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Młoda krew 
ratuje życie

Jednym z wielu działań prowadzonych przez Szkolne Kluby 
Honorowych Dawców Krwi jest propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa, które zakłada w swoim założeniu bezinteresowne 
oddanie własnej krwi dla ratowania życia drugiego człowieka. 
W tym roku szkolnym zespół Szkół technicznych im. tadeusza 
Kościuszki w Leżajsku wziął udział w VI edycji turnieju Szkół 
Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni 
Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda 
Krew ratuje Życie” – konkurs trwał od 1 września 2008r. do 
31 marca 2009r.

Do turnieju przystąpiło 708 szkół i uczelni z terenu Polski. 
turniej podzielony był na trzy kategorie: I szkoły ponadgimna-
zjalne  - 649; II szkoły policealne i pomaturalne – 14; III wyższe 
uczelnie – 45. ogółem pozyskano 26.136,820 litrów krwi od 
45.408 uczniów i 7.059 studentów.

Podczas trwania turnieju 454 uczniów zespołu Szkół 
technicznych w Leżajsku oddało 230,562 litrów krwi zajmując 
II miejsce w Polsce za największą ilość pozyskanej krwi. Wspaniała 
postawa uczniów, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj 
posłannictwa, jest godne uznania i zasługuje na szczególne wy-
różnienie. oddając krew, uratowali życie.

Świadectwa 
dojrzałości społecznej

W roku szkolnym 2008/2009 Podkarpacki Kurator oświaty 
wspólnie z Wojewódzkim Koordynatorem Szkół Promujących 
zdrowie, Podkarpackim zarządem okręgowym PcK, regio-
nalnym centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w rzeszowie 
realizował program popularyzacji krwiodawstwa wśród młodzieży 
województwa podkarpackiego. 

W czasie podsumowania programu 7 kwietnia 2009 r. w te-
atrze im. Wandy Siemaszkowej w rzeszowie zostały uroczyście 
wręczone „Świadectwa dojrzałości społecznej” dla około 1847 
uczniów z 64 szkół. Uczniowie zSt odebrali 184 świadectwa  
zajmując I miejsce w województwie podkarpackim.

Damian Półtorak i Adam Słomiany

Kolejny „Kurier” we wrześniu!
Kochani Czytelnicy! 
Wydanie, które Państwo właśnie mają w ręce jest wydaniem 
„wakacyjnym”, czyli lipcowo-sierpniowym! Kolejny numer 
„Kuriera Powiatowego” ukaże się więc w połowie września!
Do zobaczenia za dwa miesiące! 
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Najczęściej wybieramy taki sposób odpoczywania, który od-
powiada naszemu stylowi radzenia sobie ze stresem. Jeżeli ktoś jest 
nastawiony zadaniowo, to szuka form wypoczynku, które pomogą mu 
później efektywnie radzić sobie z zadaniami. osoba taka powie: „Muszę 
odpocząć, żeby nabrać sił i pokonać problem”. Jeśli natomiast ktoś ma 
emocjonalny styl radzenia sobie ze stresem, to w trakcie odpoczynku 
stara się przede wszystkim zapomnieć o trudnych sytuacjach w pracy, 
oderwać się od codziennego stresu. Do tego dochodzą cechy tempe-
ramentu. odpoczniemy, jeśli forma wypoczynku będzie dopasowana 
do naszego charakteru. Jeśli nie, wypoczynek będzie nieudany. 

Wakacje to nie fraszka. Na skali poziomu stresu opracowanej przez 
amerykańskich psychiatrów urlop znalazł się na 41. pozycji pomiędzy 
zmianą diety a świętami Bożego Narodzenia. A przecież wiemy, jaki 
nastrój mamy, odchudzając się… Neurobiolodzy przyznają, że nagłe 
odcięcie od obowiązków powoduje przykry stan chaosu i apatii. Po-
jawiają się bóle głowy, poczucie rozbicia, bezsenność, ale również 
obniżona odporność, infekcje wirusowe, przeziębienia, alergie. A po-
tem jest jeszcze gorzej. U spuszczonych z zawodowej smyczy nadmiar 
wolności wypełnia się… nudą zabarwioną lękiem. 

Jedziemy na wakacje! Powód do radości? Skąd! zagrożenie dla 
świętego spokoju, jeśli ulegniemy wakacyjnemu stresowi. Urlop to nie 
tylko wolne od pracy, ale przede wszystkim stan świadomości. Żeby 
umysł zaznał relaksu, trzeba odpoczywać z... głową. Pamiętajmy o tym, 
iż forma wypoczynku musi zależeć od naszego temperamentu. 

Jak i gdzie najczęściej odpoczywamy?

Krystyna z Nowej Sarzyny (lat 41):
co roku, gdy zbliża się pora letnia dopada mnie ten sam pro-

blem - Jak zaplanować wakacje? Aby w pełni wykorzystać ten czas 
i naładować akumulatory na mniej ciekawe pory roku. Ja swój 
letni urlop zawsze planuję pod kątem moich dzieci. Mam z mężem 
kilkanaście dni urlopu, więc nie chcemy, by w tym czasie dzieci 
nudziły się w mieście. z myślą o nich w tym roku wyjeżdżamy 
nad zalew Soliński. Nie stać nas na wojaże za granicą. choć i tak 
uważam, że w Polsce mamy równie piękne miejsca do odwiedzenia 
i odpoczynku. Sprawdza się tu polskie porzekadło: „cudze chwalicie, 
swego nie znacie”.

Bartek z Leżajska (lat 17):
Dla mnie, tak jak i dla większości uczniów wakacje to okres le-

niuchowania. W tym czasie chcę zapomnieć o szkole i obowiązkach. 
Mój czas wakacji to przede wszystkim wyjazdy na zalew „czyste” 
w Grodzisku Dolnym lub na ożannę. No i oczywiście w tym czasie 
okoliczne wioski organizują wiele imprez tanecznych. ze znajomymi 
świetnie bawimy się na takich dyskotekach „pod chmurką”.

Kasia z Leżajska (lat 18):
Dla mnie wakacje to wypoczynek. Nie lubię jednak „leżeć 

plackiem” przed telewizorem i nudzić się w domu. Dlatego już 
wcześniej szukam ofert wyjazdu, by spędzić aktywnie okres lipca 
i sierpnia. W tym roku rodzice opłacili mi udział na obozie sporto-
wym w Polańczyku. 

Krzysztof (lat 56) z Kuryłówki:
Wakacje kosztują. Dla mnie decyzja o wyjeździe na urlop wynika 

z wyboru: co jest dla mnie ważniejsze? czy to, żeby wypocząć, czy 
też żeby zrobić remont w mieszkaniu. rzadko więc decyduję się 
na wyjazd poza granice kraju, bo nie jest on priorytetem, a wręcz 
wydaje się luksusem, który niczemu nie służy. Mój urlop w więk-
szości przypadków to wykonywanie prac, na które przez cały rok 
nie miałem czasu.Magda z Grodziska Dolnego (lat 26):

Wypoczynek, tak jak wszystko, kończy się dla mnie zmęczeniem. 
Nie potrafię ot tak, po prostu odpoczywać, nic nie robić i słodko się 
nudzić. Leżenie pod gruszą na dowolnie wybranym boku już na drugi 
dzień przyprawia mnie o poczucie winy. od letnich wypraw oczekuję 
emocji, niezapomnianych wrażeń. A przede wszystkim zazdrości 
znajomych, że miałam superwyjazd! W tym roku wyjeżdżam do In-
dii!!! Już widzę miny koleżanek z pracy, gdy przyniosę fotki z takiego 
oryginalnego wyjazdu! Ha!ha!

Zofia z Łętowni (lat 38):
W tym roku zostaję w domu. W ubiegłym roku wybrałam 

ofertę biura podróży wyjazdu nad nasze piękne morze. I niestety: 
z okna nie było widać morza, lecz pole budowy następnego hotelu. 
zamiast opalenizny – przywiozłam swędzące bąble po komarach. 
Bliskość moich ukochanych jakoś wcale nie cieszyła, ale męczyła 
i irytowała. I ani chwili oddechu, tylko zadyszka w umilaniu 
czasu rodzince. I jeszcze te nieustanne kłótnie o drobiazgi 
z mężem. A w dodatku na wyjeździe on jakoś głośniej 
chrapał. Koszmar! rajskie dni zamieniły się w piekiełko. 
Spokojnie, to tylko wakacje! Myślałam tylko o tym, by się 
już skończyły. Urlop jest jak randka w ciemno. Im mniej 
marzeń, tym lepiej.

 3 

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7-8/2009 (65)



4   

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7-8/2009 (65)

Jednym z głównych tematów obrad 
XLII sesji rady Powiatu Leżajskiego była 
kwestia szeroko rozumianego rolnictwa. 
radni zaprosili na swoje obrady przed-
stawicieli agend rządowych i instytucji 
realizujących zadania związane z rolnic-
twem. W sesji wzięli udział: Krystyna 
Gdula - zastępca Dyrektora ds. rozwoju 
obszarów Wiejskich Podkarpackiego 
ośrodka Doradztwa rolniczego w Bogu-
chwale, Lesław Błądek – Kierownik Biura 
Powiatowego AriMr w Leżajsku, Marian Wójtowicz - Prezes zarządu 
Podkarpackiej Izby rolnictwa ekologicznego, zygmunt tymcio – za-
stępca Dyrektora  Podkarpackiej Izby rolniczej w Boguchwale, a także 
Daniel zając – Prezes zarządu Hortino zPoW Leżajsk Sp. z o.o.

zaproszeni goście omówili najważniejsze problemy, z jakimi bo-
rykają się obecnie rolnicy.

Pani Krystyna Gdula w swojej wypowiedzi zauważyła, iż docho-
dowość rolnictwa w Powiecie Leżajskim sięga „0”. obecnie dochody 
z rolnictwa nie wystarczają na utrzymanie rodziny rolniczej. Dlatego 
też najlepszym rozwiązaniem jest zrzeszanie się w grupy producenckie, 
a także sięganie po dotacje unijne. „Obecnie rolnicy są bardzo zainte-
resowani środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 
gdyż jest to czysty dochód dla rolnika. Jednak największym problemem jest 
działalność inwestycyjna, gdyż rolnik musi najpierw sam zainwestować, 
a potem złożyć wniosek o zwrot kosztów” – zauważyła Pani Gdula.

Kwestie wniosków składanych o dopłaty omówił Lesław Błądek 
– Kierownik Biura Powiatowego AriMr w Leżajsku. Stwierdził, iż: 
„Wnioski składane przez rolników w większości zatwierdzamy, co oznacza 
wypłatę określonych pieniędzy”. 

omawiając AriMr w Leżajsku Kierownik Lesław Błądek podzie-
lił jej działalność na 3 płaszczyzny: obsługa wniosków obszarowych, 
obsługa wniosków w ramach programu ProW, system rejestracji 
i identyfikacji zwierząt.  Podkreślił również, iż w tym roku wpłynęło 
4 772 wniosków obszarowych z powiatu leżajskiego. z tytułu złożo-
nych wniosków w 2007r. Agencja wypłaciła w sumie dopłaty na kwotę 
9 mln 650 tys zł, a w 2008 roku ta kwota wyniosła 10 mln 607 tys 
zł. „Z posiadanych informacji wynika, iż wzrosła kwota wypłat nawet 
pomimo mniejszej ilości składanych wniosków. Wyjątkiem jest Gmina 

Kuryłówka, gdzie liczba składanych wniosków 
utrzymuje się na tym samym poziomie” – dodał 
Błądek.

Wśród zaproszonych gości byli również:  
Marian Wójtowicz - Prezes zarządu Podkar-
packiej Izby rolnictwa ekologicznego, który  
przybliżył radnym najważniejsze zagadnienia 
związane z gospodarstwami ekologicznymi 
oraz zygmunt tymcio – zastępca Dyrektora  
Podkarpackiej Izby rolniczej w Boguchwa-
le, który przedstawił najważniejsze zasady 

działania Izby.
W debacie o rolnictwie uczestniczył również Daniel zając – Prezes 

zarządu Hortino zPoW Leżajsk Sp. z o.o., który przedstawił aktualną 
sytuację firmy. radni korzystając z wizyty Prezesa największej w okolicy 
firmy skupującej lokalne owoce i warzywa dopytywali o przyczyny 
skupu owoców po bardzo niskich cenach, w większości przypadkach 
ceny te są niższe od kosztów produkcji. Prezes zając: „Hortino skupuje 
i sprzedaje po cenie takiej,  jaka jest w danej chwili na rynku. Średnia 
cena np. za truskawkę w tym roku wynosiła ok. 1,30 zł/kg. Stąd też 
by zaoferować rolnikom wyższą cenę próbujemy obniżyć nasze koszty 
wewnętrzne w firmie – np. poprzez zakup odpowiednich nowoczesnych  
maszyn. Ale na te inwestycje również potrzebujemy ogromnych środków 
finansowych, których na dzień dzisiejszy nie posiadamy”.

Pozostałe punkty obrad, którymi zajmowali się radni na sesji:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie po-•	
ręczenia spłaty kredytu długoterminowego dla Samodzielnego 
Publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Leżajsku
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie •	
Powiatu na 2009r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy •	
w 2008r.
Przedsiębiorczość na terenie Powiatu Leżajskiego•	
Informacja z działalności Muzeum ziemi Leżajskiej•	
Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury •	
fizycznej i turystyki
rynek usług medycznych na terenie Powiatu Leżajskiego•	
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Leżaj-•	
skiego

mab

Radni debatowali o problemach współczesnego rolnika

Krystyna Gdula i Lesław Błądek
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* LICEALIADA 2009 * LICEALIADA 2009 *

Finał ogólnopolskiej Licealiady 
w Koszykówce Dziewcząt odbył się 
w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 
roku. Na starcie turnieju znalazły się 
zespoły z rybnika, Płocka, olsztyna, 
Warszawy, łodzi, Bydgoszczy, Brzegu 
i Leżajska. Faza grupowa turnieju 
została rozegrana w Sali zespołu 

STaNiSŁaW 
BaRTNiK
Dyrektor 
Zespołu Szkół 
Licealnych 
w Leżajsku

zdobycie Mistrzostwa 
Polski w Licealiadzie w ko-
szykówce dziewcząt przez 
reprezentację zespołu Szkół 
Licealnych to największy 

w historii szkoły sukces sportowy, ale nie tylko, to także 
największe osiągnięcie sportowe powiatu leżajskiego 
w sporcie młodzieżowym, w grach zespołowych. Myślę, 
że u podstaw tego sukcesu, obok niewątpliwie tytanicz-
nej pracy trenera Piotra Musijowskiego, który stworzył 
ambitny, waleczny i zgrany zespól, leży także to, że udało 
się w szkole stworzyć warunki do rozwijania talentów 
sportowych w powiązaniu z codzienną, niełatwą nauką 
w szkole ponadgimnazjalnej. 

W dużej mierze to także sukces organizacyjno – spor-
towy tej szkoły.

RoBeRT ŻoŁyNia
Starosta Leżajski

Mistrzostwo Polski w Li-
cealiadzie w koszykówce dla 
dziewcząt z zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku to także 
wielki sukces powiatu. 

Po raz kolejny mieliśmy 
okazję ku temu, by zapro-
mować nasz region, pokazać, 

że także i u nas może rozwijać 
się sport na najwyższym poziomie. ten sukces jeszcze raz 
uzasadnia fakt budowy pełnowymiarowej hali sportowej 
przy naszej szkole. 

Dzisiaj, kiedy tak bardzo niektórzy chcą narzekać na 
młodzież, na jej złe wychowanie można odnaleźć na to 
receptę – a jest nią zaangażowanie młodych ludzi w jakąś 
inicjatywę, w jakieś działanie – chociażby sport. Dlatego 
dziękuję wszystkim tym, którzy nie szczędząc sił i swego 
wolnego czasu przyczynili się do tak wielkiego sukcesu 
naszych koszykarek. Dziewczętom zaś życzę kolejnych 
sukcesów, wytrwałości i determinacji w realizacji kolej-
nych wielkich planów.

Koszykarki Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 
najlepszą drużyną Finału Ogólnopolskiej Licealiady

Szkół w tryńczy oraz w Giedlaro-
wej, natomiast mecze finałowe miały 
miejsce w Hali Sportowej zespołu 
Szkół technicznych w Leżajsku. 
organizatorami tego przedsięwzięcia 
byli: zespół Szkól Licealnych im. 
B. chrobrego w Leżajsku, Szkolny 
związek Sportowy pod kierunkiem 

Jacka Bigusa, Powiat Leżajski. Ho-
norowy Patronat nad imprezą objął 
Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego zygmunt cholewiński. 

Koszykarki z Leżajska zdobyły 
I miejsce, a tym samym tytuł najlep-
szej drużyny Finału ogólnopolskiej 
Licealiady.
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Piotr Musijowski -  trener 

Małgorzata Bechta: W tym roku Leżajsk i lokalna koszykówka 
mają powody do dumy: Koszykarki Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku zostały najlepszą drużyną Finału ogólnopolskiej 
Licealiady.  Zanim zapytam Pana o to zwycięstwo na początku 
chciałabym sięgnąć do przeszłości – czy koszykówka była pierwszą 
dyscypliną, którą Pan trenował?

Piotr Musijowski: Ja bym na tę dumę bardzo uważał. Jeśli bowiem 
ma być postrzegana właściwie, powinna się przełożyć na realizację 
dalszego ciągu przygody „koszykówki kobiecej” w Leżajsku. W in-
nym przypadku, szkoda tracić czas na pielęgnowanie tejże dumy. 
tak myślę.

Pierwszą dyscypliną sportu, której poświęciłem kilka lat w szkole 
podstawowej była piłka nożna. Mój ojciec był zawodowym piłkarzem, 
więc chciałem go choć trochę naśladować. Ale on skutecznie zniechęcił 
mnie do trenowania piłki nożnej, nabijając się ze mnie, że „biegam jak 
kaczka” (śmiech). zarzuciłem ten sport. 

Dlaczego wybrał Pan koszykówkę?
to raczej koszykówka wybrała mnie (śmiech). Gdy byłem w VI 

klasie szkoły podstawowej przyszedł na lekcję trener zenon Burzyński 
z Polonii Przemyśl, kazał wstać wszystkim chłopcom, wskazał palcem 
na kilku z nas i rzekł:” ty, ty i ty – dziś w hali o 17.00”. Żadnej roz-
mowy, dyskusji, polemiki. takie czasy. Poszedłem, spodobało mi się 
i podoba do dziś. 

Wracając do finału licealiady – jak Pan ocenia grę swoich ko-
szykarek? Czy zaskoczyły Pana determinacją i uporem w zdobyciu 
i miejsca?

oceniam je pozytywnie. Moje zawodniczki ciężko pracują, szlifując 
na co dzień koszykarski warsztat. to najtrudniejszy element tej pracy. 
Szara, systematyczna, cierpliwa i wytrwała harówka. trwa to już wiele 
lat. Doszły do szczytów możliwości na tym poziomie wiekowym, na-
leżą do Polskiej czołówki. Problem tkwił w tym, czy zechcą utrzymać 
poziom wytrenowania po finałach Mistrzostw Polski Juniorek, który 
odbył się 3 tygodnie wcześniej. zechciały – z tą stroną wolitywną jest 
u kobiet różnie ( śmiech) - więc szanse na strefę medalową były duże. 
A upór i determinacja w ich wykonaniu – to część psychologicznej 
przestrzeni, nad którą sumiennie pracują.

 

Której drużyny dziewczęta najbardziej się obawiały?
Na tych zawodach zdecydowanie należało obawiać się Mistrza 

Polski z ubiegłego roku – olsztyna, szkoły mistrzostwa sportowego 
z Bydgoszczy, no i rybnika i łodzi. tak też było. zresztą, moje dziew-
czyny szanują każdego przeciwnika na parkiecie.

 
W meczu o mistrzostwo rozegranym w Leżajsku Pana 

podopieczne ograły 55:42 iV Lo Rybnik. Jak Pan wspo-
mina ten decydujący mecz? Czy było wiele niepewnych  
i nerwowych chwil w grze dziewcząt? Czy wyczuwał Pan w grze 
dziewcząt olbrzymi ciężar pokładanych w nich nadziei kibiców? 
Czy je to mobilizowało czy dodatkowo stresowało?

Weszliśmy w mecz bardzo dobrze, zdecydowanie prowadząc po 
pierwszej odsłonie, ale mecz trwa 40 minut i jego składowe są różne: 
kryzys przyszedł w 4 minucie II kwarty, nie mogliśmy się wstrzelić 
w kosz, więc rybniczanki skwapliwie to wykorzystały i doszły nas 
na 21:21. Wziąłem oba czasy w przeciągu praktycznie 3 minut, by 
z dziewczynami pogadać, ale to nic nie pomogło. Na nasze szczęście 
w ostatnich sekundach I połowy odskoczyliśmy na 5 punktów. Potem, 
po antrakcie, powoli budowaliśmy przewagę i kontrolowaliśmy mecz 
do końca. 

Hm? część z nich gra już na wysokim poziomie, więc stres zostaje 
poza parkietem. Pozostała część jest momentami zestresowana, nie-
obecna mentalnie z różnych powodów. trzeba bardzo uważać w czasie 
meczu i korzystać z właściwych, otwartych na grę zawodniczek. tym 
bardziej, gdy gra się o złoty medal, bo przecież to już nie jest żadna 
zabawa, tu każdy chce wygrać. rybnik wierzył w to właściwie przez 35 
minut. Po tym czasie na twarzach naszych przeciwniczek było widać 
stopniową rezygnację, choć powiem szczerze, że koszykówka to tak 
dziwna dyscyplina, że choć do końca meczu było jeszcze 3 minuty, a my 
prowadziliśmy ponad 10-ma punktami, nie miałem żadnej pewności, 
że ten mecz wygramy. W przerwie mówiłem im w szatni, by wyzwoliły 
się z presji kibiców, VIP-ów, władz szkoły i Klubu, i zagrały dla samych 
siebie. te słowa prawdopodobnie je zmobilizowały. Jednakże sukces 
zawdzięczamy również wszystkim naszym gorącym kibicom i za to 
im bardzo dziękujemy.

Na koniec osobiste pytanie-widząc olbrzymie sukcesy pana 
córki – Jessici – czy widzi Pan w niej przyszłą gwiazdę tej dyscy-
pliny?

Gwiazdę nie! rzemieślnikiem, który spróbuje dotrzeć na szczyty 
profesjonalnej koszykówki – tak. Jessica, podobnie jak jej grający 
zawodowo w koszykówkę bracia, jest wychowywana przez rodziców 
w horyzoncie ciężkiej pracy, pokory i skromności. czas pokaże, co 
będzie dalej. tymczasem, prócz Jessie w tej drużynie jest jeszcze Domi-
nika Majkut, Aneta Kaszuba, Magdalena Dedio, Kamila Kromka – te 
dziewczyny także daleko zajdą. A może i pozostałe?

Miło by było, gdyby cała ta praca, wykonana przez wszystkich, 
którzy budują te koszykówkę wokół Leżajska, zaowocowała już w nie-
dalekiej przyszłości poziomem sięgającym przedsionków ekstraklasy 
kobiet. taka możliwość staje przed powiatem leżajskim już dziś otwo-
rem, sądzę, że warto byłoby z niej skorzystać.  Jestem tylko trenerem, 
nie mnie przypada podejmowanie takich decyzji. to zależy od władz 
powiatu i sponsorów. Powiem tak: jeśli w rzeszowie buduje się mocną 
siatkówkę, dlaczego nie spróbować zbudować w Leżajsku mocnego 
basketu? cała koszykarska Polska patrzy na dziejący się tu fenomen. 
zapewniam, patrzą z bardzo dużym zainteresowaniem...

Dziękuję za rozmowę.

* LICEALIADA 2009 * LICEALIADA 2009 *
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Piotr Lasota – Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Ogólnopolskiego Finału 

Licealiady w Koszykówce Dziewcząt

Małgorzata Bechta: Główny Zarząd Szkolnego 
Związku Sportowego w uzgodnieniu z Zarządem 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego w Rzeszowie powierzył Powiatowi 
Leżajskiemu organizację finałów krajowych Lice-
aliady w koszykówce żeńskiej. Jakie były powody 
przyznania nam tego przywileju?

Piotr Lasota: Pomysł zorganizowania Finału Licealia-
dy w koszykówce dziewcząt zrodził się blisko rok temu, gdy w Bydgoszczy 
reprezentacja zespołu Szkół Licealnych zdobyła tytuł wicemistrzowski. 
Wracając z turnieju omawialiśmy z trenerem to wszystko, co się zdarzyło 
i postanowiliśmy by za rok zorganizować taki turniej w Leżajsku. Pozostało 
jedynie zachęcić do tego pomysłu Dyrektora i zdobyć tytuł mistrzowski. 
We wrześniu 2008 r. Dyrektor zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku Pan 
Stanisław Bartnik zgłosił chęć organizacji Staroście Leżajskiemu i zobowią-
zał się do wygospodarowania środków finansowych na ten cel. Następnie 
zgłosiliśmy swoją kandydaturę do organizacji Finału Licealiady szefowi 
Podkarpackiego Wojewódzkiego związku Sportowego Panu Jackowi 
Bigusowi. oczywiście pewności, co do decyzji pozytywnej nie mieliśmy, 
gdyż najpierw trzeba było zdobyć tytuł Mistrza Województwa, ażeby móc 
wziąć udział w tym turnieju, a co za tym idzie by organizować u siebie finał. 
Na przestrzeni całego roku szkolnego dziewczyny zdobywały poszczególne 
etapy prowadzące do Mistrzostwa Województwa. Decydujące okazało 
się zdobycie w kwietniu w Stalowej Woli tytułu Mistrza Województwa. 
Wtedy również Pan Jacek Bigus ogłosił termin organizacji finału: 15-17 
czerwca i najważniejszą dla nas informację: Leżajsk został wytypowany na 
organizatora tego turnieju!

Przy organizacji takiej imprezy, na co zwraca uwagę jej organiza-
tor? Czyli jakie wymogi muszą być spełnione, by rozegrać taki finał 
w danej hali? Czy istnieją specjalne wytyczne do organizacji takich 
imprez sportowych?

Specjalnych wytycznych nie ma. Finał Licealiady to turniej, który 
rozgrywa się w oparciu o przepisy obowiązujące w PzKosz. Pełno-
wymiarowe boisko do gry to plac o wymiarach 28m długości i 15 m 
szerokości. Dodatkowo musi być strefa ławki dla drużyn i miejsce na 
stolik sędziowski, świetlna tablica z zegarem zawodów, tablicą wyników 
i urządzenie do pomiaru 24 sekund. Jednym słowem podstawowe wymogi 
przewidziane przepisami FIVB. Bardzo istotną sprawą na takim turnieju 
jest sędziowanie. Staraliśmy się zabezpieczyć obsadę sędziowską na jak 
najwyższym poziomie, by sędziowanie nie budziło żadnych wątpliwości. 
Komisarzem zawodów został Pan rafał Hamryszczak i wywiązał się z tej 
roli bardzo dobrze, za co mu serdecznie dziękuję. tak więc przygotowując 
organizacje tego turnieju szukaliśmy obiektów sportowych, które spełnia-
łyby te wymagania.

Finał, Licealiady odbył się w Tryńczy, Giedlarowej i Leżajsku. 
Dlaczego te akurat miejscowości zostały wytypowane i jak Pan – okiem 
Przewodniczącego Komitetu organizacyjnego ocenia przygotowanie 
tych miejsc do rozgrywania takich mecz od strony technicznej?

Pierwotnie zakładaliśmy rozegranie turnieju na dwóch salach, – czyli 
na obiekcie w tryńczy i w zespole Szkół technicznych w Leżajsku. 
zespół Szkół Licealnych obecnie nie posiada pełnowymiarowej hali 
sportowej. Jednak z racji odbywających się w tym czasie w szkołach 
średnich egzaminów z przygotowania zawodowego, zostaliśmy zmuszeni 
zrezygnować z zespołu Szkół technicznych na dwa dni, by powrócić do 
Leżajska na finał turnieju.  ostatecznie fazę grupową turnieju rozegraliśmy 
w tryńczy i Giedlarowej. Jeżeli chodzi o warunki do gry i bezpośrednie 
zaplecze meczowe to obiekty w tryńczy i w zespole Szkół technicznych 

są znakomite. to obiekty nowe i bardzo dobrze wyposażone. 
Dodatkowo gospodarze tych obiektów pomogli nam i finał 
imprezy udał się znakomicie. Sala w Giedlarowej, choć trochę 
skromniejsza również była dobrze przygotowana. Pani dyrektor 
Lidia Stępniowska zapewniała, że wszystko będzie dobrze i słowa 
dotrzymała. Dziękuję.

 Jak z punktu widzenia wszystkich finałów Licealiady 
ocenia Pan organizację tego wydarzenia sportowego? 

Bardzo trudno ocenia się własną prace, ale uważam, iż cała 
impreza wypadła bardzo dobrze. oczywiście nie wszystko nam 
się udało i wiele można by było zrobić lepiej, ale jak na pierwsze 

tak duże zawody, które organizowaliśmy oceniam je pozytywnie.  
Praca, jaką razem wykonaliśmy z moim kolegą Waldemarem tłuczkiem 
myślę, że w przyszłości zaowocuje bardzo dobrą opinią, co do możliwości 
i umiejętności organizacji dużych imprez sportowych przez zespół Szkół 
Licealnych i naszą społeczność lokalną.

Bardzo nam zależy na takiej opinii, bowiem nasz powiat posiada 
świetną bazę sportową i wielu oddanych sprawie ludzi, którzy umieją 
zorganizować imprezy sportowe na najwyższym poziomie, a co za tym 
idzie świetnie promować Powiat, Gminę i Miasto Leżajsk poprzez sport. 
oceniając przebieg i organizację turnieju nie sposób pominąć sukcesu 
sportowego, czyli zdobycia Mistrzostwa Polski Licealiady w koszykówce 
dziewcząt przez reprezentację zespołu Szkół Licealnych im. B. chrobrego 
w Leżajsku. ten tytuł to oczywiście efekt znakomitej pracy trenera Piotra 
Musiejowskiego i jego zawodniczek. zaangażowanie i frekwencja na 
treningach budzi szacunek. rywalizacja i ogranie zawodniczek w I lidze 
zespołu „Lotnika” to źródło sukcesu w Licealiadzie. tytuł mistrzowski to 
również sukces zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, bowiem udało się 
w jednej szkole zebrać i zorganizować cykl kształcenia dla tych zawod-
niczek. Szkoła choć boryka się obecnie z problemem dwuzmianowości 
zorganizowała dla tych uczennic naukę na pierwszej zmianie. obecnie 
dzięki staraniom Dyrektora Szkoły Stanisława Bartnika i Starosty Le-
żajskiego roberta Żołyni rozpoczęła się budowa pełnowymiarowej hali 
sportowej. W roku szkolnym 2009/10 rusza nauka w klasie sportowej. 
te wszystkie działania mają na celu zagospodarowanie całej sportowo 
uzdolnionej młodzieży z naszego powiatu i stworzenia im warunków do 
kształcenia i rozwijania talentu sportowego. rok temu miałem możliwość 
obserwować na żywo turniej o Mistrzostwo Polski w Bydgoszczy. tamte 
doświadczenia i spostrzeżenia jak też i uwagi, na które zwracał mi Piotr 
Musijowski bardzo nam pomogły w organizacji turnieju. Moim zdaniem 
stanęliśmy na wysokości zadania. zespoły koszykarek uczestniczące w tur-
nieju podczas zorganizowanego spotkania integracyjnego podkreślały, że 
życzyłyby sobie jeździć na takie turnieje w przyszłości. chwaliły warunki 
bytowe, wyżywienie i komfort pobytu. Na koniec proszę pozwolić, że jako 
Przewodniczący Komitetu organizacyjnego wraz z moim kolegą Walde-
marem tłuczkiem serdecznie podziękuję wszystkim, na których pomoc 
i wsparcie mogliśmy liczyć przy organizacji tego turnieju. Dziękuję przede 
wszystkim Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zygmuntowi 
cholewińskiemu i Staroście Leżajskiemu robertowi Żołyni za okazaną 
pomoc i środki finansowe przekazane na ten cel. Słowa podziękowania 
składam również na ręce Wójta Gminy Leżajsk Mieczysława tołpy. Szcze-
gólne podziękowania kieruję pod adresem Wójta Gminy tryńcza ryszarda 
Jędruchy, Dyrektora zespołu Szkół w tryńczy zygmunta Kulpy i Pana 
ryszarda ciurko za okazaną pomoc, życzliwość i gościnność. Dziękuję bar-
dzo serdecznie Dyrektorom Szkół w Brzózie Królewskiej zofii tenerowicz 
i w Giedlarowej Lidii Stępniowskiej. również serdeczne podziękowania 
składam całej Dyrekcji zespołu Szkół technicznych w Leżajsku, która 
już od dłuższego czasu udostępnia nam swoją halę na mecze koszykówki. 
Dziękuję również Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim uczniom z zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku.

Dziękuję za rozmowę.
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W dniach 22.06.-3.07.2009r. strzelcy z zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku szkolili się na 
terenie ośrodka Szkolenia taktycznego w trzciańcu podczas wakacyjnego obozu szkoleniowego, 
w którym wzięło udział 110 strzelców związku Strzeleckiego „Strzelec” oSW z Leżajska, rze-
szowa, Kolbuszowej, Brzeska, Lubaczowa i ostrowca Świętokrzyskiego. 

W trakcie obozu dzięki życzliwości Dowództwu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z rze-
szowa strzelcy mogli realizować zagadnienia z programu szkolenia wojskowego (zatwierdzonego 
przez MoN). Młodzież została podzielona na cztery grupy i uczestniczyła 
w kursach dowódców drużyn, rozpoznania, pierwszej pomocy oraz 
unitarnym dla początkujących strzelców. Kursy wszystkie zakończyły 
się egzaminem. Tematy przeprowadzonych zajęć były następujące: 
przemieszczanie się sekcji i drużyny w szyku ubezpieczonym, topo-
grafia i terenoznawstwo, postawy strzeleckie i zgrywanie przyrządów 
celowniczych, podstawy wspinaczki wysokogórskiej, zachowanie się 
na polu walki, musztra, udzielanie pomocy przedmedycznej. Strzelcy 
mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas zjazdów na linie, strzelania 
z broni pneumatycznej, zajęć taktycznych w terenie oraz gry wojennej. 
Podczas obozu strzelcy pełnili służby i warty. Atrakcją dla strzelców było 
zapoznanie się z pojazdami Kto „rosomak” oraz „Hummer”. 

Komendantem obozu był st. chor. zS Marian Milewski, zastępcą - 
chor. zS Piotr Panek. zajęcia prowadzili: chor. zS Waldemar tłuczek, 
kapelan chor. zS o. radmomił Wójcikowski, sierż. zS Damian Bieńko, 
por. Krzysztof Kowalski, st. sierż. zS Mirosław Król, sierż. zS rafał Do-
browolski, sierż. zS Piotr Machula, druż. zS Joanna Sobczyk, druż. zS 
Barbara Gajewska, druż. zS ewelina Babicka, druż. zS Krzysztof zając, 
druż. zS Katarzyna czesna, druż. zS Piotr Słupski. Szefem kuchni był 
chor. zS Grzegorz Dziuba. 

obóz był doskonałym miejscem do przećwiczenia dyscypliny wojsko-
wej, podnoszenia sprawności fizycznej, pogłębienia wiedzy i umiejętności 
praktycznych. organizatorami obozu byli: JS 2035 Leżajsk i JS 2021 
rzeszów związku Strzeleckiego „Strzelec” oS-W.  Nasi strzelcy wyróżniali się postawą oraz 
zaangażowaniem podczas zajęć za co zostali wyróżnieni oraz nagrodzeni w rozkazie na zakoń-
czenie zgrupowania.

Kilka tygodni wcześniej w dniach 05-07.06.2009r. Jednostka Strzelecka z Leżajska była 
organizatorem wojewódzkich marszów kondycyjnych, w których wzięło udział 9 drużyn z wo-

jewództwa podkarpackiego m.in. rzeszowa, 
Leżajska, Lubaczowa, Jarosławia, Przemyśla, 
Kolbuszowej. 

Patronat nad zawodami objął Pan robert 
Żołynia Starosta Leżajski, który ufundował 
nagrody rzeczowe oraz puchary dla trzech 
najlepszych drużyn. Dwie drużyny z Leżajska 
zajęły drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej. Podczas marszów strzelcy posługując 
się mapą mieli do pokonania trasę  w terenie 
leśnym na odcinku 45 kilometrów, w trakcie 
której musieli dotrzeć do punktów kontro-

lnych gdzie czekały na 
nich zadania do wyko-
nania m.in.: przeprawa 
na linie przez wąwóz, 
rozszyfrowanie alfabetu 
Morse’a, transport po-
szkodowanego. ostatnią 
konkurencją było strzela-
nie z broni kbks na strzel-
nicy LoK w Żołyni.  

Dowódca Jednost-
ki składa serdeczne 
podziękowanie Panu 
Robertowi Żołyni Sta-
roście Leżajskiemu za 
pomoc w zorganizo-
waniu w/w zawodów, 
Panu Tadeuszowi Pytko 
Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Leżajsk za 
wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie marszów na terenie 
Nadleśnictwa Leżajsk, paniom kucharkom 
z Zespołu Szkół Licealnych za przygotowa-
nie pysznego bigosu.

Wt

„Strzelcy” na wakacyjnym 
obozie szkoleniowym
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• MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ •

16 czerwca br. w Muzeum ziemi Le-
żajskiej odbyła się uroczystość poświęcenia 
„Dębu Katyńskiego” wraz z tablicą ku 
czci zamordowanego w Katyniu w 1940 
roku mieszkańca Leżajska, kapitana Kor-
pusu ochrony Pogranicza Jana Filipa. 
W pierwszej części uroczystości odbyła się 
multimedialna prezentacja połączona z wy-
kładem naukowym pracownika Instytutu 
Pamięci Narodowej w rzeszowie o zbrodni 
katyńskiej. W uroczystości uczestniczyli, 
przedstawiciel Posła na Sejm rP zbignie-
wa rynasiewicza, przedstawiciele władz 
samorządowych, Policji, Straży Pożarnej, 
duchowieństwa, stowarzyszeń, nauczyciele, 
młodzież z zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku, Strzelcy leżajscy oraz mieszkańcy 
miasta.

 Muzeum ziemi Leżajskiej włączyło się 
w ogólnopolską akcję posadzenia 21 473 
dębów na 70-lecie zbrodni Katyńskiej 
w ramach progra-
mu edukacyjnego 
„KAtYŃ… ocalić 
od zapomnienia”, 
objętego honoro-
wym patronatem 
Prezydenta rzeczy-
pospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskie-
go.

zachęcamy do 
włączenia się do 
tej szczytnej akcji 
samorządy, szkoły, 
stowarzyszenia z te-
renu  Powiatu Le-
żajskiego, tak aby 
w przyszłym roku 
w 70-tą rocznicę 
zbrodni katyńskiej każdy z zamordowanych 
tam naszych rodaków miał swój symboliczny 
dąb – będący wyrazem czci  i pamięci: 

o  w o j s k u ,  k t ó r e  n i e  p o l e -•	
gło ,  l ecz  zos ta ło  skr ytobój -
c zo  z amordowane  s t r z a ł em 
w tył głowy,
o wymordowaniu polskiej inteligen-•	
cji, lekarzy, naukowców, artystów, 
duchownych, dyplomatów.

Mottem Programu są słowa Jana Pawła II 
„człowiek nie może pozwolić, żeby prawda 
została wydarta pod pozorem niczym nie-
ograniczonej wolności, nie można zagubić 
w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, 
która go przerasta, ale która równocześnie 
czyni go człowiekiem i stanowi o jego 

człowieczeństwie”. Włączając 
się w program pochylamy się 
z szacunkiem nad mogiłami ofiar 
zbrodni katyńskiej, uczestnicząc 
z powagą w projekcie edukacyj-
nym ku pamięci ofiar Katynia, 
Starobielska, ostaszkowa. chcemy, 
aby pamięć o tej straszliwej zbrodni była 
żywa w pokoleniach polskiego narodu. 

Poprzez kultywowanie pamięci o Pola-
kach – ofiarach zbrodni katyńskiej orga-
nizatorzy programu pragną uświadamiać 
uczestnikom i realizatorom projektu trwałość 
przekazu pokoleniowego i jego historyczne 
znaczenie. Wszystkie działania wynikające 
z realizacji projektu kształtować będą poczu-
cie przynależności do narodu i państwa z jed-
noczesną postawą otwarcia na świat i buntu 
przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. 
Docieranie do źródeł historycznych dających 

świadectwo zbrodni, a utrwalają-
cych pamięć o ofiarach-bohaterach 
wydatnie przyczyni się do przy-
gotowania młodzieży do różnych 
ról w dorosłym życiu - kształtując 

postawy patriotyczne uczyć będzie 
zdolności postrzegania i kojarzenia, 

obudzi ciekawość poznawczą i chęć 
poznawania świata w oparciu o właściwie 
dobrane przykłady. realizacja projektu ma 
na celu integrację środowisk edukacyjnych, 
samorządowych, społeczności lokalnych do 
wspólnych działań rozwijając jednocześnie 
umiejętność twórczego myślenia i indy-
widualnej interpretacji zjawisk mających 
miejsce w dziejach naszego narodu i historii 
europy.

„tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, 
nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył 
głowy.”

Wszelkie informacje o programie jak 
również o warunkach przyłączenia się do 
niego, formularze zgłoszeniowe znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej Stowarzyszenia 
PArAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza  
www.parafiada.pl, adres pocztowy 00-704 
Warszawa, ul. Gwintowa 3, tel. 022 651 07 
01, fax. 022 651 08 71, e-mail: parafiada@
pijarzy.pl. Wszystkim, którzy chcieliby się 
włączyć do programu informacją i pomocą 
służy również Muzeum ziemi Leżajskiej.  
W roku szkolnym 2009/2010 w Muzeum 
będą prowadzone lekcje muzealne o zbrodni 
katyńskiej. W miesiącach luty – kwiecień 
2010 r., będzie miała miejsce wystawa po-
święcona zbrodni katyńskiej.

Andrzej chmura
Dyrektor

Muzeum ziemi Leżajskiej

„KATYŃ … ocalić od zapomnienia”
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ZABAWKARSTWO I BIBUŁKARSTWO
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej jest jedną z trzech stałych ekspozycji tworzonych 

w Muzeum ziemi Leżajskiej. Ukazuje ona historię i  tradycje wyrobu zabawek charak-
terystyczną dla naszej małej ojczyzny-ziemi Leżajskiej,  promując lokalną wytwórczość 
i rękodzielnictwo.

Historia wyrobu zabawek sięga XVIII wieku. Głównym ośrodkiem rękodzieła 
ludowego było Jaworowo na Ukrainie, gdzie w 1900 roku powstała Szkoła Przemysłu 
Drzewnego. W tym samym roku w Leżajsku powstała wytwórnia zabawek, założona 
przez ucznia tejże szkoły Mariana Garbackiego. W okresie międzywojennym działało 
ponad 50 wytwórców tego regionu, między innymi wyrobem zabawek trudnili się: Jan, 
Józef i Stanisław Guzowie, Władysław Bocho, 
Jan Urban, Antoni Jagustyn, Augustyn Panek, 
Leon Naróg, Julian Leja.

W roku 1950 powstała  w Leżajsku ce-
peliowska spółdzielnia „chałupnik”, która 
produkowała zabawki. Dużą możliwość zbytu 
dawały targi i odpusty, które odbywały się przy 
klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. 
Współcześnie ośrodek leżajski zlokalizowany 
jest wzdłuż drogi  łańcut – Leżajsk z centrum 
w Brzózie Stadnickiej, gdzie do niedawna 
pracował jeden  z  najbardziej zaangażowa-
nych  zabawkarzy Stanisław Naróg. Wykonywał on zabawki nie tylko na zarobek, lecz 
zajęcie to stanowiło jego życiową pasję. Spora część jego wyrobów znajdowała się od lat 
80- tych XX wieku w Miejskim centrum Kultury w Leżajsku a w październiku 2008 
roku kolekcja ta  przekazana została  Muzeum ziemi Leżajskiej przez Panią Marię 
Horoszko – Dyrektor McK. 

W zbiorze jedną z  najbardziej charakterystycznych zabawek naszego regionu  jest 
ptak klepak, którego powiększony model znajduje się przed wejściem na ekspozycję 
i zachęca do zwiedzania. został przekazany przez Pana Jana Burka członka zarządu 
Województwa Podkarpackiego. W 2000 roku na  Światowej Wystawie eXPo w Ha-
nowerze był on symbolem walorów turystycznych Podkarpacia.

Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród dzieci jak  i   dorosłych. zabawki naszych rodziców i dziadków budzą wspo-
mnienia z lat młodości.

obok  zabawek znaczną część wystawy zajmu-
ją bibułkowe kwiaty. różne rodzaje kolorowych  
bukietów  realistycznie naśladują żywe kwiaty. 
Bibułkarstwo to umiejętność wykonywania z bi-
buły elementów zdobniczych. Barwne kompozycje 
wykorzystywano do dekoracji obrazów i przydroż-
nych kapliczek. Kunszt ich wykonywania zależał od 
umiejętności, dokładności  i talentu wykonawcy. 
te barwne kompozycje kwiatowe mieliśmy okazje 
oglądać podczas wystawy  zatytułowanej „tradycje 
bibułkarskie w Powiecie Leżajskim”, której współor-
ganizatorem było Muzeum ziemi Leżajskiej. Prace  
wystawiło 40 wytwórców m.in.  z Leżajska, Brzózy 
Królewskiej, Dębna, tarnawca.

 Poprzez kultywowanie tradycji wraca zaintereso-
wanie bibułkarstwem i adaptacją dawnych form do 
współczesnych potrzeb. Dla podtrzymania i przeka-
zania tradycji rękodzieła ludowego  Muzeum ziemi 
Leżajskiej od września rozpocznie lekcje dla dzieci 
i młodzieży szkolnej.

Monika Gorzkiewicz, Iwona Miś
Dział zabawkarstwa i Bibułkarstwa MzL

Odpust przy klasztorze OO. Bernardynów, lata 60-te

Tworzona ekspozycja zabawkarstwa
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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:

- wystawy czasowe: 30 min. przed zamknięciem,
- wystawy stałe: 45 min. przed zamknięciem

- kompleksowe zwiedzanie Muzeum: 2 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

Wystawy czasowe w Muzeum:
„Barwy starożytnego egiptu” •	 – wystawa ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Warszawie  (wstęp - bilet normalny 
8 zł, bilet ulgowy 5 zł)
„Rok Liturgiczny – wystawa starodruków cyrylickich” •	
–  wystawa   ze zbiorów działu Sztuki cerkiewnej Muzeum 
– zamek w łańcucie. (wstęp - bilet normalny 5 zł, bilet 
ulgowy 3 zł.)
„Milenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i ad-•	
ministracji apostolskiej w Lubaczowie” – wystawa udo-
stępniona ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej oddział 
w rzeszowie (wstęp bezpłatny) 

Razem twórzmy 
stałe ekspozycje

 
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do odwiedzania Mu-

zeum oraz udziału w jego tworzeniu. Muzeum regionalne jakim jest 
Muzeum ziemi Leżajskiej to przede wszystkim stałe ekspozycje uka-
zujące historie, tradycje, kulturę, a tym samym wyjątkowość naszej 
małej  ojczyzny  - ziemi Leżajskiej. W obecnym numerze Kuriera 
zaprezentowana została tworzona stała ekspozycja zabawkarstwa 
i Bibułkarstwa Leżajskiego, natomiast w kolejnym będą Państwo 
mieli okazję bliżej zapoznać się z ekspozycja browarniczą. W związku 
z tworzeniem naszego Muzeum od podstaw, zwracam się do Państwa 
z serdeczną prośbą  o informacje dotyczące eksponatów, wydawnictw, 
książek, dawnych przedmiotów codziennego użytku, mebli, strojów 
itp., które w określonej formie mogliby Państwo udostępnić dla 
Muzeum. Przekazywane przez Państwa eksponaty są protokolarnie 
przyjmowane przez Inwentaryzatora Muzeum. otrzymują Państwo 
również protokół przekazania. Następnie dokonuje się wpisu prze-
kazanego eksponatu do Księgi Inwentarzowej Muzeum i nadaje się 
eksponatowi numer. Kolejnym krokiem jest założenie eksponatowi 
karty ewidencyjnej, w której znajduje się zdjęcie eksponatu  i jego opis, 
po czym eksponat jeżeli jest to konieczne poddawany jest konserwacji 
a następnie trafia na jedną z trzech stałych ekspozycji tworzonych 
w Muzeum. eksponaty oczekujące na konserwację bądź wystawienie 
przechowywane są w specjalnych kartonach, które przekazało nam Mu-
zeum-zamek w łańcucie. Są one umieszczane w magazynie Muzeum 
na  regałach magazynowych przejezdnych zakupionych w roku 2008 
z dotacji Ministra Kultury. Muzeum, ekspozycje i zbiory zabezpieczo-
ne są profesjonalnymi systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi, 
antywłamaniowymi, monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym 
oraz pracownikami ochrony. 

Andrzej chmura
Dyrektor

Muzeum ziemi Leżajskiej

Wszystkim, którym bliskie jest Muzeum ziemi 
Leżajskiej i chcieliby wesprzeć finansowo w postaci da-
rowizny, jego rozwój i działalność statutową, podajemy 
nr konta  na które można dokonać wpłaty: 98 1240 
2630 1111 0010 1630 5244. 

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne po-
dziękowania.

z wyrazami szacunku, 
Dyrektor  i Pracownicy

Muzeum ziemi Leżajskiej
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Starosta Leżajski 
informuje

Na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie 
wywieszony został wykaz nieruchomości 
położonej w chałupkach Dębniańskich  
(oznaczonej nr ewid. 84/1 o pow.  200 m2) 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, prze-
znaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.

Szczegółowych informacji można uzy-
skać w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, 
ul. Kopernika 8, pok. Nr 107, od ponie-
działku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30,  
tel. 017 – 2404512 lub na stronie interne-
towej www.starostwo.lezajsk.pl.

Starostwo działa 
zgodnie z ISO!

W dniach 17-18 czerwca br. odbył się 
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku au-
dit II nadzorujący wg normy PN eN ISo 
9001:2001. Audit niezależnej jednostki 
certyfikującej tÜW rheinland stwierdził, 
że urząd dostarczył obiektywnych dowodów 
na stosowanie systemu zarządzania jakością 
zgodnego z normą ISo 9001:2000 oraz 
spełnienie wymagań przedmiotowej normy. 
Auditor podsumowując audit poinformował 
kierownictwo, że będzie rekomendował 
utrzymanie ważności certyfikatu na „świad-
czenie usług administracji samorządowej, 
związanych z realizacją zadań publicznych 
na rzecz Interesantów Starostwa Powiato-
wego”.

„Muzyka to najsubtelniejsza forma prze-
kazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina 
sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświa-
domość tak, jak muzyka”. (Dawid crossby)  
 
Wbrew pozorom, nie jest łatwo mówić o mu-
zyce. Jednak nie można słuchać muzyki nie 
próbując o niej mówić, oceniać, wartościować.  
Żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie 
wpływa na podświadomość tak, jak muzyka. 
owszem, różnego rodzaju poezja, bądź ma-
larstwo uwydatniają swój styl, przemawiają do 
nas, inspirują do działania. Dzieła plastyczne 
mają jednak przekaz jednostronny, możemy 
jedynie popatrzeć na te piękne barwy i zanali-
zować prace. tak samo jest z poezją, czytamy, 
wyobrażając sobie, co czuł autor piszący daną 
prace. Natomiast muzyka jest czymś niedości-
gnionym. to właśnie poprzez muzykę może-
my przekazać to, co czujemy, nasze szczęście, 
radości, także pragnienia i smutki.

o swojej przygodzie z muzyką opowia-
da nam aleksandra Hawro - zdobywczyni 
wielu nagród muzycznych

Nazywam się Aleksandra Hawro. Mam 18 
lat i jestem tegoroczną maturzystką. 

Przygodę z muzyką rozpoczęłam już w dzie-
ciństwie, gdy  jako mała dziewczynka wraz 
z rodzeństwem dostałam od rodziców  keyboard. 
To był mój pierwszy instrument. W wieku 10 lat 
zapisałam się do ogniska muzycznego w Domu 
Kultury w Nowej Sarzynie na naukę gry na 
pianinie. Po czterech latach nauki uzyskałam 
świadectwo ukończenia, a w międzyczasie 
zaczęłam uczyć się gry na gitarze. W zasadzie 
miałam tylko kilka lekcji, później uczyłam się 
sama. Obecnie gram już 7 lat, ale i tak wciąż 
poznaje i uczę się czegoś nowego. Uczęszczałam 
do szkoły podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Sarzynie, gdzie zdobywałam 
już pierwsze osiągnięcia muzyczne. Starto-
wałam w konkursach międzyszkolnych m.in.: 
w Konkursie Piosenki „Sarzyńska Wiosna”. 
Następnie uczęszczałam do Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, gdzie również 
uczestniczyłam w konkursach. Największymi 
osiągnięciami w okresie gimnazjalnym były:

- I miejsce w przeglądzie piosenki „Sarzyń-
ska Wiosna 2006”, który odbył się w Domu 
Kultury w Nowej Sarzynie,

- I miejsce w „XIII Wojewódzkim Konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej w Rzeszowie”, w tercecie 
z koleżankami, gdzie w nagrodę otrzymałam 
roczny kurs języka angielskiego w szkole języ-
kowej w Rzeszowie.

Okres liceum również przyniósł wiele 
sukcesów:

- I miejsce w XIII Podkarpackim Konkursie 
Poezji Religijnej w kategorii poezja śpiewana 
(Sędziszów Małopolski 2008r.)

- Nagrody publiczności, które zdobyłam na 
XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Przemyślu (2008r.) oraz na XIV Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu 
(2009r.) okazały się najcenniejsze, bo tak 
naprawdę spodobałam się całej publiczności 

i dla mnie to jest najpiękniejsza nagroda, jak 
myślę, tak jak dla każdego wokalisty. Brałam 
również udział w „Międzyszkolnych Festiwalach 
Piosenki Obcojęzycznej”, na których zdobyłam 
II i III miejsce.

 W okresie szkolnym zawsze chętnie brałam 
udział w imprezach szkolnych, gdzie poprzez 
swój talent mogłam pomóc i upiększyć uro-
czystości.

Nie tylko w szkole, ale i w czasie wolnym 
zajmuję się muzyką, ponieważ prowadzę scholę 
parafialną  w Parafii Sarzyna. Wyjeżdżamy 
na konkursy i Festiwale. Naszym sukcesem są 
dwie płyty z pieśniami i kolędami wykonanymi 
właśnie przez naszą scholę.

Bardzo lubię pracę z dziećmi i młodzieżą, 
dlatego w przyszłości chcę kształcić się w tym 
kierunku, marzę o studiach związanych 
z muzyką i później pracę w tym zawodzie, bo 
to jest właśnie mój świat i to w czym najlepiej 
się czuje. Jestem optymistką i z uśmiechem na 
twarzy podejmuje się wszelkich wyzwań, bo 
świat należy do odważnych!

Przygoda z muzyką
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OFERUJEMY    DO   SPRZEDAZY ,  WYNAJMU,  DZIERŻAWY: 

MIESZKANIA,   DOMY,   DZIAŁKI,   LOKALE.  

W Leżajsku,   okolicach,   Podkarpaciu   i całej   Polski. 

WSZYSTKIE      OFERTY     Z     KLAUZULĄ     WYŁĄCZNOSCI. 

SPRZEDAŻ 

Dom: Brzóza Królewska  o pow. 310 m2 , działka 8 ar– *cena 210 000,-zł 

Działka :Łukowa  o pow . ok. 56 ar  -* cena 43 500,-zł 

Działka : Wierzawice  o pow. 13 ar  ( rozp.bud.gosp ) *cena 75 000,- zł 

Działka : Leżajsk ul. Ogrodowa  o pow. ok 14 ar. – *cena 137 200,- zł 

DOM-siedlisko wiejskie –o pow.100 m2 + działka 26 ar.- ok. 2km. od JULINA 
*cena 130 000 ,- zł  

WYNAJEM 

Lokal użytkowy :  Leżajsk o pow.ok.490 m2 (parter) –centrum osiedla 

mieszkaniowego ( sklep , usługi , biura itp.) –*cena wynajmu  20 zł / m2/m-c 

*ceny ofertowe  .

  WIECEJ OFERT-  www.alicja-dom.pl                    

lub w biurze Leżajsk  ul. Św. Jana z Dukli 18  tel. 693 969 917  
Zapraszam od 12:00-17:00 od poniedziałku do piątku. 

29 maja 2009 roku w Miejskim centrum Kultury w Leżajsku 
odbył się finał VII edycji konkursu „z ekologią na ty 2009 – zbie-
ramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka”. 
Konkurs zorganizował Miejski zakład Komunalny Sp. z o.o. 
w Leżajsku i Powiatowy Szkolny związek Sportowy w Leżajsku. 
Podstawowym celem konkursu jest tworzenie trwałych nawyków 
i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym 
otoczeniu, co wpłynie na prawidłowe zagospodarowanie odpadów 
w tym ich wykorzysta-
nie. Ponadto konkurs 
ma za zadanie wyróżnić 
szkoły zaangażowane 
w edukację ekologiczną 
wśród dzieci i mło-
dzieży. 

z a p r o s z o n y c h 
do konkursu było 
38 szkół, z czego udział 
wzięło 28 szkół, łącznie 
5 000 uczniów z terenu 
4 powiatów: rzeszow-
skiego, leżajskiego, łań-
cuckiego, niżańskiego. 
Konkurs obejmował 
zb iórkę  surowców 
wtórnych (szkło, two-
rzywa sztuczne, maku-
laturę, puszki po napojach i baterie). Miejski zakład Komunalny 
dostarczył worki do zbiórki i po zgłoszeniu przez szkołę odbierał 
surowce wtórne. W tegorocznym konkursie zebrano 50 040 kg 
surowców wtórnych oraz 674 kg baterii.

W klasyfikacji ogólnej konkursu zwyciężyło Niepubliczne 
Gimnazjum w Dębnie. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w łętowi 
soł. Majdan łętowski, a trzecie zespół Szkół- Szkoła Podstawowa 
w Brzozie Królewskiej. Każda szkoła, która wzięła udział w zbiórce 
została nagrodzona. Delegacje szkół wyróżniających się w zbiórce 
wzięły udział w dwudniowym rajdzie rowerowym, który odbył 
się w dniach 28-29 maja na trasie: Leżajsk-ożanna-Dąbrowica- 
Leżajsk. W rajdzie uczestniczyło 100 osób. Program obejmował 
zwiedzanie sortowni surowców wtórnych-Bazy MzK Leżajsk oraz 
kompostowni osadów ściekowych zlokalizowanej na oczyszczalni 
Ścieków MzK Leżajsk, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem 
nowoczesnych systemów zagospodarowania odpadów. Następnie 
złożono kwiaty na grobie Franciszka Kyci na cmentarzu w Kury-
łówce oraz zwiedzano zalew i okolice ożanny. Po rozgrywkach 
sportowych w Dąbrowicy uczestnicy powrócili do Gimnazjum 
Miejskiego w Leżajsku, gdzie rozegrano turniej tenisa stołowego 
o puchar Burmistrza Leżajska i Prezesa MzK Leżajsk. Uczniowie 
wraz z opiekunami wzieli udział w szkoleniu na temat: ochrona 
Środowiska rozpoczyna się w naszych domach. organizatorzy 
na zakończenie dnia przygotowali wyjście na pływalnię Miejską 
w Leżajsku. Drugi dzień rajdu obejmowało zwiedzanie Muzeum 
ziemi Leżajskiej i prezentacja filmu w McK w Leżajsku. Uroczyste 
zakończenie rajdu odbyło się w Miejskim centrum Kultury w Le-
żajsku, gdzie nastąpiło wręczenie nagród dla szkół oraz gadżetów 
okazjonalnych dla uczestników konkursu a dla trzech pierwszy 
miejsc przygotowano czeki kolejno za miejsce:

I   Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie – 1 000zł•	
II  Gimnazjum w łętowi Soł. Majdan łętowski – 800zł•	

Z Ekologią na Ty

III zespół Szkół- Szkoła Pod-•	
stawowa w Brzózie Królewskiej 
- 600zł

Ponadto wszystkie szkoły biorące 
udział w konkursie otrzymały nagrody 
w postaci sprzętu sportowego. Wręczenia 
nagród dokonał Prezes Miejskiego zakła-
du Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku  
Stanisław Żołyniak wraz z kierownikiem 
oczyszczania i Gospodarki odpadami  
Franciszkiem Andresem.

Fot. Damian Majkut
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Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr 
Urban prowadzi i nadzoruje zadania związa-
ne z rozwojem gospodarczym miasta, w tym 
wszelkie planowane, przygotowywane 
i realizowane inwestycje. W kolejnych wyda-
niach „Kuriera Powiatowego” sukcesywnie 
informuje o postępie prac.

tym razem przede wszystkim chciałbym 
zapoznać mieszkańców Leżajska ze stanem 
przygotowań do budowy drugiego odcinka 
obwodnicy miasta Leżajska. 

Mam optymistyczną wiadomość. Wszyst-
ko wskazuje na to, że przy tym tempie prac nad 
przygotowaniem dokumentacji, jakie przyjął 
projektant – Biuro „Klotoida” oraz inwestor 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział rzeszów, drugi etap ob-

wodnicy wkroczy w fazę realizacji jeszcze przed 
zakończeniem budowy pierwszego odcinka.

W środę, 17 czerwca br. w rzeszowskim 
oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad odbyła się II rada techniczna 
Projektu pod nazwą „Budowa drugiego etapu 
drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu 
drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i urzą-
dzeniami budowlanymi”, podczas której Biuro 
Projektowe „Klotoida” z Krakowa zapoznało 
zebranych ze stanem zaawansowania prac nad 
przygotowaniem projektu budowlanego na 
drugi etap obwodnicy o długości 3 kilometrów 
620 metrów. Projektant przedstawił multime-
dialną prezentację proponowanych rozwiązań 
komunikacyjnych i technicznych. Pokazał 
w jakiej formie będą wykonane poszczególne 
fragmenty tego odcinka obwodnicy.

od strony północnej Leżajska planowany 
jest wiadukt nad torami ze zjazdami w formie 
ślimaków czy półkoniczynek prowadzącymi 
w kierunku dzielnicy przemysłowej miasta 
i w kierunku szpitala. to tzw. węzeł „Las 
klasztorny”. chodzi o to, aby każda ze stron 
miała ułatwioną komunikację. 

zaprezentowano trzy wersje tego wiaduktu 
i rozwiązań komunikacyjnych. W jednej z nich 
pojawiły się niewielkie ronda, bo ta forma 
skrzyżowanie dróg sprawdza się nie tylko 
w naszym mieście.

zanim podjęta będzie ostateczna decyzja, 
wszystkie te rozwiązania techniczne zostaną 
jeszcze zweryfikowane przez - Komisję oceny 
Projektów Inwestycyjnych.

obecnie trwają uzgodnienia z wszyst-
kimi właścicielami sieci na trasie tego etapu 
obwodnicy – z PKP, tP SA, zakładem ener-
getycznym, Nadleśnictwem Leżajsk i innymi 
użytkownikami terenu.

Bardzo żywo interesowaliśmy się skrzy-
żowaniami dróg z projektowaną obwodnicą. 
Jedno z nich będzie usytuowane za osiedlem 
służby zdrowia - to droga prowadząca przez las 

w kierunku Jelnej. 
Powstan ie t a m 
pod jezdnią prze-
jazd o wysokości 
4,5 metra i o sze-
rokości 7metrów. 
to samo dotyczy 
przedłużenia uli-
cy opalińskiego, 
gdzie będzie po-
dobny przejazd 
i droga w kierunku 
ogródków działko-
wych. Skrzyżowa-
nie ulicy tomasza 
Michałka w ciągu 
drogi wojewódz-
kiej Leżajsk - So-
kołów z obwodni-
cą – zgodnie z po-
wstałą koncepcją 

- ma mieć formę tzw. ronda turbinowego, 
którego kształt przypomina bardziej elipsę niż 
koło. Jest to - jak twierdzą fachowcy - jedno 
z lepszych, nowoczesnych rozwiązań.

Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że 
w rejonie tego skrzyżowania na ciągu ob-
wodnicy są przewidziane miejsca do ważenia 
pojazdów i wysepki dla patroli kontroli ruchu 
drogowego, które sprawdzać będą czy pojazdy 
nie mają ponadnormatywnych obciążeń.

Szeroko rozważany był też problem ścieżki 
rowerowej, która prowadzi od Nowej Sarzy-
ny w kierunku Leżajska. zaproponowano 
rozwiązanie, że tzw. droga serwisowa, która 
znajdzie się w rejonie węzła „Las klasztorny”, 
będzie jednocześnie wykorzystywana jako 
ścieżka rowerowa i będzie się ona łączyć z drogą 
powiatową do Przychojca, gdzie powstać ma 
centralna ścieżka krajowa, która prowadzi do 
Leżajska. omawialiśmy też szerzej kwestie 
poprowadzenia dróg serwisowych.

Dyskutowano również nad tym, jakie 
przyjąć rozwiązania techniczne, żeby stworzyć 
odpowiednie warunki przejazdu dla pojazdów 
ponadnormatywnych, wiozących ładunek 
o zwiększonych gabarytach. to pojazdy prze-

jeżdżające rzadko i pod specjalnym nadzorem, 
ale rozwiązania komunikacyjne muszą je brać 
pod uwagę.

Nie ukrywam, że ze skrzyżowaniem okre-
ślanym jako węzeł „Las klasztorny” wiążemy 
jako miasto duże nadzieje na przyszłość. zależy 
nam na tym, żeby było tak skonstruowane, aby 
z dzielnicy przemysłowej cały ruch towarowy, 
ciężkie ładunki były wyprowadzane z dzielnicy 
przemysłowej na obwodnicę i tam następował 
rozdział – północ, południe. chodzi nam o to, 
by „tiry” nie jeździły przez centrum miasta, 
bądź do łącznika z obwodnicą przy ulicy 
Skłodowskiej. Pragnę tym samym uspokoić 
wszystkich, którzy niepotrzebnie obawiają się 
wzmożonego ruchu na ulicy św. Jana z Dukli 
w związku z budową obwodnicy. 

Prace nad przygotowaniem dokumenta-
cji drugiego etapu obwodnicy „idą” bardzo 
dobrze. Nie widzę większych trudności. 
rozwiązania techniczne, jakie proponuje 
projektant, są akceptowane przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Biuro 
Projektowe „Klotoida” zgodnie z terminem 
umowny ma czas do końca sierpnia 2010 roku 
na wykonanie projektu budowlanego łącznie 
z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej 
czyli zrID.

My jako miasto jesteśmy do dyspozycji, 
współpracujemy – są jeszcze pewne techniczne 

Inwestycje w mieście

Ulica Spokojna

Zatoka autobusowa na ulicy Tomasza Michałka
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problemy, które trzeba rozwiązać z korzyścią 
dla wszystkich zainteresowanych, ale projek-
tanci z pewnością sobie z nimi poradzą.

Nie ukrywam, że po tym spotkaniu bardzo 
pozytywnie postrzegam cały proces przygoto-
wania dokumentacji na drugi etap.

Mówiąc o pierwszym etapie, w tym mo-
mencie toczy się postępowanie u wojewody 
podkarpackiego w spawie wydania pozwo-
lenia na budowę. I jest to kwestia miesiąca 
lipca - sierpnia. Według informacji rzecznika 
prasowego GDDKiA oddział rzeszów jeszcze 
w tym roku będzie ogłoszony przetarg na wy-
konanie pierwszego etapu, żeby z nastaniem 
2010 roku rozpocząć jego budowę. Myślę, że 
drugi etap przy tym tempie przygotowywania 
dokumentacji wkroczy w fazę realizacji wcze-
śniej niż pierwotnie zakładano. Może to być 
rok 2011.

Wszelkie obawy nie mają żadnych realnych 
podstaw. Klimat jest dobry. czuwamy nad tym, 
ażeby zadanie – pierwszy i drugi etap – wkro-
czyło i było jak najszybciej ukończone.

Boisko 
wielofunkcyjne

Druga pomyślna wiadomość dotyczy 
budowy drugiego boiska wielofunkcyjnego 
w naszym mieście – tym razem przy Szkole 
Podstawowej nr 1. złożyliśmy wniosek do 
Ministerstwa Sportu o dof inansowanie. 
W pierwszym naborze odrzucono nasz wniosek 
z tej racji, że już jedno takie boisko w mieście 
jest przy Gimnazjum. odwołaliśmy się od tej 
decyzji. Komisja ponownie rozpatrzyła nasz 
wniosek i przyznano nam dotację. Jesteśmy pod 
względem dokumentacyjnym i finansowym 
przygotowani, wkrótce ogłosimy przetarg na 
jego wykonanie. chcemy, żeby we wrześniu 
było gotowe. Ministerstwo przyznaje nam 
200 tys. zł. resztę musimy pokryć z budżetu 
miasta. Mamy zapreliminowaną kwotę 250 tys. 
zł na ten cel. Bardzo mnie to cieszy, że baza 
sportowa w naszym mieście się rozwija.

Ulice
Budowa łącznika ulicy Siedlanka, Borki 

i Polna - wykonawca jest na placu budowy. 
trwają prace przy budowie ulic Podzwie-

rzyniec, Boczna Moniuszki i Spokojna. Na 
dwóch pierwszych została już wykonana ka-
nalizacja deszczowa, na ulicy Spokojnej prace 
przy nawierzchni dobiegają końca. W następ-
nej kolejności wykonane zostaną krawężniki 
i nawierzchnia. 

co się tyczy ulicy Kąty, trwa projektowanie 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łącznie 
z przepompowniami.

zdecydowanie zmienił się wygląd ulicy 
tomasza Michałka. Położone zostały nowe 
chodniki i nawierzchnia asfaltowa, powstała 
wygodna zatoka autobusowa. Nie jest to 
wprawdzie nasza, miejska inwestycja lecz 
Podkarpackiego zarządu Dróg Wojewódzkich, 
który prowadził remont drogi Leżajsk – Soko-
łów, ale z satysfakcją odnotowuję ten fakt. 

W sprawie obwodnicy

Wizyta w leżajskim ratuszu
1 czerwca br. po konferencji prasowej na temat planów budowy dróg na Podkarpaciu, głów-

nie A-4 i S-19 oraz obwodnic, która odbyła się w rzeszowskim ratuszu u prezydenta rzeszowa 
tadeusza Ferenca, minister infrastruktury cezary Grabarczyk w asyście posłów na Sejm rP 
Jana tomaki i zbigniewa rynasiewicza oraz wicewojewody Małgorzaty chomycz i dyrektora 
rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wiesława Kaczora 
złożył wizytę burmistrzowi Leżajska tadeuszowi trębaczowi. 

Wcześniej, podczas konferencji, zebrani poinformowani zostali o tym, na jakim etapie 
znajdują się prace dotyczące budowy newralgicznych arterii województwa podkarpackiego, 
w tym także obwodnic większych miast. 

Dyrektor Wiesław Kaczor wymienił Leżajsk jako miasto, które w przygotowaniach do 
budowy obwodnicy jest tak bardzo zaawansowane, że niemal gotowe. Minister Grabarczyk 

postanowił przekonać się o tym na-
ocznie. Wraz z towarzyszącymi mu 
osobami złożył wizytę w leżajskim 
ratuszu. 

Burmistrz tadeusz trębacz 
przekazał ministrowi materiały 
dotyczące historii przygotowań do 
budowy obwodnicy Leżajska, wi-
ceburmistrz Piotr Urban zaprezen-
tował trasę przebiegu obwodnicy 
i omówił w skrócie zaawansowanie 
prac. Minister zaakceptował cały 
tok postępowania i pogratulował 
władzom miasta determinacji, 
z jaką czyniły starania o stworzenie 
obwodnicy Leżajska, czego wielu 

miejscowościom jeszcze nie udało się dokonać. Burmistrz podkreślił znaczenie bardzo dobrej 
współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biurem Projektowym 
„Klotoida”, które opracowywało dokumentację pierwszego odcinka obwodnicy i aktualnie 
pracuje nad zrealizowaniem jej drugiego etapu. 

Jeśli nie zagrożą nam jakieś kataklizmy, w 2013 roku Leżajsk będzie miał już obwodnicę. 
W centrum miasta zrobi się cicho, trochę swojsko i trochę prowincjonalnie. Ale z oddechem. 

(bwl)

Od lewej: poseł na Sejm RP Jan Tomaka, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Jan Burek, 
wicewojewoda Małgorzata Chomycz, poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, minister infrastruktury Cezary 
Grabarczyk, burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, wiceburmistrz Piotr Urban, dyrektor Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów Wiesław Kaczor i przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku 
Wojciech Tokarz.
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tęczowe łowickie pasiaki, pięknie hafto-
wane – kwieciście i ażurowo, bluzki bogato 
zdobione cekinami lub koralikami, regionalne 
gorsety, suto marszczone, różnorodne spód-
nice, a do tego wszelakie oryginalne czepce, 
chusty, kapelusze, wstążki, troczki, korale, 
czy guziki. Wspaniała mozaikowa kreacja 
przepysznych barw, ciesząca nasze oczy, oży-
wiona w dynamicznych regionalnych tańcach 
i takiejż muzyce. takie właśnie niezwykłe 
widowisko można było podziwiać w łowiczu, 
w ciągu 2-dniowych ogólnopolskich Spo-
tkań Folklorystycznych „o łowicki Pasiak”, 
w dniach 27 i 28 czerwca 2009 roku. 

Festiwal rozpoczął się w sobotę, 27 czerw-
ca o godzinie 16.00 od występu kanadyjskiego 
zespołu polonijnego „Joy”, którego różno-
rodny repertuar wywołał burzliwy aplauz 
widowni, po czym nastąpiła już prezentacja 
programów konkursowych przez poszczegól-
ne zespoły. Kolejno prezentowały się takie 
zespoły jak: regionalny zespół Pieśni i tańca 
„SANNIKI” z Sannik (Mazowieckie), zespół 

Pieśni i tańca „BAzUNY”  z Żukowa (Ka-
szuby), zespół regionalny „MoGILANIe” 
z Mogilan (k. Krakowa), zespół regionalny 
„GroDzISzczoKI’ z Grodziska Dolne-
go, Młodzieżowo-Studencki zespół Pieśni 
i tańca „GDAŃSK” z Gdańska, zespół 
Pieśni i tańca „zIeMI cIeSzYŃSKIeJ” 
z cieszyna, reprezentacyjny Folklorystyczny 
zespół Miasta Żywca „zIeMIA ŻYWIec-
KA” z Żywca.

Wszystkie zespoły prezentowały właściwy 
swemu regionowi, tradycyjny ludowy repertu-
ar w formie widowisk obrzędowych, tańców, 
pieśni i przyśpiewek. Występom scenicznym 
poszczególnych zespołów towarzyszyły kapele, 
grające na autentycznych instrumentach ludo-

wych, jedynych 
w swoim rodza-
ju, takich jak gó-
ralskie trombity 
(długie i krótkie), 
kaszubskie dia-
belskie skrzypce, 
burczybas i ba-
zuny, czy już bar-
dziej popularne 
cymbały. reper-
tuar ten podle-
gał ocenie jury 
według 3 kate-
gorii: program 
autentyczny, sty-
lizowany, bądź 
opracowany ar-
tystycznie. Uroz-
maiceniem sobotnich pokazów był grecki 
i mongolski folklor oraz kobieta – guma. 

Niedzielne popołudnie również upłynęło 
pod znakiem dalszych prezentacji. Do grona 

Na Jarmark Łowicki, do Łowicza!

Nagrody od Marszałka
Już po raz dziesiąty zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał doroczne nagro-

dy w dziedzinie kultury. Uroczyste ich wręczenie nastąpiło 30 czerwca w Wojewódzkim 
Domu Kultury w rzeszowie. Nagrody przyznano twórcom i popularyzatorom kultury 
z Podkarpacia, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnia-
nie i ochronę kultury regionu. W gronie laureatów znalazły się „Grodziszczoki”, których 
Marszałek Województwa Podkarpackiego w dowód uznania za długoletnią działalność na 
rzecz ochrony tradycji i obrzędowości związanej z ziemią Grodziską oraz kultywowanie 
rodzimego folkloru, uhonorował nagrodą zarządu Województwa.

występujących dołączyli tym razem – Akade-
micki zespół Folklorystyczny „MASoVIA” 
z łowicza i Dziewczęco-Młodzieżowy zespół 
Ludowy „KoDerKI” z łowicza. 

Wieczorem ogłoszono werdykt jury. 
Nagrodę za trzecie miejsce otrzymał zespół 
Pieśni i tańca „BAzUNY” z Żukowa, dwie 
równorzędne drugie nagrody zdobyli: re-
gionalny zespół Pieśni i tańca „SANNIKI” 
i zespół Pieśni i tańca „Gdańsk” z Gdańska. 
Nagrodę Główną, czyli łoWIcKI PASIAK 
oraz kwotę 2500 zł otrzymało ex aequo 4 ze-
społy: „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego, 
„Mogilanie” z Mogilan, „ziemia cieszyńska” 
z cieszyna i „ziemia Żywiecka” z Żywca. 

Przyznano również Nagrodę Specjalną 
twórców Ludowych w łowiczu dla „Mo-
gilan” oraz Nagrodę łowickiego ośrodka 
Kultury dla Bronisławy Kot i Józefa Kurasa, 
jako najstarszych uczestników festiwalu. 

Małgorzata Burda-Król

„Grodziszczoki” podczas występu

Rezydent Bazyliki Katedralnej w Łowiczu ks. Stanisław Majkut (rodak grodziski) wręcza nagrodę naszemu zespołowi
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GMINA  GRODZISKO  DOLNE

Atrakcyjne loterie fantowe, gry i zabawy 
dla dzieci oraz liczne występy artystyczne, a na 
koniec dnia wieczorny festyn. tak mieszkańcy 
Wólki bawili się na tegorocznym pikniku nad 
basenem w Wólce Grodziskiej. 

Wiosenny Piknik rodzinny to orga-
nizowana rokrocznie przez Stowarzyszenie 
rozwoju Wsi Wólka Grodziska, plenerowa 
zabawa dla dzieci i rodziców z okazji ich 
święta. Jednakże w tym roku oprawa spo-
tkania była szczególna. W trakcie pikniku 
nastąpiło uroczyste otwarcie nowego grzybka 
„pod Dębem”. Gospodarz sołectwa, sołtys 
Krzysztof Dąbek podziękował wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do spełnienia 
marzenia mieszkańców - Początkowo nikt nie 
spodziewał się, że grzybek powstanie tak szybko, 
ale mieszkańcy Wólki i lokalni sponsorzy nie 
szczędzili czasu i pieniędzy i pomagali 
jak mogli. Dzięki wspólnej pracy 
dzisiaj możemy się tu spotkać i razem 
świętować - podkreślił sołtys. Życząc 
wszystkim dobrej zabawy, zaprosił 
do wysłuchania koncertu życzeń dla 
mam i dzieci, który zapoczątkowała 
orkiestra Dęta z Grodziska Dolne-
go. Następnie w prostych słowach 
wierszy i piosenek, dzieci dziękowa-
ły rodzicom za trud wychowania. 
Swoje umiejętności perkusyjne 
i wokalne, zaprezentowały zapro-

tylko jedną serię skoków udało się 
rozegrać podczas VI Międzynarodowych 
Spadochronowych Mistrzostwach Podkarpa-
cia w celności Lądowania. Plany skoczkom 
pokrzyżowała zła pogoda. 

Mieszkańcy Wólki świętowali „pod Dębem”

szone zespoły - „Drums” z rakszawy oraz 
Wiola z chodaczowa. 

Na łasuchów czekały słodkie wypieki 
przygotowane przez rodziców dzieci z SSP 
w Wólce Grodziskiej. Można było zasma-
kować także pysznej grillowanej kiełbaski. 
I chodź kapryśna pogoda nie pozwoliła na 
rozegranie zaplanowanych na placu szkol-
nym zabaw, wspólnie spędzone popołudnie 
zaliczamy do udanych. 

MH

Aura nie sprzyjała skoczkom  
– Mistrzostwa w Grodzisku odwołano

tegoroczne zawody w skokach spadochro-
nowych zaplanowano na dwa dni. Pierwsza 
seria  miała się odbyć na lotnisku w Jasionce, 
druga w Grodzisku nad czystym. Niestety 
zamysł organizatorom popsuły wiszące na 

niebie ciemne chmury i ulewne opady. 
Już w sobotę, 20 czerwca na lotnisku 

w Jasionce skoczkowie od rana walczyli z pa-
dającym deszczem. Mimo licznych przerw 
i opóźnień AN-2 w końcu wystartował. 
W zawodach wzięło udział 21 zawodników. 
Skoczkowie oddali tylko dwie  serie skoków, 
bo niedzielne zawody w Grodzisku odwo-
łano. 

W tych trudnych warunkach najlepiej 
poradziła sobie jedyna wśród skoczków kobie-
ta - Dorota Gawrońska (Warszawa) - oddając 
precyzyjny skok w samo centro. Drugim 
miejscem podzieliło się aż trzech zawodników. 
Skoki na tą samą odległość oddali kolejno 
Jan Mach (Grodzisko Dolne), Stanisław 
Brewczyński (Grodzisko Dolne) i Karol 
Koźbiel (rzeszów). W klasyfikacji drużynowej 
bezapelacyjnym zwycięzcą zostali zawodnicy 
z Grodziska Dolnego, przed gospodarzami 
z rzeszowa i reprezentantami z Ukrainy.

MH

Nowy grzybek pomieścił licznie przybyłych gości i mieszkańców Wólki.

Koncert życzeń dla mam

Choć niedzielne zawody odwołano, skoczkowie nie 
omieszkali odwiedzić Grodziska
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to kolejna, jakże ciekawa i udana wypra-
wa licealistów z zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku. Jest już tradycją w tej szkole, że 
pod koniec roku szkolnego Dyrektor szkoły 
wespół z wychowawcami podejmuje się orga-
nizacji ogólnoszkolnych wycieczek dla wyróż-
niającej się młodzieży, ale także i chętnych, do 
ciekawych krajów i miejsc. Mają one, jeśli są 
dobrze przemyślane i zorganizowane, walory 
turystyczne, ale także głęboko edukacyjne. 
Według opinii uczestników, wszystkie do-
tychczasowe były na swój sposób interesujące, 
bogate programowo, trafione w oczekiwania 
młodzieży. 

tym razem celem wyprawy (03-
10.06.2009) był Półwysep Krymski (au-
tonomiczna republika Krymu powstała 
w 1991 roku) z jego bogatą i burzliwą historią, 
orientalną kulturą i przebogatymi, urzekają-
cymi krajobrazami, które zachwycą każdego 
miłośnika przyrody. 

Nie żałowaliśmy 30 – godzinnej jazdy po 
nienajlepszych drogach Ukrainy, by dotrzeć 
(przez odessę) do malowniczo położonej nad 
zatoką Morza czarnego – Jałty, na stokach gór 
„wyrastających” stromo, wprost z morza. Prze-
piękna riwiera nadmorska porównywana do 
Lazurowego Wybrzeża, orzeźwiający powiew 
morskiego powietrza i tajemnicze widoki 
dzikich gór urzekają turystów. Nas także!

zamieszkaliśmy w Domu Sanatoryjnym 
W. Kujbyszewa przy ulicy Szczerbaka 11., 
w całkiem przyzwoitych warunkach z wido-
kiem na 90-tysięczną Jałtę, a przede wszystkim 
na panoramę Morza czarnego. Przez 4 dni 
pobytu dzień i w nocy z tarasów hotelu „syci-
liśmy” się tym przepięknym widokiem.

I codzienne „wypady” do atrakcyjnych 
miejsc Krymu: zwiedzanie Pałacu Liwan-
dyjskiego, letniej rezydencji Michała II 
romanowa, miejsca Konferencji Jałtańskiej; 
Pałacu Woroncowa – pałac riwiery Krymskiej 
w trzech stylach, gotyku, baroku i mauretań-
skim; Jaskółczego Gniazda (pałacyku na 38 
metrowej skale); Bakczyseraju – stolicy złotej 
ordy tatarskiej, zwiedzanie Pałacu chanów 
wraz z charemem, słuchamy modłów muezina 
z minaretu.

I pomyśleć, że to tu w tej ubogiej mieścinie 
było centrum wielkiego imperium ciągnącego 
się od Mongolii po Polskę. Słuchamy opowie-
ści przewodniczki – tatarki – o życiu chanów, 
o historii Fontanny łez, którą opisał, także 
Adam Mickiewicz w Sonetach  Krymskich, 
o słynącej z urody Polce II Marii Potockiej, 
żonie chana Krymu – Gireja. Wspinamy 

się do osobliwego, średniowiecznego miasta 
wykutego w skałach, zamieszkiwanego przez 
Karaimów, lud pochodzenia tatarskiego, 
używający alfabetu hebrajskiego (tu także 
podobno byli więzieni polscy hetmani i po-
słowie, jeńcy chanów, którzy nie chcieli płacić 
haraczu). Podziwiamy panoramę Wielkiego 
Kanionu, (300 głębokości); pokonujemy 
serpentyny gór krymskich zwanych dowcip-
nie „językami teściowej”. robimy wypad do 
Sewastopola, odbywamy ciekawą i pouczającą 
przejażdżkę statkami i oglądamy rosyjską  
Flotę czarnomorską, której okręty także te, 
specjalistyczne, wykonywane były w polskich 
stoczniach (słowa przewodnika, rosyjskiego 
kapitana floty), oglądamy uszkodzony mały 
okręcik wojenny floty gruzińskiej, jedyny 
ocalały z wojny rosyjsko- gruzińskiej w 2008 
roku. zwiedzamy ruiny miasta greckiego 
z czasów starożytnych oraz oglądamy pokazy 
fok i delfinów w delfinarium.

cztery, pracowite dni mijają bardzo szyb-
ko, za szybko, ale znajdujemy kilka godzin na 
plażowanie nad Morzem czarnym i niestety 
czas nagli do powrotu. Po drodze podziwiamy 
jeszcze górę czatyrdach, którą Mickiewicz 
porównał do sułtana tureckiego, obdarzonego 
jak ta góra, wielką potęgą i majestatem.

Jeszcze ostatnie spojrzenie na Ajudach 
i opuszczamy tajemniczy Krym, kierując się 
przez Semferopol, chersoń, Umań, Winnicę 
chmielnicki, tarnopol, zbaraż (zwiedzenie 
twierdzy z przewodnikiem ukraińskim, 
który opowiadał nam jej historię twierdzy 
w „wersji” ukraińskiej), „Lwów, do rodzin-
nego Leżajska”.

Wycieczka „trafiona w 10”, niedosyt tyl-
ko, że tylu interesujących miejsc nie udało się 
zobaczyć. Może następnym razem?  

tymczasem dziękujemy dyrekcji szkoły 
i wychowawcom za umożliwienie przeżycia 
tej niezwykłej przygody.

 Uczestnicy

Do perły Morza Czarnego – Krymu
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„Póki farby się 
nie skończą…”

W ramach zakończenia roku artystyczne-
go  2008/2009 z Miejskim centrum Kultury 
w Leżajsku zorganizowana została wystawa 
Kółeczka Plastycznego „Barwa” (grupa starsza) 
i „Słoneczko” (grupa młodsza).  „W krainie 
Plastycznej Inspiracji” – bo taki tytuł nosi 
przebogata wystawa, zobaczyć można było 
owoce całorocznej pracy naszych małych 
artystów – plastyków.  znalazły się tu prace 
wykonane różnorodnymi technikami arty-
stycznymi: malarstwo, rysunek, kolaż, grafika, 
rzeźba… i wiele innych. Wszystkie te prace 
tworzone ręką dzieci i młodzieży z Leżajska 
powstawały pod czujnym okiem instruktora 
– Jolanty Kędzierskiej. 

zaprezentowane na wystawie dzieła różni 
sposób wyrazu, a także sposób pojmowania 
świata. to on określa osobowość twórczą 
artysty, i to na to szczególną uwagę zwraca in-
struktor podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Każdy uczestnik Kółka Plastycznego zaprezen-
tował się na tej wystawie z innej strony, każdy 
pokazał kawałek własnego świata. 

a.m.

To już jest koniec…
Przez ostatnie trzy lata w zespole Szkół Licealnych im. Bo-

lesława chrobrego w Leżajsku działał projekt unijny comenius 
pod tytułem „connecting schools with working life”, co oznacza 
„Wpływ szkoły na przyszłe życie zawodowe uczniów”. oprócz 
naszej  szkoły w comeniusie działały szkoły średnie z rumunii, 
Włoch i Portugalii. to właśnie w Portugalii – w mieście Vila Nova 
de Gaia odbyło się spotkanie podsumowujące pracę nad projek-
tem – szóstka uczniów chrobrego wraz z koordynatorkami: panią 
ewą Kwitkowską i panią Moniką Wlaź, jak również uczniowie 
i nauczyciele z Włoch i rumunii mieli szczęście przeżyć wielką 
przygodę na Półwyspie Iberyjskim, gdzie przebywali od 31 maja 
do 5 czerwca bieżącego roku. Uczniowie i uczennice zaangażowane 
w projekt: ewa Smusz (3j), Izabela Waliłko (3j), Kalina Stadnik 
(1g), ewa łyko (2g), Krzysztof Śmiałek (2e) i Maciej Szuba (2d), po sfinalizowaniu prac nad projektem zwiedzili Porto, leżące na prawym brzegu 
rzeki Douro. Nawiązane zostały nowe znajomości, co nie było zbyt trudne, zważając na otwartość Portugalczyków, Włochów i rumunów. Poza 
stolicą iberyjskiego winiarstwa, jaką jest Porto, uczniowie zwiedzili Lizbonę i Fatimę, dokąd wybrali się na jednodniowy wypad. Niesamowite 
przeżycia i wspomnienia z wyjazdu z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

Maciej Szuba

Projekt „Connecting schools with working life został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Eu-
ropejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius. Partnerski Projekt Szkół – umowa nr 
07- POL01-CO06-00371-2. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Euro-
pejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska ani Agencja Narodowa 
nie ponosi za nie odpowiedzialności”.

Uczniowie z Polski, Włoch, Portugalii i Rumunii

Wielki iskierkowy festiwal
W dniach 17 i 19 czerwca w Miejskim centrum Kultury w Leżajsku odbyła się XXIII edycja 

Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2009”. Na scenie zaistniało 21 małych „iskiereczek” 
z leżajskich przedszkoli. 

Już kilka miesięcy przed festiwalowym finałem w leżajskich przedszkolach trwało wielkie 
poruszenie. elżbieta Kuźma – kierownik artystyczny Festiwalu oraz Bartłomiej Urbański – spe-
cjalista od spraw muzycznych przez wiele dni prowadzili przesłuchania w przedszkolach, a potem 
przygotowywali dzieci do występu na wielkiej scenie. Siedemnastego czerwca nadszedł dla małych 
iskierkowiczów moment decydujący, kiedy to musieli stanąć przed komisją, która oceniała ich 
śpiew, starania, zaangażowanie i ogólny wyraz sceniczny. Jury w składzie: Kornelia Stachowska 
– wokalistka, laureatka wielu konkursów; Krzysztof Gajewski – muzyk, kompozytor, aranżer, 
autor piosenek dla dzieci oraz przewodniczący – Stanisław Jaworski – Dyrektor Szkoły Muzycz-
nej I st. w Leżajsku, miało nielada zadanie. Wielką zwyciężczynią tegorocznych iskierkowych 
zmagań okazała się Weronika Kuczek z Przedszkola Miejskiego nr 2, która za piosenkę „Mała 
smutna królewna” otrzymała nagrodę Grand Prix. Pierwsze miejsce wyśpiewała sobie Martyna 
Nemirowska z PM nr 2 piosenką pt. „W wesołym miasteczku”, drugie Sebastian Kycia (PM nr 
3) – za „Daj mi rękę tato”, a trzecie Wiktoria Bucior (PM nr 3) z piosenką „Kaczka dziwaczka”. 
Wiktoria Bucior otrzymała również Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Jury Dziecięcego, 
w skład którego wchodziły: Alicja Wróbel, Mirka Kowal, Weronika Jeleśniański oraz Natalia 
Latawiec. Wyróżnienia powędrowały do Dominiki Ćwiek (PM nr 4), Darii Nazar (PM nr 3), 
Katarzyny Działo (PM nr 2) i  Dominiki Kąpińskiej (PM nr 4). Żaden z uczestników nie wyszedł 
jednak z pustymi rękami. Dla każdego odważnego przedszkolaka przygotowane były nagrody, 
które  wzbudziły uśmiech na twarzach dobrze zapowiadających się wokalistek i wokalistów. Finał 
Festiwalu, który odbył się w piątek 19 czerwca zakończył się koncertem zespołów artystycznych 
Miejskiego centrum Kultury, który to podsumował sezon artystyczny 2008/2009. Na scenie 
zobaczyliśmy Grupę rytmiczno – taneczną „Koralik”, zespół taneczno – estradowy „Fajne 
Gienki”, zespół tańca towarzyskiego „Plus”, Grupę Wokalną „Meritum”, zespół Pieśni i tańca 
„Leliwa” oraz zespół tańca Ludowego „Hajduczki”. Dodatkową atrakcję stanowili artyści na 
szczudłach zabawiający dzieci wokół sceny. Szczudlarze z Grupy Artystycznej „Lumen Noctis” 
z rzeszowa przyjechali do nas w ramach Dnia Szczudlarza, który zorganizowany został dzięki 
wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Leżajsku. 

Iskierkowe radości nie mogłyby mieć miejsca, gdyby nie sponsorzy. W tym roku Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej wspomogli: Burmistrz Leżajska, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Kredyt 
Bank S.A II o/rzeszów, Lekarze z Przychodni „Pod Klasztorem” w Leżajsku, Lekarz rodzinny 
Pani Wilhelmina Kocój oraz Waldemar Nowak – Wyższa Szkola Pożarnicza w częstochowie. 
Serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Margas, rafał Dąbek
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Na północnych krańcach województwa 
podlaskiego w Grajewie rozegrano w dniach 
13-14 czerwca ostatni ogólnopolski tur-
niej tenisa stołowego zamykający sezon 
2008/2009. Właściwie rozegrano tam dwa 
turnieje dla zawodników z rocznika 1997 
lub młodszych.  Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Arka” łętownia już 
przed zawodami wyróżniał się 
tym, że był tam klubem repre-
zentowanym przez najwięk-
szą liczbę młodych adeptów 
tenisa stołowego. eliminacje 
wojewódzkie oraz półfinałowe 
pomyślnie przebrnęła czwór-
ka zawodników: Dominika 
Kułacz, Karolina Pietrońska, 
Paweł Kida (zwycięzca zawo-
dów półfinałowych) i Patryk 
Baraniak. 

Wśród 32 dziewcząt i 32 
chłopców reprezentujących 
14 województw w sobotnim 
turnieju Mini olympic Games 
najwyższe 12 miejsce zajęła naj-
młodsza w naszej ekipie  Dominika, Paweł był 
16, Karolina – 25, a Patryk – 31. zawodnicy 
z miejsc 1-16 wywalczyli sobie prawo gry 
w niedzielnym turnieju o Puchar Polskiego 
Komitetu olimpijskiego. Nasza dwójka spi-
sała się jeszcze lepiej niż w sobotę. W gronie 
ścisłej polskiej czołówki tej grupy wiekowej 
Paweł Kida zajął 13 miejsce, a Dominika Ku-
łacz wspaniałe 8 miejsce. A mogło być jeszcze 
lepiej, bo decydujący mecz przegrała 2:3, pro-
wadząc prawie cały czas w ostatnim secie. Jej 
rywalka  z woj. lubelskiego wygrała następne 2 
gry i doszła do 3 miejsca. zawodniczkę „Arki” 

w obydwu turniejach wyprzedziła tylko jedna 
zawodniczka urodzona w tym samym 1998 
roku. to dobrze wróży tej niezwykle utalen-
towanej, ambitnej i pracowitej młodziutkiej 
tenisistce na przyszły sezon.

W ostatnim okresie Dominika miała serię 
bardzo udanych, choć nie pozbawionych pe-

cha, występów w reprezentacji Podkarpacia. 
Wysokie 9 miejsce na Mistrzostwach Polski 
żaków w Gdańsku oraz takie samo na turnieju 
Mini tenisa w częstochowie, pozostawiły 
niedosyt. Pechowe losowanie pozbawiło jej 
szansy na znacznie wyższą lokatę. tylko do 
5 miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w Krakowie nie ma żad-
nych zastrzeżeń, gdyż optymalnie wykorzy-
stała swoje możliwości i pozostawiła za sobą 
liczną grupę o 2 lata starszych rywalek. 

również bardzo udanie w końcówce 
sezonu zaprezentowała się o 2 lata starsza 

Aleksandra Stalica. W półfinale 
Mistrzostwa Polski młodzików 
wywalczyła dające awans   2 miej-
sce, a w samych Mistrzostwach 
w Krakowie pokonała kilka wyżej 
sklasyfikowanych rywalek i zajęła 
bardzo dobre 9 miejsce. również 
dzielnie spisywała się we wcze-
śniej wspomnianych Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików - 7 miejsce indywidualnie 
i 5 w deblu z Dominiką. W tych 
samych zawodach bardzo wysokie 
5 miejsce wywalczył Jerzy Baran. 
A zacięty, nieznacznie przegrany 
mecz ze zwycięzcą z Małopolski 
pozostawił na obserwatorach miłe 
dla nas wrażenie. 

W końcówce sezonu dużego 
pecha miała grająca pierwszy rok 

w kategorii kadetek - Aneta Kręcidło. Po 3 
medalach mistrzostw województwa, w tym 
dwóch złotych, kilka dni przed zawodami 
półfinałowymi, złamała obojczyk i szansa 
na dobre miejsce w Mistrzostwach Polski 
prysnęła, jak bańka mydlana. za rok będzie 
następna.

Na uwagę zasługuje też 11 miejsce dru-
żyny chłopców z Gimnazjum w łętowni, 
którzy reprezentowali Podkarpacie w finale 
gimnazjady w Brzegu Dolnym. Drużynę 
tę stanowili trenujący w „Arce”: Grzegorz 
rurak, łukasz Smycz i Patryk Misiak. tych 
trzech gimnazjalistów wraz z ks. tomaszem 
Flisem i Anetką Kręcidło wywalczyło wysokie 
7 miejsce w IV lidze tenisa stłowego, mimo, że 
po ubiegłorocznym awansie większość rywali 
wróżyła nam spadek do V ligi.

Sukcesy starszych zawodników mobili-
zują do treningu młodszych oraz przyciągają 
do stołów takich, którzy jeszcze nie umieją 
trzymać rakietki. A jak smakuje pierwszy 
sukces, może powiedzieć Dominik Stańko, 
uczeń pierwszej klasy Szkoły Podstawowej 
w Wólce łętowskiej. ze swojego pierwszego 
turnieju - Mistrzostw Województwa Dzieci 
w Stalowej Woli - wrócił z pucharem i srebr-
nym medalem.

Sezon 2008/2009 dla klubu 
z Łętowni zaznaczył się kolejną 

progresją wyników. 
Na szczeblu województwa, m.in.:
- zdobyliśmy 18 medali MW w grach 

pojedyńczych, podwójnych i drużynowych, 
- 5 razy drużyny szkolne oparte na 

zawodnikach „Arki” stawały na podium 
w wojewódzkich finałach  igrzysk młodzieży 
szkolnej (dziewczynki z Wólki łętowskiej, 
chłopcy z łętowni, gimnazjady (dziewczynki 
i chłopcy z łętowni) i licealiady (uczennice 
z zSL w Leżajsku).

W skali kraju, oprócz wspomnianych 
wyżej wysokich wyników, był jesienią medal 
drużyny żaczek w MP  UKS-ów. Wymowne 
jest też 4 miejsce „Arki” wśród ponad 200 
klubów z całej Polski w rankingu PztS 
w kategorii młodziczek. o dobre wyniki 
w tenisie stołowym nie jest łatwo, bo ta dys-
cyplina sportu należy do najpopularniejszych 
pod względem liczby osób uprawiających ją. 
W naszym wypadku jest to efekt wieloletniej, 
systematycznej, solidnej pracy szkoleniowej 
prowadzonej społecznie przez ks. wikariu-
sza tomasza Flisa i niżej podpisanego oraz 
życzliwej postawy wobec klubu księdza pro-
boszcza Stefana Śnieżka, dyrektorów Szkoły 
Podstawowej z łętowni i Wólki łętowskiej, 
udostępniających obiekty parafialne i szkolne 
na treningi i zawody. 

Dobre wyniki sportowe naszych zawodni-
ków oraz organizowanie (z inicjatywy „Arki”) 
przez Podkarpacki okręgowy związek tenisa 
Stołowego turniejów tenisa stołowego w hali 
MoSir w Nowej Sarzynie dobrze służy 

Podsumowanie sezonu 2008/2009 
w „Arce” Łętownia

Młodziczki i żaczki „Arki” (od lewej): Marta Sałęga, Alina Sztaba, Ola 
Stalica, Dominika Kułacz, Martynka Godek i Karolina Pietrońska.

Duży postęp w minionym sezonie zanotowali Paweł Kida i Jerzy Baran
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promocji naszego regionu w województwie 
i całym kraju.

Każdy klub potrzebuje zabezpieczenia 
finansowego na koszty związane z zakupem 
sprzętu, wyjazdami na zawody, prowadze-
niem zajęć szkoleniowych, organizowaniem 
imprez sportowych i rekreacyjnych, itp. 
„Arce” taką stabilność od wielu lat zapewnia 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 
Fundusze z UMiG pokrywają potrzeby klubu  
w 70-80%. reszta jest uzupełniana pieniędz-
mi uzyskiwanymi przez rodziców ze sprzedaży 
złomu oraz  darowiznami miejscowych firm 
i osób prywatnych. W zakończonym sezonie 
do nich należeli: eugeniusz Sztaba z Francji, 
Kazimierz Szewczyk z łętowni, GeNeX 
eugeniusza Kolano z Wólki łętowskiej, 
PeNo Janiny Walickiej z łętowni, Wiesław 
Szewczyk z łętowni, FHB Janusza Janika 
z Nowej Sarzyny, PPUH Stanisława Buczka 
z Nowego Kamienia, Uzr-B Henryka Indyc-
kiego z łętowni, Szkoła Nauki Jazdy Jerzego 
Paula z Nowej Sarzyny, Leszek i Krzysztof 
Madej z łętowni, INterKorB, czesław 
Konior z Gościńca, Kwiaciarnia „Magnolia” 
z łętowni, Smak-eko z Górna, sklepy: Hen-
ryka tomczyka, Grażyny Indyckiej. 

Przy organizowaniu imprez sportowo-
rekreacyjnych od wielu lat wspiera nas Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku.

za wszystkie rodzaje pomocy udzielanej 
naszemu klubowi, zarząd Klubu, zawodnicy 
i ich rodzice, składają serdeczne podzięko-
wanie.

Jan Sum

Rajd rowerowy z TMZL  
„Szlakami walk niepodległościowych”
Pogoda w sobotni poranek 30 maja 2009 roku nie była łaskawa dla rowerzystów, którzy 

w nielicznej grupce przybyli na miejsce zbiórki. zgodnie z planem na ten dzień odwiedzili-
śmy grób naszego Przyjaciela Adama Kaduka. Jednak padający deszcz i niska temperatura 
zmusiła organizatorów do przełożenia rajdu na następną sobotę. 

Druga część rajdu organizowanego przez towarzystwo Miłośników ziemi Leżajskiej 
w ramach projektu „Szlakami walk niepodległościowych” współfinansowanego przez 
Urząd Miejski w Leżajsku odbyła się 6 czerwca. Na zbiórkę przed pomnikiem Papieża Jana 
Pawła II stawiło się 38 osób. Przybyłych powitał prezes towarzystwa Leszek Sarzyński. 
Pierwszy etap prowadził do Starego Miasta, gdzie poznano historię „Glinników” – miejsca 
wydobywania gliny do cegielni wytwarzających cegły dla potrzeb budowy kościoła Farnego, 
Bazyliki oraz mieszkańców Leżajska. Dalej trasa rajdu prowadziła w „Górki” koło Brzyskiej 
Woli. tam uczestnicy zostali zapoznani  z działalnością oddziałów NoW i AK – Placówki 
nr 10,  ojca Jana, „Wołyniaka” oraz ostatnimi godzinami zgrupowania 39 pp. obwodu 
łańcut, Jarosław, Lubaczów oraz dowódcy ernesta Wodeckiego ps. „Szpak”. Historię 
tych oddziałów przedstawił Antoni Bereziewicz, a wiele ciekawych faktów przytoczył Jan 
Marciniec, który urodził się w Brzyskiej Woli. Kolejnym etapem wędrówki rowerowej była 
Khalówka – tarnawiec, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający śmierć ernesta Wodec-
kiego ps. „Szpak” i jego towarzyszy broni. okoliczności śmierci i wydarzenia z tamtych 
lat przybliżył Antoni Bereziewicz oraz Krzysztof totuń. zapłonęły znicze i oddano hołd 
poległym. Następnie uczestnicy rajdu przejechali na pobliski cmentarz w tarnawcu, gdzie 
znajduje się symboliczny pomnik Józefa zadzierskiego ps. „Wołyniak”. relację o jego życiu 
i śmierci przedstawił Pan Antoni, a następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Franciszka 
Kyci – ucznia VII klasy Gimnazjum realnego w Leżajsku, który jako ochotnik z kilkoma 
mieszkańcami Kuryłówki podążył na pomoc obrońcom Lwowa w 1919 roku. zginął pod 
Gródkiem Jagiellońskim. Jego bohaterską postawę uczczono chwilą ciszy i zapalono znicze. 
W drodze powrotnej uczestnicy rajdu zatrzymali się przy pomniku Walk Niepodległościo-
wych w centrum Kuryłówki. z tego miejsca nastąpił powrót do Leżajska. tak zakończył 
się pierwszy z dwóch zaplanowanych w ramach realizowanego we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Leżajsku projektu. Na następny rajd zapraszamy we wrześniu – dokładny ter-
min zostanie podany w późniejszym czasie, a planowana jest trasa na Nową Sarzynę i Wolę 
zarzycką, gdzie nastąpi podsumowanie projektu, konkursy, zabawy i gry sprawnościowe. 
Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału.

zarząd towarzystwa dziękuje Wiesławowi Wołochowi za logistyczne przygotowanie 
rajdu, a Maciejowi Sołkowi z PHU Naprawa rowerów za piękne okolicznościowe znaczki 
dla uczestników. Galeria zdjęć z rajdu na stronie www.tmzl.lezajsk.pl

Leszek Sarzyński

KoMUNIKAt
Już na początku lipca trafi do rąk czytel-

ników kolejny numer Almanachu Leżajskie-
go. Periodyk będzie bezpłatny, gdyż został 
wydany przez tMzL w ramach mecenatu 
Samorządu Województwa Podkarpackiego, 
który udziela dotacji celowych w zakresie 
kultury i sztuki na  między innymi dzia-
łalność wydawniczą: wydawanie niskona-
kładowych niekomercyjnych publikacji, 
periodyków i opracowań naukowo-badaw-
czych, dotyczących historii i dziedzictwa 
kulturowego regionu.

 Nasz projekt na wydanie dwóch kolej-
nych numerów periodyku znalazł uznanie 
komisji konkursowej i otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 70% wartości projektu – po-
została część zostanie pokryta ze środków 
własnych towarzystwa. zarząd tMzL oraz 
zespół redakcyjny Almanachu Leżajskiego 
składają podziękowanie zarządowi Woje-
wództwa Podkarpackiego za współpracę 
i patronat nad naszymi działaniami.

Almanach będzie można otrzymać bez-
płatnie w centrum Informacji turystycznej, 
w Muzeum ziemi Leżajskiej oraz punktach 
dotychczasowej sprzedaży.

zespół redakcyjny
Uczestnicy Rajdu przy pomniku upamiętniającym miejsce śmierci Ernesta Wodeckiego ps. „Szpak” i jego towarzyszy 
broni - Khalówka



Turnus Rehabilitacyjny 
w Krynicy Morskiej

W dniach od 20.05.2009r. do 02.06.2009r. czternastoosobowa grupa dzieci z ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku wraz z opiekunami  uczestniczyła w dwutygodniowym  
turnusie  rehabilitacyjnym  w  Krynicy Morskiej. 

Przed wiekami była to mała osada rybacka, dziś jest przede wszystkim miejscowością  
wypoczynkową położoną na północy Polski na Mierzei Wiślanej. otoczona jest od północy 
wodami Morza Bałtyckiego, od południa wodami zalewu Wiślanego. Krynica to  najmniejsze 
miasto w Polsce, na stałe mieszka tu tysiąc mieszkańców. Najpiękniejszą plażę na polskim 
wybrzeżu poprzedza 2 km pas zalesionych wydm. także klimat sprzyja korzystaniu  z do-
brodziejstw  natury, notuje  się tu więcej niż w innych miejscach wybrzeża dni słonecznych.   
Duża ilość zieleni oraz woń olejków eterycznych z pobliskich lasów  dodawała naszym pod-
opiecznym  chęci do pokonywania licznych alejek spacerowych. Podziwiali starą zabudowę 
miasta pochodzącą z początku XX wieku. często wędrowali ulicą telekspresu wzdłuż której 
rozciągały się  piękne ośrodki wypoczynkowe. Dodatkową atrakcją spacerów były wycho-
dzące z lasu dziki. Można je było spotkać wszędzie o każdej porze dnia. towarzyszyły nam 
w drodze na plażę, z której korzystaliśmy w piękne słoneczne dni. Dużym powodzeniem 
cieszyły się piesze wyprawy w poszukiwaniu bursztynów wyrzucanych codziennie na brzeg. 
Wiele przeżyć dostarczyło naszym wychowankom wejście na latarnie morską. Stanowi ona 
wspaniały punkt widokowy na całą Mierzeję Wiślaną  i rosję.  

Szczególną atrakcją turystyczną był rejs statkiem po zalewie Wiślanym. Dzieci podzi-
wiały piękne widoki nadmorskiego krajobrazu i wdychały świeże powietrze nasycone jodem. 

oprócz walorów turystycznych 
Krynicy uczestnicy turnusu 
poznali inne ciekawe miejsco-
wości położone na Mierzei Wi-
ślanej. Podczas jednodniowej 
wycieczki autokarowej  pod 
okiem przewodnika zwiedzili: 
Stegnę, Kąty rybackie, Jantar, 
Mikoszewo. Duże zaintereso-
wanie wzbudziła znajdująca się 
w Kątach rybackich największa 
w europie ostoja kormorana. 
ten ornitologiczny rezerwat 
został utworzony w 1957 roku 
w celu ochrony miejsc lęgowych 
kormorana czarnego. obecnie 
znajduje się tam ponad 8000 tys. 
gniazd. Ptaki te stanowią zagro-
żenie dla nadmorskiej przyrody.  
z lekcji geografii dzieci wiedzą, 
że nasza największa rzeka Wisła 
wpada do zatoki Gdańskiej. 
zwiedzając Mikoszewo mogły się 
o tym przekonać, oglądając ujście 
Wisły do morza. Jednocześnie 
mogły się przeprawić przez Wisłę 

zabytkowym promem do Gdańska. Prowadzony jest on przez linę zamocowaną z obu stron 
rzeki, a jego napęd to statek-holownik, który płynie obok.  Największą atrakcją podczas 
wycieczki było ,,rancho” w Jantarze. znajduje się tam stadnina koni przygotowywanych do 
pracy z dziećmi.  Podczas przedstawienia dzieciaki mogły wypróbować  swoje  ,,możliwości 
jeździeckie”, zmierzyć się w zawodach  sportowych  ze swoimi rówieśnikami, poznać prace 
ludzi  pracujących z tymi zwierzętami.  Nasi mali kuracjusze korzystali również z atrakcji 
oferowanych przez ośrodek  „Bałtyk” m.in.: wieczorku zapoznawczego, ognisk, nauki tańca, 
dyskotek, zajęć plastycznych. Każdy dzień  to nowe niezapomniane przeżycia, wrażenia 
i wspaniała zabawa. Dzieciaki z turnusu wróciły zadowolone, opalone i  pełne zapału do 
dalszej pracy. Na zakończenie pragniemy podziękować sponsorom, bez których taki wyjazd 
byłby niemożliwy. PoWIAtoWe ceNtrUM PoMocY roDzINIe W LeŻAJSKU, 
eLeKtrocIePłoWNIA NoWA SArzYNA, zAKłADY cHeMIczNe W NoWeJ 
SArzYNIe, GrUPA ŻYWIec S.A.BroWAr W LeŻAJSKU to główni sponsorzy turnusu 
w Krynicy Morskiej.  DzIĘKUJeMY

organizatorzy

Nasze wycieczki
Nauczyciele i wychowawcy ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego w Leżajsku starają się 
w każdym roku szkolnym organizować dla swo-
ich wychowanków różne wyjazdy i wycieczki. 
W miesiącu maju odbyły się dwie wycieczki. 
W dniach 20.05- 21.05.2009 r. uczniowie  wraz 
z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce 
do Krakowa. Podczas dwudniowego pobytu 
uczniowie nie mieli czasu się nudzić. W pierw-
szym dniu wycieczki wychowankowie zwiedzili 
wspaniały ogród zoologiczny usytuowany na 
wzgórzu Lasu Wolskiego, następnie zaś rynek 
Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki i Kościół 
Franciszkanów z przepięknymi witrażami Stani-
sława Wyspiańskiego. Kolejny dzień wycieczki 
dostarczył również wielu atrakcji: dzieci na 
Wzgórzu Wawelskim zwiedziły zamek, Katedrę 
z wieżą zygmuntowską i podziwiały dostojny 
XV-wieczny dzwon zygmunta. Nie obyło się bez 
pamiątkowego zdjęcia przy smoku wawelskim. 
Niezapomnianych przeżyć dostarczyło uczniom 
zwiedzanie groty „Smoczej Jamy”. Uczniowie 
wrócili bardzo zadowoleni, choć z żalem, że 
wycieczka nie trwała dłużej. 

W dniu 07.05.2009r. uczniowie  uczestni-
czyli w jednodniowej wycieczce do pięknego, 
zabytkowego miasta, jakim jest Sandomierz. 
Podczas zwiedzania zobaczyli zabytkowy zespół 
starego miasta, ratusz, Katedrę, Bramę opa-
towską zwaną „Uchem Igielnym”. Najbardziej 
interesującym dla wychowanków okazało się 
przejście podziemną trasą turystyczną. Pod-
opieczni interesowali się historią podziemi, jak 
również zgromadzonymi tam wykopaliskami. 
Dużą atrakcją wycieczki był rejs statkiem po 
Wiśle, skąd obserwowano zamek Sandomierski, 
Stare Miasto i collegium Gastomianum. Wy-
cieczka zakończyła się spacerem po przepięknym 
Wąwozie Królowej Jadwigi. Uczniowie po raz 
pierwszy  zobaczyli charakterystyczną strukturę 
wąwozu i podziwiali piękno przyrody. 

Wyjazdy zostały dofinansowane przez Grupę 
Żywiec S.A Browar w Leżajsku oraz przez panów 
Andrzeja i Mariana Kyciów, którzy prowadzą 
firmę „Skup i Schładzanie Mleka” w Brzyskiej 
Woli. Serdecznie dziękujemy!

edyta Sałuk, Wioletta Liber
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ZAPRASZAMY nA nAjWIęKSZą 
IMPREZę W WOjEWóDZTWIE!

XXVI Dożynki Archidiecezjalne  
IX Dożynki Województwa Podkarpackiego

X Dożynki Powiatu Leżajskiego

dnia 30 sierpnia 2009 r.
w Giedlarowej

z okazji 600-lecia wsi

Organizatorzy:

Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, 
Województwo Podkarpackie, Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów Terytorialnych, Powiat Leżajski, Komitet 
Organizacyjny Obchodów 600-lecia Wsi Giedlarowa

10.00-11.00 - Przyjmowanie delegacji z wieńcami i chlebem z parafii 
i dekanatów   Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin 
i powiatów województwa podkarpackiego

11.00-11.30 - Informacja na temat obchodów 600-lecia wsi Giedlarowa

11.30-12.00 - Program przygotowujący do uroczystości

12.00-14.00 - Uroczysta Msza Św. Dziękczynna za zebrane plony z prośbą 
o Boże Błogosławieństwo, którą odprawi i Słowo Boże 
wygłosi j. E. Ksiądz Arcybiskup józef Michalik Metropolita 
Przemyski – Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski

14.00-14.30 - Poświęcenie wieńców dożynkowych i wręczenie dyplomów 
dla delegacji z wieńcami

14.30-17.00 - Podkarpacki Przegląd Pieśni i Melodii Ludowych, ogłoszenie 
wyników oraz występ laureata Przeglądu 

17.00-18.00 - Występ Przeworskiej Kapeli Podwórkowej „BEKA”

18.00-20.00 - Występ Kabaretowej Grupy Biesiadnej KGB

20.00-21.00 - Koncert Zespołu „Bracia Cugowscy”



o
G

ło
Sz

eN
Ie PłAt

N
e

24   

POWIAT

KURIER POWIATOWY 7-8/2009 (65)

Firma Transport-Handel
37-306 Grodzisko Dolne 194A
Tel. (017) 24 -36-505

zaprasza na 

wakacyjną 
promocję cen węgla

Węgiel gruby:  700 zł/t• 
Węgiel orzech: 660 zł/t• 
Miał węglowy:  420 zł/t• 

/KWK „Piast”/

ZAPRASZAMY

pn. - pt. 7.00 – 18.00
sobota  7.00 – 16.00

a także
cement I:  490 zł/t• 
cement II: 420 zł/t• 

Na lokalnym rynku działamy już 18 lat!
Postaw na doświadczenie!

Posiadamy również w sprzedaży m.in.:
MATERIAŁY BUDOWLANE: cement, wapno, cegły, • 
pustaki, bloczki, klinkier, kostka brukowa, obrzeża, 
palisady, wełna mineralna, styropian, płyty kartonowo-
gipsowe, chemia budowlana, kleje, gładzie, szpachle, 
stal zbrojeniowa, wyroby hutnicze, blacha, piaski, żwiry 
i inne
NAWOZY SZTUCZNE• 


