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W numerze

Paszporty w Rzeszowie!
W Starostwie Powiatowym w Leżajsku od dnia 15 czerwca nie 

funkcjonuje już Biuro Paszportowe. Dzień 12 czerwca 2009 roku był 
już  ostatnim dniem przyjmowania wniosków paszportowych w Biurze 
w Leżajsku.

od 15 czerwca 2009roku przyjmowanie wniosków i wydawanie 
paszportów odbywa się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w rzeszowie (lub w oddziałach w Krośnie, Przemyślu i tarnobrzegu).

Medal dla Starosty
29 maja br. członkowie Miejsko-Gminnego Koła związku 

Kombatantów rP i Byłych Więźniów Politycznych w Leżajsku od-
znaczyli Starostę Leżajskiego 
roberta Żołynię medalem za 
bardzo aktywne wspieranie 
wszelkich inicjatyw podej-
mowanych przez członków 
zKrPiBWP. Starosta Leżaj-
ski pomagał kombatantom 
m.in. w osiągnięciu porozu-
mienia w zakresie przyjmo-
wania poza kolejnością kom-
batantów i podopiecznych 
przez lekarzy rodzinnych 
i lekarzy specjalistów.

PW
Fot. robert Antczak
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SPROSTOWANIE
Informujemy, iż w poprzednim wydaniu „Kuriera Powia-

towego” w materiale odnośnie obchodów X-lecia Powiatu 
Leżajskiego podaliśmy niepełną informację, dotyczącą składu 
zarządu Powiatu w I kadencji. 

Poprawny skład zarządu Pwiatu I kadencji w latach 1999-
2002 wyglądał następująco:
Stanisław Chmura – Starosta Leżajski, Przewodniczący 
Zarządu
Tadeusz Mastalerz – Przewodniczący Rady Powiatu Leżaj-
skiego

Kazimierz Kryla – Wicestarosta Leżajski, Wiceprzewodni-
czący Zarządu
Władysław Kozikowski – Etatowy Członek Zarządu
Krzysztof Rogowski – Etatowy Członek Zarządu
Maria Polańska – Społeczny Członek Zarządu

Za podanie niepełnej informacji przepraszamy.
redakcja

Alina Hasiak

Wędrowiec
Dlaczego
pytasz mnie o drogę ?
ja sama nie wiem 
dokąd iść
dlatego
pomóc Ci nie mogę
zapytaj innych
powiedzą  Ci
wesprą Cię radą
byś zbłądzić nie mógł 
wieczorną porą 
i w blasku dnia
ja tylko
szczęścia życzyć Ci mogę
decyzję musisz
podjąć już sam.
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Państwowy Huculski Zespół 
Pieśni i Tańca w Leżajsku

3 czerwca 2009 roku w hali sportowej zespo-
łu Szkół technicznych w Leżajsku gościł zespół 
z Ukrainy z miejscowości Iwano-Frankowsk 
(wcześniej Stanisławów). Liczny zespół o 64-let-
niej tradycji dał już ponad 12 tysięcy koncertów 
w wielu krajach europy, Azji i Ameryki. Wykonu-
je on  żywiołowe tańce i śpiewy przy akompania-
mencie tradycyjnej kapeli z trembitami, cymba-
łami i drymbami. Wykonawcy przywiązują dużą 
wagę do zachowania tradycyjnych strojów i dia-
lektu. Wystąpili kilkakrotnie podczas koncertów 
festiwalowych. Jest to zespół, który pod względem 
tradycji i dorobku artystycznego porównywany 
jest z Państwowym zespołem Ludowym Pieśni 
i tańca MAzoWSze.  Do organizacji przyjazdu 
zespołu do Leżajska przyczyniła się pani elżbieta 
Wojtera, która już wcześniej miała okazję poznać 
oryginalność muzyczną tego zespołu oraz Maria 
Horoszko - dyrektor Miejskiego centrum Kul-
tury w Leżajsku.

Fot. Damian Wyszyński

Wizyta studyjna w Holandii 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku wspólnie z długoletnim part-

nerem Fundacją etc the Netherlands oraz Keesem Manintveldem  
zorganizowali  wyjazd studyjny do Holandii w dniach 18.05. – 22.05 
br. W wyjeździe udział wzięli pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku, Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w Leżajsku, 
Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. celem wyjazdu 
było zaznajomienie się z systemem i formami opieki nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi w Holandii oraz nawiązanie współpracy 
z instytucjami i osobami świadczącymi tego typu usługi. Uczestnicy 
wyjazdu odwiedzili następujące placówki opiekuńcze: ośrodek „Lo-
oborch”, ośrodek „Mirtehof”, ośrodek „Amandelhof”, centrum opieki  
„Bovenwegen”, gospodarstwo opiekuńcze (care farming) „De Haan”, 
klinika leczenia inkontynencji u kobiet w Bilthoven. 

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta zeist Pan Albert Kuyk doko-
nał prezentacji systemu pomocy społecznej w Holandii. Szczegółowo 
omówiono strukturę i funkcję systemu opieki jak i problemy oraz 
kierunki zmian w polityce społecznej państwa. 

ciekawą formą organizacji pomocy dla osób psychicznie chorych 
są tzw. „care forming”- gospodarstwa opiekuńcze. Według relacji 
gospodarzy jest to bardzo popularna forma opieki nad osobami 
psychicznie chorymi w tym kraju. Dla osób chorych jest to ciekawa 
forma aktywizacji i przystosowania do życia w społeczeństwie. zaj-
mują się hodowlą drobnego inwentarza, uprawą roślin, sprzedają na 
niewielką skalę wytworzone w gospodarstwie produkty i pamiątki. 
W gospodarstwie tym podopieczni mieszkają i nocują uczestnicząc 
w gospodarskich obowiązkach. Farma jest prowadzona w ramach 

grupy Abrona, która specjalizuje się w aktywizacji osób ze schorze-
niami psychicznymi. W programie wyjazdu znalazł się również inny 
ośrodek prowadzony przez tą grupę, położony w centrum zeist, 
stanowiący kombinację restauracji, galerii sztuki (można w niej kupić 
lub wypożyczyć obrazy) oraz sklepu z pamiątkami będącymi wyro-

bami podopiecznych, którzy w dużej mierze stanowią personel tej 
placówki i czynnie uczestniczą w jej funkcjonowaniu. Podczas wizyty 
można było obejrzeć również kompleks opiekuńczy w ramach grupy 
charim. obejrzeliśmy przykładowe mieszkanie, gdzie samodzielnie 
żyjąca podopieczna uzyskuje pomoc na wezwanie, a także pracownię 
terapeutyczno – aktywizacyjną. ciekawą formą usług wprowadzonych 
przez lokalny samorząd i prowadzony przy współpracy kilku organi-
zacji jest ośrodek działający jako projekt LDP (opieka nad osobami 
w początkach Alzheimera i demencji). ośrodek jest finansowany przez 
gminę w ramach nowego komponentu polityki społecznej w Holan-
dii, tzw. WMo. Grupa odwiedziła również Bank Żywności, gdzie 
przedstawiono sposób działania, kryteria udzielania wsparcia i sposoby 
pozyskiwania żywności. 

Wizyta była bardzo dobrą formą poznania systemu opieki. Dała 
możliwość nawiązania współpracy z instytucjami w tym kraju, co może 
przynieść w przyszłości korzyści dla organizacji nowych usług w Polsce. 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu, jak też i niderlandzcy gospodarze wyra-
zili swoje zadowolenie i satysfakcję z wspólnych działań. Planowana 
w przyszłości rewizyta będzie zapewne dalszym etapem współpracy 
i wymiany doświadczeń na forum polsko-holenderskim.

PW
Fot. Katarzyna Ćwikła

Wizyta w Urzędzie Miasta Zeist 

Ośrodek Looborch
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O słuszność organizowania 
takich Targów zapytaliśmy pana 
Zbigniewa Śliwę – koordynatora 
zespołu realizującego

Jak Pan ocenia tegoroczne Leżajskie 
Targi Pracy?

osobiście oceniam je bardzo pozytywnie. 
Udało nam się, prawie w całości wykonać 
plan, który sobie założyliśmy jeszcze w ubie-

głym roku, czyli po I edycji Leżajskich targów Pracy. Pozyskaliśmy 64 
pracodawców reprezentujących różne branże z Powiatu Leżajskiego, 
jak również i spoza powiatu, z których 61 pojawiło się na targach ze 
swoimi ofertami. oferty były bardzo różne, były oferty pracy, stażu, 
oferty szkoleniowe, oferty pracy dla osób niepełnosprawnych, jak rów-
nież oferty pracy za granicą. ogółem wystawcy zaprezentowali ok. 300 
ofert. W tegorocznych targach podobnie jak w roku ubiegłym zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy wystąpili w roli 
konsultantów.  Moja pozytywna ocena targów wynika również z tego, 
że w opinii zdecydowanej większości wystawców targi były bardzo 
udane a przeprowadzone rozmowy z osobami poszukującymi pracy 
często były bardzo owocne i ich efektów należy się spodziewać w naj-
bliższej przyszłości. również 
liczba osób odwiedzających 
targi była duża (ok. 3000 
osób), co świadczy o dobrze 
przeprowadzonej kampanii 
informacyjno – promocyjnej. 
oczywiście nie wszyscy mogli 
skorzystać z prezentowanych 
ofert, jednak mieli okazję 
bezpośrednich rozmów  
z pracodawcami oraz zapo-
znania się z ich ofertami i ak-
tualnymi potrzebami. Wyniki 
ankiet przeprowadzonych 
podczas targów są bardzo po-
zytywne i zdecydowana więk-
szość uczestników targów 
ocenia je bardzo dobrze.

II Leżajskie Targi Pracy
Już po raz drugi Powiatowy Urząd Pracy 

wspólnie z Starostwem Powiatowym w Leżajsku 
zorganizowali targi Pracy w hali sportowej zespołu 
Szkół technicznych w Leżajsku. tak jak i w roku 
ubiegłym organizatorów zaskoczyła olbrzymia ilość 
osób uczestniczących w tych targach, i to zarówno 
firm, które przedstawiały oferty pracy jak i miesz-
kańców powiatu, którzy przyszli, by zapoznać się 
z propozycjami zatrudnienia. z powiatu leżajskie-
go oraz spoza powiatu wzięło udział 61 wystawców. 
łącznie wystawcy zaoferowali około 300 ofert 
z różnych branż. Leżajskie targi Pracy cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy 
fakt, że odwiedziło je około 3000 osób. Wysoka 
frekwencja potwierdza słuszność organizowania 
takiego przedsięwzięcia.

Patronat medialny sprawował m.in. „Kurier 
Powiatowy”.

Co to są właściwie Targi Pracy i czemu służą?
targi Pracy jest to usługa wpisana w zadania nałożone na 

Urzędy Pracy przez ustawę  o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Jest to jednocześnie nowatorskie podejście tworzenia 
płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy szukającymi pracy,  
a pracodawcami oraz zainteresowanie potencjałem lokalnego rynku 
pracy jak największej liczby osób. Wiele firm w ten właśnie sposób 
promuje swoje usługi, a przede wszystkim wykazując kreatywność 
i otwartość, wychodzi na przeciw oczekiwaniom rynku pracy. Leżajskie 
targi Pracy były również okazją dla wielu, nie tylko lokalnych praco-
dawców, ale również tych spoza powiatu, do zaprezentowania swoich 
ofert oraz bezpośredniej komunikacji z potencjalnym pracownikiem. 
często właściciele firm, którzy zainteresowani przebiegiem targów, 
sami przeprowadzali rozmowy wstępne jednocześnie prezentowali 
swoje oczekiwania względem kandydatów. 

Czy obecny kryzys wpłynął na ilość ofert?
W dużej mierze. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy intensywnej 

pracy poprzedzających targi przeprowadziłem ponad 300 rozmów 
z prawie 140 pracodawcami zachęcając ich do udziału w targach. 
Wielu pracodawców pomimo chęci udziału w nich, rezygnowało 
z powodu braku konkretnych ofert. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

pracodawców jak i ofert 
przez nich  zaprezento-
wanych było mniej. ta 
recesja, którą obserwu-
jemy od jakiegoś czasu 
na rynku pracy nie tylko 
lokalnym, niekorzystnie 
wpłynęła na kondycję 
wielu firm. Mniejsza ilość 
ofert pracy, w porównaniu 
z poprzednimi latami, 
zgłaszana przez praco-
dawców do Urzędu Pracy 
również jest tego efektem. 
ze względu na zmiany, 
które zachodzą również na 
rynku pracy, targi Pracy 
były dosyć ryzykownym 
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przedsięwzięciem. zorganizowanie i ich przeprowadzenie 
jest przykładem, że poprzez zaangażowanie i determinację 
organizatorów można wiele osiągnąć. tych 61 wystawców 
stanowi również dowód na to, że kryzys  nie dotknął wszystkich 
w jednakowym stopniu.

Mówi się, że lokalne firmy zwalniają pracowników? Jak 
to stwierdzenie ma się do ilości ofert pracy na Targach?

obserwujemy w ostatnim czasie zwiększającą się liczbę 
osób rejestrowanych w Urzędzie Pracy. Wielu rejestrujących 
się są to osoby, które utraciły pracę w lokalnych firmach. 
Pracodawcy w rożny sposób reagują na zmiany na rynku, 
wielu z nich niestety stara się ograniczać zatrudnienie do 
minimum a wręcz je zmniejszać. Na targach Pracy pojawili 
się również pracodawcy mający przejściowe problemy, praco-
dawcy których sytuacja na rynku zmusiła do wielu trudnych 
decyzji związanych z redukcją zatrudnienia. Jednak ich decyzje  
o udziale w targach Pracy podyktowane były potrze-
bą zatrudnienia pracowników na innych stanowiskach, czę-
sto do osób wykwalifikowanych, które mogą być zatrudnione  
w niedalekiej przyszłości. Wielu pracodawców przeprowadzało wstępną 
rekrutację, której celem było właśnie wybranie najlepszych kandydatów 
do zatrudnienia w ich firmie. Bezpośrednie rozmowy z kandydatami 
były również okazją do poznania oczekiwań poszukujących pracy 
względem pracodawców.

Czy lokalne firmy rzeczywiście zmniejszają zatrudnienie?
Niestety tak jak wcześniej powiedziałem obserwujemy niepokojące 

zmiany na naszym lokalnym rynku pracy. Jak do tej pory żaden pra-
codawca nie zgłosił zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych, 
jednak wielu pracowników zatrudnionych na umowy o pracę na czas 
określony, po zakończeniu okresu zatrudnienia, nie ma przedłużanych 
umów o pracę. Pocieszające jednak jest to, że na naszym rynku pracy 

funkcjonują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, któ-
rym łatwiej jest się przystosować do zachodzących zmian. Są również 
i pracodawcy, którzy tworzą i nadal chcą tworzyć nowe miejsca pracy, 
często przy współudziale środków z Funduszu Pracy, gdzie Powiatowy 
Urząd Pracy w Leżajsku chętnie wspiera te inicjatywy.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się 
do  realizacji Leżajskich  targów Pracy: Kierownictwu i pracownikom 
Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku,  Starostwu Powiatowemu 
w Leżajsku, zespołowi Szkół technicznych w Leżajsku oraz Miej-
skiemu centrum Kultury w Leżajsku. Bez wzajemnego partnerstwa 
i współpracy nie byłoby możliwe przeprowadzenie tego jak się okazuje 
niełatwego zadania.

rozmawiała Małgorzata Bechta

Podczas targów istniała możliwość indywidualnych rozmów
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Dyrekcja oraz wychowankowie SOSW w Leżajsku pragną 
złożyć serdeczne podziękowania państwu  

BarBarze i Piotrowi GrzeGdala 
oraz państwu 

Katarzynie i PatryKowi trochimiaK 
za przekazanie w maju b.r. na rzecz naszego ośrodka przy-
borów szkolnych, zabawek oraz słodyczy dla dzieci. Jedno-
cześnie składamy najlepsze życzenia na nowej drodze życia.

Dyrekcja i wychowankowie SOSW w Leżajsku

ŻyCZLIWI ŻyJą dłUŻEJ Drogim Jubilatom 

Stanisławie i Józefowi 

z okazji 30-lecia zawarcia związku małżeńskiego 
moc  najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, 

szczęścia, wszelkiej pomyślności 
oraz błogosławieństwa Bożego 

i szacunku na dalsze lata spędzone razem 

składają dzieci

Kiedy tylko zrobiło się troszkę cieplej, 
harcerze z Hufca zHP Leżajsk znów nie 
pozwolili na siebie długo czekać. tym razem 
udali się na wiosenne harce do Dąbrowicy, 
gdzie mieli okazję poznać tajniki survivalu- 
czyli sztuki przetrwania. Biwak odbył się 
w dniach 08 -10 maja i z pewnością nie był 
to czas zmarnowany. 

W piątek mieszkańcy Dąbrowicy podczas 
majówki w kościele mieli okazję oglądać mon-
taż słowno-muzyczny przygotowany według 
scenariusza pwd. edyty Doleckiej poświęcony 
Janowi Pawłowi II „Niech zstąpi Duch twój”. 
Udział w nim wziął zespół zamszowa Pufa 
w składzie: Damian Dec, Sławomir ordy-
czyński, Malwina rogala i Katarzyna Buszta 
oraz recytatorzy- Joanna Sztyrak i rafał Pa-
jączek. Montaż spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem przez mieszkańców. 

Sobotnie przedpołudnie poświęcone było 
zagłębianiu się w tajniki technik harcerskich 
takich jak terenoznawstwo, łączność, węzły 
oraz sztuka maskowania się w terenie, co stało 
się największą atrakcją dla naszych harcerzy. 
Każdy chciał wymalować sobie twarz zieloną 
farbą i powtykać za pasy gałązki, by ukryć się 

Harcerska szkoła przetrwania
przed groźnym okiem oboźnego. Następnie 
po krótkich szkoleniach harcerze udali się 
do lasu, gdzie owa umiejętność maskowania 
okazała się bardzo przydatna podczas gry 
strategicznej „poligon”, przy której wszyscy 
świetnie się bawili, a jednocześnie uczyli się 
współdziałania w grupach i odpowiedzialności 
nie tylko za siebie, ale także za innych człon-
ków drużyn. Atrakcją było również strzelanie 
z wiatrówki 
p o d  c z u j -
nym wzro-
kiem druha 
Gr z e g o r z a 
Powroźnika, 
drużynowe-
go wodniac-
kiej drużyny 
z łętowni. 
okazało się, 
że każdy har-
cerz ma nie-
zwykle celne 
oko! 

Po obie-
dzie nadszedł 

czas na sprawdze-
nie się. rozpoczął 
się bieg patrolowy. 
Harcerze w swo-
ich patrolach po-
dążając za znaka-
mi patrolowymi 
napotykali różne 
zadania, jak na 
przykład skonstru-
owanie łuku, zjazd 
na linie, odnale-
zienie posługując 
s i ę  kompasem 
i wskazówkami 
jajka, a następnie 

usmażenie go na ułożonym przez siebie 
ognisku. Było również rozkładanie namiotów 
z pałatek, pierwsza pomoc, wykonywanie no-
szy, samoobrona oraz musztra- czyli wszystko, 
co prawdziwy harcerz musi umieć. oczywiście 
nie zabrakło wspólnych śpiewów i pląsów przy 
ognisku i świeczkowisku oraz chwil zadumy 
przy pięknych gawędach. 

Komendantką i organizatorką biwaku 
była pwd. edyta Dolecka, oboźnym pwd. 
Damian Wyszyński, programowymi dh. Da-
mian Dec i dh. Joanna Sztyrak, fotografem 
dh. Grzegorz Student. W kadrze znaleźli 
się również dh. Grzegorz Powroźnik i phm. 
ryszard Kozioł. 

Serdeczne podziękowania kierujemy 
w stronę Proboszcza ks. Stanisława Sroki oraz 
Pani Małgorzaty Leja Dyrektor zespołu Szkół 
w Dąbrowicy za ciepłe przyjęcie i gościnę. 
Mamy nadzieję, że kolejny tak udany biwak 
już niedługo!

Joanna Sztyrak
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Ruszyła budowa hali sportowej 
przy ZSL w Leżajsku

Podpisanie umowy
12.05.2009r. zarząd Powiatu Leżajskiego podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. 

„rozbudowa zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku – II etap, budowa hali sportowej wraz 
z segmentem dydaktycznym”. Wykonawcę, czyli firmę „StALPrzeM” Sp. z o.o. ze  Stalowej 
Woli wyłoniono w procedurze przetargowej, do której zgłosiło się w sumie trzech oferentów. 
Wybrana oferta była najtańsza i wyniosła 6 046 054,31 PLN (brutto). Umowa przewiduje 
termin realizacji zadania do 31.08.2010r.

Kolejny etap inwestycji związanej z dalszą rozbudową zSL w Leżajsku to budowa boisk 
sportowych w części północnej kompleksu.

Przekazanie terenu
14.05 br. odbyło się przekazanie terenu pod budowę hali sportowej przy zSL. W prze-

kazaniu terenu uczestniczył robert Żołynia – Starosta Leżajski, Lucjan czenczek – członek 
zarządu Powiatu, Antoni Burek i Adam Krupiński z Wydziału Inwestycji Starostwa Powia-
towego w Leżajsku, z zespołu Szkół Licealnych: 
Stanisław Bartnik – Dyrektor i Józef Szklany oraz 
przedstawiciele Wykonawcy w osobach: roman 
Hanula i Grzegorz Budziło. Podczas przekazania 
terenu pod budowę Wykonawca otrzymał również 
dokumentację projektową i ustalono, iż roboty  
rozpoczną się 20 maja br. 

tekst i fot. mab

z okazji Dnia Dziecka GoK w Kuryłów-
ce przygotował dla dzieci niezwykłe przedsta-
wienie. Wyreżyserowała je Beata Kamińska, 
choreografie przygotowała Krystyna Dudek, 
scenografię Joanna Kotulska a akompaniował 
Bogdan Pęcak. W inscenizacji pt: ”czerwone 
Kapturki” wzięły udział osoby dorosłe z Kury-
łówki i z Leżajska. zaangażowanie dorosłych 
było ogromne. Kilkugodzinne próby 2 razy 
w tygodniu przez 2 miesiące przyniosły ocze-
kiwane rezultaty. Mimo ogromnej tremy na 
scenie pojawiło się 14 czerwonych Kaptur-
ków z różnych krajów z charakterystycznymi 
czerwonymi rekwizytami i strojami. Wszyst-
kie szukały domu do babci. Nie było łatwo. 
Wilk, który towarzyszył kapturkom cały czas 
poddawał je wielu próbom. Musiały tańczyć, 
śpiewać uważać, żeby się nie dać zjeść. Gajo-
wy, który pojawiał się co pewien  czas bardziej 
sprzyjał wilkowi niż Kapturkom. Dużo śmie-
chu wywołały przerywniki w wykonaniu Bog-

dana Pęcaka, Leszka Połcia i Marka Latawca. 
Przebrani za kibiców i raperów rozśmieszali 
widownię  do łez. Na koniec wszyscy aktorzy 
wraz ze zgromadzoną publicznością zatańczyli 
z wdziękiem Makarenkę. W nagrodę tańcząca 
publiczność otrzymała słodkie upominki. 
Wszyscy świetnie 
się bawili. Było 
dużo śmiechu 
a przecież o to 
właśnie chodziło. 
Mamy nadzieję, 
że  tegoroczny 
Dzień Dziecka 
na długo pozo-
stanie w pamięci 
dzieci z Gminy 
Kuryłówka.

Wszys tk im 
osobom biorącym 
udział w przed-

stawieniu składamy serdeczne podziękowanie 
za ogromne zaangażowanie i bezinteresowną 
pomoc w przygotowaniu inscenizacji dostar-
czającej dzieciom wielu wrażeń. 

Dyrektor GoK w Kuryłówce 
oraz reżyser  przedstawienia 

Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury Kuryłówce 

Stan robót na 5 czerwca br.

Zarząd Powiatu podpisuje umowę z wykonawcą

Przekazanie terenu i dokumentacji budowy
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3 tysiące zwiedzających 
w Noc Muzeów w Muzeum 

Ziemi Leżajskiej

16 maja br. o godzinie 19.00 w Mu-
zeum ziemi Leżajskiej zainaugurowano                                   
V edycję europejskiej Nocy Muzeów. W ca-
łym kraju w Nocy Muzeów udział brało 120 
placówek muzealnych. Nocne zwiedzanie na 
Podkarpaciu odbyło się w Muzeum okręgo-
wym w rzeszowie, muzeach w Stalowej Woli, 
Baranowie Sandomierskim, Przemyślu. 

Muzeum ziemi Leżajskiej uczest-
niczyło po raz drugi w Nocy Muzeów.                                     
W ubiegłym roku na placu przed Muzeum 
wystawiona została opera „Straszny dwór”                
St. Moniuszki w wykonaniu opery Lwowskiej 
dla ponad tysięcznej widowni, będąc jednym                 
z największych plenerowych wykonań ope-
rowych w kraju. tegoroczna Noc Muzeów 
była również wyjątkowa, najważniejszym wy-
darzeniem było otwarcie unikalnej wystawy 
„Barwy starożytnego Egiptu”, udostępnionej 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, przygotowanej przez Panią komisarz dr 
Monikę dolińską, kustosza dyplomowanego 
kolekcji egipskiej MN. Patronat honorowy nad 
wystawą objął Pan Zbigniew Rynasiewicz, 
Poseł na Sejm rP, Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury. Imprezą towarzyszącą był ba-
zar   z oryginalnymi pamiątkami egipskimi. 
zaplanowana, plenerowa projekcja filmu 
„Mumia” w reżyserii Karla Freunda z roku 
1932, ze względu  na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne została przeniesiona na niedzielę 
24 maja, na godz. 21.00. Ponadto udostępnione 
zostały trzy stałe ekspozycje tj. browarnictwa, 
zabawkarstwa  i historii ziemi Leżajskiej, wstęp 
w tę wyjątkową noc był bezpłatny. Wystawę 

„Barwy Starożytnego egiptu” w Mu-
zeum ziemi Leżajskiej można zwiedzać 
do 15 sierpnia br.

Sponsorzy wystawy „Barwy 
starożytnego egiptu”: 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmi-
na Grodzisko Dolne, Gmina tryńcza, 
Browar Leżajsk, PGe rzeszowski 
zakład energetyczny S.A., organika 
Sarzyna, Karpacka Spółka Gazowa, 
Poczta Polska, elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna, Agrohurt S.A., texpol, 
Alsen.Pl, Agro Krzysztof Knap, Prą-
dex, LoBo, Kłak Kowalstwo.

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 Le-
żajsku oraz Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego centrum 
Kultury w Leżajsku. za ochronę i zabezpieczenie medyczne 
podczas Nocy Muzeów składam serdeczne podziękowania 
leżajskim strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2035.

Andrzej chmura
Dyrektor Muzeum ziemi Leżajskiej

Wystawa egipska

Noc Otwartych Muzeów - 16 maja 2009

Opera „Straszny Dwór” - 17 maja 2008

Bazar egipski
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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 ekspozycję 

- godzina przed zamknięciem Muzeum
Karnet na kompleksowe zwiedzanie Muzeum  

- dwie godziny przed zamknięciem.        

Muzeum ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 Leżajsk
tel./fax. 017 240 22 35
www.muzeum-lezajsk.pl
sekretariat@muzeum-lezajsk.pl

Dnia 13.05.2009r. w Specjalnym ośrod-
ku Szkolno – Wychowawczym w Leżajsku 
odbył się po raz pierwszy Powiatowy Konkurs 
Plastyczny Szkół Podstawowych w ramach 
przystąpienia ośrodka do rejonowej Sieci 
Szkół Promujących zdrowie. Konkurs był 
jedną z form zaplanowanych działań w ramach 
akcji wspierających edukację zdrowotną. Sam 
tytuł „Apetyt na zdrowie” stanowił promocję 
właściwego trybu życia, wolnego od stosowania 
używek i zachęcającego do dbania o własne 
zdrowie. osobami odpowiedzialnymi były: 
Beata Kaszycka – koordynator, Agata Burek, 
Agnieszka Bańka i Izabela Majcherczyk. 
Przedsięwzięcie to mogło zostać zrealizowane 
dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku w kwocie 1000 zł. Jedenaście szkół 
z terenu powiatu leżajskiego nadesłało ciekawe 
i barwne prace plastyczne wykonane na bardzo 
wysokim poziomie. Komisja w składzie: prze-
wodniczący: Maria Babiarz - przedstawiciel 
Powiatowej Stacji Sanitarno – epidemiologicz-
nej w Leżajsku, Aurelia Kryla - inspektor Wy-
działu edukacji, zdrowia i Kultury Fizycznej 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku, Jolanta 
Kędzierska - plastyk McK Leżajsk, Janina Ku-
pras i Ala Ćwik - nauczyciele plastyki w SoSW 
w Leżajsku, stanęła przed trudnym zadaniem 
wyboru najlepszych prac. oceny dokonano 

w dwóch kategoriach:
Klasy I-III: I miejsce: tomasz Kucek – 

SoSW Leżajsk, II miejsce Natalia rymarz – SP 
Dąbrowica, III miejsce Julia Darnia – SP Dą-
browica, wyróżnienie: Kamila Witko SP Dą-
browica, Patrycja rupar SP Brzóza Królewska, 
Katarzyna Grabarz – SP Brzóza Królewska

Klasy IV – VI: I miejsce: Sara łaszcz – SP 
Kulno, II miejsce Jakub Sopylak – SP Kulno, 
III miejsce Patryk Wylaź i Sabina Piechuta SP 
Nr.2 Leżajsk, wyróżnienie: Paulina Garbacz 
SP Kulno, Anna Kupras SP Grodzisko Górne, 
Damian Kuźniar – SoSW Leżajsk.

Nagroda Dyrektora SoSW w Leżajsku zo-
stała przyznana Klaudii Baran – SP łętownia, 
a nagrodę od Stowarzyszenia 
„Nie dzieli nas nic” przy SoSW 
w Leżajsku została przyznana 
Katarzynie Ślanda – SP łę-
townia.

Dzieci poprzez swoje prace 
plastyczne wypowiedziały się 
na temat zdrowia, podpowie-
działy nie tylko swoim rówie-
śnikom, ale i dorosłym jak 
postępować by uczynić świat 
dobrym i przyjaznym, wolnym 
od wszelkiego rodzaju nałogów. 
Uwieńczeniem konkursu było 

uroczyste rozdanie nagród. Wicestarosta Le-
żajski Józef Majkut wraz z Dyrektor SoSW 
Bożeną Garbacką gratulowali zwyciężonym 
wręczając pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Wszystkie szkoły biorące udział w imprezie 
otrzymały dyplomy i książki. W trakcie 
wręczania nagród uczestnicy mogli obejrzeć 
wszystkie prace na prezentacji multimedialnej. 
ostatnim elementem konkursu był wspólny 
poczęstunek dla dzieci, opiekunów i gości. 
Dziękując wszystkim za uczestnictwo mamy 
nadzieję, że konkurs zapoczątkował systema-
tyczną współpracę ze szkołami, instytucjami 
powiatu leżajskiego w zakresie edukacji 
zdrowotnej.

Plastyczne zmagania

„KATYŃ … ocalić od zapomnienia”
Muzeum ziemi Leżajskiej włączyło się w ogólnopolską akcję posadzenia 21 473 dębów na 

70 – lecie zbrodni Katyńskiej „KAtYŃ … ocalić od zapomnienia”, pod honorowym patro-
natem Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 16 czerwca br. w Muzeum 
ziemi Leżajskiej odbyła się uroczystość zasadzenia i poświęcenia „Dębu Katyńskiego”, ku czci 
zamordowanego w Katyniu w 1940 roku mieszkańca Leżajska, kapitana Korpusu ochrony 
Pogranicza Jana Filipa. W pierwszej części uroczystości odbyła się multimedialna prezentacja 
połączona z wykładem naukowym pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w rzeszowie 
o zbrodni katyńskiej.

roman Federkiewicz, MzL

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan zdrojewski, przyznał 50 tys. zł. 

Muzeum ziemi Leżajskiej na zakup wyposażenia. Wniosek został złożony w Departamencie 
Szkolnictwa Artystycznego i edukacji Kulturalnej MKiDN do programu rozwój Infrastruk-
tury Kultury. 

W tym miejscu w imieniu własnym i pracowników muzeum pragnę serdecznie po-
dziękować Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi Posłowi na Sejm RP za okazaną pomoc 
i wsparcie dla statutowych działań Muzeum Ziemi Leżajskiej.

z wyrazami szacunku,
Andrzej chmura

Dyrektor
Muzeum ziemi Leżajskiej

„Sapmi znaczy Laponia”
 – wystawa fotograficzna ukazująca kul-

turę Lapońską zorganizowana we współpracy 
z panem eligiuszem Szuty, ambasadorem 
szwedzkiej prowincji Harjendalen (wstęp 
bezpłatny) 

Uroczyste wręczenie nagród
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Powiatowy Konkurs Krasomówczy w zespole Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku Górnym stał się już tradycją podstawowej 
szkoły. W tym roku został zaplanowany jako jedno z działań realizowa-
nego w szkole projektu „centrum Nowoczesnego Kształcenia – szansą 
na lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię europejską 
w ramach europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Miłośnicy pięknego mówienia 
spotkali się tym razem 27 kwietnia 
2009r., aby opowiadać o patro-
nie swojej szkole i przekonywać 
innych o wielkości człowieka, 
który stawiany jest im za wzór. 
Wysłuchaliśmy oracji 13 uczestni-
ków, którzy byli oceniani w swo-
jej kategorii wiekowej. Byli to 
uczniowie z opalenisk, Grodzi-
ska Dolnego, Leżajska, Żołyni, 
Nowego Kamienia i oczywiście 
z naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy 
starali się pochwalić sztuką oracji. 
Dzięki tym wystąpieniom około 
400 osób dowiedziało się wielu 
interesujących faktów z życia prof. 
Franciszku Leji, Jana Pawła II, 
św. Stanisława Kostki, gen. bryg. 
Witołda Nowiny - Sawickiego, 
Władysława Broniewskiego i Ada-
ma Mickiewicza. Mobilizująco na 
uczestników wpływała forma tego 
konkursu. Uczestnicy występowali 
przed kolegami, koleżankami 
i zaproszonymi gośćmi. oceniała 
ich profesjonalna komisja, w skład 
której wchodziła pani redaktor  
„Kuriera Powiatowego”  ze Sta-
rostwa Powiatowego w Leżajsku 
– Małgorzata Bechta i nauczyciele 
języka polskiego z pobliskich szkół 
średnich, czyli Żołyni – pani Mał-
gorzata Makówka, Leżajska – pani 
Małgorzata Bucior i Jarosławia – 
pan Jacek Sało. Przewodniczącym komisji był aktor teatru „Maska” 
z rzeszowa– pan Andrzej Piecuch. Do najlepszych mówców należy 
Maja rynasiewicz – uczennica zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Gro-
dziska Dolnego, Magdalena Miś i Kinga Dziamara – uczennice zespołu 
Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym. Magdalena Miś 
i Maja rynasiewicz otrzymały również nagrody specjalne. II miejsce 
zajął Bartłomiej Majkut ze szkoły w opaleniskach oraz Marzena 
Pytel i Karolina czerwonka, które przyjechały z Grodziska Dolnego. 
trzecie miejsce przypadło Wiolecie Pelc ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Leżajsku i łukaszowi Ślandzie – uczniowi naszej szkoły. Podczas tej 

uroczystości zostali uhonorowani też zwycięzcy po-
wiatowego konkursu matematycznego „Asy z szóstej 
klasy”. Główną nagrodę odebrał uczeń z Giedlarowej 
– Dawid rączka. II miejsce zajęła Marzena rzeszut-
ko, która przyjechała z Wierzawic. III miejsce zdobył 
Kamil Wylaź  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku 
i Justyna różycka ze szkoły w Giedlarowej. Nagrodę 
otrzymał również łukasz Joniec – uczeń z naszego 
gimnazjum, który bezkonkurencyjnie zajął I miejsce 
w szkolnym konkursie „rachMistrz” organizowanym 
w ramach projektu „z nauką w świat” współfinan-
sowanym przez Unię europejską. Nagrody wręczał 
Wicewójt pan Arkadiusz telka i pani dyrektor Maria 
Majkut, co podnosiło wartość wygranej.

W tym dniu poruszyliśmy nie tylko umysły słu-
chaczy, ale też ich serca, ponieważ konkurs uświetnił 
występ zespołu „cDN” z gimnazjum w Dąbrowicy. 
Dziewczyny w pięknych strojach oczarowały zgroma-
dzoną publiczność. Po tej grupie słowem i piosenką 
urozmaicali nam czas licealiści z I Liceum ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 
cała sala śpiewała razem z wokalistkami.

Konkurs dobiegł końca, uczestnicy i goście udali 
się na poczęstunek. Minął kolejny dzień. Ważny 
dzień, ponieważ w wielu zostało zasiane ziarenko. 
Kiedyś wykiełkuje w postaci młodych ludzi naśla-
dujących sposób życia patronów szkół stawianych 
im za wzór.

Udział w konkursie wymaga od uczestnika przy-
gotowania się do wystąpienia. ten trud mogliśmy 
docenić, nagradzając wszystkich uczestników bardzo 
cennymi nagrodami ufundowanymi przez następują-

ce instytucje i firmy: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Starostwo Powia-
towe w Leżajsku,, Apteka Prywatna „Berberis” w Grodzisku Dolnym,  
„Andrex” Grodzisko Dolne, GS „ScH” w Grodzisku Dolnym, Firma 
Greinplast w Krasnym, Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Meteor” 
w Grodzisku Górnym, Sklep Wielobranżowy Grodzisko Górne.

Natomiast nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów 
otrzymali podziękowania i bukiet kwiatów. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku szkolnym więcej szkół przyjedzie do Grodziska Górnego. 
zapraszamy.

Monika Fila

Trudna sztuka 
pięknego 
mówienia

Martyna Majkut przybliża słuchaczom życiorys prof. 
Franciszka Leji

Dyrektor Maria Majkut wręcza nagrody
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Z  KAPITAŁEM 
W PRZYSZŁOŚĆ…

Projekt pn. „Dębno równa do najlepszych” realizowany jest 
przez Stowarzyszenie rozwoju  Wsi Dębno,  Podkarpackie  Stowa-
rzyszenie Inicjatyw  Społecznych, Niepubliczne Gimnazjum i ze-
spół Szkół w Dębnie w okresie od 01.02.2009r. do 31.12.2009r.                                                                   
Nie bez przyczyny w tytule widnieje słowo kapitał, ponieważ dofinan-
sowanie naszych działań czerpiemy z Programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki, a ściślej mówiąc z Priorytetu IX.  Główny  beneficjent projektu,  
dwuletnie stażem Niepubliczne Gimnazjum rozwija się bardzo prężnie 
i wszechstronnie.

oczekiwania młodzieży, wymagania rodziców dopingują Stowarzy-
szenie do poszukiwania i pozyskiwania dodatkowych środków na zajęcia 
pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży. We wspomnianym 
wyżej projekcie, którego budżet wynosi ponad 130tys. złotych, uczest-
niczy 60 uczniów, a  w naszej szkole dzieją się bardzo interesujące rzeczy. 
Młodzież w wieku 12-15 lat uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach 
z języka angielskiego i niemieckiego. Szczególną atrakcją dla dzieci bę-
dzie organizowany w miesiącu sierpniu dziesięciodniowy obóz językowy 
w Bieszczadach na który pojadą najlepsi germaniści i angliści. Nasi absol-
wenci (III klasa gimnazjum) uczestniczą  w zajęciach edukacyjno-zawo-
dowych pn ,,Każdy jest kowalem własnego losu” dzięki którym poznają 
swoje mocne i słabe strony, własną osobowość, predyspozycje zawodowe. 
Duże znaczenie mają zajęcia ukierunkowane na poznanie lokalnego 
rynku edukacyjnego i rynku pracy. Innowacyjne w formie i założeniach 
są zajęcia prowadzone w grupie matematyczno - 
przyrodniczej. Uczestnicy (16 osób) założyli punkt 
pomiarowo- badawczy na rzece San w Dębnie, który 
jest  bazą do badań biologiczno- chemiczno- przyrod-
niczych. terenem badawczym stała się rzeka San  od 
jej  źródła w miejscowości Sianki na Ukrainie poprzez 
Solinę, Sanok, Krasiczyn, Jarosław, Dębno, Krzeszów 
aż do ujścia w Sandomierzu. Pobierane w trakcie wy-
cieczek próbki i materiały są analizowane w pracowni 
chemicznej, a następnie porównywane z wynikami 
pobieranymi w różnych odcinkach rzeki. Powstaje 
w ten sposób ciekawy materiał edukacyjny  autorstwa 
naszej młodzieży. zakup dygestorium, wyposażenia 
pracowni chemicznej, pomocy dydaktycznych do 
nauk przyrodniczych, pomocy do języków obcych to 
inwestycja rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, którą 
zrealizowaliśmy w ramach projektu. Jest to olbrzymi 
kapitał, który pozyskaliśmy dla naszych dzieci. zdo-
byte w projektach  doświadczenie, umiejętności, dobra 
organizacja ułatwiają młodzieży realizację kolejnych,  
szkolnych i społecznych inicjatyw. Przykładem jest 
grupa przyrodnicza, która  była motorem napędowym 
konkursu „z ekologią na tY” ogłoszonego przez 
MzK w Leżajsku, propagującego selektywną zbiórkę 
surowców wtórnych. Wśród 28 szkół z czterech po-
wiatów i 5 000 uczniów, Niepubliczne Gimnazjum 
zdobyło I miejsce ze średnią ponad 200 kg zebranych 
surowców przez jednego ucznia. Ukoronowaniem 
i nagrodą za wielomiesięczną akcję prowadzoną 
w naszej szkole był dwudniowy rajd rowerowy oraz 
uroczyste wręczenie wyróżnień przez Prezesa MzK 
w Leżajsku Stanisława Żołyniaka.

Docenili nas w Warszawie
Program Działaj Lokalnie VI  2008 przeszedł do 

historii, a jego uroczyste zakończenie było dla naszego 
Stowarzyszenia szczególne. Projekt ,, od maluczkich 

do sędziwych” pozostawił trwały ślad w Dębnie w postaci  placu zabaw 
i skateparku, lecz nie był to jego ostatni sukces. Akademia Filantropii 
w Warszawie ogłosiła konkurs pt. „opowiedz” a tematem przewodnim 
były projekty realizowane w 2008r. Podczas uroczystej gali w Warszawie 
18 maja 2009r.  nasz przedstawiciel p. Antoni charko ( radny powiatowy) 
odebrał wyróżnienie za informację o realizacji projektu umieszczonej na 
stronie internetowej. W skali  kraju nagrodzono  dziewięć organizacji 
pozarządowych, które w szczególny sposób wyróżniły się w Programie 
Działaj Lokalnie VI.     

Warto realizować programy, działania w których uczestniczą nasze 
dzieci i młodzież.  Możliwość nauki, rozwijania pasji i zainteresowań, 
wszechstronny rozwój intelektualny  młodzieży to jest osiągnięty przez 
nasz największy, bezcenny KAPItAł. Wszystkim, którzy sprzyjają 
i pomagają nam w naszych działaniach pragnę złożyć serdeczne słowa 
podziękowania.                                          

Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Krawiec
www.eduapple.pl/stowdebno

„Ziemia leżajska i jej mieszkańcy”
- rozstrzygniecie konkursu

Dnia 28.IV. br. w sali kameralnej Miejskiego centrum Kultury w Leżajsku miało 
miejsce rozstrzygniecie konkursu ph. „ziemia leżajska i jej mieszkańcy”. Konkurs ogłoszo-
ny został przez działającą w strukturach McK Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta 
w trzech kategoriach:  kategoria biogram, kategoria literacka i  kategoria sztuka. celem 
konkursu było: upowszechnienie wiedzy o życiu mieszkańców ziemi leżajskiej,  populary-
zowanie działalności mieszkańców ziemi leżajskiej, rozwijanie umiejętności wyszukiwania  
i wykorzystania informacji oraz promocja osiągnięć młodych pasjonatów historii regio-
nu.

W trakcie imprezy dyrektor McK Pani Maria Horoszko wraz z zastępcą burmistrza 
Panem Piotrem Urbanem, wręczyli laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach 

nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. 
W konkursie wzięło udział 52 osoby ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z Leżajska i okolic, z których 
w kategoriach indywidualnych nagrodzono 
30. Dodatkową atrakcją spotkania była 
inscenizacja legendy „o czarownicy, którą 
spalono na stosie” w wykonaniu uczniów 
gimnazjum z zespołu Szkół w Dąbrowi-
cy – grupa teatralna „Promyk”. Spektakl 
został przygotowany i wyreżyserowany przez 
panie Beatę Kamińską i Justynę Kotulską. 

Wszyscy uczniowie biorący udział w tym przedstawieniu otrzymali gorące brawa, dyplomy 
i nagrody od organizatorów. 

Przygotowanie konkursu i nagrodzenie uczestników było możliwe dzięki hojności 
sponsorów, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Byli to: Urząd Miejski 
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Gminy w Leżajsku, MoSir w Leżaj-
sku, Wodrem z Nowej Sarzyny, zakłady chemiczne organika Sarzyna – Grupa chemiczna 
ciech, Notariusz Anna Heleniak, Muzeum ziemi Leżajskiej.

Iwona tofilska, zofia Buczkowska
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29 maja br. w Gminnym ośrodku 
Kultury w Kuryłówce odbyły się gminne 
obchody Dnia Samorządowca. Uroczystość 
ta w roku bieżącym miała szczególny cha-
rakter i podwójną rangę, bo z jednej strony 
obchodząc Dzień Samorządowca wyróżniono 
i nagrodzono te osoby, które swoją pracą 
przysparzają gminie sławy i splendoru na 
zewnątrz, którzy dzień po dniu  pracują dla 
społeczeństwa i w imię jego potrzeb oddają 
społeczności samych siebie. z drugiej zaś 
strony, rok 2009 jest ważnym dla działalności 
samorządowej - jubileuszem historycznym. 
otóż dnia 21 lipca 1934 roku – jak podają 
źródła historyczne- na miejsce rad gminnych 
wsi leżajskich wprowadzone zostały gminy 
zbiorowe. W podziale powiatu łańcuckiego, 
do którego należała wówczas Kuryłówka, po-
wstało 8 gmin zbiorowych. to zatem 75 rocz-
nica działalności kuryłowskiego samorządu.                                                                                                                               
Podczas tego szczególnego spotkania wójt 
gminy tadeusz Halesiak uhonorował osoby 
całym sercem angażujące się w prace na 
rzecz społeczności lokalnej.  W pierwszej 
kolejności nagrodzono pracowników Urzędu 
Gminy w Kuryłówce, których na wniosek 
wójta Prezydent rzeczypospolitej Polskiej 
wyróżnił „Medalem za długoletnią służbę”. 
Byli to: Halina Bzdoń, Andrzej Ćwikła, Józef 
Marczak, Grażyna Niemczyk i ryszard Skiba.                                                                                               
Następnie wręczono nominacje awansu za-
wodowego dla pracowników urzędu: zofii 
Wilkos i Aureliusza Darnia.

Dzień Samorządowca w Kuryłówce

Nagrodzeni społecznicy i samorządowcy

Za wybitne osiągnięcia sportowe wyróżnione zostały: Anna Socha i Katarzyna Wilkos
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Szczególne podziękowania za współpracę 
na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka  wójt 
złożył na ręce Jana Burka Wicemarszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz  Jerzego Wi-
śniewskiego Dyrektora Gabinetu Wojewody.

W następnej kolejności Wyróżnienia Wójta  
odbierali: 

za działalność społeczną•	  Wanda 
Piskor,  Krystyna Kiełboń, Piotr tka-
czyk, Stanisław Błoński, Franciszek 
Skowronek, edward Serafin, Józef 
Ćwikła i Marian cichoń.
Za działalność na rzecz Ochotni-•	
czych Straż Pożarnych: czesław 
Kargol i Krzysztof Sokal. 
Za działanie na rzecz rozwoju spor-•	
tu: Stanisław Bucior, tadeusz Ćwikła, 
Henryk Wilkos i Jan Pierścionek. 
Za wybitne osiągnięcia sportowe •	
w kolarstwie Katarzyna Wilkos i Anna 
Socha. 
Za upowszechnianie twórczości artystycznej•	  Danuta 
Kotuła. 
Za upowszechnianie twórczości artystycznej i promocję •	
gminy Magdalena Kołcz. 
Za wieloletnie zasługi na rzecz kultury i czytelnictwa•	  
Anna Babiarz. 
Za upowszechnianie tradycji ludowych i promocję •	
gminy Leszek Połeć. 
Za współpracę na rzecz integracji społeczności lokalnej •	
wyróżnienia otrzymali księża: Franciszek Goch, Stani-
sław Sroka, Janusz Granda, Henryk Sałuba i Aleksander 
Panek.                                                                                                               
Za krzewienie kultury w środowisku lokalnym•	  grupowe 
wyróżnienie otrzymała orkiestra Dęta GoK Kuryłówka.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my i życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w działalności 
społecznej.

 AK

Szczególnym wyróżnieniem uhonoroano sołtysów minionych kadencji

Nagrodzeni w dziedzinie upowszechniania i rozwoju działalności sportowej

Wicemarszałek Jan Burek pogratulował organizatorom 
niezwykłego przedsięwzięcia

Zaproszeni goście
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Jedną z ważniejszych imprez kulturalnych 
w roku, organizowanych przez Urząd Miejski 
w Leżajsku są Dni Leżajska. tegoroczne Dni 
trwały od 29 do 31 maja. Mimo złej pogody 
były udane, chociaż z niektórych punktów 
programu trzeba było zrezygnować.

Miała je rozpocząć w piątek, 29 maja, pa-
rada przebierańców, ale ulewny deszcz popsuł 
szyki. Wszystkie zaplanowane imprezy zostały 
przeniesione z placu przed Gimnazjum Miej-
skim do Miejskiego centrum Kultury.

Klucze do bram miasta z rąk burmistrza 
tadeusza trębacza i jego zastępcy Piotra 
Urbana odebrali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3.

tradycyjnie przeprowadzone zostały 
konkursy: „Najciekawszy strój – przebranie” 
i „Każdy śpiewać może”. Dodatkowym wyda-
rzeniem Dni w tym roku był finał powiatowego 
konkursu „z ekologią na ty”, organizowanego 
od kilku lat przez Miejski zakład Komunalny. 
cenne nagrody ufundowane zostały przez 
MzK. Wręczaniu ich towarzyszyli szczudla-
rze ze Stalowej Woli, którzy później w atrium 
tanecznym MDK uczyli chętnych sztuki 
chodzenia na szczudłach. Uwagę melomanów 
skupiły koncerty uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Leżajsku oraz występ 
Mateusza Kozyry, abiturienta PSM II st. 
łańcuckiego towarzystwa Muzycznego. Po 
południu na scenie MDK pojawiły się znane 
w Leżajsku zespoły „ziemia Leżajska” z zespo-
łu Szkół technicznych i Szkoły Podstawowej nr 
3 oraz wokalny zespół „Pierniczki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Leżajsku. 

Piątkowy wieczór zakończyło „Karaoke” 
czyli wspólne śpiewanie, w którym prym wiedli 
pracownicy i członkowie zespołów McK.

W sobotę w McK rozegrany został turniej 
w rzucie do tarczy „Dart”. Kolejny raz puchar 
trafił w ręce Leżajszczanina - tym razem Mi-
chała tokarza.

Po południu zaczęło się przejaśniać, deszcz 
ustał, pojawiły się promienie słońca. Przeniesio-

no się na estradę ustawioną 
na placu Gimnazjum Miej-
skiego i Miejskiego ośrod-
ka Sportu i rekreacji. 
Najpierw zaprezentowały 
się zespoły wokalno-mu-
zyczne z zaprzyjaźnionych 
miejscowości: z Krakowa, 
Jeżowego i Lubaczowa, 
a wraz z nastaniem wie-
czoru na scenie pojawił 
się lokalny zespół wokal-
no-muzyczny „Medium”, 
który do pierwszej w nocy 
bawił festynowych gości.

Niedziela rozpoczęła 
się na stadionie od uhonorowania członków le-
żajskiego klubu sportowego „Pogoń”, który ob-
chodzi jubileusz 60-lecia istnienia. odegrano 
hejnał miasta, wystąpiły marżonetki z Brzózy 

Dni Leżajska 2009

Królewskiej, rozegrany został mecz old-boyów 
Pogoni Leżajsk i Unii Nowa Sarzyna. Potem, 
w przerwie meczu ligowego pomiędzy Pogonią 
Leżajsk i rzemieślnikiem Pilzno burmistrz 
Leżajska tadeusz trębacz wręczył listy gratu-
lacyjne prezesowi klubu „Pogoń” Andreasowi 
Wielosinskiemu oraz wieloletnim działaczom, 
między innymi Kazimierzowi Kuźniarowi, 
który wraz z Jackiem Juchą spisał historię le-
żajskiego klubu sportowego. Książka wydana 
została z okazji 60-lecia „Pogoni”.

Na estradzie ustawionej na placu Gimna-
zjum Miejskiego i Miejskiego ośrodka Sportu 
i rekreacji też wiele się działo. Wprawdzie 
koncert zespołów McK z okazji 35-lecia leżaj-
skiego domu kultury ze względu na niesprzy-
jającą aurę został odwołany, ale licznie zebrani 
mieszkańcy Leżajska i goście mogli obejrzeć 
występ zespołu „Meritum” i pokaz capoeira 
w wykonaniu „Unicar” z rzeszowa, który 
bardzo się podobał. Były też liczne kiermasze 
smakołyków i rękodzieła ludowego, występ 
zespołu „Ale-Babki”, a także ściana wspinacz-
kowa i miasteczko strzeleckie zorganizowane 
przez leżajską Jednostkę Strzelecką.

Bardzo podobał się wszystkim pokaz mody 

Burmistrz Tadeusz Trębacz i zastępca Piotr Urban wręczają nagrody

Marżonetki z Brzózy Królewskiej
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XVIII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej 
Leżajsk 2009

tegoroczny Festiwal zainaugurowany 
został 15 czerwca. Kolejne poniedziałkowe 
koncerty w Bazylice oo. Bernardynów w Le-
żajsku odbędą się 22 i 29 czerwca, 6, 13, 20, 
27 lipca oraz 3 i 10 sierpnia. Koncert finałowy 
zamknie Festiwal 17 sierpnia. W tych dziesię-
ciu koncertach udział wezmą światowej sławy 
artyści z kraju i zagranicy.

od czterech lat Festiwal odbywa się pod 
honorowym patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawcy XVIII edycji Festiwalu
15 czerwca•	 , godz.19 • Piotr Piątek – 
organy, Piwnica Pod Baranami,
22 czerwca•	 , godz. 19 • Joachim Grubich 
– organy, Kwartet smyczkowy „Prima 
Vista” oraz Jerzy Artysz – baryton,
29 czerwca•	 , godz. 19 • Sergiej Tche-
repanov (Niemcy – rosja) – recital 
organowy,
6 lipca•	 , godz. 19 • Tomas Thon (Czechy) 
– recital organowy,
13 lipca•	 , godz. 19 • Jarosław Wróblew-
ski, „orfeo 5” (trio),
20 lipca•	 , godz. 19 • Andrzej Chorosiński 
– organy, royal String Quartet,
27 lipca•	 , godz. 19 • Yi – hau – li (Chiny) 
– recital organowy,
3 sierpnia•	 , godz. 19 • Krzysztof Maro-
sek – organy, „Wołodar” trio wokalne 
z fortepianem (Ukraina),
10 sierpnia•	 , godz. 19 • Magdalena 
czajka – organy, Agnieszka i Witold 
Kozakowscy – Duet gitar klasycznych 
(rodzeństwo),
17 sierpnia•	 , godz. 19 • Józef Serafin 
– organy, „Wielkie dzieła wielkich mi-
strzów” (koncert finałowy).

„Art.-rec”, który przygotowały Marta zdeb i Bożena zygmunt. Kreacje stworzone z materiałów 
przeznaczonych do recyklingu prezentowały uczennice Gimnazjum Miejskiego. W niedzielę pod-
sumowany został też tydzień Sportu – były to liczne imprezy sportowe towarzyszące obchodom 
Dni Leżajska. Na estradzie burmistrz Leżajska tadeusz trębacz i zastępca burmistrza Piotr Urban 
wręczyli zwycięzcom turniejów w różnych dyscyplinach sportu puchary i dyplomy. 

Młodzież oddała władzom Leżajska klucze do bram miasta.
Niedzielny wieczór a tym samym Dni Leżajska zakończył występ zespołu „Wańka Wstańka”, 

który jednak nie wzbu-
dził takiego aplauzu 
jak koncert zespołu 
„Boney M.”

I tak Dni Leżaj-
ska 2009 przeszły do 
historii. 

(bwl)
Zdjęcia: Ryszard 

Węglarz

Burmistrz Tadeusz Trębacz i zastępca Piotr Urban uroczyście przekazali klucze do bramy miasta uczniom SP nr 3

Pokaz kreacji wykonanych z materiałów przeznaczonych do recyklingu

Koncert zespołu Boney M.
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Kilkanaście mile spędzonych chwil i tyleż 
wrażeń mogli doznać w niedzielne popołudnie 
31 maja 2009r. rodzice dzieci uczęszczających 
na zajęcia pozalekcyjne w ośrodku Kultury 
w Grodzisku Dolnym. tego dnia bowiem 
obchodziliśmy w naszej placówce Święto 
rodziny, ustanowione przez nas niedawno, 
a poświęcone wspólnemu świętowaniu Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i Dnia ojca.

Wzorem lat ubiegłych nasi podopieczni 
przygotowali dla swych rodziców pod okiem 
instruktorów program artystyczny. złożyło 
się nań wiele występów dziecięcych i mło-
dzieżowych o różnorodnym charakterze. 
Grupa teatralna wystąpiła z przedstawieniem 
„Dziecięce marzenia” będącym reminiscencją 
kilku znanych bajek i dwoma scenkami kaba-
retowymi, zaś dziewczęta z tej grupy prezen-
towały się w recytacji wierszy poświęconych 
mamom. Można było zobaczyć również kilka 
układów tanecznych w wykonaniu zespołów 
„Smerfetki”, „Bad Angels”, „Boys of Stage”. 
Nowy styl tańca, tzw. „jump styl” pokazali 
chłopcy z chodaczowa, a znane melodie 
w wersji instrumentalnej zadedykowała rodzi-
com Wiola Mac. Młodzież z kółka tanecznego 
chodaczowa zatańczyła rock and rolla. 

Familijne popołudnie 
w Ośrodku Kultury

W ramach projektu „z nauką w świat” realizowanego w zespole Szkół Gimna-
zjum im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, grupa 8 uczniów brała udział 
w warsztatach interpersonalnych prowadzonych przez psychologa szkolnego. Były 
to zajęcia mające na celu rozwijanie różnorodnych umiejętności niezbędnych do 
funkcjonowania młodego człowieka w grupie rówieśniczej i społeczeństwie. 

W trakcie 52 godzin zajęć uczniowie zdobywali wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności z zakresu komunikacji i umiejętności interpersonalnych. Poznawali swoje 
mocne i słabe strony, analizowali cechy swojego charakteru i poszukiwali związków 

między temperamentem a stylem zachowania. Uczyli się jak 
radzić sobie z własnymi emocjami i rozwiązywać konflikty 
rówieśnicze z zastosowaniem metod pozbawionych agresji, 
a także poszukiwali sposobów rozwiązywania problemów 
wieku dorastania. Ponadto – pracowali nad kształtowaniem 
postaw tolerancyjnych, poczucia odpowiedzialności za podej-
mowane decyzje i dokonywane wybory. Analizowali cechy 
wybieranych przez siebie autorytetów oraz dyskutowali na 
temat preferowanych wartości. 

Na zajęciach wykorzystywano m.in. zabawy dydaktyczne, 
plakaty i prezentacje, a także komputerowe programy mul-
timedialne do nauki komunikacji i asertywności oraz filmy 
edukacyjne zakupione w ramach projektu. 

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy mieli moż-
liwość rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz 
kształtowania swoich postaw i zachowania pod czujnym 
okiem prowadzącej.

Agnieszka Steliga

Uczestnicy tworzą plakat pt. Młodość - jej wady i zalety.

Program ten wzbogacony został również 
o kilka uroczych piosenek. zaśpiewana przez 
Anię Moskal piosenka „cudownych rodzi-
ców mam” nagrodzona została gromkimi 
brawami.

Gimnazjaliści 
na warsztatach 
interpersonalnych

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
wykonawcy wręczyli swoim rodzicom drobne 
upominki.

 Małgorzata Burda-Król 

Wszystkie mamy, jak i tatusiowie otrzymali od swoich pociech bibułkowe kwiaty
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Wyrabianie nawyków koleżeńskiej i spor-

towej rywalizacji oraz popularyzacja szachów 
wśród dzieci i młodzieży – to główne cele 
jakie przyświecały organizatorom I otwartego 
turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne. 21 maja br. w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Laszczynach 
zgromadzili się miłośnicy szachów, gry po-
wszechnie uważanej za królewską. 

W zawodach obowiązywał szwajcarski-
kontrolowany system rozgrywek na dystansie 
7 rund, po 15 minut na partię dla zawodnika. 
W turnieju wystartowało 21 szachistów, repre-
zentantów gimnazjów i szkół podstawowych 
z Grodziska Dolnego, Grodziska Górnego 
i Wólki Grodziskiej. Swojego zawodnika 
wystawił również ośrodek rewalidacyjno-Wy-
chowawczy w Laszczynach. rywalizacja była 
bardzo trudna. z wielkimi emocjami śledzono 
ruchy zawodników. 

zwycięzcą turnieju w kategorii szkół 
podstawowych został Patryk Stopyra z Gro-
dziska Dolnego. Drugie miejsce przypadło 
zawodnikowi z Wólki Grodziskiej, Arkadiu-
szowi tołpie, a trzecie Damianowi rachwałowi 
z Grodziska Górnego. Kolejne miejsca zajęli: 
Kojder Jakub, Majkut Aleksander, Przeszło 
Marcin, Pelc Natalia, Skiba Marlena, czer-
wonka Mariola, Pelc Monika, Sołek Weronika 
i rydzik Agnieszka. 

Szachowe rozgrywki  
o Puchar Wójta Gminy
W kategorii gimnazjów 

absolutnymi zwycięzcami 
okazali się uczniowie z Gro-
dziska Górnego, którzy 
zdeklasowali pozostałych 
uczestników nie dając szans 
na zajęcie miejsc na po-
dium. I tak kolejno pierwsze 
miejsce zajął łukasz Joniec, 
drugie rafał Skiba, a trzecie 
Iwona Mazurek. Na kolej-
nych miejscach uplasowali 
się: rączy Dawid, chrup-
cała Magdalena, Majkut 
Arkadiusz, Majkut Dag-
mara, Krawiec Magdalena 
i Krawiec Piotr. 

Wręczając nagrody i dyplomy zwycięzcom 
wójt gminy Jacek chmura pogratulował go-
spodarzom sprawnej organizacji turnieju. 

organizatorami turnieju był ośrodek re-
walidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach. 

   MH

Obchody 10-lecia koła 
wędkarskiego „Pstrąg”

W dniu 23.05.2009 r. nad zbiornikiem 
wodnym „czyste” w Grodzisku Dolnym 
Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” obchodziło 
dziesięciolecie swojej działalności. Uroczyste 
obchody zostały poprzedzone towarzyskimi 
zawodami wędkarskimi, w których wystarto-
wały trzyosobowe drużyny z zaprzyjaźnionych 
kół. W zawodach udział wzięli wędkarze z: 
Koła PzW nr 2 WSK rzeszów, Koła PzW 
nr 18 „SAN” Leżajsk, Koła PzW „rAK” 
rakszawa, Koła PzW „SzUWAreK” Nowa 
Sarzyna, Koła PzW „WoDNIK” Żołynia, 
Koła PzW Sokołów Małopolski, Koła PzW 
nr 14 „JAz” Przeworsk, Koła PzW nr 37 
„PStrĄG” Grodzisko Dolne. 

Po trzygodzinnej rywalizacji najlepsi oka-
zali się: Dul Krzysztof – Koło PzW Sokołów 
Małopolski, Siwiec Jan - Koło PzW „SzU-
WAreK” Nowa Sarzyna i Kowal Mateusz – 

Koło PzW „JAz” Przeworsk. 
Natomiast w klasyfikacji dru-
żynowej zwyciężyły drużyny: 
Koło PzW „SzUWAreK” 
Nowa Sarzyna, Koło PzW 
Sokołów Małopolski, Koło 
PzW nr 14 „JAz” Przeworsk. 

Największą złowioną rybą podczas zawodów 
mógł się poszczycić Kazimierz Serwa z Koła 
PzW nr 2 WSK rzeszów. 

Uroczystość obchodów 
dziesięciolecia koła zaszczy-
cili swoją obecnością Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne 
- Jacek chmura, Prezes 
zarządu okręgu PzW 
w rzeszowie - kol. roman 
Depowski, Dyrektor Biura 
okręgu PzW w rzeszowie 
- kol. Adam Kowalik, pan 
Stanisław chmielecki wie-
loletni sponsor zawodów 
dla dzieci.

zwycięzcom w za-
wodach puchary wręczył 
Wójt oraz Prezes Koła - 
Władysław Wojnarski, a 

zaproszeni goście oraz pozostali zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i okoliczno-
ściowe medale. Wójt Gminy podziękował za 
zaproszenie i zadeklarował dalszą współpracę 
z kołem, a Prezes zarządu okręgu złożył 
na ręce Prezesa koła pamiątkowy dyplom. 
Jubileuszowe obchody zakończyła wspólna 
biesiada przy rybce. 

Andrzej Sigda

W ciszy i skupieniu zawodnicy planowali każdy ruch 
na szachownicy

Profesjonalnie przygotowani wędkarze przystąpili do połowów

Jubileusz był okazją do wręczenia nagród i licznych opowieści o udanych 
„braniach”
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IV Międzyszkolny Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej

Muzyka od pradawnych czasów uważana była za swoistą wartość 
w procesie wychowania człowieka. o tym, że ma ona ogromne zna-
czenie w procesie wychowawczo – dydaktycznym nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Pitagoras twierdził na przykład, że uprawianie 
muzyki może zapewnić człowiekowi harmonię wewnętrzną, prowa-
dzić duszę do cnoty i doskonalić człowieka. Piosenka jako środek 
dydaktyczny chętnie i często wykorzystywana jest także w nauczaniu 
języków obcych. Stąd też przed czterema laty w zSt w Leżajsku zro-
dził się pomysł, by zorganizować I Międzyszkolny Festiwal Piosenki 
obcojęzycznej. Konkurs zyskał dużą popularność wśród uczniów 
i na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych. W tym roku 
Festiwal odbył się 22 kwietnia 2009 w Miejskim centrum Kultury 
w Leżajsku. 

Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał pan wicedyrektor zSt 
Jan Buszta.

W konkursie wzięło udział 14 solistów i 5 duetów z trzech szkół 
średnich województwa podkarpackiego. Były to zespół Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, zespół Szkół im. Ignacego łukasiewicza w Nowej 
Sarzynie oraz dwie szkoły z łańcuta: zespół Szkół nr 2 im. J Ko-
chanowskiego oraz I Liceum ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 
w łańcucie. Uczniowie wykonywali piosenki w języku angielskim, 
rosyjskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. 

zaskakujący jest fakt, że w repertuarze przeważały piosenki 
w języku rosyjskim co może świadczyć o wciąż rosnącej popularności 
tego języka wśród uczniów. Piosenki rosyjskie urzekały melodyjnością 
i oryginalnością wykonania.

Większość wykonawców użyła akompaniamentu z płyty, znaleźli 
się jednak i tacy, którzy przygrywali sobie na własnych instrumen-
tach.

Jeśli chodzi o tematykę utworów dominował wątek miłosny, 
tęsknota za ukochanym i nieszczęśliwa miłość. 

Niektórzy artyści oprócz wykonywanych piosenek zadbali o wi-
dowiskowość swojego występu. treść utworu urozmaicona została 
tańcem lub też wymyślnymi rekwizytami, co skupiało uwagę widzów 
i wpłynęło na niepowtarzalność całego widowiska.

Nagrody przyznawane były w kategoriach duety i soliści. Prze-
widziano także Nagro-
dę Publiczności oraz 
wyróżnienia. 

zwycięzcy otrzy-
mali nagrody ufundo-
wane przez Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd 
Miasta w Leżajsku. 

Aplauz publiczno-
ści, oryginalność wy-
konań i aranżacji pio-
senek stanowi zachętę 
dla organizatorów oraz 
opiekunów wykonaw-
ców do podjęcia trudu 
organizacji kolejnego 
Festiwalu w przyszłym 
roku.

Joanna Stępień
Małgorzata 

Pieniążek 

Spotkanie ze Zbigniewem 
Larendowiczem

W piątek 22 maja 2009 roku w Muzeum ziemi Leżajskiej odbyło 
się spotkanie z wieloletnim mieszkańcem Leżajska – zbigniewem 
Larendowiczem poświecone bohaterskiej walce, patriotyzmowi i głę-
bokiej wierze w zwycięstwo ludzi z Jego pokolenia. Pomimo swego 
sędziwego wieku pan zbigniew nadal pracuje jako wolontariusz 
w Bibliotece Klasztornej oo. Bernardynów.

Mieszkał w Leżajsku 
od urodzenia do roku  
1944 r. kiedy to  mu-
siał uciekać z miasta. Brał 
udział w kampanii wrze-
śniowej, podczas której 
dostał się do niewoli so-
wieckiej. od 1941 r. pra-
cował w konspiracji, aż do 
wkroczenia Armii czerwo-
nej w 1944 r. W tym czasie 
został zastępcą kierownika 
Wydziału Narodowej or-
ganizacji Wojskowej w Le-
żajsku pod pseudonimem 
„Wicher” W latach 1945-
1949 pracował w Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu i jednocześnie studiował na Uni-
wersytecie Poznańskim na wydziale leśnym. Po ukończeniu studiów 
obowiązki zawodowe wymagały od niego wielu przeprowadzek: do 
Wrocławia, Kłobucka koło częstochowy, łodzi, Katowic, Krakowa. 
Przez cały okres trwania pracy prześladowany był przez UB co wiązało 
się z jego wcześniejszą przynależnością do AK. Sukcesy zawodowe to 
przede wszystkim: opracowanie Planów zagospodarowania nadle-
śnictw położonych w dawnych województwach: poznańskim, zielo-
nogórskim, wrocławskim, katowickim, częstochowskim, rzeszowskim. 
za największy swój sukces uważa współpracę (w latach 1964-1968) 
z prof. S. Myczkowskim przy tworzeniu Planu zagospodarowania 
tatrzańskiego Parku Narodowego, ojcowskiego Parku Narodowego 
oraz wielu rezerwatów przyrody w Polsce południowej. Brał także 
udział w opracowywaniu ekspertyz dla Polskiej Akademii Nauk. 
Pan zbigniew posiada liczne nagrody, odznaczenia, medale m.in.: 
Krzyż Partyzancki, Krzyż AK, Krzyż Harcerski, odznaka Strzelecka, 
odznaka ukończenia Szkoły Podchorążych Artylerii, a także odzna-
czenia branżowe. W 1997 r. wyróżniony zostałem odznaką honorową 
„zasłużony dla Miasta Leżajska”. ostatnim odznaczeniem jest stopień 
majora, który otrzymał w lutym 2007 r.

 od przejścia w 1978 r. na emeryturę pracuje  społecznie w Klasz-
torze ojców Bernardynów w Leżajsku i pisze książki na temat naszego 
Sanktuarium Maryjnego.

Na spotkanie przybyli uczniowie zespołu Szkół Licealnych wraz  
z opiekunami, harcerze Hufca  Leżajsk, przedstawiciele Jednostki  
Strzeleckiej 2035 oraz zaproszeni goście. Wystąpienie pana Laren-
dowicza składało się z dwóch części : w pierwszej położył większy 
akcent na wychowanie patriotyczne, w tym takie wartości jak Bóg, 
Honor i ojczyzna, a druga poświęcona była śladom ojca Świętego 
Jana Pawła II w życiu i historii Leżajska. Wystąpienie ilustrowane 
było slajdami przedstawiającymi zdjęcia archiwalne oraz współczesne, 
a także recytacją „Widzenia Księdza Piotra” w wykonaniu Mateusza 
odachowskiego.

Inicjatorem spotkania była działająca w strukturach Miejskiego 
centrum Kultury w Leżajsku  Pracownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta oraz towarzystwo Miłośników ziemi Leżajskiej.

 Iwona tofilska
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W Bibliotece Publicznej im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Leżajsku podobnie jak 
w bibliotekach w całym kraju  maj to miesiąc, 
w którym organizowane są różne imprezy dla 
lokalnej społeczności, służące zwiększeniu 
zainteresowania książką. tYDzIeŃ BI-
BLIoteK tradycyjne już święto miłośników 
książek w tym roku odbywało się pod hasłem: 
„Biblioteka to plus”.

Dla swoich czytelników Biblioteka w Le-
żajsku przygotowała wiele atrakcji. 

z cyklu „Poznajemy twórców słowa”  
spotkanie z  Anna Krysą, leżajską artystką – 
malarką i poetką. Jak sama mówi o sobie , jest 
osobą, która swoje dzieła tworzy w oparciu 
o własną koncepcję, nadając im niepowtarzalny 
charakter. Podczas spotkania, wiersze pani Ani 
recytowały uczennice Gimnazjum Miejskiego, 
Agnieszka Korasadowicz i Joanna chomicz 
oraz sama poetka. Wieczór swoim występem 
uświetnił zespół Alebabki pod kierownictwem 
Konrada oniszczuka. Miłą niespodziankę 
przygotowały wnuki pani Anny, Weronika 
i Kryspin wykonując na skrzypcach i pianinie 
kilka przez siebie wybranych utworów.  zapro-
szeni goście mogli również obejrzeć wystawę 
obrazów pani Anny Krysy.   

Kolejnym z tego cyklu było spotkanie z Je-
rzym Fąfarą urodzonym w rzeszowie - poetą, 
prozaikiem, autorem słuchowisk, wydawcą, 
dyrektorem Podkarpackiego Instytutu Książki 
i Marketingu. Podczas spotkania odbyła się 
promocja najnowszej książki pisarza pt. „18 
znaczy życie, rzecz o Józefie Szajnie”. to lite-
racka biografia, przedstawiającą losy oraz talent 
jednego z najwybitniejszych  twórców awangar-
dowych na świecie. to opowieść o młodzieńcu 
(Józefie Szajnie) i jego przyjaciołach, którzy 
przeżyli czasy obozu w oświęcimiu.   

również najmłodsi mogli cieszyć się 
z propozycji jakie przygotowała dla nich 
Biblioteka.

„Cała Polska czyta dzieciom” to ogól-
nopolska akcja głośnego czytania bajek dzie-
ciom, która niewątpliwie jest formą mądrego 
kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą 
wychowawczą. Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku w akcji tej bierze udział już kilka lat pod 
dodatkowym hasłem: „znani, ważni i poważni 
czytają dzieciom”. Sześciolatkom z Przedszkola 
nr 2 bajki czytały; pani doktor elżbieta Wojtera 
i dyrektor Miejskiego centrum Kultury  Maria 
Horoszko. Pomimo, że panie są osobami bar-
dzo zajętymi, jak powiedziały, dla dzieci zawsze 
znajdą czas. Pani elżbieta Wojtera przeczytała 
dzieciom między innymi „Miś remiś musi 
nosić okulary” i „chory kotek”, a pani Maria 
Horoszko wspólnie z dziećmi „Lokomotywę” 
J.tuwima oraz inne wiersze znanych polskich 
pisarzy. to bardzo miłe i ciepłe spotkanie za-
kończono pamiątkowym zdjęciem. 

Na kolejne spotkanie z cyklu „znani, 
ważni i poważni” przyjechały do nas dzieci 
klas IV z zespołu Szkół w Giedlarowej. tym 
razem czytał O.Radomił z Klasztoru oo.Ber-
nardynów, rozbawiając dzieci bardzo wesołymi 
opowieściami i anegdotami z życia Karola 
Wojtyły z książki pt.„Kwiatki Jana Pawła II”. o 
innym Karolku i jego zabawnych przygodach z 
serii „Przygody Koszmarnego Karolka” czytał 
dzieciom  Jan Kula – Przewodniczący rady 
Powiatu. czytający, jak również Kierownik 
biblioteki Jolanta Korasadowicz otrzymali od 

NIE-ASERTYWNIE
30 kwietnia 2009r. na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku zakończono 

VIII edycję Powiatowego Przeglądu dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatral-
nych „drama Profilaktyczna Leżajsk 2009” pod hasłem „NIE – ASERTyWNIE”.

Przeglądowi patronował Podkarpacki Kurator oświaty i Starosta Leżajski. Do udziału 
w przeglądzie zgłosiło się 7 zespołów w dwóch kategoriach: szkół podstawowych (4) i gim-
nazjalnych (3).  cykliczny Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form 
teatralnych pod hasłem „NIE – ASERTYWNIE” dotyczył profilaktyki stresu i radzenia sobie ze 
stresem w różnych sytuacjach życiowych. został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną w Leżajsku (pani Dorota Kostek) i Miejskie centrum Kultury w Leżajsku (pani 
Jolanta Kędzierska), a był sponsorowany przez elektrociepłownię Nowa Sarzyna,  Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku oraz ośrodek Szkolenia Kierowców „PAUL” w Nowej Sarzynie. 

Podczas przygotowań do udziału w tegorocznym przeglądzie uczniowie dowiedzieli się 
o asertywności: czym jest zachowanie asertywne, na czym ono polega, jak w sposób asertywny 
komunikować swoje potrzeby, okazywać szacunek innym osobom i skutecznie odmawiać. 

celem przeglądu było również podejmowanie przez nauczycieli ćwiczeń (np. na lekcjach 
wychowawczych), które mają uczyć zachowań asertywnych i obrony własnych granic na pozio-
mie wieku w sposób społecznie akceptowany, 
wzbudzenie refleksji wśród młodych ludzi na 
temat szacunku wobec ludzkich praw i obo-
wiązków oraz wyposażenie dzieci i młodzież 
w podstawowe umiejętności społeczne, poma-
ganie w rozwiązywaniu lub unikaniu trudnych 
sytuacji i w końcu zapobieganie sięganiu po 
używki jako reakcji na nie panowanie nad 
własnym życiem i nieumiejętnością radzenia 
sobie z namową.

Z wynikami konkursu można się zapoznać 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Le-
żajsku.

BIBLIOTEKA TO PLUS dzieci piękne podziękowania oraz własnoręcz-
nie zrobione kwiaty z bibuły. Na koniec, wszy-
scy obowiązkowo ustawili się do wspólnego 

zdjęcia.
W Bibliotece od-

były się również pa-
sowania na czytelnika 
dla uczniów klas I ze 
Szkoły Podstawowej nr 
1 oraz dla uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 
2, podsumowano kon-
kurs plastyczny dla klas 
I ph „Mój bajkowy 
przyjaciel”. Ucznio-
wie z leżajskich szkół 
chętnie brali udział w 
lekcjach bibliotecz-

nych. Bibliotekę odwiedzili również uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Laszczynach. Dzieci 
zwiedziły Bibliotekę i na pamiątkę tego spotka-
nia zostawiły namalowane przez siebie rysunki 
z ulubionymi postaciami bajkowymi. roz-
strzygnięto także ogłoszony przez Bibliotekę 
konkurs powiatowy ph. „ex - libris Biblioteki 
Publicznej w Leżajsku”. Nagrody otrzymały 
Maria Majcher Lo- Leżajsk, Paulina Szpilka 
Lo- Leżajsk, Gabriela Kamińska Gimnazjum 
-Sarzyna, Dorota Jodłowska Gimnazjum – 
Sarzyna.

JK

Bajki czytają M. Horoszko i E. Wojtera



Kiedy zaczynał się tegoroczny sezon 
rozgrywek koszykarskich, nikt nawet w naj-
śmielszych marzeniach nie zakładał, że postęp 
będzie aż tak duży. oczywiście liczyliśmy na 
awans juniorek do najlepszej ósemki w Polsce, 
bo już w tamtym roku pokazały, że są wśród 
najlepszych w tej kategorii wiekowej. Jednak 
na awans do finałów drużyny młodziczek nikt 
tak naprawdę nie liczył, chociaż od samego 
początku sezonu pokazywały one lwi pazur 
i żadnej drużynie w lidze nie udało się nawet 
na moment zagrozić zwycięstwu Lotnika.

Juniorki  
W rozgrywkach ligowych makroregionu 

podkarpacko-lubelskiego juniorki Lotnika 
przegrały tylko jeden mecz i z pierwszego 
miejsca awansowały do rozgrywek centralnych, 
które przeszły dosłownie jak burza. 
Najpierw w ćwierćfinale rozgry-
wanym w Krakowie rozprawiły 
się z SKS 12 Warszawa, Basketem 
Bydgoszcz i Koroną Kraków, by 
potem w półfinale rozgromić ostro-
vię ostrów Wielkopolski, pokonać 
łKS łódź, a na deser wygrać z jed-
nym z faworytów rozgrywek VBW 
GtK Gdynia, uzyskując w ten 
sposób awans do ścisłego finału.

I mimo że w szrankach miały 
stawać z klubami będącymi bezpo-
średnim młodzieżowym zapleczem 
najsilniejszych klubów polskiej 
żeńskiej koszykówki, wcale nie 
stały na straconej pozycji. Wręcz przeciwnie 
coraz głośniej słychać było w kręgach ludzi 
związanych z kobiecym basketem o skromnym 
wiejskim klubie z podleżajskich Wierzawic. 
Jeden z największych autorytetów w mło-
dzieżowej koszykówce, były trener narodowej 
kadry kadetek – Andrzej curyl, zaszokowany 
osiągnięciami Lotnika poświęcił mu na swym 
blogu cały artykuł i wymienił wierzawickie 
koszykarki jako jedne z faworytek Mistrzostw 
Polski juniorek. 

turniej finałowy Mistrzostw Polski ju-
niorek rozegrano w Poznaniu w dniach 20-
24 maja 2009r. W grupie razem z naszymi 
dziewczętami znalazły się drużyny Unii Basket 
ostrołęka, orła Polkowice i Korony Kraków.

Pierwszy mecz przyszło zawodniczkom 
Lotnika zagrać z ostrołęką. Był to w ogóle 
pierwszy mecz turnieju. od samego począt-
ku zespół z ostrołęki złożony z koszykarek 
o zbliżonych warunkach fizycznych do naszych 

stawił zacięty opór, ale doskonała dys-
pozycja dnia Jessici Musijowskiej, 
która w tym dniu rzuciła aż 36 
punktów i dosłowne panowa-
nie na tablicach (dwa razy 
więcej zbiórek od przeciw-
niczek), pozwoliły na objęcie 
prowadzenia i utrzymanie bez-
piecznej odległości punktowej do 
końca. Mecz zakończył się wynikiem 
71:61 dla Lotnika Wierzawice. Pierwszy 
krok do ścisłego finału został uczyniony.

Następny dzień już niestety nie był tak 
szczęśliwy dla Lotnika. Drużyna Korony 
Kraków (ubiegłoroczny wicemistrz Polski) 
podrażniony przegraną w ćwierćfinale, 
znalazł sposób na nasz zespół, któremu 
na dodatek zupełnie „nie siedział” rzut. ta 

fatalna dyspozycja rzutowa i praktycznie wyłą-
czenie z gry Jessie, mimo że godnie próbowała 
ją w tym dniu zastąpić Aneta Kaszuba, zaowo-
cowała przegraną, chociaż początek meczu 
wcale tego nie zwiastował (w I kwarcie Lotnik 
prowadził nawet 13:4). Pomimo przegranej 
droga do finału nadal była otwarta. rozstrzyga-
jący miał być mecz z orłem Polkowice – prze-
ciwnikiem niezwykle groźnym, bo nie dość, że 
wysokim, to jeszcze w swoim składzie mającym 
aż 3 reprezentantki Polski juniorek.

Lotnik wyszedł do tego meczu niezwy-
kle zmotywowany i rozegrał go w sposób 
„wręcz genialny” – to słowa trenera Piotra 
Musijowskiego, który jest raczej oszczędny 
w pochwałach dla swojego zespołu. Doskonały 
mecz rozegrała Aneta Kaszuba, która rzuciła 
28 punktów i zanotowała na swoim koncie 
20 zbiórek. Ważne rzuty za trzy punkty oddała 
Kamila Kromka, a królową parkietu była Jessie. 
Wygrana z orłem 75: 48 dała Lotnikowi awans 

Najlepsza piątka turnieju - pierwsza z lewej Jessica Musijowska.

z I miejsca w grupie do strefy 
medalowej. Niemożliwe stało 
się nagle możliwe. Przysłowiowy 
„Kopciuszek” w gronie klubowych potentan-
tów znalazł się w gronie 4 najlepszych drużyn 
w Polsce. 

to z całą pewnością największy sukces 
w sportach zespołowych, jakie odniosła druży-
na z terenu powiatu leżajskiego w historii.

Do meczu półfinałowego zawodniczki 
Lotnika wyszły jednak spięte i to przełożyło się 
na wynik szczególnie I kwarty, którą nasz zespół 
przegrał 22:9. co prawda goniły potem wynik, 
ale mimo bardzo dobrej postawy zwłaszcza 
w III kwarcie nie udało się dogonić zespołu 
z Gorzowa. Pozostała nam walka o 3 miejsce 
w Polsce. I znowu z Koroną Kraków!

Jak powiedział później w wywiadzie dla 
Nowin trener Musijowski, jego dziewczyny 
w tym meczu bały się wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za mecz. ta obawa przed rzutem 

Wierzawickie koszykarki 
nie odpuszczają 
najlepszym

20   

POWIAT

KURIER POWIATOWY 6/2009 (64)



czerwca (przy okazji zapraszamy do kibico-
wania) mają szanse na medal. Dziewczyny 
z chrobrego powinny tutaj nie tylko obronić 
ubiegłoroczny tytuł wicemistrzyń Polski, ale 
są właściwie murowanymi kandydatkami do 
złota. chociaż w sporcie różnie bywa.

Co dalej?
tegoroczne sukcesy (a pewnie i na jakiś 

medal MP też się doczekamy, może nawet nie 
jeden) świadczą, że wierzawickie koszykarki 
znalazły się w gronie najlepszych w Polsce. 
W światku zaś koszykarskim (łącznie z samym 
prezesem PzKosz) już nie ma nikogo, kto nie 
wiedziałby, gdzie leżą Wierzawice, a Leżajsk nie 
kojarzy się im już jedynie z marką piwa. oby 
tylko nie był to jednak „łabędzi śpiew”.

MTB w Tarnogórze
Kolarstwo górskie (MtB – z ang. mountain biking) – forma kolarstwa, uprawianego za 

pomocą rowerów górskich, których konstrukcja umożliwia poruszanie się w trudnym tere-
nie. Aktualnie w ramach kolarstwa górskiego rozgrywa się zawody w kilku dyscyplinach. to 
jedna z najkrótszych definicji wyścigów MtB. Dyscyplina ta jest coraz bardziej popularnym 
i docenianym sposobem spędzania wolnego czasu. Amatorzy rowerów górskich pojawili się 
26 kwietnia w lesie Kopeckim w tarnogórze. odbył się tu III ogólnopolski Wyścig Kolarski 
MtB o Puchar ziemi Leżajskiej i eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży. celem 
wyścigu była popularyzacja kolarstwa górskiego wśród młodzieży z Powiatu Leżajskiego. Wyścig 
został rozegrany w klasyfikacji indywidualnej następujących kategoriach wiekowych: młodziczka, 
młodzik ur. 1995-1996 r.; juniorka młodsza, junior młodszy ur. 1993-1994 r,; juniorka, junior 
ur. 1991-1992 r.;, elita kobiet i elita mężczyzn. 

Wysoką formę potwierdzili zawodnicy z Podkarpacia. Kasia Wilkos, zawodniczka Fabryki 
Maszyn Azalia Brzóza Królewska zwyciężyła w kategorii juniorki młodszej. ta wygrana sprawi-
ła, że zawodniczka może być niemal pewna startu w ogólnopolskiej olimpiadzie Młodzieży. 
Podobnie tomasz Kulpa z Grodziszczanki, który był drugi. Świetnie spisała się też zawodniczka 
AzS-u Politechniki rzeszowskiej Magda Balana, która była najlepsza w elicie.

organizatorzy i sponsorzy zawodów: LKS „Azalia” Brzóza królewska, PozKoL w rzeszowie, 
Pz LzS w rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
Bank BGŻ w rzeszowie, Urząd Gminy Leżajsk.

zwycięzcy poszczególnych kategorii (plus zawodnicy z naszego regionu, którzy zajęli wysokie 
pozycje) - młodziczki: 1. Karolina Stępień, 2. Patrycja trestka (obie Azalia Brzóza król.), młodzi-
cy: 1. Sylwester Seweryn (Sokół Kęty), 2. Filip Pysz (Azalia), juniorki młodsze: 1. Katarzyna Wil-
kos, 4. Anna Socha, 5. Monika Pacoń (wszystkie Azalia), juniorzy młodsi: 1. Bartłomiej Wawak 
(Victoria Kozy), 2. tomasz Kulpa (grodziszczanka), juniorzy: Maciej Adamczyk (Sokół Kęty), 
j u n i o r k i : 
A g n i e s z k a 
rek (LUKS 
Sławno), eli-
ta  kobiet : 
Magdalena 
Balana (AzS 
Politechnika 
rzeszowska), 
elita męż-
czyzn: Ma-
rek Konwa 
(trasa zielo-
na Góra)

BW
fot.ps

Do tej pory bowiem nie znalazł się sponsor 
strategiczny dla wierzawickich koszykarek. Pie-
niądze na ten cel dają co prawda samorządy, ale 
ich zasobność jest ograniczona i dlatego istnieje 
pilna potrzeba znalezienia firmy, która zechce 
wspierać dalszy rozwój koszykówki na terenie 
powiatu leżajskiego. Bo kto się nie rozwija, ten 
się cofa. Pewnie bowiem koszykarki Lotnika 
będą dalej uprawiać tę dyscyplinę sportu, ale 
niekoniecznie w Leżajsku, czy Wierzawicach. 
Już pojawiły się propozycje, by grały dalej 
w rzeszowie, Gdańsku, Poznaniu czy Wro-
cławiu.

Jeśli więc nie znajdą się odważni ludzie, 
którzy zechcą wyłożyć pieniądze (wcale nie 
takie znowu wielkie), to pozostaną nam tylko 
wspomnienia...

WK

na kosz spowodowała, że znowu ze zmagań 
zwycięsko wyszła Korona Kraków.

Mimo tych porażek zajęcie czwartego 
miejsca w Polsce w rozgrywkach klubowych 
to olbrzymi sukces dziewcząt i ich opiekunów: 
Marka Gołębia i Piotra Musijowskiego.

Młodziczki
Drużyna młodziczek Lotnika Wierzawice 

złożona jest głównie z uczennic I klasy gimna-
zjalnej (klasy sportowej). Grają w niej jednak 
uczennice nie tylko z Wierzawic, ale również 
z Giedlarowej, Starego Miasta i Dębna.

W rozgrywkach ligowych nie zna-
lazły pogromcy i z zerowym kontem 
przegranych meczy awansowały do 
rozgrywek centralnych. W ćwierćfi-
nałach rozegranych w Giedlarowej 
bez żadnego problemu rozgromiły 
swoje rówieśniczki z Żaka Nowy 

Sącz, Mniszka Gorce i Basketu Piekary 
Śląskie. Ani przez moment zwycięstwo 

naszych dziewcząt nie było w tych meczach 
zagrożone.

W półfinałach tylko zespół VBW GtK 
Gdynia okazał się lepszy na parkiecie od na-
szych młodziczek. Wyższość koszykarskiego 
kunsztu Lotnika musiał uznać i łKS łódź, 
i UKS Piątka Lublin. 

W ten sposób pierwszy raz w historii dru-
żyna młodziczek Lotnika znalazła się w ósemce 
najlepszych drużyn w Polsce. teraz czas na 
finał, gdzie młode zawodniczki Lotnika rów-
nież powinny pokazać „lwi pazur”. oby poszły 
w ślady swoich starszych koleżanek.

Drużyny szkolne
Już w tamtym roku dominacja reprezenta-

cji szkolnych wywodzących się z zespołu Szkół 
w Wierzawicach była zupełna na Podkarpaciu. 

W tym roku było podobnie. reprezenta-
cja szkoły podstawowej po raz siódmy 

z rzędu (fakt bezprecedensowy w całej 
Polsce) zdobyła tytuł mistrza woje-

wództwa i będzie walczyć o tytuł 
mistrza Polski szkół podstawo-
wych w turnieju rozgrywanym 

w Słupsku. Na wiele liczyć tu co 
prawda nie można, ponieważ podstawową 

grupą zawodniczek reprezentacji są uczennice 
klasy V. Na pewno jednak dziewczęta tanio 
skóry nie sprzedadzą, a zdobyte doświadczenia 
powinny zaprocentować w roku następnym.

Podobnie jak ich młodsze koleżanki spisały 
się także gimnazjalistki, które tytuł mistrza 
Podkarpacia zdobyły trzeci raz z rzędu i w ra-
domiu będą bronić tytułu wicemistrzyń Polski. 
A może w tym roku uda się wspiąć o szczebelek 
wyżej w mistrzostwach szkół gimnazjalnych. 
z całą pewnością nie są bez szans. 

Największe jednak widoki na zdobycie 
tytułu mistrza Polski mają  reprezentanki 
zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, które 
na swoich śmieciach, bo finał ogólnopolski 
jest organizowany w Leżajsku w dniach 15-17 

 21 

POWIAT

KURIER POWIATOWY 6/2009 (64)



Browar pomaga
Dyrektor Browaru w Leżajsku przekazał 3400 złotych na rzecz organizacji charyta-

tywnych w naszym mieście. Pieniądze pochodzą z licytacji, która miała miejsce podczas 
świątecznego spotkania kadry managerskiej Browaru. Licytowano wszystkie prezenty, które 
managerowie otrzymali w ciągu całego ubiegłego roku. Wśród tych przedmiotów były za-
równo ozdoby świąteczne, kalendarze, przybory do pisania oraz różne gadżety reklamowe.  
Pomysł na przeprowadzenie takiej licytacji zaproponował sam Dyrektor Browaru M. Dietvorst, 
który przywiózł taki zwyczaj z Holandii. tam, to normalne, że managerowie wielkich i małych 
firm dzielą się zgromadzonymi od kontrahentów czy gości prezentami. Pracownicy Browaru 
byli zaskoczeni pomysłem, ale bardzo im się spodobał cel, przeznaczenia zdobytych w ten 

sposób pieniędzy. oprócz 
oficjalnych darowizn, które 
co miesiąc płyną z konta 
Browaru do potrzebujących, 
był to niewątpliwie osobisty 
ich wkład w działalność cha-
rytatywną na terenie miasta. 
Licytacja ta odbyła się już po 
raz drugi. W ubiegłym roku 
pieniądze zostały przekazane 
do ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leżajsku 
a tym razem postanowiliśmy 
wspomóc Warsztaty tera-
pii zajęciowej przy caritas 
w Leżajsku oraz zakład Ak-

tywności zawodowej w  Nowej Sarzynie. caritas planuje wykorzystać te pieniądze na wyjazd 
niepełnosprawnych podopiecznych do kina lub teatru, natomiast zAz przeznaczy darowiznę 
na zakup części wyposażenia do Domu Samodzielnego Życia. Pod koniec tego roku planujemy 
również w ten sposób pomóc tym, do których los się nie uśmiechnął. 

Alicja Wołek

Spotkanie kombatantów
29.05.2009r. w Dworze Starościńskim – w siedzibie Muzeum ziemi Leżajskiej 

spotkali się członkowie Koła związku Kombatantów rP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Leżajsku.

związek Bojowników o Wolność i Demokrację (zBoWiD) to organizacja komba-
tancka utworzona 2 września 1949 roku, w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 ist-
niejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów 
obozów hitlerowskich. Do 1989 politycznie i organizacyjnie podporządkowany PzPr. 
zBoWiD zrzeszał część byłych żołnierzy z regularnych polskich formacji wojskowych, 
organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Polski w okresie przed 11 listopada 
1918, organizacji konspiracyjnych walczących w okresie II wojny światowej, więźniów 
obozów hitlerowskich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz członków różnych ugrupowań 
komunistycznych, funkcjonariuszy UB i Mo. W 1990 zBoWiD przekształcono 
w związek Kombatantów rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 
członkowie związku dyskutowali m.in. o obecnej trudnej sytuacji kombatantów.

PW, Fot. robert Antczak

Tytuł „Mocni Wizerunkiem” dla Browaru Leżajsk 
Grupa Żywiec Browar w Leżajsku w uznaniu za realizację działań na polu społecznym 

oraz nowatorskie wykorzystywanie metod i technik public relations w kreowaniu wizerunku 
otrzymała nagrodę „MocNI WIzerUNKIeM”. celem Konkursu jest promocja i upo-
wszechnianie działań podejmowanych przez firmy na polu społecznym, polegających na 
wspieraniu organizacji i akcji charytatywnych, ludzi, czy też projektów społecznych w wymiarze 
Pr.  organizatorami Konkursu „MocNI WIzerUNKIeM” są:  zakład Public relations 
WSIiz w rzeszowie, telma Group communications, Ideo Sp. z o.o., radio rzeszów, Super 
Nowości, tVP3 rzeszów.

organizatorzy corocznie podczas Kongresu Public relations przyznają nagrody firmom, 
które w swoich działaniach w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, intensywnie wy-
korzystywały metody i techniki Public relations, nie ograniczając się jedynie do kontaktów 
z mediami, czy innych pól aktywności Pr, ale przede wszystkim poprzez mecenat i działania 
na polu społecznym, wspierały organizacje i akcje charytatywne, ludzi, czy też projekty spo-
łeczne w wymiarze Pr.

Nagroda Agro Polska dla 
piwa z Leżajska 

Browar w Leżajsku należący do holender-
skiego koncernu Heinekena otrzymał nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie Agro Polska za 
piwo Leżajsk Pełne.  Jako laureat uzyskał 
licencję uprawniającą do posługiwania się 
godłem promocyjnym AGro PoLSKA na 
piwie Leżajsk Pełne. ogólnopolski Konkurs 
Promocyjny Agro Polska wyłania wysokiej 
jakości produkty branży rolno-spożywczej 
a oznaczając je godłem Agro Polska umacnia 
ich pozycję rynkową i kształtuje pozytywny 
wizerunek. zgłaszane produkty są oceniane 
za walory jakościowe, smakowe i zapachowe, 
estetykę opakowania oraz metody produkcji.  
„Leżajsk” to kultowe piwo kilku pokoleń 
Polaków, orzeźwiające o pełnym smaku 
z wyraźnym aromatem chmielu i charakte-
rystyczną goryczką. 

Dyrektor Browaru Mattheus Dietvorst
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Komenda Powiatowa Policji w  Leżajsku informuje:

Już od 2007 roku  Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, dzięki uprzejmości i przychylności przedstawicieli jednostek lokalnej admi-
nistracji samorządowej  aktywnie współpracuje przy realizacji  zadań programu „Przyjazne Środowisko Lokalne”. 

W dniu 26.05.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,  którego głównym tematem było  
promowanie przedsięwzięć z zakresu kształtowania bezpiecznych przestrzeni publicznych. Podczas  prac komisji  przedstawiciele lokalnej 
administracji samorządowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zakładów 
komunalnych, stacji sanitarno- epidemiologicznej  mogli uczestniczyć w  szkoleniu dot. przedmiotowej problematyki, które przeprowadził  
Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej z ramienia Policji.

Program „Bezpieczne Środowisko Lokalne” ukierunkowany jest na poprawę bezpieczeństwa w miastach i gminach. Dzięki współpracy 
i współfinansowaniu przez uczestniczące w programie podmioty zamierzamy osiągnąć między innymi:

poprawę stanu infrastruktury technicznej wokół różnego rodzaju obiektów, uporządkowanie terenów przy posesjach, placach, dro-• 
gach, miejscach pracy
likwidację zaniedbanych zarośli, krzaków, uzupełnienie i poprawa oświetlenia miejsc peryferyjnych i  oświetlenia ulicznego, inicjalizacja • 
budowy  parkingów z uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych  i innych czynników mających wpływ na obraz otoczenia,
zorganizowanie miejsc i placów zabaw dla dzieci i młodzieży, skwerów spacerowych, punktów relaksowo- wypoczynkowych, ścieżek • 
rowerowych, placów sportowych np. tor dla jeżdżących na rolkach, deskorolkach.

Wszystkie te cele wprost  przełożą się na poprawę bezpieczeństwa w naszym środowisku.
  

z punktu widzenia Policji wzrost akceptacji i szacunku dla prawa ze strony społeczeństwa odzwierciedlać się będzie  w efektywnym 
zapobieganiu przestępczości, a co za tym idzie, zmniejszeniu prawdopodobieństwo stania się ofiarą przestępstwa. 

 
Każdy podmiot działając samotnie  z pewnością nie ma za dużych alternatyw szybkiego i skutecznego działania. Jednakże, gdy Policja, 

podmioty poza policyjne i społeczeństwo staną się w tych działaniach partnerami, osiągnięte w ich trakcie wyniki będą wymierne i odczu-
walne dla nas wszystkich.

kom. mgr Bogumiła Dąbek     
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