozpoczęta i mam nadzieje, że na rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego w przyszłym roku sale tę zostaną zakończone. tak więc będziemy 
mieć w Leżajsku oprócz już istniejącej dużej hali sportowej przy zespole Szkół technicznych, 
dwie równie  piękne hale sportowe dla naszej młodzieży. Mówię naszej bo czuję się   zawsze 
jak mieszkaniec Leżajska. 

co do oceny i wyboru wniosków przez zarząd Województwa to mam wielką satysfakcję 
z jakości  przygotowania tych wniosków. Jeszcze raz władze powiatu i miasta potwierdziły, że 
są znakomicie przygotowani do pozyskiwania środków z Ue. Stąd też mam nadzieję, że  może 
wreszcie doczeka się remontu McK w Leżajsku  i uda pozyskać się na ten remont środki z Ue, 
czego nam wszystkim życzę.    

  
Robert Żołynia – Starosta Leżajski 

Potencjał Powiatu Leżajskiego, a szczególnie potencjał sportowy młodzieży jest przeogromny. 
I ostatnie lata dały temu wyraz, a mianowicie okazało się że mamy bardzo uzdolnioną młodzież, która 
gra w siatkówkę, koszykówkę, która uprawia także inne dziedziny sportu. Sporo takiej młodzieży uczy 
się właśnie w strukturach zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Mając na celu dobro tej uzdolnionej 
młodzieży została podjęta inicjatywa, aby przy tej szkole wybudować nową halę sportową, a tym 
samym  dać szkole możliwość krzewienia kultury fizycznej i sportu. Sięgnęliśmy w tej sytuacji po 
środki unijne, gdyż  koszty budowy takiej hali są przeogromne i powiatu nigdy nie byłoby stać na 
sfinansowanie takiej inwestycji samodzielnie. złożony projekt w ramach regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 uzyskał akceptację zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego i otrzymaliśmy dofinansowanie gwarantujące sfinansowanie tej inwestycji 
w ok. 70 %.  W tym miejscu chciałbym podziękować wielu zacnym osobom za pomoc, a są to:  
Poseł na Sejm rP zbigniew rynasiewicz, Marszałek Woj. Podk. zygmunt cholewiński, członek 
zarządu Województwa Podkarpackiego Jan Burek i Stanisław Bartnik – Dyrektor zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku.

Inwestycja ta wiele zmieni w tej szkole, gdyż wraz z budową hali powstanie dodatkowo kompleks 
7 sal dydaktycznych. to nie dużo, ale w kontekście problemu dwuzmianowości pracy, z którym od 
wielu lat boryka się ta szkoła, powstaje możliwość pracy na 1 zmianę od 2010 roku. Byłby to wielki 
sukces i olbrzymie ułatwienie dla młodzieży, która dojeżdża do szkoły z okolicznych miejscowości. 

Budowa hali sportowej  przy zespole Szkół Licealnych w Leżajsku to ogromne przedsięwzięcie 
i mam nadzieję, że społeczność Powiatu Leżajskiego doceni tego typu inwestycję, która stwarza 
możliwości rozwoju sportowego naszej młodzieży.
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Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego? Co Pana skłoniło do podjęcia takiej decyzji?

Start w wyborach do Parlamentu europejskiego to nie tylko moja 
decyzja, ponieważ wszyscy kandydaci, którzy zostali zgłoszeni muszą mieć 
akceptację ze strony partii do której należą. W moim wypadku jest to Plat-
forma obywatelska. Moja osoba została zgłoszona przez zarząd regionalny 
i zaakceptowana przez zarząd  Krajowy Platformy. W decydującej mierze 
miały na to wpływ moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe w pracy 
na rzecz powiatu i regionu, znajomość języka angielskiego i aktywność na 
forum międzynarodowym. 

Jest to dla mnie wyróżnienie i jednocześnie ogromne wyzwanie.

Startuje Pan z 5 pozycji z listy Platformy Obywatelskiej. Czy to 
miejsce wg Pana jest wystarczające ażeby wygrać?

Uważam, że każde miejsce jest dobre, aby wygrać. oczywiście w wy-
borach do Pe ostatecznie o tym z której listy kandydaci dostaną się do 
parlamentu, będzie decydować frekwencja i ilość zebranych głosów. Później 
w zależności od tego, która osoba otrzyma tych głosów najwięcej z danej 
listy, ta otrzyma mandat posła. Więc miejsce, czyli np. wysoka lokata na 
liście nie gwarantuje automatycznie mandatu. Wszystkie osoby na liscie 
zostały obdarzone zaufaniem i według mnie nie ma większego znaczenia 
na którym się jest miejscu. 

Jak ocenia Pan swoje szanse? 
Nie chciałbym w tym momencie oceniać szans – ani swoich ani 

pozostałych kandydatów. Moim celem jest osiągnąć jak najlepszy wynik 
i porównałbym mój start w wyborach do startu w zawodach narciarskich 
Adama Małysza – pytany: co myślał przed wykonaniem zwycięskiego sko-
ku, odpowiadał iż nie myślał aby zwyciężyć, lecz by jak najlepiej skoczyć. 
Dla mnie również jest najważniejsze, aby osiągnąć jak najlepszy wynik 
i abym przekonał do siebie jak największą liczbę wyborców. 

Każdy kandydat prowadzi kampanię wyborczą. Jak Pan ma zamiar 
zabiegać o głosy wyborców oraz jakie hasła i cele będą przewodnimi 
w Pana kampanii?

Dla mnie najważniejszym celem w kampanii jest, aby mieć kontakt 
z ludźmi. Kontakt bezpośredni jest bardzo ważny -  przekonałem się o tym 
pracując  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, gdzie zajmowałem 
się trudnymi sprawami bezrobocia a także w Starostwie Powiatowym 
w Leżajsku zajmując się  tematami związanymi z współpracą międzyna-
rodową i promocją czy teraz w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa. rozmowa ze zwykłymi ludźmi to kopalnia wiedzy o tym co 
ważne i co naprawdę się liczy.  

ta kampania wyborcza będzie krótka – gdyż wybory odbędą się 
07 czerwca br., więc  moim celem będzie dotarcie do jak najszerszej 
liczby środowisk, chce rozmawiać z ludźmi – o ich oczekiwaniach,  chcę 
zaprezentować swoją osobę a także sprawy, którymi chciałbym się zająć 
zdobywając mandat posła.

Na poparcie jakiej grupy wyborców Pan szczególnie liczy?
Liczę na poparcie wszystkich grup społecznych. W mojej dotych-

czasowej pracy dużo pracowałem z młodzieżą, przedsiębiorcami, bardzo 
bliskie jest mi funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które są 
przecież niezwykle aktywne w Powiecie Leżajskim. Liczę również na głosy 
poparcia ze strony rolników, ponieważ przez ostatni rok będąc dyrektorem 
Podkarpackiego oddziału regionalnego AriMr w rzeszowie staram się 
wspierać rolników w pozyskiwaniu unijnych  pieniędzy. Będę się starał 

dotrzeć do jak najszerszej grupy wyborców, niezależnie od wieku czy 
statusu społecznego. 

A teraz pytanie które chyba najbardziej interesuje mieszkańców 
Powiatu – co Pan zrobi dla naszego powiatu i całego województwa 
jako Europoseł? 

Będąc posłem w Parlamencie europejskim jest się jednym z 50 posłów 
reprezentujących nasz kraj. Powiat Leżajski jest powiatem rolniczym, więc 
w głównej mierze chciałbym się skoncentrować na pomocy rolnikom. 

Pochodząc z tego środowiska chciałbym również zająć się promocją 
regionu. Powiat Leżajski byłby bardziej znany. Pracując w Starostwie 
Powiatowym już nie raz podejmowaliśmy inicjatywy, które rozsławiały 
nasz powiat na arenie nie tylko europejskiej, ale i światowej. Mam tu na 
myśli zorganizowaną w 2006r. międzynarodową konferencję compas 
Partner Meeting, w ramach której do Leżajska przyjechali przedstawiciele 
niemalże wszystkich kontynentów. Leżajsk stał się miejscem światowego 

Chcę wypromować 
Powiat  Leżajski 

Wywiad z kandydatem do Parlamentu europejskiego

Markiem Ordyczyńskim 

Z wyksztacenia socjolog, pracę zawodową rozpoczął w 1994 
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, gdzie pracował do 
2005 roku. W latach 2005-2008 pełnił funkcję naczelnika Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej w Starostwie 
Powiatowym w Leżajsku. W latach 2007-2008 wykładowca w Wyż-
szej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Od 2008 roku 
do dnia dzisiejszego jest dyrektorem Podkarpackiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. 
Zna język angielski w stopniu zaawansowanym.
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wydarzenia, a po 2-ch tygodniach pobytu na ziemi 
Leżajskiej uczestnicy spotkania udali się do Genewy, 
gdzie przedstawili Leżajską Deklarację w Sprawie 
Wielofunkcyjnego rolnictwa i Pomocy Krajom 
trzeciego Świata. 

zawsze w swojej pracy starałem się promować 
ziemię Leżajską. Będąc posłem w Parlamencie eu-
ropejskim miałbym ku temu o wiele więcej okazji. 
chciałbym też mieszkańcom Podkarpacia przybliżać 
pracę europarlamentu. Mało kto wie, że są specjalne 
fundusze w ramach których można w Brukseli czy 
Strasburgu organizować pobyty czy praktyki studenc-
kie. Ważne by z takich możliwości korzystała młodzież 
z Podkarpacia. 

Będąc obecnie dyrektorem Podkarpackiego od-
działu regionalnego AriMr znam doskonale bolączki 
rolnictwa, jestem uczestnikiem wielu dyskusji na temat 
spraw zawiązanych z rozwojem obszarów wiejskich 
oraz warunków w jakich funkcjonują podkarpaccy 
rolnicy. Ważne jest aby w Parlamencie eurpejskim 
skutecznie zabiegać o większe środki na polskie rolnictwo i by upraszczać 
często bardzo skomplikowane procedury ubiegania się przez rolników o 
środki unijne. chciałbym też zabiegać o ważne szczególnie na Podkarpaciu 
pieniądze na renty strukturalne i gospodarstwa niskotowarowe.

Dużo się słyszy, iż frekwencja udziału Polaków w głosowaniu na 
Europarlamentarzystów nie będzie wysoka. Jak Pan zachęciłby wszyst-
kich mieszkańców Powiatu do udziału w głosowaniu?

Uważam że zawsze należy głosować, ponieważ to nasz przywilej i 
obowiązek. Nie powinniśmy zmarnować żadnego głosu. zbagatelizowanie 
obowiązku głosowania i stwierdzenie, że  mój głos nie jest ważny jest bardzo 
nieodpowiedzialne, gdyż pozbawiamy się w ten sposób wpływu na to kogo 
wybieramy. Pojedyncze głosy po zsumowaniu dają przecież  konkretną siłę 
wyborczą a tu jak wcześniej powiedziałem ważna będzie frekwencja wyborcza 

i aby Podkarpacie w Parlamencie europejskim miało swoich przedstawicieli 
musi  być u nas wysoka. zadbajmy o to wspólnie i idźmy do głosowania.

A dlaczego warto oddać głos właśnie na Pana…?
  znam dobrze nie tylko Powiat Leżajski, ale całe Województwo Pod-

karpackie. Jestem osobą, która poznała wiele środowisk, wiele problemów 
i staram się pracować nad ich rozwiązywaniem. Współpracując z różnymi 
instytucjami poznałem zasady, jakie obowiązują w Unii europejskiej. całe 
moje życie to praca z ludźmi. Uważam, iż w Parlamencie europejskim 
byłbym aktywnym posłem pracującym dla dobra  Województwa i kraju. 
Stąd proszę wszystkich mieszkańców ziemi Leżajskiej o zaufanie i siódmego 
czerwca oddanie głosu na moją osobę. 

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Małgorzata Bechta

LICEALISTKA Z CHROBREGO 
U AMBASADORA USA

Natalia Dziedzic z Wierzawic jest  uczennicą zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława chrobrego w Leżajsku. Uczęszcza do klasy ma-
tematyczno-językowej jednak większy nacisk kładzie na naukę języków.19-22 kwietnia spędziła w Warszawie wraz z nauczycielką języka 
angielskiego Aleksandrą zając, z tytułu zostania laureatką ogólnopolskiego konkursu „Know America 2009”. Konkurs składał się z trzech 
etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, 
„internetowo” odpowiadali na pytania z dziedziny kultury, pop- kultury, historii, 
amerykańskiego systemu politycznego, bieżącej sytuacji społeczno- gospodarczej, 
stosunków polsko - amerykańskich, systemu edukacji, geografii, „słynnych cyta-
tów”, sportu USA. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskali najwięcej 
punktów zakwalifikowało się do drugiego etapu, który polegał na napisaniu eseju, 
na jeden z 15 tematów. Autorów najlepszych esejów, wśród których znalazła się 
Natalia, zaproszono do III, ustnego etapu, który odbył się w collegium civitas, 
w Pałacu Kultury w Warszawie. Do tegorocznej edycji zarejestrowało się 700 
osób. Laureaci i finaliści  zostali zaproszeni do Warszawy na 3 dni, a głównym 
punktem programu było spotkanie z Jego ekscelencją Ambasadorem Stanów 
zjednoczonych w Polsce Victorem Ashem. Pytania do konkursu i tematy esejów 
układali wykładowcy collegium civitas, ośrodka Studiów Amerykańskich, 
dyplomaci polscy i amerykańscy w Warszawie i w Waszyngtonie oraz członkowie 
Stowarzyszenia euro - Atlantyckiego. Laureaci również brali udział w wykładach 
na Uniwersytecie Warszawskim, oraz mieli okazję zwiedzić Warszawę. cztero-
dniowy pobyt sponsorowała fundacja. Natalia jest tegoroczną maturzystką, która 
również zajęła pierwsze miejsce w„Konkursie języka angielskiego i wiedzy o kul-
turze krajów anglojęzycznych” zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium 
Języków obcych w Leżajsku. Konkurs składał się z dwóch etapów (pierwszy: test 
ze struktur leksykalno-gramatycznych; drugi: test z wiedzy o kulturze krajów 
anglojęzycznych). Nagrodą był indeks do kolegium.

Międzynarodowa Konferencja Compas Partner Meeting, Leżajsk 2006
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Jak przetrwać kryzys?
Kryzys zbiera coraz większe żniwo. Jego skutki zaczyna też od-

czuwać Polska. zwłaszcza te firmy, które mają zagranicznych kon-
trahentów. Sytuacja zmusza ich do zaciskania pasa. Wiele lokalnych 
firm – w powiecie leżajskim cierpi w obecnej sytuacji gospodarczej na 
trudną sytuację finansową.

o tych i innych zagadnieniach związanych z trudną sytuacją gospo-
darczą firm w dobie kryzysu dyskutowali  12.05.br w Leżajsku przedsta-
wiciele lokalnych przedsiębiorstw. W debacie o sytuacji polskiej gospo-
darki uczestniczyli również zbigniew chlebowski  - Przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego Po będący jednocześnie Przewodniczącym 
Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zbigniew rynasiewicz – 
Poseł na Sejm rP (Przewodniczący Komisji Infrastruktury), tomasz 
Kulesza – Poseł na Sejm rP oraz Marek ordyczyński – Dyrektor 
oddziału regionalnego AriMr w rzeszowie. zbigniew chlebowski 
zauważył, iż mówiąc o sytuacji gospodarczej kraju nie sposób zauwa-
żyć, iż to właśnie przedsiębiorcy mają decydujący wpływ na sytuację 
finansową. Stwierdził: Pieniądze, które Państwo wypracują w firmach  my 
przekazujemy na szpitale, policję czy armię. Chcemy likwidować bariery 
prawne, które w decydujący sposób utrudniają przedsiębiorcom przezwy-
ciężenie chwilowych problemów finansowych. Służyć temu mają istotne 
zmiany m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i  ustawie 
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jestem przeciwnikiem nadmiernej 
ingerencji urzędniczej w Państwa firmy – dodał chlebowski.

Przewodniczący Po stwierdził, iż Polska w czasie kryzysu radzi 
sobie najlepiej spośród krajów dotkniętych trudnościami finansowymi. 
Podkreślił również, iż rząd szczególną uwagę skierował na sferę pra-
cowniczą. Opracowaliśmy specjalny pakiet antykryzysowy, który w swych 

zapisach jest korzystny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 
Jego główne założenia to: liberalizacja Kodeksu Pracy, wprowadzenie 
czasowych umów o pracę, uelastycznienie godzin pracy, wprowadzenie 
urlopu tzw. „postojowego”, roczne rozliczenie godzin pracy. W obecnej 
sytuacji konieczny jest kompromis pomiędzy pracownikiem i pracodawcą 
– dodał chlebowski. 

Podczas spotkania poruszono również temat zmian w prawie 
budowlanym i przepisach zagospodarowania przestrzennego, kwestie 
zadłużenia publicznego, a także prognoz i pomysłów  co do dalszych 
działań w dobie kryzysu. 

obecni na debacie przedsiębiorcy mięli również okazję do indywi-
dualnych rozmów z gośćmi z Warszawy i bezpośredniego omówienia 
problemów lokalnych firm.

„Przypominamy że już 28 maja, w Hali Sportowej przy zespole Szkół technicznych  w Leżajsku ul. Mickiewicza 67 od godziny 
10:00 do 14:00 odbędzie się II edycja Leżajskich targów Pracy 2009 (LtP). Udział potwierdziło nam 60 wystawców z różnej branży 
reprezentujące małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o lokalnej działalności oraz spoza naszego powiatu. W czasie targów prowadzone 
będą prezentacje firm uczestniczących  w LtP. 

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością. Serdecznie zapraszamy!”
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• MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ •

Muzeum ziemi Leżajskiej zaprasza na 
wystawę „Barwy starożytnego Egiptu”, udo-
stępnioną ze zbiorów z Muzeum Narodowego 
w Warszawie.  otwarcie wystawy nastąpiło 
podczas międzynarodowej nocy otwartych 
Muzeów tj. 16/17 maja 2009 r.  wystawa 
będzie dostępna  dla zwiedzających  do 15 
sierpnia 2009 r. Honorowy patronat nad 
wystawą objął  Pan Zbigniew Rynasiewicz 
Poseł na Sejm rP. Wystawa ta jest jednym 
z największych w województwie podkarpac-
kim wydarzeniem muzealno-kulturalnym, jest 
niepowtarzalną  okazją    do poznania kultury 
i historii starożytnego egiptu. W Polsce zbiory 
egipskie posiadają tylko Muzea Narodowe 
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Na wy-
stawę składa się 230 oryginalnych eksponatów 
pochodzących z wykopalisk archeologicznych  
na terenie egiptu. Komisarzem wystawy 
jest egiptolog dr Monika Dolińska kustosz 
dyplomowany kolekcji egipskiej z Muzeum 
Narodowego  w Warszawie. Do wystawy zor-
ganizowane będą lekcje muzealne dla dzieci 
i młodzieży.  Ideą wystawy jest zaprezentowa-
nie różnorodności barw i materiałów, które 
egipcjanie wykorzystywali tworząc wizerunki 
bóstw, figurki, amulety, przedmioty związane 
z kultem grobowym, jak sarkofagi, kartona-
że, skrzynki pogrzebowe, stele, stoły ofiarne 
i figurki uszebti, a także rzeczy używane na 
co dzień – naczynia o przeróżnych formach, 
papirusy i ostraka. Prezentowana wystawa 
wprowadzi zwiedzających w tajemnice sym-

boliki barw i wyjaśni ich znaczenie, a zarazem 
objaśni przeznaczenie rozmaitych, właściwych 
tylko dla egiptu obiektów. Starożytny egipt 
przyciąga swą magią i egzotyką, ale możemy 
ujawnić niektóre jego tajemnice.

Sponsorzy wystawy: Starostwo Powia-
towe w Leżajsku, Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna, Gmina Grodzisko Dolne, Gmina 
tryńcza, Browar Leżajsk, PGe rzeszowski 
zakład energetyczny S.A., organika Sarzy-
na, Karpacka Spółka Gazowa, Poczta Polska, 
elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Agrohurt 
S.A., texpol, Alsen.Pl, Agro Krzysztof Knap, 
Prądex, LoBo, Kłak Kowalstwo.

Zmiana godzin zwiedzania Muzeum 
poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek – piątek 10.00 – 16.00
sobota – nieczynne

niedziela 11.00 – 19.00
ostatnie wejście na pojedynczą ekspozycje 

- godzina przed zamknięciem Muzeum
Karnet na kompleksowe zwiedzanie Mu-
zeum - dwie godziny przed zamknięciem.        

„Rok Liturgiczny – wystawa starodruków cyrylic-
kich” –  wystawa   ze zbiorów działu Sztuki cerkiewnej 
Muzeum – zamek w łańcucie. (bilety wstępu:  normalny 
5 zł, ulgowy: 3 zł.)

Patronat medialny wystawy: Kurier 
Powiatowy, Sztafeta, Nowiny, tVP rzeszów, 
Polskie radio rzeszów.

za pomoc techniczną przy organizacji 
wystawy pragnę serdecznie podziękować 
Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom zespołu 
Szkół technicznych im. tadeusza Kościuszki              
w Leżajsku oraz Dyrekcji i Pracownikom 
Miejskiego centrum Kultury w Leżajsku.

z poważaniem
Andrzej chmura

Dyrektor Muzeum ziemi Leżajskiej

Muzeum ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 Leżajsk
tel./fax. 017 240 22 35
www.muzeum-lezajsk.pl
sekretariat@muzeum-lezajsk.pl
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13 kwietnia (w Poniedziałek Wielkanocny) 
bieżącego roku Komitet obchodów 600-lecia 
Wsi Giedlarowa uświetnił 100. rocznicę utwo-
rzenia Straży Grobowej. Po uroczystej Mszy Św. 
na stadionie odbyła się Parada Straży Grobo-
wych z udziałem obecnej drużyny i grupy byłych 
członków straży sprzed kilku i kilkudziesięciu lat 
oraz zastępów straży zaproszonych z Wierzawic 
i z chałupek Dębniańskich. Grupę seniorów 
musztrował Marian Kulpa. 

Według opowieści  najstarszych mieszkań-
ców  wsi Giedlarowa, Straż Grobowa została 
utworzona przez Michała Kuczka, miejscowego 
społecznika, fotografa. Michał Kuczek pełnił 
funkcję komendanta „turków” do wybuchu 
I wojny światowej. Po zwerbowaniu go w szeregi 
wojsk cesarstwa Austriackiego funkcje tę objął 
Jan Karaś, kontynuując zwyczaj wielkanocnych 
straży do 1921roku. Kolejno obowiązki „starsze-
go” przejął Michał Drzewicki senior rodu giedlarowskich muzyków. 
Na długi okres, bo od 1921 do 1958 z przerwą w okresie okupacji 
niemieckiej, kiedy taka działalność była zabroniona. W roku 1959 
po odbyciu służby wojskowej „Starszym” turków został Michał 
Niemczyk. W roku 1960, wrogie nastawienie komunistycznych 
władz PrL do religijnych tradycji narodu dały o sobie znać. W wy-
niku akcji funkcjonariuszy SB i leżajskiej Mo w Wielki Piątek tegoż 
roku członków straży zatrzymano jako nielegalnych posiadaczy broni 
i odebrano im szable. Władzom ludowym udało się zasiać zamęt 
wśród giedlarowskich parafian, ale nie na długo. 

100 lat Straży Grobowej w Giedlarowej

Całością parady według choreografii nawiązującej do sześciuset lat Giedlarowej dowodził Zdzisław 
Duszyński.

Najstarsi wiekiem weterani straży 
grobowej to: Michał Niemczyk, 
Tadeusz Niemczyk (na zdjęciu) oraz 
Stanisław Płoszaj.

Przewodniczący Komitetu Obchodów 
600-lecia wsi Giedlarowa Henryk 
Śliwa, ksiadz Proboszcz i Starosta 
Leżajski Robert Żołynia wręczyli 
dyplomy i statuetki zasłużonym 
komendantom: Michałowi 
Niemczykowi, Tadeuszowi 
Niemczykowi, Stanisławowi 
Brzuzanowi, Zdzisławowi 
Duszyńskiemu, Stanisławowi 
Płoszajowi, Augustynowi 
Półtorakowi i Franciszkowi Burkowi 
seniorowi giedlarowskich muzyków 
obsługujących Turków.  

Komitet Organizacyjny Obchodów 600-lecia wsi Giedlarowa informuje, że 
7 czerwca br. na cmentarzu w Giedlarowej o godzo. 17.00 zostanie odprawiona 
uroczysta msza św. w intencji wszystkich zmarłych parafian.
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W uroczystościach uczestniczył Przewodniczący Rady  Powiatu Leżajskiego i Członek 
Obchodów Komitetu 600-lecia Wsi Giedlarowej Jan Kula. Dla podtrzymania tradycji 
przyczynił się do zorganizowania tych uroczystości. Członkiem straży grobowej był w latach 
1973-1976. 

100 lat Straży Grobowej w Giedlarowej
W zimie 1973/74 ówczesny ksiądz proboszcz Marcin 

tunia w konspiracji wskrzesił ducha „tureckiej” for-
macji. Pod okiem Stanisława Brzuzana obchody świąt 
wielkanocnych z udziałem turków rozpoczynają się 
w Wielki Piątek. turki biorą udział w liturgiach, a przez 
całą Wielką Sobotę do godz. 5 nad ranem w Niedzielę 
dwójki turków zmieniając się co pół godziny trzymają 
wartę przy Grobie chrystusa. W sobotę też asystu-
ją księżom przy poświęceniu pokarmów w kościele 
i w wyznaczonych miejscach na terenie wsi. W Wielką 
Niedzielę biorą udział w rezurekcji i sumie, a po każdej 
z nich następuje uroczysta parada z towarzyszeniem 
orkiestry dętej, adresowana do tłumnie zebranych pa-
rafian. Po południu w Wielką Niedzielę i Poniedziałek 
drużyny turków robią obchód po wsi, wstępując do 
każdej zagrody i na ręce gospodarza składają życzenia. 
otrzymują za to datki, które przeznaczają na potrze-
by oddziału, opłacenie orkiestry a także na zabawę. 

Po Stanisławie Brzuzanie tę zaszczytną funkcję peł-
nili kolejno: Kazimierz Pęcak, Michał Świąder, zygmunt 
rup, Marian Kulpa, Stanisław Ilasz, zbigniew Przygo-
da, Andrzej zych, zdzisław Duszyński, Marian cichoń 
oraz obecny komendant Janusz Dudek.

chór „cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku 
pod batutą Barbary Kuczek w XXIX ogólnopolskim Kon-
kursie chórów a capella w Bydgoszczy zdobył olbrzymią 
ilość nagród i wyróżnień. Wśród nich znalazł się ten naj-
ważniejszy: złotY KAMertoN, czyli I miejsce. Ale nie 
koniec na tym. chór zdobył największą ilość nagród, a były 
wśród nich: 

- PUcHAr MINIStrA eDUKAcJI NAroDoWeJ - 
za najwyższą punktację w swojej kategorii 

- NAGroDĘ SPecJALNĄ DLA DYrYGeNtA chóru 
ufundowaną przez Ministra edukacji Narodowej, 

- złotĄ PłYtĘ teLeWIzJI PoLSKIeJ S.A. oddział 
w Bydgoszczy, 

- PUcHAr MINIStrA KULtUrY I DzIeDzIctWA NAro-
DoWeGo za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego 

- NAGroDĘ SPecJALNĄ zWIĄzKU KoMPozYtorÓW 
PoLSKIcH za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompo-
zytora polskiego 

- NAGroDĘ SPecJALNĄ Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go.

Droga do sukcesu nie była łatwa. Leżajski chór „cantiamo” 
musiał przejść eliminacje wojewódzkie (I etap konkursu), a następnie 
przesłać nagranie swojego występu do Bydgoszczy. o przyznaniu 
tychże wspaniałych nagród dla chóru z Gimnazjum Miejskiego 
w Leżajsku ostatecznie zadecydowało jury konkursu po wysłuchaniu 
w dniu 4 kwietnia 2009 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 
17 chórów wyłonionych drogą eliminacji: „najlepsi z najlepszych”. 

Poziom konkursu był niezwykle wysoki, podkreśla pani Barbara 
Kuczek – dyrygentka chóru. 

- Sam fakt zakwalifikowania się do udziału w Bydgoszczy jest 
olbrzymim sukcesem. Gdy  w tym roku  jury odczytywało werdykt a na-
stępnie taką długą listę dodatkowych nagród i wyróżnień nie mogłyśmy 
z dziewczętami uwierzyć. To było dla nas wszystkich niepowtarzalne 
przeżycie – dodaje pani Barbara. 

Konkurs organizowany pod patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego co roku cieszy się niezwykle ogromnym 
zainteresowaniem. Leżajski chór „cantiamo” ma już na swoim koncie 
dwa Brązowe i dwa Srebrne Kamertony, a w tym roku otrzymał złoty 
Kamerton, pokonując naprawdę utytułowane chóry. to dowód na 
to, iż chór „cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku zapre-
zentował bardzo wysoki poziom, a jury w skład którego wchodzili 
profesorowie z polskich Akademii Muzycznych jednogłośnie przyznali 
I miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukcesy Chóru 
„Cantiamo” 
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O postępie prac zmierzających do rozpo-
częcia budowy obwodnicy miasta Leżajska 
oraz do zakończenia kompleksowej moder-
nizacji drogi wojewódzkiej łączącej Leżajsk 
z Sokołowem Młp., o tym, co ostatnio 
zbudowano w mieście i co się buduje oraz 
o przygotowaniach do realizacji nowych 
inwestycji mówi zastępca burmistrza Le-
żajska PIOTR URBAN, który czuwa nad 
przebiegiem zadań związanych z rozwojem 
gospodarczym Leżajska.

Obwodnica miasta Leżajska
Niewątpliwie najważniejszym zadaniem, 

które nieustannie znajduje się w centrum na-
szego zainteresowania, jest budowa obwodnicy 
dla miasta Leżajska. Przyznaję, że informacje 
dotyczące postępu prac zmierzających do jak 
najszybszego rozpoczęcia tej priorytetowej, 
niezwykle istotnej dla miasta inwestycji są 
bardzo optymistyczne.

5 maja br. Dyrektor oddziału GDDKiA 
w rzeszowie ds. inwestycji Wiesław Sowa 
poinformował nas, że ostatniego kwietnia br. 
została przekazana Wojewodzie Podkarpackie-
mu przez GDDKiA kompletna dokumentacja 
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budo-
wę I etapu obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad spodziewa się otrzymania tej decyzji 
w drugim kwartale bieżącego roku.

z informacji zamieszczonych na stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad - oddział rzeszów wynika, 
że nasza obwodnica wpisana jest w program 
budowy dróg krajowych na lata 2009 – 2012. 
Źródłem jej finansowania jest w stu procentach 
Skarb Państwa. Wartość budowy I i II etapu to 
150 milionów złotych.

Pozwolenie na budowę II etapu obwodnicy 
miasta Leżajska Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad spodziewa się uzyskać 
w IV kwartale roku 2010.

W tej chwili trwają bardzo intensywne 

prace nad przygotowaniem dokumentacji 
budowlanej drugiego etapu obwodnicy. Biuro 
Projektowe „Klotoida” z Krakowa zwróciło 
się do nas o udostępnienie potrzebnych ma-
teriałów, które niezwłocznie dostarczamy. 
Wszyscy rozumiemy wagę zagadnienia - czas 
na sporządzenie dokumentacji jest bardzo 
krótki. zgodnie z umową projekt budowlany 
ma być gotowy na koniec sierpnia przyszłego 
roku, a w IV kwartale 2010 roku „Klotoida” ma 
wykazać się nie tylko zakończeniem wszystkich 
prac związanych z projektem przebiegu II 
etapu obwodnicy, ale też decyzją zezwolenia 
na realizację  inwestycji drogowej. Firma jest 
bardzo solidna i jestem przekonany, że tego 
terminu dotrzyma. 

Remont drogi Leżajsk - Sokołów
Kapitalny remont tej drogi wojewódzkiej 

trwa od września ubiegłego roku. Prowadzi go 
firma, która wygrała przetarg – „Skanska” i rze-
czywiście prowadzi go w zawrotnym tempie. 
zakończenie prac miało nastąpić w październi-
ku 2010, a zostało skrócone do czerwca 2009. 

remont tej drogi wojewódzkiej Leżajsk 
Sokołów wchodzi w fazę koncentracji robót 
na odcinku granic administracyjnych miasta 
Leżajska. Na długości około 21 kilometrów od 
Sokołowa do Leżajska położone zostały już trzy 
warstwy asfaltu. Do wykończenia pozostały na 
tym odcinku pobocza i oznakowanie pionowe 
i poziome drogi. 

W Leżajsku ta droga wojewódzka kończy 
się ulicą tomasza Michałka na Placu Ma-
riackim. Podjęto decyzję o wzmocnieniu jej 
nawierzchni i jest ono realizowane.

W dniu 5 maja br. w Urzędzie Marszał-
kowskim w rzeszowie odbyło się spotkanie 
z Dyrekcją Podkarpackiego zarządu Dróg 
Wojewódzkich poświęcone omówieniu spraw 
dotyczących realizowanego remontu drogi 
Leżajsk - Sokołów Młp. oraz planowanego 
remontu drogi Leżajsk - Naklik. W spotkaniu 
tym uczestniczyli również wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Jan Burek i poseł 
na Sejm rP zbigniew rynasiewicz.

Muszę przyznać, że wszyscy obecni 
z wielkim zrozumieniem i troską analizowali 
problemy omawianych inwestycji. 

Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 
omawialiśmy również temat budowy zatok po-
stojowych przy ulicy tomasza Michałka i lewo-
stronnego chodnika do ulicy Kąty. chodniki 
te nie wchodzą w skład zadania przebudowy 
tej drogi; są zadaniem dodatkowym - chodzi 
o chodniki w mieście Leżajsku wzdłuż ulicy to-
masza Michałka do ul. Kąty, w gminie Leżajsk 
w miejscowości Maleniska i Brzóza Królewska 
oraz w gminie Sokołów (Wólka Niedźwiedzka, 
Wólka Sokołowska i Sokołów).

Do 20 czerwca br. wszystkie prace drogi 
Leżajsk – Sokołów Młp. mają być zakończone 
z wyjątkiem trzech obiektów mostowych na tej 
trasie i części chodników.

trzecim tematem, jaki omawialiśmy na 
tym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 
była sprawa remontu drogi Leżajsk - Naklik. 
Niestety, w wyniku opóźnień w przygotowa-
niu dokumentacji formalno-prawnej i zmian 
przepisów - biuro projektowe, któremu zlecone 
prace, nie wykonało prac w terminie i PzDW 
rozwiązał z nim umowę. 

zabiegałem o to, by jednak jeszcze w tym 
roku PzDW ogłosił przetarg i podpisał umowę 
na remont tej drogi. zaproponowałem koncep-
cję „zaprojektuj i zbuduj”, według której jedna 
firma zajmuje się projektowaniem i wykonaw-
stwem. Pomysł ten przypadł wszystkim do 
gustu. zapewniono mnie, że w końcówce tego 
roku przetarg zostanie ogłoszony. W efekcie 
remont drogi wojewódzkiej Leżajsk – Naklik 
powinien być przeprowadzony w latach 2010 
– 2011.

Sprawa dotyczy miasta Leżajska, dotyczy 
również Gminy Leżajsk i Gminy Kuryłów-
ka, bardzo interesuje mieszkańców ziemi 
Leżajskiej i nie tylko. Mieszkańcy Leżajska 
i innych okolic naszego województwa w celach 
rekreacyjnych przyjeżdżają nad ożannę. za-

Inwestycje w mieście

Remont ulicy Tomasza Michałka
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Who is who 
w Leżajsku

Pracownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta Leżajska rozpoczęła tworzenie 
słownika osobistości naszego grodu 
i okolic, których działalność miała istot-
ne znaczenie w ich historii. Byli nimi 
burmistrzowie, starostowie, wójtowie, 
patrioci, partyzanci – bojownicy o wolność 
i niezawisłość ojczyzny, ludzie pod wieloma 
względami zasłużeni dla miasta i powiatu.

A zatem trwa poszukiwanie nazwisk 
i biogramów ludzi, którzy swą pracą 
i czynami udowodnili, że kochali ziemię 
Leżajską.

to praca bardzo żmudna, ale warta 
chyba czasu i trudu.

Pomysł stworzenia słownika zrodził się 
w momencie, gdy Uniwersytet rzeszowski 
zbiera informacje do słownika dotyczącego 
osobistości całego Podkarpacia. – Naszym 
zamiarem jest stworzenie słownika, który 
prezentowałby sylwetki i dokonania osób 
znanych nie tylko w mieście, ale i regionie, 
ludzi, którzy w różnych dziedzinach życia 
przyczynili się do rozwoju naszego miasta i po-
wiatu – mówi Iwona Tofilska prowadząca 
Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta 
Leżajska. – Mamy już siedemnaście haseł, to 
takie nazwiska jak: prof. Józef Buszta, organi-
sta Roman Chorzępa, Helena Jaszowska, Lew 
Szalewicz. Stanisław Chmura, były starosta 
leżajski, przygotował biogramy ze zdjęciami 
sześciu osób ze swej rodziny. Idea stworzenia 
słownika biograficznego znanych Leżajszczan 
spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Pierwszym etapem jest udostępnienie 
słownika osobistości Leżajszczyzny na 
stronie internetowej Miejskiego centrum 
Kultury adres: www.mck.lezajsk.pl. Będzie 
on sukcesywnie uzupełniany o nowe hasła. 
W przyszłości powinien się on ukazać w for-
mie książkowej.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Mia-
sta Leżajska zaprasza mieszkańców całego 
powiatu leżajskiego do wspólnego tworzenia 
tego słownika. Szczególną prośbę kieruje 
do nauczycieli o pomoc w realizacji tego 
przedsięwzięcia. Niektóre notki biograficzne 
mają bardzo lapidarną formę i mogą być 
poszerzone o nowe informacje zaczerpnięte 
z kronik rodzinnych, ksiąg parafialnych, ust-
nych przekazów. Każda z nich jest cennym 
źródłem informacji o ludziach tworzących 
historie ziemi Leżajskiej.

(bwl)

leży nam na jakości drogi, która zagwarantuje 
bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, w 2011 roku 
wszystkie trzy drogi wylotowe wojewódzkie 
z Leżajska będą w bardzo dobrym stanie. 

Hala sportowa przy SP nr 2
Aktualnie żyjemy próbą zamknięcia sfinan-

sowania zadania pod nazwą „Hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej nr 2”. z funduszów 
unijnych dysponujemy kwotą 4 656 tys. zł. 
cena kosztorysowa hali opiewa na kwotę 6 600 
tysięcy złotych, czyli brakuje nam około dwóch 
milionów złotych, o które – jako miasto, bo jest 
to szkoła miejska – musimy się postarać. z kasy 
miejskiej tak dużej sumy nie wysupłamy.

zwróciliśmy się do Departamentu edu-
kacji i Kultury Podkarpackiego Urzędu Mar-
szałkowskiego o to, by budowa tej hali objęta 
została wojewódzkim wieloletnim programem 
rozwoju bazy sportowej. I uzyskaliśmy duże 
wsparcie - przyznano nam 900 tysięcy złotych 
– nie ukrywam, że wielka w tym zasługa Le-
żajszczanina, członka zarządu Województwa 
Podkarpackiego Pana Jana Burka. 

W świetle wartości kosztorysowej będzie 
nam jeszcze około miliona złotych brakować, 
mam nadzieję, że zdążymy na czas znaleźć ten 
potrzebny milion. rozwój bazy sportowej jest 
bardzo istotny dla miasta.

Inne inwestycje
czekamy na rozstrzygnięcie kwalifikacji •	
wniosków w Ministerstwie Sportu na te-
mat boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 1,
Na placu budowy jest wykonawca w za-•	
kresie łącznika ulic Siedlanka, Podolszyny, 
przebudowy ulicy Borki, Polnej – wyko-
nawca PBDiM Leżajsk, 
Wyłoniliśmy w drodze przetargu wy-•	
konawcę kanalizacji deszczowej w ulicy 
Moniuszki Boczna, 
14 maja będziemy rozstrzygali przetarg •	
na ulicę Moniuszki, Podzwierzyniec 
- budowa nawierzchni asfaltowej i kra-
wężników, 

Pracujemy nad przygotowaniem doku-•	
mentów na ulice zmuliska - wiążącą się 
z budową fragmentu kanalizacji deszczo-
wej i chodników, 
Jesteśmy na etapie uzgodnień przebudowy •	
ulicy Spokojnej przy pawilonie PSS, 
Wykonaliśmy już miejsca postojowe na •	
Placu Jaszowskiego, 
Wykonaliśmy remont chodników na •	
Piekarskiej, Krótkiej, a chodnik na ulicy 
Górnej zakończymy jak zakończy się re-
mont sieci energetycznej (ze Leżajsk),
Mamy wyłonionych wykonawców na •	
projektowanie parkingu przy ulicy War-
szawskiej czyli powiększenie parkingu 
klasztornego,
Mamy wyłonionego wykonawcę na pro-•	
jekt budowlany budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej w kierunku 
ulicy Kąty,
trwa rozbudowa i nadbudowa oficyny •	
ratusza, prace idą w dobrym tempie, 
zgodnie z harmonogramem powinny być 
zakończone,
W przygotowaniu jest opracowanie •	
projektu na przebudowę ulicy Francisz-
kańskiej, 
Niestety musieliśmy unieważnić przetarg •	
na rozbudowę drogi łączącej drogę kra-
jową nr 77 z droga wojewódzką nr 877 
czyli ulice Boronia, Hutnicza i Fabryczna, 
oferty były zbyt wysokie cenowo.

cały czas jesteśmy w kontakcie z GDDKiA 
w rzeszowie w sprawie remontów bieżących 
ulicy Mickiewicza, utrzymania czystości i zie-
leni oraz oznakowania.

W tym miejscu chciałbym serdecznie po-
dziękować za zrozumienie i życzliwość wobec 
potrzeb Leżajska Dyrekcji GDDKiA oddział 
w rzeszowie, Panu Posłowi zbigniewowi 
rynasiewiczowi oraz Wicemarszałkowi Woje-
wództwa Podkarpackiego Panu Janowi Bur-
kowi. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak 
wielki jest ich wkład w pomyślne przygotowanie 
i realizację inwestycji, które są strategiczne dla 
miasta Leżajska. W imieniu mieszkańców miasta 
dziękuję i wyrażam głęboką wdzięczność.

Parking przy Placu Jaszowskiego
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W niedzielę 3 maja 2009r. w Gminie Gro-
dzisko Dolne odbyły się gminne uroczystości 
z okazji Dnia Strażaka. W tym dniu oddany 
został w użytkowanie nowo odremontowany 
budynek remizy ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Dolnym „Miasteczku”. o godz. 
11.00 uroczystości rozpoczęła Msza Święta 
w kościele Świętej Anny w intencji Strażaków 
i ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz Anto-
ni Pawul. W wygłoszonej homilii podkreślił on 
znaczenie i rangę strażackiej posługi. Dziękując 
druhom za poświęcenie i gotowość w pełnieniu 
tej jakże ważnej społecznej służby, powierzył 
ich opiece Matki Bożej i Św. Floriana. Po eu-
charystii nastąpiło przejście pod figurę patrona 
strażaków i złożenie wiązanek kwiatów, a na-
stępnie oddziały wraz z pocztami sztandarowy-
mi przemaszerowały pod 
remizę w „Miasteczku”, 
gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości. 

Gminne obchody 
Dnia Strażaka swoją 
obecnością zaszczyci-
li m.in. bryg. w stanie 
spoczynku roman Dec 
– emerytowany pod-
karpack i komendant 
wojewódzki PSP w rze-
szowie, bryg. w stanie 
spoczynku Józef Nicpoń 
– emerytowany komen-
dant powiatowy PSP 
w łańcucie, mł. bryg. 
Bogdan Kołcz, komen-
dant powiatowy PSP 
w Leżajsku, dh Stanisław 
Płoszaj – prezes zarządu 
oddziału powiatowego zoSP w Leżajsku, mł. 
insp. ryszard Kula – komendant powiatowy 
policji w Leżajsku, Jacek chmura - Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne, Jerzy Gdański – 
przewodniczący rady Gminy oraz delegacja 
zaprzyjaźnionej jednostki strażaków z Krems 
z Austrii. 

obchody były o tyle podniosłe, że w tym 
dniu jednostka oSP Grodzisko Dolne „Mia-
steczko” otrzymała w użytkowanie odnowioną 
strażnicę. Po uroczystym apelu głos zabrał 
prezes oSP „Miasteczko” dh zbigniew Nowak, 
który przedstawił rys historyczny jednostki. 
Każda jednostka posiada własną historię. Piszą 
ją sami druhowie strażacy. Niech karty historii 
grodziskiej straży zapełniają się samymi dobrymi 
wydarzeniami – podkreślił Nowak. Pamięć 
o tych którzy odeszli z szeregów strażackich 
uczczono minutą ciszy. 

 „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” – tak 
określił służbę strażaków Wójt Gminy. Niech to 
zawołanie strażackie, które zostało umieszczone 
na dzwonie wieży zegarowej, towarzyszy Wam 

drodzy druhowie w każdym dniu służby. Życzę, 
by zegar znajdujący się na wieży odmierzał same 
szczęśliwe chwile, zarówno dla tej jednostki jak 
i całej gminy. Ciesząc się z faktu przekazania 
w Wasze ręce budynku straży pragnę jednocześnie 
podziękować osobom dzięki którym modernizacja 
obiektu była możliwa - dodał. Wyrazy uznania 
i gratulacje z okazji święta strażaków i otwarcia 
odnowionego budynku remizy oSP przekazał 
również poseł zbigniew rynasiewicz. List 
gratulacyjny w imieniu posła odczytał Marek 
ordyczyński. 

Gminne obchody Dnia Strażaka to wspa-
niała okazja do przyznania wyróżnień i od-
znaczeń. Spośród licznego grona strażackiego 
odznaczenia korporacyjne, złote, srebrne 
i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, 

Podwójne święto 
grodziskich strażaków

W Laszczynach powstanie 
Środowiskowy Dom Samopomocy

800 tys. zł – tyle wynosi przewidywany koszt przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy 
oSP w Laszczynach na potrzeby tworzonej Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych osób Nie-
pełnosprawnych. Będzie to pierwsza tego  typu placówka na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

Istniejący budynek ochotniczej Straży Pożarnej zostanie zaadaptowany na potrzeby ośrodka, 
z którego korzystać będzie około 30 osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy i rehabili-
tacji. Główną misją placówki będzie przywracanie osobom niepełnosprawnym umiejętności do 
samodzielnego radzenia sobie w życiu. Budynek zostanie całkowicie przystosowany do potrzeb 
osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W powstałych pracowniach 
kulinarnych, komputerowych, plastycznych i ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będą różne 
formy zajęć terapeutycznych. Ponadto w placówce funkcjonować będzie sala rehabilitacyjna, 
wyposażona w sprzęt do rehabilitacji i fizjoterapii. 

Na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb tworzonej Placówki, Gmina Grodzisko Dolne pozy-
skała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 
w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 
obecnie 240  tys.  zł. Planowany termin uruchomienia ŚDS to grudzień 2009 roku.

MH

otrzymali najbardziej wyróżniający się strażacy. 
Nadano także kilka odznak dla wzorowych 
strażaków oraz za wysługę lat. zarząd oSP 
w Grodzisku Dolnym ufundował również 
pamiątkowe medaliony dla wyróżniających 
się zawodniczek i zawodników, startujących 
w zawodach sportowo-pożarniczych. 

Po części of icjalnej zaproszeni goście 
i druhowie strażacy udali się na obiad i słodki 
poczęstunek, który przygotowały panie ze sto-
warzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne. 
W godzinach popołudniowych odbyły się po-
kazy nowego sprzętu i wozu strażackiego, jakim 
zawitali do Grodziska strażacy z Krems. 

MH

Wójt gminy Jacek Chmura przecina wstęgę

Dokładność zegara mierzona jest falami radiowymi, 
wysyłanymi z Frankfurtu n. Menem.
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Czar Wielkanocnych Parad 

TURKI 2009
35 oddziałów Turków i 11 orkiestr dętych wzięło udział w VI Ogólnopolskiej, a zarazem 

XVII Podkarpackiej Paradzie Straży Wielkanocnych „TURKI 2009”, która odbyła się 19 
kwietnia w Grodzisku Dolnym. W paradnej musztrze zaprezentowały się straże grobowe 
z tych wszystkich regionów Polski, w których zachował się ten zwyczaj wielkanocny. 

Nasz region jest jedynym w Polsce, gdzie ten zwyczaj jest tak bogaty i żywo kultywowany. 
Parady wciąż się rozwijają, a ich popularność rośnie. Wśród biorących w nich udział oddziałów 
są takie, które w pokazach uczestniczą od niedawna (turki z odrzykonia, Biszczy) oraz takie 
które pamiętają początki tej jakże pięknej tradycji (m.in. Dzikowiec, Majdan zbydniowski). 
Nikogo zatem nie dziwi, że mieszkańcy odległych miast i wsi przyjeżdżają na zloty turków do 
Grodziska, by podziwiać ich pokazy. Nie inaczej było i tym razem. Po uroczystej sumie, kilka-
dziesiąt oddziałów straży rozdzielonych orkiestrami dętymi przemaszerowało ulicami Grodziska, 
w zwartym szyku na miejscowy stadion. Po przybyciu uczestników parady, Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne – Jacek chmura powitał licznie przybyłych zaproszonych gości, posłów, burmistrzów, 
wójtów, przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych oraz zgromadzonych widzów.  

Następnie kolejno głos zabrali Marszałek Województwa Podkarpackiego – zygmunt cholewiński, 
poseł – zbigniew rynasiewicz i posłanka – elżbieta łukacijewska. Komendantom poszczegól-
nych oddziałów i kapelmistrzom orkiestr Dętych wręczyli okolicznościowe statuetki i dyplomy, 
a następnie obejrzeli najważniejszą część każdej parady, czyli pokazy paradne, które tradycyjnie 
już zapoczątkował występ Dziewczęcej orkiestry Dętej Szałamaistek i Grupy Mażoretek z WDK 
rzeszów. Dalszą część występów zdominowały paradne przemarsze. W tym roku widownia miała 
okazję podziwiać niezwykle kunsztowne marsze i zachodzenia w „krzyż”, „gwiazdę”, „widelec”, 
„młyny” i wiele innych marszowych figur, które odbywały się przy akompaniamencie orkiestr 
dętych. Niezwykle ważnym elementem wszystkich straży są fantazyjne ubiory, przyozdobione 
kolorowymi pomponami, wstążkami i piórami. Ma-
lownicze stroje poszczególnych oddziałów różnią się 
między sobą, a wynika to z ich kulturowego rodowo-
du. Przypominają czasami historyczne ubiory tureckie 
albo mundury wojska polskiego z czasów Kościuszki, 
wojen napoleońskich i okresu Księstwa Warszawskie-
go. Do tego czapki i broń, głównie lance, piki i szable. 
Ale były też straże uzbrojone w kosy i karabinki. tak 
ubrani młodzi mężczyźni prezentowali finezyjne 
figury i marsze paradne, które według szacunków 
obejrzało co najmniej 4 tys. ludzi. 

MH

Sukcesy 
lokalnych liderek

Pozyskanie lokalu na siedzibę stowarzy-
szenia to efekt finalny realizowanego od roku 
przez Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne” projektu „Aby działać trzeba 
mieć”. Jego rezultatem jest nowe pomieszcze-
nie, w którym kobiety będą prowadzić swoją 
działalność.

W sobotę 18 kwietnia, podczas spotkania 
podsumowującego projekt, nastąpiło oficjale 
przekazanie nowo urządzonego lokalu na 
potrzeby członkiń  stowarzyszenia. Nowa sie-
dziba mieści się w centrum miejscowości, na 
poddaszu budynku remizy oSP w Grodzisku 
Dolnym „Miasteczku”.

Dzięki życzliwości lokalnych władz i in-
stytucji, nasze dotychczasowe działania reali-
zowałyśmy w pomieszczeniach udostępnianych 
przez miejscowy Urząd Gminy i Ośrodek Kul-
tury – podkreśla prezes stowarzyszenia, teresa 
Gałusza. Jednakże gdy pojawiła się możliwość 
posiadania własnego kąta, podjęłyśmy wszelkie 
działania i kroki, by taką siedzibę zdobyć. Nie 
byłoby to możliwe gdyby nie życzliwość naszego 
wójta, który bezpłatnie udostępnił nam lokal 
oraz wielkie wsparcie miejscowej jednostki OSP, 
która pomogła przy adaptacji strychu i wykonała 
większość prac remontowych. 

Lokal o powierzchni ok. 90 m2 zawiera 
aneks kuchenny, zaplecze socjalne i toalety. 
W ramach projektu zakupiono niezbędne 
wyposażenie lokalu, meble i zainstalowano 
odpowiedni sprzęt komputerowy. członkinie 
stowarzyszenia odbyły także cykl szkoleń, m.in. 
szkoleń wyjazdowych do Iwonicza zdroju i 3 
szkoleń dla członkiń zarządu Stowarzyszenia, 
dotyczących pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na działalność statutową. Na realizację 
projektu Stowarzyszenie pozyskało 58 tys. zł. 

Warto przypomnieć, że jest to kolejny 
sukces, jaki panie odnotowały w ostatnim 
czasie. W ramach realizowanego w 2008 roku 
projektu rzeczpospolitej Internetowej, stowa-
rzyszenie wydało na płycie DVD przewodnik 
kulinarny „Grodziskie Jadło”, na który składały 
się przepisy dawnych lokalnych potraw. Na 
realizację projektu pozyskano wówczas 15 tys. 
zł, laptop, kamerę i aparat cyfrowy.

MH

Turki z Wólki Grodziskiej

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyły władze gminne, 
przedstawiciele OSP i panie z KGW. Gościnnie wystąpiła 
„Leszczynka”.
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Przez dialog do sukcesu
od pewnego czasu zewsząd słyszymy o kryzysie, a nasza uwaga zwrócona jest na ważkie sprawy z tym związane. 

Nie można jednak stać obojętnie wobec innych problemów, jakimi bez wątpienia są narastające trudności z podjęciem 
zatrudnienia przez osoby powyżej 50-tego roku życia. Wychodząc im naprzeciw, w marcu br. Powiatowy Urząd  Pracy 
w Leżajsku zorganizował cykl spotkań w ramach projektu „Aktywni, wartościowi, potrzebni - po 50-tce w powiecie 
leżajskim”, włączając się tym samym do ogólnopolskiej debaty na temat możliwości zwiększenia aktywności zawodowej 
osób po 50-tym roku życia. 

Jedno z nich skierowaliśmy do władz lokalnych oraz instytucji zainteresowanych sprawami społecznymi.  Spotkanie 
to miało formę debaty mającej  zapoczątkować w naszym powiecie publiczną dyskusję na temat sytuacji na rynku pracy 
oraz możliwości zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób w wieku 50+.

Kluczowym punktem spotkania było wystąpienie pana tomasza Schimanka z Akademii rozwoju Filantropii 
w Polsce, która między innymi zajmuje się kompleksową analizą sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy.  również 
bardzo pouczający był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji zainte-
resowanych sprawami społecznymi. zaproszone osoby, które korzystając ze swojej wiedzy, doświadczenia zawodowego 
i życiowego przedstawiły zebranym swoje poglądy na temat słabych i mocnych stron pięćdziesięciolatków, a także 
zagrożeń i szans na znalezienie zatrudnienia. 

Podejmowane w trakcie debaty problemy i zagadnienia spotkały się z szerokim zainteresowaniem ze strony przyby-
łych osób. Uwidoczniło się to zwłaszcza w kończącej spotkanie dyskusji na temat możliwości podejmowania działań 
w celu zwiększenia aktywności zawodowej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób w wieku 
50+. chcąc umożliwić wypowiedzenie się wszystkim chętnym na ten temat, rozesłaliśmy do jego uczestników ano-
nimowe ankiety z prośbą o podzielenie się swoją opinią co do możliwości współpracy różnych instytucji i organizacji 
z terenu powiatu, ze wskazaniem tych jednostek, jak również swoich własnych pomysłów czy propozycji możliwych 
rozwiązań, służących poprawie sytuacji na rynku pracy osób 50 +. otrzymaliśmy już kilka interesujących odpowiedzi, 
wraz z wstępną deklaracją włączenia się do działań na rzecz osób 50+. 

Na kolejne spotkanie zaprosiliśmy lokalnych pracodawców, którzy są kluczowymi partnerami w tym projekcie, 
ponieważ to u nich ostateczną pomoc w postaci zatrudnienia uzyskają beneficjenci projektu. Posiadamy wprawdzie 
wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pod koniec 2008 r., z których dowiadujemy się jakie są oczeki-
wania i postawy pracodawców wobec problemów osób 50+. Jednak dla powodzenia przedsięwzięcia niezbędne jest 
podjęcie bardziej konkretnych działań, czyli włączenia do współpracy lokalnych przedsiębiorców. taki właśnie był cel 
powyższego spotkania i wydaje się, że cel ten został osiągnięty. 

Podczas spotkania przedstawiliśmy, jakie możliwości zatrudniania osób po 50 roku życia stwarzają przepisy znowe-
lizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne przepisy. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się też jakie mogą odnieść korzyści z zatrudnienia osób po 50-tym roku życia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
metody warsztatowej zING, wszyscy pracodawcy mieli możliwość wypowiedzenia się na powyższe tematy. 

Bardzo nas cieszy tak żywe zainteresowanie tym tematem w środowisku lokalnym, potwierdzone licznym przybyciem 
zaproszonych gości na obydwa spotkania oraz ich aktywnością podczas i po spotkaniach. Świadczy to o społecznym 
zainteresowaniu problemami osób, które znalazły się w trudniejszej sytuacji życiowej. Należy jednak mieć świadomość, 
że rozwiązywanie tak złożonych problemów wymaga czasu oraz zaangażowania wielu osób, a na widoczne rezultaty 
trzeba niekiedy czekać długo. Dlatego ważna jest każda inicjatywa, która przybliża do wspólnego sukcesu.  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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Żydzi w Leżajsku? 
tak, często widzimy ich oryginalne stroje na ulicach naszego miasta, zwłaszcza w marcu, 

kiedy to przyjeżdżają do Leżajska, aby odwiedzić grób cadyka elimelecha w kolejną rocz-
nicę jego śmierci.  tym razem jednak była to wizyta młodzieży szkolnej z Izraela. Autokar, 
który ich tu przywiózł najpierw zajechał na parking przy cmentarzu żydowskim następnie 
zaparkował przy zespole Szkół technicznych. tutaj goście zostali przywitani przez dyrekcję, 
nauczycieli i uczniów Ich wizyta wiązała się  z programem wymiany młodzieży polsko-izra-
elskiej „zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Młodzi ludzie z Izraela po 
raz pierwszy odwiedzili Polskę. Koordynatorki programu- Halina Fedirko i Agata otręba 

przygotowały scenariusz spotkania, w skład którego wchodziły 
zajęcia integracyjne, poczęstunek, występ zespołu pieśni 
i tańca ziemia Leżajska. Wizyta Izraelczyków miała na celu 
poznanie się wzajemne i nawiązanie kontaktów. Mimo dystan-
su geograficznego i kulturowego porozumienie było możliwe, 
a dla uczniów obu stron bardzo ciekawe.  Mieli oni szansę 
zbliżenia się do siebie poprzez rozmowę i zabawę.  Nie było 
bariery językowej – zarówno goście jak i gospodarze uczą się 
języka angielskiego. Spotkanie dało im możliwość konfrontacji 
umiejętności językowych, było świetną okazją do zapoznania 
się z historią i współczesnością obu krajów.  Na pożegnanie 
wręczono drobne prezenty uczniom i opiekunom (byli wśród 
nich dyrektorzy partnerskiej szkoły Haim elizner i eli Bir).

Dok. z numeru poprzedniego „Kuriera”
od października 2008 r. w zespole Szkół 

Licealnych im. B. chrobrego w Leżajsku 
działa Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie 
angażują się w bezinteresowną pracę na rzecz 
potrzebujących.

Wolontariusze o swojej pracy
ewa z łętowni, kl2Lo 
- Jestem wolontariuszką od półtora roku. 

Wcześniej pracowałam z dziećmi w Świetlicy 
Środowiskowej w swojej miejscowości. Teraz raz 
w tygodniu chodzę do ZOL-u oraz pracuję z Adą, 
której mama jest głuchoniema. Początki nie 
były łatwe, jednak obecnie widać efekty naszego 
wspólnego wysiłku. Praca w wolontariacie daje 
mi wiele radości. Poznaję wspaniałych ludzi, 
dzielę się swoim wolnym czasem z innymi. Dzięki 
wolontariatowi mogę rozwijać się i uczyć wiele 
od ludzi, z którymi mam kontakt. Jest to ważne 
i cenne doświadczenie.

Krzysiek z Leżajska, kl2 Lo
- Chodzę na wolontariat, bo to jest dla mnie 

coś nowego. Nigdy wcześniej nie miałem okazji 
pomagać w ten sposób innym. Odwiedzając 
pacjentów ZOL-u mogę poznać ciekawe historie, 
dowiedzieć się jak kiedyś się żyło. Ponad to można 
zacieśnić więzi przyjaźni z osobami, które razem 
ze mną uczestniczą w wolontariacie. 

Kasia z Huciska, kl2 Lo 
- Zawsze marzyłam o zostaniu wolontariusz-

ką. Wcześniej udzielałam się tylko w mojej parafii, 
biorąc udział w rożnych akcjach, przedstawie-
niach, wykonując dekoracje kościelne itp. Teraz 
pracuję bezpośrednio z ludźmi, pomagając małej 
Adzie, oraz pacjentom ZOL-u. Praca ta jest dla 
mnie bardzo ważna. Dzięki niej czuję, że jestem 
potrzebna i moje życie ma sens. Cieszę się, że mogę 
bezinteresownie robić coś dla innych, poświęcić 
im swój czas, oraz dzielić się umiejętnościami. 
Każda chwila spędzona z moimi podopiecznymi 
uczy mnie jak pozostać uczciwym i wrażliwym 
człowiekiem.

Monika z Woli zarzyckiej, kl 2 Lo 
– Od zawsze chciałam pracować jako wo-

lontariuszka, lecz wcześniej nie miałam okazji 
spełnienia tego marzenia. Dopiero po powstaniu 
wolontariatu w naszej szkole mogłam zaanga-
żować się w niesieniu bezinteresownej pomocy 
innym ludziom.

Wolontariat w szkole
Wolontariusze w oczach środowiska

Wywiad z Panią kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Leżajsku panią Bożeną 
Madejską przeprowadziły: Katarzyna Kowalska i Monika Wojdyła.

- Czy ZOL jest dla pensjonariuszy stałym domem czy przebywają tu tylko tymczasowo.
- zoL jest zakładem opieki długoterminowej. Pacjenci znajdują się tutaj ze względu na 

stan zdrowia. Przebywają nawet po 5 lat. Wcześniej o pobycie pacjenta decydował NFz, od 
tamtego roku lekarz opiekujący się chorymi zoL-u i kierownik zakładu. trafiają tutaj ludzie 
bardzo chorzy wymagający opieki medycznej. Pacjenci są przyjmowani terminowo w sytuacji, 
gdy rodzina dotychczas opiekująca się chorą osobą – z różnych przyczyn – nie może zapewnić 
mu dalszej opieki. chory może mieć wtedy zapewnioną opiekę w zakładzie. Ludzie trafiają 
tutaj również prosto ze szpitala np. po złamaniu szyjki kości udowej. Gdy już mogą sobie sami 
poradzić wtedy wracają do domu.

- Jakie formy zajęć są organizowane dla pensjonariuszy, aby czuli się jak w domu?
- W zakładzie jest zatrudniony  terapeuta. Kiedy pacjenci nie mają co robić, pani ta znaj-

duje odpowiednią formę terapii, by ich czymś zająć. również personel poświęca swój czas, by 
porozmawiać z chorymi. Mają oni także możliwość gromadzenia przedmiotów, do których są 
bardzo przywiązani np. obrazki o treści religijnej. Mogą sypiać na własnym łóżku.

- Jak pacjenci odbierają wizyty wolontariuszy?
- Wizyty wolontariuszy podobają się pacjentom. Dla nich jest to forma dodatkowego zajęcia. 

czują się potrzebni, gdy widzą, że  ktoś chce z nimi porozmawiać. Potrzebują tej rozmowy, 
ciepła ludzi. cieszą się, że ktoś jest nimi zainteresowany.

- Czy wcześniej istniała taka pomoc ze strony młodzieży?
- W 2007r. nie było nikogo. Wcześniej przychodziły 2 dziewczyny, które dbały o wybrane 

osoby.
- Jakiej formy pomocy od wolontariuszy spodziewają się pacjenci i personel?
- Dla pacjentów należy poświęcić czas indywidualnie, by czuli, że wolontariusz jest nim 

zainteresowany. Jest to odmiana od codzienności. trzeba rozmawiać z nimi, W lecie można 
wyjść na spacer do lasku klasztornego, pod pomnik papieża zapalić znicze. Pacjenci potrzebują 
przede wszystkim indywidualnego zainteresowania.

- Dziękujemy bardzo za rozmowę.  

W mediach jak i życiu codziennym głośno mówi się o zdemoralizowanej młodzieży. 
trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że wielu młodych ludzi działa charytatywnie, niosąc 
radość i nadzieję innym, kierując się zasadami miłości i odpowiedzialności względem drugiego 
człowieka. 

ewa łyko
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W dniach od 19-20 marca 2009r. już 
po raz kolejny, w zespole Szkół Licealnych 
im. Bolesława chrobrego w Leżajsku zostały 
zorganizowane „Dni otwarte” dla gimnazja-
listów Leżajska i okolicznych miejscowości. 
Przybyli bardzo licznie, pod opieką swoich 
nauczycieli i rodziców, zainteresowani dal-
szym kształceniem w szkole licealnej. oferta 
nauki jest bardzo bogata i różnorodna, każdy 
może znaleźć coś dla siebie, o czym mogli się 
przekonać podczas prezentacji multimedialnej 
dyrektora szkoły mgr. Stanisława Bartnika 
i rajdu po szkole. ruchem kierowały p. peda-
gożki: mgr elżbieta rup, mgr  Izabela Miazga, 
mgr Jadwiga Jarosz-Świdrak, mając do pomocy 
starszych uczniów.

Młodzi ludzie w pracowni chemicznej 
obejrzeli ciekawe doświadczenia o intrygują-
cych tytułach: „Burza w probówce”, „Wulkan 
chemiczny”, „zapałki chemiczne”, „Barwy 
miedzi”, „otrzymywanie krwi”, „otrzymywa-
nie złota”, „Niszczarka chemiczna” i „Wywo-
ływanie ducha”, które najbardziej przypadło 
gimnazjalistom do gustu. Pod okiem mgr 
Bogusławy zygmunt i mgr. Dymitra Malca 
doświadczenia wykonywali uczniowie  klas 
biologiczno-chemicznych. Są oni uczestnikami 
projektu „I ty możesz zostać Mendelejewem - 
zakochaj się w chemii od swojego pierwszego 
doświadczenia”, w ramach którego dwie 
godziny tygodniowo samodzielnie wykonują 
ciekawe doświadczenia. Wyjeżdżają również 
na wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne 
na Politechnikę rzeszowską.

W pracowni fizycznej odbyły się pokazy, 
podczas których młodzi ludzie usłyszeli dźwięk 
dzwonka zasilanego fotoogniwem oraz energią 
wiatru; zobaczyli powiększanie się rozmia-
rów ptysia (ciastka) w pompie próżniowej 
i z zaciekawieniem oglądali badanie wpływu 
promieniowania jądrowego na materię. Pokazy 
wykonywali uczniowie klasy II b pod kierun-
kiem mgr Agnieszki Burdy.

Natomiast asystenci mgr. Andrzeja Majew-
skiego: Krzysztof Wójtowicz i Maciej Majewski 
z klasy matematyczno-fizycznej, pokazali, jak 
skonstruować prosty obwód elektryczny będący 
sterownikiem temperatury i sterownikiem 
zmierzchowym. Uświetnieniem pokazów było 
zaprezentowanie zestawu doświadczalnego 
coach Lab współpracującego z tablicą inte-
raktywną oraz modelu sterowania centralnym 
ogrzewaniem. 

Przedstawiono także korzyści płynące 
z unijnego programu naukowego z fizyki 
„Feniks”, a są to nie tylko dodatkowe lekcje 
fizyki, ale też wyjazdy na wykłady i zajęcia 
laboratoryjne prowadzone przez pracowników 
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu rzeszowskiego i Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. 
Nauka fizyki na poziomie rozszerzonym w kla-
sach matematyczno-fizycznych gwarantuje 
bardzo dobre wyniki nauczania.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
pracownie komputerowe, w których mgr Grze-
gorz Leja i mgr Joanna Baran prezentowali, 
korzystając z tablic interaktywnych, możli-

„Dni Otwarte” z niespodziankami
wości płynące z wykorzystania komputera, 
m.in. fotomontaże w programach graficznych, 
ilustracje algorytmów za pomocą schematów 
blokowych czy elementy programowania. 

W pracowni ekonomicznej przedstawiona 
została oferta edukacyjna kształcenia w zawo-
dach: technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik logistyk; program finansowo- księgowy 
„Insert”, przykładowy biznes plan i kampania 
promocyjna firmy. Mgr Andrzej Makówka 
szczegółowo opowiedział o planowanej klasie 
technik logistyk, zawodzie dość atrakcyjnym, 
aktualnie poszukiwanym na rynku pracy.

Gimnazjaliści mogli obejrzeć także pre-
zentacje multimedialne z działalności redakcji 
gazetki szkolnej „chroberek”, najstarsze 
kroniki szkolne, zapoznali się z edukacyjnymi 
programami unijnymi: „Każdy może zostać 
Mendelejewem”, „od Kanta do Billa Gatesa”, 
„Ucząc się języków, odkrywamy świat na 
nowo”, „comenius”, gdzie uczniowie uczest-
niczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach 
z biologii, chemii, języków obcych. 

Wysłuchali także piosenek w różnych 
językach, brali udział w konkursach i quizach 
z nagrodami, a mgr ewa Kwitkowska i mgr 
Monika Wlaź podzieliły się wspomnieniami 
z wyjazdów zagranicznych do Portugalii, 
Włoch i rumunii.

członkowie szkolnego zespołu muzyczno- 
wokalnego „Labirynt” zachęcali swoim wystę-
pem do wspólnego śpiewania i grania. 

W centrum Medialnym zobaczyli w pełni 
skomputeryzowaną bibliotekę szkolną, sprzęt 
dostępny dla korzystania z IcIM z bezpłat-
nym dostępem do internetu na stanowiskach 
komputerowych, z możliwością korzystania 
ze sprzętu audiowizualnego. Byli zaskoczeni 
bogactwem księgozbioru, nowoczesnością 
sprzętu oraz jego dostępnością dla uczniów. 
zasoby biblioteki prezentowały mgr elżbieta 
Sokołowska, mgr Agnieszka Wilińska -Gol, 
mgr elżbieta Jaworska.

W sali gimnastycznej na krótki trening 
zebrały się zespoły sportowe koszykówki dziew-
cząt pod opieką trenera Piotra Musiejowskiego 
(wicemistrzynie Polski 2008 r.), siatkówki 
chłopców pod opieką mgr Adama Kowalskie-
go (2 miejsce w województwie), a efektowne 
występy cheerleaderek  pod opieką mgr Marii 
Kurowskiej wzbogaciły ofertę nowego oddziału 
klasy sportowej. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
umiejętności i sprzętu klasy wojskowej pod 
opieką mgr Waldemara tłuczka. 

odbyły się również liczne konkursy z na-
grodami, a na koniec wizyty gimnazjaliści 
otrzymali komplet potrzebnych dokumentów: 
informatory, broszury, kwestionariusze poda-
nia, które ułatwią im podjęcie ważnej życiowej 
decyzji .

Wyszli zadowoleni z zamiarem powrotu 
w nowym roku szkolnym.

JB
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Podsumowanie Konkursu Matematycznego

Leżajscy Strzelcy 
nie próżnują

Kalendarz ważniejszych imprez, w których uczestniczyli nasi Strzelcy ze związku 
Strzeleckiego „Strzelec”:

02.04.2009r.•	  Strzelcy pełnili Wartę Honorową pod pomnikiem Papieża Jana 
Pawła II
08.04.2009r. •	 Strzelcy spotkali się na wspólnym Śniadaniu Wielkanocnym. 
Na początku Kapelan Jednostki ojciec radomił Wójcikowski poprowadził 
modlitwę, a następnie Dowódca JS odczytał życzenia świąteczne przesłane 
przez gen.bryg. tomasza Bąka oraz w swoim imieniu życzył Strzelcom chęci 
i wytrwałości do dalszej pracy. Na spotkaniu był również obecny Pan Stanisław 
Bartnik Dyrektor zespołu Szkół Licealnych oraz Pani Jadwiga Bryniarska 
Wicedyrektor zespołu Szkół Licealnych, którzy również złożyli życzenia Strzel-
com. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni w miłej i świątecznej atmosferze 
przysiedli do śniadania.
10.04.2009r.•	  o 4 nad ranem Strzelcy, jak co roku uczestniczyli w Drodze Krzy-
żowej na tarnicę. ta pielgrzymka to wyjatkowa forma przeżycia Męki Pańskiej. 
Ponadto tą trasą kiedyś wędrował nasz rodak Papież Jan Paweł II. Młodzież 
strzelecka przy tej okazji zanosi również swoje własne intencje. Po powrocie 
z tarnicy Strzelcy objęli Wartę Honorową przy Grobie Pańskim w Klasztorze 
oo. Bernardynów i pełnili ją do Wielkanocnej Niedzieli. Dowódca Jednostki 
Strzeleckiej składa serdeczne podziękowanie wszystkim Strzelcom oraz ich rodzicom 
za to, że zgodzili się by ich dzieci w okresie Świąt Wielkanocnych byli poza domem 
rodzinnym, podziękowanie również dla O. Jarosława Kani - Kustosza Bazyliki 
Ojców Bernardynów oraz O.Radomiła Wójcikowskiego Kapelana Jednostki Strze-
leckiej za opiekę nad młodzieżą podczas wart. Strzelcy pełniący wartę: Mateusz 
Świąder, Krystian Szura, Piotr Barda, Patrycja Reichert, Daniel Piotrowski, Karol 
Lipiński, Jerzy Czenczek, Robert Buczkowski, Aleksandra Sobiło, Iwona Olechow-
ska, Patryk Kochman, Mateusz Zybura, Patryk Siudak, Kamil Rogowski, Mateusz 
Flis, Ewelina Wnęk, Sylwia Hałaj, Magdalena Kijowska, Monika Zając, Krzysztof 
Mierzwa, Sławomir Wojnar, Marek Dec, Maciej Mołdoch, Grzegorz Jędrek, Piotr 
Iwanicki, Krzysztof Pietrzyk, Mateusz Jednac, Radosław Król.  
24-26.04.2009r. •	 Strzelcy szkolili się w Batalionie czołgów w Żurawicy oraz 
w Górskim ośrodku Szkolenia taktycznego w trzciańcu z zakresu ratownictwa, 
topografii, wspinaczki oraz taktyki.

17 kwietnia 2009 roku odbyło się pod-
sumowanie etapu powiatowego IX Podkar-
packiego Konkursu Matematycznego im. 
prof. Franciszka Lei. Konkurs ten ma ponad 
dwudziestoletnią tradycję, a w obecnej for-
mule odbywa się po raz dziewiąty. W naszym 
powiecie zgłoszono do konkursu 84 uczniów 
z czterech szkół. W pracach komisji konkurso-
wej brało udział 14 nauczycieli, a jej pracom 
współprzewodniczyli mgr Monika Sudoł 
i mgr Bogdan Wójtowicz. rywalizacja odby-
wała się na dwóch poziomach. Poziom pierw-
szy grupuje uczniów klas trzecich gimnazjów 
i pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,  
a poziom drugi przeznaczony jest dla uczniów 
klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. 

W powiecie leżajskim w tym konkursie 
w obydwu kategoriach wiekowych prym 
wiedli uczniowie zespołu Szkół Licealnych 
im. Bolesława chrobrego. 

Wyniki naszych najlepszych powiatowych 
młodych matematyków są bardzo dobre 
w porównaniu z uczestnikami konkursu 

z powiatów byłe-
go województwa 
rzeszowskiego. Po 
analizie prac i za-
twierdzeniu powia-
towych wyników  
komisja konkur-
sowa w rzeszowie 
zakwalifikowała do 
zawodów rejono-
wych aż dwadzie-
ścioro z nich (14 
z zSL w Leżajsku,     
3 z GM w Leżajsku, 
2 z zS w Nowej 
Sarzynie, 1 z zSt w Leżajsku). Jest to naj-
lepszy wynik z dotychczasowych startów. Dla 
porównania z powiatu łańcuckiego i mielec-
kiego zakwalifikowano po 10 uczestników, 
a ze strzyżowskiego 11. tym większe gratu-
lacje i słowa uznania należą się zwycięzcom 
i wyróżnionym, a także ich nauczycielom 
i dyrektorom ich szkół.

etap powiatowy konkursu finansowany 
jest ze środków Starostwa Leżajskiego dzięki 
poparciu starosty mgr roberta Żołyni, a także 
ze środków zSL w Leżajsku dzięki przychyl-
ności dyrektora mgr Stanisława Bartnika. 
Nagrody dla zwycięzców są współfinansowane 
ze środków rad rodziców większości szkół 
zgłaszających uczestników.

Wyróżnieni i zwycięzcy z Wicestarostą Leżajskim Józefem Majkutem

 25 

POWIAT

KURIER POWIATOWY 5/2009 (63)



Ziemia Leżajska w przeszłości i dziś
W dniu 18 marca 2009 roku odbył się w zespole Szkół technicznych im tadeusza Kościuszki 

w Leżajsku VI Międzyszkolny  Konkurs Historyczny „ziemia Leżajska w przeszłości i dziś”. 
W konkursie uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Patronat nad 
konkursem sprawowali: Starosta Leżajski, Senatorowie i Posłowie województwa podkarpackiego, 
Dyrektor zespołu szkół technicznych im. tadeusza Kościuszki. celem konkursu jest popula-
ryzacja dziejów historii i osiągnięć współczesnych ziemi Leżajskiej. W konkursie wzięli udział 
uczniowie: zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława chrobrego w Leżajsku. zespołu Szkół 
im. I. łukaszewicza z Nowej Sarzyny, zespołu Szkół technicznych im. tadeusza Kościuszki 
w Leżajsku. zadania testowe obejmowały okres od najdawniejszych dziejów po dzień dzisiejszy. 
Podsumowanie konkursu nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2009 roku w Dworze Starościńskim 
-  Muzeum ziemi Leżajskiej.W uroczystości wzięli udział: Prezes towarzystwa Miłośników 
ziemi Leżajskiej- wicedyrektor zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku Leszek Sarzyński, p.o. 
Przewodniczącego rady Miasta Leżajska - p.o. dyrektora zespoły Szkół technicznych w Leżaj-
sku Wojciech tokarz, dyrektor Muzeum ziemi Leżajskiej Andrzej chmura, nauczyciele historii 
w zSt, organizatorzy konkursu Wiesław Naróg, Agata zygmunt, nauczyciel historii w zSL 
Antoni Bereziewicz, pedagog w zS w Nowej Sarzynie Barbara Żak. Nagrodzono 11 laureatów 
konkursu. Laureaci z zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: I miejsce Katarzyna Koń, ucz. kl. II f, 
II miejsce Mariola Leszczak, ucz. kl. II f, III miejsce Patrycja Pudełkiewicz, ucz. kl. III h, V miejsce 
Maciej Szczęch, ucz. kl. II h. Laureatami opiekowali się: Antoni Bereziewicz, Barbara Gurdziel, 

Andrzej tof i lsk i. 
Wymienieni laureaci 
i uczestnicy god-
nie reprezentowali 
naszą społeczność 
szkolną.

AB

23 stycznia br. 45 osobowa grupa uczniów 
wraz z trojgiem nauczycieli z Liceum ogól-
nokształcącego imienia Bolesława chrobrego 
w Leżajsku wyruszyła na wycieczkę naukową 
do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku 
i Uniwersytetu Warszawskiego.

Do Instytutu dotarliśmy wczesnym ran-
kiem, tam podzieliliśmy się na dwie grupy. 
Na początku poznaliśmy historię ośrodka 
i dowiedzieliśmy się o prowadzonych tam 
badaniach naukowych. Na wykładach po-
znaliśmy zasadę działania różnych typów 
reaktorów jądrowych, dowiedzieliśmy się wiele 
o promieniotwórczości, która nas otacza i która 
w każdej chwili nas przenika. Wszystko nas tam 
interesowało, bo miejsce to było szczególne.  
Po wykładach i rozmowach z naukowcami 
udaliśmy się do laboratorium z reaktorem ato-
mowym  MArIA.W wielkim napięciu oczeki-
waliśmy chwili wejścia do laboratorium. Jeszcze 
tylko szczegółowa kontrola radioaktywności 
i już jesteśmy tuż tuż.... Lecz cóż to, kolejna 
kontrola? - bramka, przez którą można było 
przejść tylko posiadaczom specjalnego identyfi-
katora. Dopiero teraz mogliśmy włożyć odzież 
ochronną. Myśleliśmy, że otrzymamy garde-
robę z ołowiu podobną do rycerskiej zbroi. 
Jednak ku naszemu zdziwieniu były to tylko 
białe fartuchy, w których wyglądaliśmy jak gru-
pa lekarzy. Nasze pytające spojrzenia dostrzegł  
nasz naukowy przewodnik po instytucie. Na 
wstępie już wyjaśnił, że reaktory atomowe to 
urządzenia najlepiej zabezpieczone. Dlatego 
przebywając przy reaktorze nie musieliśmy się 
obawiać zabójczego promieniowania, wystarczą 
te właśnie fartuchy, które mają nas chronić 
jedynie przed pobrudzeniem! 

Nareszcie jest, już widzimy z oddali bu-
dynek reaktora, budynek w kształcie walca. 
Grube betonowe ściany. Wszyscy milczą, 
ogarnia nas przerażenie. Do pomieszczenia 
z reaktorem weszliśmy przez specjalną śluzę 
podciśnieniową. Po przekroczeniu podwój-
nych, masywnych drzwi  dostaliśmy się do 
chłodnego pomieszczenia wysokiego na jakieś 
20 metrów. 

Wokół zupełna cisza, jakby wszystko 
jeszcze spało, lecz co to?  Nad nami świecący 
ostrzegawczy komunikat „PełNA Moc 
reAKtorA”, jak to jest możliwe?

A jednak on działa !!! ze szczytu reaktora 
podziwialiśmy niezwykle piękną błękitną 
wodę, w której zanurzony jest reaktor. Błękit 
ten stopniowo przechodził w ciemny fiolet 
zachwycający nas podobnie jak zachwycają 
laguny egzotycznych mórz. Urzekający kolor 
wody wywołany był zjawiskiem promieniowa-
nia czerenkowa. zjawisko to pokrótce polega 
na tym, że neutrony wybiegające z prętów 

Atomowy 
Świerk

uranowych trafiają do ośrodka – wody w któ-
rej ich prędkość jest większa od prędkości 
światła w tym ośrodku. trochę to skompli-
kowane, lecz zjawisko podobne jest do zja-
wiska jakie powstaje, gdy samolot porusza się  
w powietrzu z prędkością większą niż prędkość 
dźwięku – proste?

Wycieczka nasza przekonała nas, że 
przyszłość energetyki tkwi głównie w energii 
jądrowej. Wbrew obawom wielu środowisk 
ekologicznych, spośród pozyskiwanych obec-
nie nieodnawialnych źródeł energii, energia 
jądrowa jest najbardziej z nich ekologiczną 
i najtańszą w produkcji energii elektrycznej. 

Warto więc przełamać stereotyp, że są one 

niebezpieczne i pozwolić na budowanie elek-
trowni jądrowych w Polsce. Kilka ośrodków 
akademickich w Polsce kształci studentów 
w specjalności fizyki jądrowej. Niestety więk-
szość z nich pracuje w zagranicznych ośrodkach 
atomowych. Przekonaliśmy się również o tym 
przebywając gościnnie również na wydziale 
fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dziękujemy naszym nauczycielom An-
drzejowi Majewskiemu, Agnieszce Burdzie 
i Bogusławowi Majchrowi za zorganizowanie 
wspaniałej wycieczki naukowej do IPJ w Świer-
ku i UW w Warszawie - uczniowie klasy 1f, 
1c, 2d, 2e, 3c

Krzysztof Śmiałek, Grzegorz czwakiel
z klasy 2e Lo

Od prawej: Leszek 
Sarzyński-Prezes 
TMZL, w-ce dyrektor 
ZSL, Maciej Szczęch, 
Patrycja Pudełkiewicz, 
Katarzyna Koń,  
Mariola Leszczak, 
Antoni Bereziewicz.   
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Rozgrywki i wręczenie nagród
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W dniu 06.04.2009r. odbył się na hali 
roSir w rzeszowie Finał Wojewódzki 
Licealiady w piłce siatkowej chłopców. 
Spotkały się w nim cztery najlepsze drużyny 
szkół ponadgimnazjalnych z wojewódz-
twa podkarpackiego: VLo rzeszów, zS 
ropczyce, zS Strzyżów i zSL z Leżajska. 
zdecydowanymi faworytami byli gospodarze 
turnieju siatkarze z V Lo rzeszów oraz zS 
ropczyce, brązowi medaliści Mistrzostw 
Polski Licealiady z ubiegłego roku. Jednak 
jak to w siatkówce bywa, nie obeszło się 
bez niespodzianek i ogromnych emocji. 
Pierwszy mecz rozegrały drużyny z rzeszo-
wa i ropczyc: 1. seta wygrali siatkarze w V 
Lo rzeszów 25:23, drugiego  25:21 wygrał 
zespół  z ropczyc. W tie-breaku był punkt 
za punkt, ale w końcówce okazali się lepsi 
siatkarze z ropczyc, wygrywając 15:13  i całe 
spotkanie 2:1, awansując tym samym do gry 
o pierwsze miejsce. Drugi mecz rozegrały 
drużyny zS Leżajsk i zS Strzyżów. Pierwszy 
set dla Strzyżowa 25:18, drugi set dla Le-
żajska 25:20. tie-break bardzo wyrównany 
15:12 dla Leżajska. Wynik meczu 2:1 dla 
zS Leżajsk dał możliwość walki o pierwsze 
miejsce. Kolejny mecz o miejsce trzecie był 
sensacją całego turnieju. rzeszów przegrał 
ze Strzyżowem 0:2 (18:25,23:25), zajmując 
czwarte niemedalowe miejsce. W czwartym 
meczu o pierwsze miejsce walczyły zespoły 
z ropczyc i Leżajska. Pierwszego seta wy-
grały ropczyce 25 :18, narzucając swój styl 
gry. Drugie starcie było bardzo wyrównane, 
jednak ostatnie piłki należały do siatkarzy z  
Leżajska. Wygraliśmy 25:23. W tie-breaku 
poszliśmy za ciosem, wychodziło praktycznie 
wszystko. Prowadziliśmy 6: 0, 8: 2, 11: 8 
i w tym momencie  się zacięło. Przegraliśmy 
13: 15 i całe spotkanie 1: 2. z jednej strony 
radość z drugiego miejsca, a z drugiej żal ,że 
tak mało brakowało do szczęścia, jakim jest 
wyjazd na Mistrzostwa Polski. Wygrał zespół 
starszy i bardziej doświadczony. Życzymy im 
dalszych sukcesów i jak najwyższej lokaty 
w kraju. Wnioski wyciągniemy na przyszłość, 
a za naukę  dziękujemy.

Drużyna zespołu Szkół Licealnych 
wystąpiła w składzie: Jakub zygmunt-
rozgrywający, Marcin Baran –przyjmujący, 
Aleksander Franus-przyjmujący, Paweł zyg-
munt-środkowy, ernest Kulpa –środkowy, 
Piotr Wojtyna –atakujący, Dawid Sierżęga 
–libero, Adrian zych-środkowy, Szymon 
tuptoński –atakujący, Mateusz  Kamiński-
rozgrywający, Michał cymerman-przyjmu-
jący, Mateusz Kuras-przyjmujący, Paweł 
Stoltman- statystyk. trener – mgr  Adam 
Kowalski

cały zespół zasługuje na pochwałę za osiągnięty wynik poprzedzony ciężką, czteroletnią 
pracą. Licealiada rządzi się swoimi prawami. W drodze do finału można przegrać tylko jeden 
mecz w rejonie, który jest zaliczony w półfinale. zajmując drugie miejsce w półfinale, gra 
się w turnieju barażowym o wejście do finału. tak też było z naszym zespołem. W powie-
cie pokonaliśmy zSt Leżajsk i zS Nowa Sarzyna po 2:0. W rejonie wygraliśmy z zStW 
trzciana i I Lo łańcut po 2:0, a przegraliśmy z V Lo rzeszów 1:2 (tie-break do13-tu). 
W półfinale wojewódzkim trafiliśmy na drużyny: zS Lubaczów  i zSoiz Przeworsk, z któ-
rymi wygraliśmy 2:1 i  2:0. W barażach pokonaliśmy  II Lo Krosno i zS tarnobrzeg po 2:0, 
trafiając z pierwszego miejsca jako czwarty zespół do Finału Wojewódzkiego. Jak widać droga 
do finału nie była łatwa, a sam finał w tym roku  niesamowicie wyrównany. Każdy z tych 
czterech zespołów, jak się okazało, mógł zająć pierwsze miejsce. o wszystkim zadecydowało 
doświadczenie  i szczęście w rozegranych końcowych fragmentach setów. Jak będzie za rok 
zobaczymy. z pewnością postaramy się zagrać jeszcze lepiej.

A.K.
Fot. Bigus

„Wojownicy Chrobrego” 
w finale
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE 

ZAOCZNE STUDIUM

W LE¯AJSKU

technik informatyk
technik ekonomista

technik obs³ugi turystycznej
technik ochrony fizycznej osób i mienia
opiekun w domu pomocy spo³ecznej

opiekun medyczny (rok nauki)
opiekunka œrodowiskowa (rok nauki)

  na podbudowie szko³y œredniej

oraz do
Dwuletniego Uzupe³niaj¹cego Liceum dla Doros³ych

na podbudowie szko³y zawodowej

Zaocznego Liceum dla Doros³ych
na podbudowie gimnazjum lub oœmioklasowej szko³y podstawowej 

Prowadzi nabór na nowy rok szkolny
w zawodach:

Zapisy i dodatkowe informacje w sekretariacie szko³y
ul. M.C. Sk³odowskiej 8, pokój nr. 107

(budynek Miejskiego Gimnazjum, obok krytej p³ywalni)
Kontakt telefoniczny: 017 242 76 73

e-mail: pszpodkarpacie@wp.pl
Nabór prowadzony jest wed³ug kolejnoœci sk³adanych podañ.    

Bez wpisowego i miesi¹c czesnego GRATIS
dla osób, które z³o¿¹ podania do koñca maja !!! 


