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W numerze
Ogólnopolskie dożynki 

na Jasnej Górze

Pod hasłem „Do Matki życia” na Jasnej Górze w dniu 
6 września odbyły się tegoroczne Ogólnopolskie Dożynki 
połączone z krajową pielgrzymką rolników. 

co roku w jasnogórskim święcie dziękczynienia za plony 
uczestniczy ok. 100 tys. osób. obecni są także przedstawiciele 
władz państwowych. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosła-
wieństwem wieńców żniwnych odprawiona została  w niedzielę, 
6 września, o godz. 11.00. eucharystii przewodniczył  biskup ełcki 
Jerzy Mazur. Homilię wygłosił bp Jan Styrna, krajowy duszpasterz 
rolników.

również delegacja z powiatu leżajskiego wzięła udział w ogól-
nopolskich dożynkach. Wyjazd zorganizowany został przez Parafię 
Farną pw. Świętej trójcy w Leżajsku. 

Medal dla Starosty
11 września br. Sta-

rosta Leżajski robert 
Żołynia odebrał złotą 
odznakę „Za opiekę 

nad zabytkami”.
Wyróżnienie dla 

Starosty przyznał Mi-
nister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
Bogdan zdrojewski. 

Zmiany w leżajskim Browarze...

Browarem w Leżajsku zarządza nowy dyrektor Krzysztof 
Żyrek. Poprzedni dyrektor - Mattheus Dietvorst kieruje teraz 
browarem w rosji.

... i Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku

Dotychczasowego dyrektora PUP Krzysztofa rogowskiego, 
który zrezygnował z pełnienia tej funkcji zastąpiła od 1 września 
br.  Agnieszka Czapla.

Dyrekcja oraz uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku 

składają serdeczne podziękowania 
państwu Marzenie i Dariuszowi Golińskim z Wierzawic 

za przekazanie na rzecz naszego ośrodka pomocy szkolnych. 
Życzymy jednocześnie wszystkiego najlepszego 

na nowej drodze życia.

Dyrekcja i uczniowie SOSW w Leżajsku
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Szanowni Czytelnicy „Kuriera Powiatowego”

Otrzymujecie Państwo kolejne wydanie naszej gazety, w której pojawia się sporo informacji 
dotyczących ostatnich wydarzeń mających miejsce w Powiecie Leżajskim.

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem były dla nas organizowane w Giedlarowej Dożynki 
Archidiecezjalne, Wojewódzkie i Powiatowe.

Giedlarowa, która w tym roku obchodzi 600 lat swojego istnienia stała się miejscem, do którego 
przybyli goście z całego województwa.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dożynek, przede wszystkim księżom 
z parafii Giedlarowa, parafii farnej w Leżajsku oraz bernardynom naszego, leżajskiego klasztoru. 
Stroną organizacyjną zajęli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku, a szczególnie Wy-
działu Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej oraz Komitet Organizacyjny 600-lecia 
Wsi Giedlarowa.

Ogromną rolę w tym przedsięwzięciu pełniły środowiska ludzi aktywnych, w tym koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia a także osoby prywatne - wszystkim serdecznie dziękuję. Twierdzę, że 
dożynki były wydarzeniem, które rozsławiło Giedlarową i cały Powiat Leżajski, a stwierdzenie 
Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, iż „postawiliśmy poprzeczkę na wysokim poziomie” tym bardziej 
nas cieszy.

Cyklicznym wydarzeniem, które ma miejsce w naszym powiecie już od szeregu lat jest Pielgrzym-
ka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. 8 września każdego roku mundurowcy 
z całego Podkarpacia, a od 2 lat także Straż Marszałkowska z Warszawy przybywają do klasztoru 
OO. Bernardynów, by złożyć hołd i odnowić akt zawierzenia Matce Bożej Pocieszenia.

Oprócz tych ważnych przedsięwzięć religijnych i kulturalnych przedstawiamy w „Kurierze” 
informacje o innych, równie ciekawych i ważnych wydarzeniach, którymi żył powiat w ostatnim 
czasie. 

Z satysfakcją piszemy m.in. o postępującej budowie hali i kompleksu dydaktycznego przy Zespole 
Szkół Licealnych. Mamy nadzieję, że inauguracja nowego roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się 
już w tym nowym, pięknym obiekcie.

Postępują także nasze inwestycje drogowe mające miejsce na terenie wszystkich gmin należących 
do powiatu leżajskiego – myślę, że dzięki temu uda nam się sprostać oczekiwaniom wielu naszych 
mieszkańców.

Rzeczą, która z kolei nas martwi jest spora ilość bezrobotnych kobiet, które nie mogą znaleźć 
swojego miejsca pracy. Apeluję do przedsiębiorców i różnych instytucji w naszym powiecie, by w miarę 
swoich możliwości pomogli bezrobotnym przetrwać ten trudny okres.

Życzę wszystkim czytelnikom „Kuriera Powiatowego” dobrej lektury. 
Robert Żołynia

Starosta Leżajski

trwają intensywne prace budowlane 
hali sportowej przy zespole Szkół Liceal-
nych w Leżajsku. 

Wykonane zostały do dnia dzisiejszego 
roboty murowe i konstrukcyjne poziomu 
parteru i obecnie prowadzone są roboty po-
ziomu I piętra. Na drugą połowę paździer-
nika planowane jest rozpoczęcie montażu 
konstrukcji dachowej z drewna klejonego 
i pokrycia dachu tak aby do końca roku 
został zrealizowany stan surowy zamknięty 
hali sportowej i segmentu dydaktycznego. 
Przedsięwzięcie prowadzi Wydział roz-
woju i Inwestycji Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku.

31.08.2009r. podpisana została umo-
wa o dofinansowanie projektu w ramach 
osi priorytetowych I-VI regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 na kwotę 
dofinansowania 4 026 620,34PLN.

Hala sportowa powstanie już niebawem…

Starosta Leżajski Robert Żołynia i Dyrektor 
ZSL Stanisław Bartnik nadzorują postęp prac 
budowlanych hali sportowej

fot. Damian Majkut (2)

Stan robót na dzień 11.09.2009 r.
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XXVI Dożynki Archidiecezjalne, 
IX Dożynki Województwa 

Podkarpackiego,  
X Dożynki Powiatu Leżajskiego

30 sierpnia br. w powiecie leżajskim 
odbyły się XXVI Dożynki Archidiecezjalne, 
IX Dożynki Województwa Podkarpackiego 
oraz X Dożynki Powiatu Leżajskiego pod 
hasłem „Do Matki Życia”. Uroczystości 
dożynkowe odbyły się w Giedlarowej i były 
uświetnieniem obchodów 600-lecia wsi. 
organizatorami tegorocznych dożynek byli: 
Województwo Podkarpackie, Podkarpackie 
Stowarzyszenie Samorządów terytorialnych, 
Powiat Leżajski, Duszpasterstwo rolników 
Archidiecezji Przemyskiej, Komitet orga-
nizacyjny obchodów 600-lecia Wsi Giedla-
rowa, Parafia p.w. Św. Michała Archanioła 
w Giedlarowej i Parafia Farna w Leżajsku p.w. 
Świętej trójcy. 

Uroczystą Mszę Św. dożynkową kon-
celebrował J.e. Ksiądz Arcybiskup Józef 
Michalik Metropolita Przemyski - Przewod-
niczący Konferencji episkopatu Polski. Przed 
rozpoczęciem liturgii pasterza archidiecezji 
przywitała delegacja dzieci przedszkolnych, 
Starostowie dożynek i rodzina Kuprasów 
z parafii w Giedlarowej. Ksiądz arcybiskup 
podczas homilii zwrócił uwagę na zaangażo-
wanie i trud pracy rolnika. 

W uroczystościach dziękczynnych za ze-
brane plony  udział wzięli zaproszeni goście: 
Stanisław Kamiński - przedstawiciel Prezy-
denta rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie 
rP i Posłowie na Sejm rP z Województwa 
Podkarpackiego, Mirosław Karapyta - Wo-
jewoda Podkarpacki, zygmunt cholewiński 
- Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sej-
miku Województwa Podkarpackiego, radni 
województwa, radni gmin i powiatów z wo-
jewództwa podkarpackiego na czele z prze-
wodniczącymi rad, duchowni, przedstawiciele 
podkarpackich samorządów, przedstawiciele 
izb rolniczych, związków zawodowych rol-
ników oraz innych instytucji związanych 
z rolnictwem. W dożynkach wzięło udział 128 
delegacji (około 1500 osób) prezentujących 
132 piękne wieńce dożynkowe wraz z darami 
ofiarnymi.   Prezentacja wieńców zachwycała 
swoim kolorytem i inwencją twórczą przygo-
towujących te wspaniałe wizytówki poszcze-
gólnych parafii i gmin. Każdemu wieńcowi 
towarzyszyła delegacja osób w regionalnych 
strojach. Prezentację delegacji prowadził już 
tradycyjnie ks. prałat Anatol Standyło pro-
boszcz parafii Pełnatycze.

Podczas Mszy Św. Ks. Arcybiskup poświę-
cił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby 
wypieczone z tegorocznych zbiorów oraz 
wręczył pamiątkowe dyplomy delegacjom. 
Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się 
chlebem, złożonym przez rolników w ofierze 

podczas Mszy Św. Po zakończeniu liturgii ksiądz arcybiskup otrzymał w darze figurę Św. Michała 
Archanioła wyrzeźbioną przez panią teresę Dziob, mieszkankę Giedlarowej.

W ramach dożynek na Giedlarowskim stadionie Koła Gospodyń Wiejskich wraz z urzę-
dami gmin i miast z terenu powiatu zaprezentowały tradycje kulinarne, rękodzieło, stroje oraz 
wszelaką swoją aktywność w zakresie kultywowania regionalnych tradycji ziemi Leżajskiej. 
Wśród wystawców znaleźli się również Ministerstwo rolnictwa i rozwoju Wsi Departament 
rybołówstwa, Agencja restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, Podkarpacki ośrodek 
Doradztwa rolniczego w Boguchwale zespół Doradców w Leżajsku. 

Po uroczystościach na stadionie odbyły się występy zespołów ludowych z całego Podkar-
pacia. Wystąpiła również przeworska kapela podwórkowa BeKA, 
Kabaretowa Grupa Biesiadna KGB ze Śląska, a wieczorem uczestnicy 
dożynek bawili się na  koncercie zespołu „Bracia”. Udane dożynkowe 
świętowanie zakończyła zabawa taneczna.

 Patronat medialny nad Dożynkami objęli: NoWINY Gazeta 
codzienna, tygodnik SztAFetA, Kurier Powiatowy.

Potrójne Święto Plonów

Zaproszeni goście
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Giedlarowa jest największą i najstar-
szą miejscowością w Gminie Leżajsk. 
Wieś lokowana podczas wielkiej akcji 
kolonizacyjnej okolic Leżajska z przełomu 
XIV i XV wieku. 10 stycznia 1409 roku 
Mikołaj Giedlar otrzymał od dzierżawcy 
krakowskiego przywilej lokowania osady 
na prawie niemieckim w dolinie rzeki 
rzeczicha (dzisiejsza Błotnia). W tym 
samym roku został on potwierdzony 
przez przebywającego w okolicach króla 
Władysława Jagiełłę. Pierwszym sołtysem 
został Mikołaj Giedlar. Do dnia dzisiej-
szego zachował się dokument lokacyjny. 
Jest to miejscowość o niezwykle silnych 
tradycjach i przywiązaniu lokalnej spo-
łeczności

Sponsorami XXVI Dożynek Archidiecezjalnych, IX Dożynek Województwa 
Podkarpackiego, X Dożynek Powiatu Leżajskiego byli: 

Organika Sarzyna „Ciech”, Asseco Poland, Browar Leżajsk, Bank PKO BP S.A., BMF Polska Sp. z o.o., 
Pan Marian Dąbek, HORTINO ZPOW w Leżajsku Sp. z o., Bank Spółdzielczy w Leżajsku, Miejski Zakład 
Komunalny w Leżajsku, Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A., Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Sieć sklepów Orzech, Firma Chmielnik Zdrój S.A., Polska Grupa Energetyczna 
PGE, PSS „Społem”, TEXPOL Sp. z o.o., Operator radiofuzyjny INFO TV-FM, Eko Pralnia Jan Kula, Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, Powiat Łańcucki, Pan Leszek Madej, Stacja Kontroli Pojazdów Grodzisko Dolne
 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
oprawy mszy świętej i dożynek

Potrójne Święto Plonów

Wieńce dożynkowe poświęcił ks. abp Józef Michalik

Stanisława Maruszak i Alfred Pelc - Starostowie 
dożynek

Zaproszeni goście i licznie zebrani mieszkańcy Podkarpacia

Prezentacja wieńców dożynkowych
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Do Matki Życia

Tegoroczne
XXVI Dożynki Archidiecezjalne, 

IX Dożynki Województwa Podkarpackiego 
oraz  X Dożynki Powiatu Leżajskiego 

odbyły się pod hasłem:

Giedlarowa  
30 sierpnia 2009 r.

Wieńce dożynkowe delegacji z Podkarpacia

Uroczysta koncelebra, której przewodniczył Metropolita Przemyski została odprawiona przy ołtarzu polowym na stadionie w Giedlarowej

W przygotowaniach do dożynek zaangażowało się wiele osób Starosta Leżajski dziękuje Księdzu Arcybiskupowi
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Wieńce dożynkowe delegacji z Podkarpacia Rodzina państwa Kuprasów z Giedlarowej wita Księdza Arcybiskupa

Ks. abp Józef Michalik wręczył delegacjom wieńcowym dyplomy za udział w dożynkach

Starosta Leżajski dziękuje Księdzu Arcybiskupowi Prezentacje lokalnych potraw i rękodzieła artystycznego
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zgodnie z tradycją w dniu 8 września – w od-
pust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny służby 
mundurowe z całego Podkarpacia pielgrzymują 
do Leżajska. tak było i tego roku. cały Leżajsk 
zapełnił się przedstawicielami różnych formacji 
mundurowych. Na swoją pielgrzymkę przybyli: 
21 Brygada Strzelców Podhalańskich – w tym roku 
reprezentowana przez 14 Batalion zmechanizowany 
z Przemyśla, Bieszczadzki oddział Straży Granicznej, 
Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, 
ochotnicze Straże Pożarne oraz Jednostka Strzelecka 
2035 z Leżajska. od zeszłego roku do tej Pielgrzymki 
dołączyła również Straż Marszałkowska z Sejmu rP, 
która i w tym roku stawiła się w Leżajsku.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 
uroczystym przejściem żołnierzy i służb mun-
durowych spod Miejskiego centrum Kultu-

Mundurowych

Pielgrzymka

Przemarsz spod MCK w Leżajsku

Mszy św. przewodniczył ks. Marian kard. Jaworski - emerytowany Metropolita Lwowski

Zaproszeni goście 

Kompanie honorowe i poczty sztandarowe
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Mundurowych
ry w Leżajsku do Bazyliki oo. Bernardynów,  
a następnie o godz. 11.00 została odprawiona Uro-
czysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. Marian 
kard. Jaworski - emerytowany Metropolita Lwowski. 
Podczas Mszy Świętej co roku ma miejsce uroczyste 
zawierzenie służb mundurowych Matce Bożej Le-
żajskiej. Jak na Pielgrzymkę Służb Mundurowych 
przystało oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa 
orkiestra Garnizonowa z rzeszowa.Po wspólnej 
modlitwie miał miejsce wspólny posiłek przy Domu 
Pielgrzyma.

organizatorem Pielgrzymki było Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku i Klasztor oo. Bernardynów.

za pomoc przy organizacji Pielgrzymki dzięku-
jemy: państwowej straży pożarnej, policji, Jednostce 
Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska, Piekarni pana Mi-
chała Garbacza w Leżajsku.

mab, fot. DM

Pielgrzymka

Wspólny posiłek przy Domu Pielgrzyma

W dniu pielgrzymki Ksiądz Kardynał świętował swoje imieniny

Procesja z darami

Kompanie honorowe
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trwa realizacja projektu pn „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 
nr 1270R Żołynia – Grodzisko Dolne, 1273R Grodzisko Nowe – Cho-
daczów, 1274R Zawisłocze Trynieckie – Chodaczów i 1570R Tryńcza – 
Ubieszyn”.  w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013  ( umowa o dofinansowanie pomiędzy 
Powiatem Leżajskim a Instytucją zarządzającą (zarządem Województwa 
Podkarpackiego) nr UDA rPPK.02.01.00-18-131/08-00).  

W dniu 17 lipca 2009 r. podpisano umowę z Jarosławskim Przedsię-
biorstwem robót Drogowo-Mostowych S.A. na wykonanie robót drogowo 
– mostowych w ramach w/w projektu. cały zakres rzeczowy projektu to 
przebudowa 16,77 km dróg, w tym z terenu powiatu leżajskiego 11,50 
km wraz z przebudową mostu w Grodzisku Dolnym i remontem mostu  
w chodaczowie o wartości ok. 10mln zł z czego 7mln zł pochodzić będzie 
ze środków Unii europejskiej. Partnerem w projekcie i współfinansującym 
jest Powiat Przeworski, z którego terenu będzie przebudowana droga nr 
1570r tryńcza – Ubieszyn i odcinek drogi nr 1274r zawisłocze trynieckie 
– chodaczów do granicy powiatów. 

Do końca bieżącego roku zostanie przebudowana droga Nr 1273r 
Grodzisko Nowe – chodaczów – 3 km, wraz z remontem mostu, nr 1274r 
zawisłocze trynieckie – chodaczów 3,85 km w tym 1 km na terenie po-
wiatu leżajskiego oraz przebudowany zostanie most w Grodzisku Dolnym. 
zakończenie modernizacji dróg nr 1270r Żołynia – Grodzisko Dolne 
i nr 1570r tryńcza – Ubieszyn planowane jest do końca czerwca 2010r. 
całkowita wartość projektu realizowanego w ramach regionalnego Pro-
gramu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 
to 12 965 890,33 zł. Kwota dofinansowania z europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego to 9 067 455,83 zł. Jest to największa inwestycja 
drogowa w historii Powiatu Leżajskiego biorąc pod uwagę zarówno wartość 
jak i realizowany zakres rzeczowy. 

Intensywnie postępują prace również przy projekcie drogowym pn. 
„Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko - 
Maleniska w km 0+000-2+750 i 7+940–12+048 wraz z przebudową mostu 
w miejscowości Hucisko” realizowanym w ramach regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. całkowita 
wartość projektu realizowanego w ramach regionalnego Programu operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 to 6 915 099,89 zł. 
Kwota dofinansowania z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego to 
4 413 892,73 zł. W ramach projektu został przebudowany most w miejscowości 
Hucisko oraz zostanie zmodernizowanych 6,86 km drogi nr 1238r w dwóch 
odcinkach Maleniska – Hucisko i łętownia – Wola Żarczycka. 

W ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007 – 2013 Powiat Leżajski wraz z Gminą Krzeszów, 
która jest Inwestorem (Beneficjentem Projektu) realizuje przebudowę 
drogi powiatowej 1074R Krzeszów – Kulno o łącznej długości 14km 
(odcinek na terenie powiatu leżajskiego Kulno - łazów o długości 3km),  
o wartości 1,5 mln PLN w tym dofinansowanie z eFrr 1,05 mln PLN. W br. 
wykonano poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, zakończenie 
inwestycji jest planowane  do końca maja 2010r. 

Fot. robert Antczak

Powiatowe inwestycje 
drogowe nabierają tempa

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013

Droga Grodzisko Nowe - Chodaczów

Przebudowa mostu w Grodzisku Dolnym

Droga nr 1238 - skrzyżowanie dróg w Łętowni

Przebudowa mostu w Chodaczowie

Droga nr 1274 - Chodaczów
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Gmina Kuryłówka w zakresie kanalizacji 
osiągnęła już wynik ok.  30%. Jednak nikt 
nie spoczywa na laurach i wszyscy czynią 
starania, aby  osiągać  dalsze postępy w reali-
zowaniu tego zadania. Bowiem w ostatnich 
latach temat kanalizacji to priorytet niemal 
w każdej jednostce samorządowej. Spowo-
dowane jest to wieloma czynnikami, przede 
wszystkim chęcią podniesienia standardu ży-
cia osób zamieszkujących w gminie,  a także 
wymogami przepisów unijnych zobowiązu-
jących gminy do prowadzenia gospodarki 
wodno-ściekowej zgodnie z przyjętymi nor-
mami mającymi na celu ochronę środowiska 
naturalnego.  Posiadanie sieci kanalizacyjnej 
powoduje także wzrost atrakcyjności terenu 
zarówno dla inwestorów jak i osób nabywa-
jących działki indywidualne pod zabudowę. 
Bowiem oprócz możliwości podłączenia 
się do sieci energetycznej, wodociągowej, 
gazowej powstaje dodatkowa możliwość 
podłączenia do kanalizacji. 

Gmina nasza złożyła wniosek do Pro-
gramu operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Priorytet I Gospodarka wod-
no-ściekowa. Działanie 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. rLM (równoważna liczba mieszkań-
ców). złożony projekt nosi nazwę „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka” 
w dwóch etapach: etap I Budowa Kana-
lizacji w Dąbrowicy – już zrealizowany, 
etap II Budowa Kanalizacji w Kuryłówce. 
Budowa kanalizacji w Dąbrowicy trwała 
od 01.03.2007 r. do 30.06.2008 r. W tym 
czasie wybudowano 5, 040 km sieci kanaliza-
cyjnej, 4 przepompownie ścieków, rurociągi 
tłoczne o dł. 2,413 km, 278 studni kanali-
zacyjnych. Do sieci podłączono 570 osób.                                                                                                      

okres budowy kanalizacji w Kuryłówce 
zgodnie z terminami określonymi w umo-
wie obejmuje od września br. do września 
2011 r. z możliwością przesunięcia terminu 
zakończenia zadania  najdalej  do końca 2011 
r. w przypadku pojawienia się dodatkowych, 
nieprzewidzianych prac. Projekt przewiduje 
wykonanie 36,6 km sieci kanalizacyjnej,  
w tym 27,3 km kanalizacji grawitacyjnej, 
16 przepompowni ścieków,  6,6 km rurocią-
gów tłocznych, 3 km przyłączy. Do kanaliza-
cji podłączonych zostanie 1550 osób. 

całkowity koszt projektu wynosi  
9 144 526, 73 zł. z tego na budowę kanali-
zacji w Dąbrowicy wydatkowano 1 382 106, 

Czas na kanalizację w Kuryłówce!

12 zł. Pozostała kwota niemal 8 mln zł pozo-
staje na realizację zadania w Kuryłówce. Pod-
pisanie umowy dotyczącej finansowania bu-
dowy kanalizacji w Kuryłówce nastąpiło 29 
lipca 2009 r. Jednak było ono poprzedzone 
wieloma zabiegami ze strony samorządu, aby 
sprostać ciągle zmieniającym się wymogom 
dotyczącym składanego wniosku. Ponadto 
zgodnie z wymogami programu operacyj-
nego, aby projekt ten mógł być realizowany, 
w gminie musiał powstać specjalny zespół ds. 
wdrażania projektu w skład , którego wcho-
dzą : pełnomocnik ds. realizacji projektu, 
którym jest Wiesław Mynart oraz stanowisko 
ds. obsługi finansowej projektu – obowiązki 
te pełni Andrzej Szpetnar. Należy nadmienić, 
że pełnomocnikiem w zespole takim nie 
może być osoba przypadkowa, gdyż musi 
ona posiadać odpowiedni certyfikat, który 
otrzymuje się po poprawnym złożeniu egza-
minu w Ministerstwie Środowiska. W naszej 
gminie wszystkie te warunki zostały speł-
nione, teraz pozostaje już realizacja zadania 
– czyli budowa kanalizacji. Po zakończeniu 
tego zadania stopień skanalizowania gminy 
sięgnie już 50%. Jednak to, jak będzie ona 
przebiegała zależy   w znacznej mierze od 
samych mieszkańców, ich odpowiedzial-
ności, wyrozumiałości i chęci dokonania 
istotnej zmiany w naszym lokalnym środo-
wisku dla polepszenia warunków życia dla 
wszystkich.          

    

Podpisanie umowy dotyczącej finansowania 
budowy kanalizacji
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…żeby chleba było więcej
   żeby radość, żeby szczęście…

Dożynki 
Gminne  

w Kuryłówce 2009

takie przesłanie towarzyszyło Dożynkom 
Gminnym odbywającym się 6 września br.                     
w Kuryłówce. Dożynki są najpiękniejszym 
obrzędem związanym z pracą rolnika, uko-
ronowaniem żniwnego trudu wielu ludzi 
oraz pewną formą nagrody za wykonaną przy 
żniwach pracę i zebrane plony.

obchody tegorocznych dożynek rozpo-
częła uroczysta msza dożynkowa w kościele 
parafialnym pw. św. Józefa w tarnawcu, którą 
koncelebrowali proboszczowie: ks. Stanisław 
Sroka z Kolonii Polskiej  i ks. Franciszek Goch 
z tarnawca. 

Po zakończeniu liturgii, barwny korowód 
przejechał przez Kuryłówkę pod budynek 
Urzędu Gminy, skąd wyruszył wraz z zaproszo-
nymi gośćmi na plac dożynkowy, gdzie rozpo-
częła się druga część  tej pięknej uroczystości. 
odegrano hymn narodowy i rotę, po czym 
otwarcia dożynek dokonał gospodarz  - wójt 
gminy Kuryłówka  tadeusz Halesiak. Następ-
nie przywitał on zaproszonych gości m.in. 
Posła na Sejm rP zbigniewa  rynasiewicza, 
Wicemarszałka woj. podkarpackiego Jana 
Burka, Starostę Leżajskiego roberta Żołynię 
oraz licznych przedstawicieli okolicznych 
samorządów, instytucji i firm. 

Kolejnym punktem był obrzęd dożynko-
wy, który rozpoczął się od wręczenia chleba 
gospodarzowi gminy przez starostów, którymi 
byli Jadwiga Błońska i Krzysztof Majcher, 
następnie na scenie prezentowały się grupy 
wieńcowe z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, 
Kolonii Polskiej, Kulna, Kuryłówki, ożanny 
i tarnawca wraz ze swoimi wieńcami w peł-
nych humoru i dowcipu przyśpiewkach 
dożynkowych.

W części artystycznej wystąpili artyści 
z Gminnego ośrodka Kultury w Kuryłówce 
i zespołu Szkół z Dąbrowicy. Mogliśmy 
również podziwiać pokazy akrobacji lotniczej 
klubu modelarskiego z Wierzawic, natomiast 
całość zakończył festyn z zespołem Fenix.

    odwiedzający w tym dniu plac dożyn-
kowy mogli wziąć udział w loterii fantowej 
przygotowanej przez pracowników GoK 

i GBP, w której każdy los wygrywał, a dochód 
z niej przekazany zostanie na rzecz niepeł-
nosprawnych dzieci z terenu gminy. trzeba 
przyznać, uczestnicy dożynek nie szczędzili 
grosza dla tych, których życie doświadczyło 
ciężką chorobą i za ten gest organizatorzy 
serdecznie im dziękują. 

Podczas dożynek nie zabrakło też atrak-
cji dla najmłodszych. Dzieci korzystały ze 
specjalnie przygotowanych dla nich dmucha-
nych zjeżdżalni i trampolin, sklepików, a ich 
roześmiane buzie dodawały jeszcze większego 
uroku temu świętu. Może właśnie dlatego 
wszyscy, którzy przybyli na dożynki mówili, 
że to jeden z takich dni, który na długo 
zostaje w pamięci i mimo, że w dzisiejszych 
czasach nie mają one swojego pierwotnego 
znaczenia, to trudno sobie wyobrazić, aby za 
rok się nie odbyły.

L. Połeć

Wieńce dożynkowe zostały poświęcone w kościele
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Promocja albumu 

Gmina Kuryłówka
W sierpniu br w Kuryłówce miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe, bo związane 

z promocją pierwszego wydawnictwa o gminie. Album „Gmina Kuryłówka” nie był jednak 
jedyną atrakcją tego wieczoru, bowiem promocji towarzyszyła wystawa prac miejscowej malarki 
Marii Ćwikła oraz prezentacje artystyczne: mini recital  Państwa Paluchów i sekcji orkiestry 
dętej GoK-u. 

Dziękujemy również sponsorom tego niezwykłego wydarzenia, za udzielone 
wsparcie finansowe i rzeczowe: BroWAr LeŻAJSK, GALIcJA II LeŻAJSK, Kre-
DYt BANK- oDDzIAł LeŻAJSK, SILIKAtY LeŻAJSK, JerzY SzoStAK, 
BS W LeŻAJSKU, „BUD” LeŻAJSK, SUDr GroDzISKo DoLNe, FH-U 
AUto JANMAr, ArcUS SoFt,  tADeUSz GArBAcz, FH-U Meteor, 
SKLeP WIeLoBrANŻoWY - LeSzeK JAŚKoWSKI, StANISłAWA I zDzI-
SłAW BArAN, ceNtrUM tANIeJ KSIĄŻKI W rzeSzoWIe, DoMINNet, 
ceNter-BUD, cUKIerNIA - MArIA LeŚNIAK, KGW KUrYłÓWKA, 
KrzYSztoF BUcIor, JerzY SIeNKIeWIcz, INFoGAL, MArIAN KISz-
czAK, WIeSłAW BAGNIAK.

Dożynki cieszą się dużą popularnością w naszej gminie

Starostowie dożynek wręczają chleb Gospodarzowi dożynek

Niezwykły 
dzień dla 
Autorek 
albumu

Wójt gminy Tadeusz Halesiak pogratulował 
malarce - p. Marii Ćwikła wspaniałych 
rezultatów pracy twórczej
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Dobiegł końca XVIII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Leżajsku. Trwał on od 15 czerwca do 
17 sierpnia br. Koncerty odbywały się 
tradycyjnie w poniedziałkowe wieczory 
we wnętrzu leżajskiej perły – Bazyliki 
Ojców Bernardynów. Ale tak już jest, że 
wszystko, co ma swój początek, ma także 
i swój kres.

Dzięki światowej sławy artystom, którzy 
tu wystąpili, mogliśmy przeżywać chwile głę-
bokich doznań i wielkich wzruszeń. Podczas 
Festiwalowych koncertów dane nam było 
poznać wielu mistrzów gry na organach, so-
listów operowych, wirtuozów instrumentów 
smyczkowych.

W koncercie inauguracyjnym, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem, z re-
citalem organowym wystąpił krakowski 
organista i kompozytor Piotr Piątek. W części 
kameralnej artyści „Piwnicy pod Baranami” 
– Aleksandra Mauer, tamara Kalinowska 
i Piotr Kubowicz zaprezentowali program „Jak 
wartownik, co winnicy strzeże”.

tydzień później utwory Mendelssohna 
i Bacha grał na organach Joachim Grubich, 
po czym baryton Jerzy Artysz śpiewał pieśni 
do słów głównie Karłowicza i tetmajera. 
towarzyszył mu Kwartet smyczkowy „Prima 
Vista”. Kolejne dwa poniedziałkowe wieczo-
ry wypełniła wyłącznie muzyka organowa 
– 29 czerwca wystąpił Sergiej tcherepanov 
(Niemcy – rosja), 6 lipca – tomas Thon 
z czech. Podczas następnych koncertów 
z recitalami organowymi wystąpili Jarosław 
Wróblewski, Andrzej chorosiński, Yi-Hua-
Li z chin, Krzysztof Marosek i Magdalena 
czajka. część kameralną tych koncertów 
wypełniły: zespół „orfeo 5” (olga rusin 
– sopran, Katarzyna Kosiek – mezzosopran 
i Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesyn), 

Kwartet Smyczkowy „royal String Quar-
tet”, trio wolkalne „Wołodar” z Ukrainy, 
Agnieszka i Witold Kozakowscy – duet gitar 
klasycznych.

W koncercie finałowym, który odbył się 
17 sierpnia, przy wspaniałych leżajskich or-
ganach zasiadł dyrektor artystyczny festiwalu 
Józef Serafin. Po recitalu organowym odbył się 
koncert arii i pieśni „Wielkie dzieła wielkich 
mistrzów” – wykonawcami byli: Bogumiła 
Dziel-Wawrocka - sopran, Małgorzata Pańko 
– mezzosopran, Dariusz Stachura – tenor, 
Andrzej Kostrzewski – baryton, Mirosław 
Feldgebel – fortepian.

Program XVIII Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki organowej i Kameralnej 
był bardzo ambitny i urozmaicony, 
przygotowany z myślą o melomanach 
i koneserach muzyki organowej. 
Koncerty stały na wysokim poziomie, 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem zarówno miaszkańców Leżajska 
i okolic, jak również turystów licznie 
w porze letniej odwiedzających nasze 
miasto.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa 
fotograficzna Mieczysława Wrońskie-
go, Wacława Padowskiego i ryszarda 
Węglarza „Franciszkanie w Kalwarii 
Pacławskiej”.

tej prestiżowej imprezie kulturalnej 
miasta po raz kolejny patronowali Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marszałek Województwa Podkar-
packiego, którzy jednocześnie udzielają 
organizatorom finansowego wsparcia.

Głównym organizatorem tej cy-
klicznej imprezy jest Miasto Leżajsk, 
zaś organizatorami wspomagającymi są: 
Klasztor ojców Bernardynów, Starostwo 
Powiatowe, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 

Festiwal dobiegł końca
Gmina Leżajsk oraz Miejskie centrum Kultu-
ry, w którym mieści się Biuro organizacyjne 
Festiwalu.

Głównym sponsorem Festiwalu jest od 
lat Browar w Leżajsku. Sponsorami wspoma-
gającymi są: BMF Polska, elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna, Miejski zakład Komunalny 
w Leżajsku, Bank ochrony Środowiska, 
zPoW Hortino, Fabryka Maszyn, Integral 
rzeszów, Karpacka Spółka Gazownictwa, 
Hotel i restauracja „U Braci zygmuntów”, 
organika Sarzyna „ciech”, Stare Miasto 
Park.

(bwl)
fot. Wacław Padowski, ryszard Węglarz



Talent Roku
Zakończyła się II edycja konkursu „Talent Roku”, ogłoszonego po raz pierwszy 

w ubiegłym roku szkolnym przez Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza. Jest to 
konkurs skierowany do najzdolniejszych uczniów leżajskich szkół miejskich, którzy 
nie tylko wyróżniają się znakomitymi wynikami w nauce, ale również posiadają zain-
teresowania daleko wykraczające poza szkolne wymagania.

cele konkursu zapisane w regulaminie to: promocja najzdolniejszych uczniów, wy-
zwalanie u młodego człowieka możliwości twórczych, tworzenie pozytywnych wzorów do 
naśladowania, docenienia zasług i dokonań uczniów, prezentacja dorobku uczestników 
konkursu, wymiana doświadczeń. 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Podkarpacki Kurator oświaty.
Laureata konkursu wybiera kapituła, w której skład wchodzą: przedstawiciel Kuratora 

oświaty w rzeszowie, reprezentant Burmistrza Leżajska oraz przedstawiciele leżajskich 
szkół podstawowych i gimnazjum. Nagrodą jest tytuł „talent roku”, specjalnie na tę oko-
liczność zaprojektowana statuetka „Młody talent” oraz nagroda pieniężna w wysokości 
2000 złotych. 

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 5 wniosków: 3 ze szkół podstawowych i 2 z gim-
nazjum. Po analizie złożonych wniosków i regulaminowych głosowaniach Kapituła konkursu 
postanowiła ostatecznie oprócz wybrania zwycięzcy przyznać jeszcze trzy wyróżnienia.

zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu 
i zdobywcą tytułu „talent roku” został uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku Marcin 
zagaja. Wyróżnienia zdobyli: Katarzyna Burda 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, Aleksandra Motor 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Damian rogow-
ski z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.

15 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 
1 odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom konkursu talent roku oraz mię-
dzyszkolnych konkursów przedmiotowych. 
Nagrody wręczali: starszy wizytator Kurato-
rium oświaty w rzeszowie Henryk rogus, 
Burmistrz Leżajska tadeusz trębacz i zastępca 
burmistrza Piotr Urban.

Laureat prestiżowej nagrody w konkursie 
„talent roku” – Marcin zagaja, któremu towarzyszyli rodzice: zofia i Władysław zagajowie, 
trzymając w ręce statuetkę – trofeum konkursu opowiedział o swoich zainteresowaniach 
i sukcesach w wielu konkursach przedmiotowych oraz o planach na najbliższą przyszłość. 
Przyznał, ze lubi wszystkie przedmioty i lubi się uczyć, ale największym zamiłowaniem darzy 
matematykę i przyrodę. Lubi też języki obce. Angielskiego uczy się w szkole i dodatkowo 
poza nią. Jest redaktorem szkolnej gazetki „Guzik” dzięki swej wychowawczyni Jolancie 
Saneckiej, która rozbudziła w nim zainteresowanie tą formą przekazu, z radością też bie-
rze udział w akademiach i przedstawieniach teatralnych w szkole i poza nią. Jest również 
bardzo aktywny w dziedzinie sportu – pływa, gra w szkolnej drużynie siatkówki, jeździ na 
rowerze. Na początku roku szkolnego wyznaczył sobie trzy cele. Pierwszym było uzyskanie 
jak najwyższej średniej w szkole, drugim uzyskanie tytułu laureata kuratoryjnego konkursu 
i wreszcie trzecim, do którego głośno nie chciał się przyznać, było uzyskanie tytułu „talent 
roku”. Marcin zagaja wszystkie te trzy cele osiągnął!

otrzymał zasłużony tytuł i statuetkę oraz czek na 2000 złotych. Pieniądze te zamierza 
przeznaczyć na naukę gry na gitarze oraz naukę kolejnego języka obcego – niemieckiego 
lub francuskiego. 

(bwl)
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MIASTO LE¯AJSK

Od lewej: zastępca 
Burmistrza Leżajska Piotr 
Urban, starszy wizytator 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie Henryk Rogus 

i dyrektor Miejskiego 
Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Leżajsku 

Janusz Orłowski

Marcin Zagaja odbiera nagrodę z rąk Burmistrza 
Leżajska 
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Ma 2720 metrów długości i 4,5 szerokości. Jest pierwszą 
w gminie Grodzisko Dolne tzw. „schetynówką”. Drogę przez 
„Mokrzankę” wyremontowano w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Całkowity koszt 
modernizacji drogi wyniósł ponad 670 tys. zł. Połowę kosztów 
inwestycji sfinansowano ze środków budżetu państwa. 

Cieszymy się, że doczekaliśmy się otwarcia „Mokrzanki”. Mam 
nadzieję, że coraz częściej będziemy się spotykać w tak miłych okolicz-
nościach. Składam serdeczne podziękowania panu posłowi Zbigniewowi 
Rynasiewiczowi i pani Małgorzacie Chomycz - Wicewojewodzie Pod-
karpackiemu, za wspieranie działań inwestycyjnych gminy - podkreślał 
podczas otwarcia wójt - Jacek chmura. 

oficjalne przecięcie wstęgi nastąpiło 27 lipca br. obok remizy 
oSP w Grodzisku Dolnym „Miasteczku”. W uroczystym otwarciu 
„schetynówki” oprócz sołtysów wsi Grodzisko Dolne i Grodzisko 
„Miasto”, uczestniczyli Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata 
chomycz, Poseł na Sejm rP zbigniew rynasiewicz, Starosta Leżajski 
rober Żołynia, Wójt Gminy Jacek chmura i Przewodniczący rady 
Gminy Grodzisko Dolne Jerzy Gdański. 

Nie tak dawno „orlik”, teraz „schetynówka”. to kolejne przykłady 
inwestycji zrealizowanych w ramach rządowych programów. 

MH

Pierwsza 
„schetynówka” 
w gminie Grodzisko Dolne

Podpisaniem umowy o współpracy 
partnerskiej pomiędzy Ukraińską Wsią 
Mała Turia, a Gminą Grodzisko Dolne 
zakończyła się wizyta ukraińskiej delegacji 
na grodziskiej ziemi. 

W dniach 25-27 lipca br. władze gminy 
podejmowały pięcioosobową delegację z miej-
scowości Mała turia, powiat Dolina. Ukraińska 
delegacja podczas trzydniowej wizyty zwiedziła 
m.in. zespół Szkół w Grodzisku Górnym, re-
mizę oSP „Miasto” oraz boisko orLIK. 

Nasi partnerzy zachwyceni byli stanem 
gminnych dróg, budynków, czystością i po-
rządkiem domów oraz organizacją tak wielu 
imprez kulturalnych. Szczególne wzruszenie 
towarzyszyło członkom delegacji w trakcie 
zwiedzania Klasztoru oo. Bernardynów w Le-
żajsku. W programie wizyty znalazło się rów-
nież zwiedzanie Muzeum ziemi Leżajskiej. 

Pobyt gości z Ukrainy był odpowiedzią na 
ubiegłoroczną wizytę delegatów naszej gminy. 
Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego 
roku delegacja złożona z przedstawicieli Powia-
tu Leżajskiego i Gminy Grodzisko Dolne udała 
się z wizytą na Ukrainę. W ramach tejże wizyty 
została nawiązana współpraca ze stroną ukra-
ińską. Wypracowano projekt porozumienia, 
który określił zakres i formę wzajemnej współ-
pracy. Następnie rada Gminy upoważniła 

Partnerska umowa między gminami

wójta do zawarcia partnerskiej umowy między 
gminami. Uroczyste podpisanie umowy mię-
dzy przedstawicielem Małoturiańskiej rady 
Wiejskiej – Lidią Kuzelak, a przedstawicielem 
Gminy Grodzisko Dolne –  Jackiem chmura, 
nastąpiło w poniedziałek 27 lipca br., podczas 
uroczystej Sesji rady Gminy. 

zawarte porozumienie określa zakres 
wzajemnej współpracy w dziedzinach takich 
jak gospodarka, oświata, kultura, czy ekologia. 
Wspólny udział w realizacji projektów, wy-

miana doświadczeń, wymiana młodzieży, czy 
uczestnictwo w seminariach i konferencjach 
– o kierunku rozwoju tych form współpracy 
będą decydować obie strony. 

Umowa partnerska to kolejny po wstą-
pieniu przez gminę do stowarzyszenia euro-
region Karpacki krok na drodze do sięgania 
po unijne środki, które dostępne są tylko na 
realizację wspólnych przedsięwzięć z partnerem 
ukraińskim.

MH

W uroczystym otwarciu „schetynówki” uczestniczyła Małgorzata Chomycz - 
Wicewojewoda Podkarpacki

Podpisując umowę obie strony zapewniały o rozwoju dalszej współpracy
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Dożynki Gminne w Grodzisku
Papieski pierścień, krzyż z tabernakulum, obraz św. Maksymiliana, czy studnia – to 

tylko niektóre z przykładów tegorocznych wieńców dożynkowych, jakie można było 
podziwiać na dorocznych uroczystościach dożynkowych. W sobotę 15 sierpnia rolnicy 
z Gminy Grodzisko Dolne uczcili zakończenie tegorocznych żniw. Uroczystości roz-
poczęły odprawione we wszystkich parafiach gminy Msze św. dziękczynne za zebrane 
plony, podczas których poświęcono dożynkowe chleby i wieńce. 

Po południu delegacje wieńcowe przybyły na stadion Grodziszczanki, gdzie przy wtórze 
orkiestry dętej uczestniczyły w paradzie dożynkowej. Nieodłącznym atrybutem dożynek 
są wieńce, których w tym roku mogliśmy 
zobaczyć aż 15. Niezwykle pomysłowe, wy-
konane z wielką starannością i artyzmem, 
wyklejone kłosami, ziarnami zbóż, owoca-
mi, przyozdobione pięknymi kwiatami. Ich 
kunszt i precyzyjne wykonanie wprawiało 
oglądających w zachwyt. 

Po przemaszerowaniu dożynkowe-
go korowodu głos zabrał Wójt Gminy 
Jacek chmura, który powitał wszystkie 
delegacje wieńcowe i zaproszonych gości. 
Swoją obecnością gminne święto plo-
nów zaszczycili m.in.: poseł na Sejm rP 
zbigniew rynasiewicz, członek zarządu 
Województwa Podkarpackiego Jan Bu-
rek, zastępca Dyrektora Podkarpackiego 
ośrodka Doradztwa rolniczego w Boguchwale Krystyna Gdula, Kierownik AriMr 
w Leżajsku Lesław Błądek. 

Starostowie dożynek gminnych, którymi w tym roku byli reprezentanci sołectwa opa-
leniska, Alina Dądalska i Stanisław Kubis, przekazali na ręce Gospodarza Gminy – Jacka 
chmury dożynkowy chleb, który został podzielony i rozdany gościom i mieszkańcom 
gminy. Podczas symbolicznego dzielenia chlebem, wójt wyraził życzenie, by nigdy tego 
chleba nie brakło na grodziskich stołach. 

zgromadzeni na stadionie uczestnicy dożynek mieli okazję spróbować nie tylko chleba, 
ale również miodu z pasiek grodziskich pszczelarzy. Było też coś dla ucha. Program uroczy-
stości wypełniły występy artystyczne. tuż po 16.00 ludowe tańce i pieśni zaprezentowały 
zespół i Kapela „Grodziszczoki”, „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej oraz Kapela Ludowa 
z Nawsia. Wśród dożynkowych wykonawców znalazł się również niedawno powstały ze-
spół Wokalny Wiola z chodaczowa i „Bebel” z Biedaczowa. Piękna pogoda i dobra zabawa 
sprawiły, że publiczność bawiła się do późnych godzin na wieczornym festynie. Do tańca 
przygrywał zespół „retro”. 

MH

„Grodziszczokom” 
minęło 35 lat

35 lat minęło jak jeden dzień… chciałoby się 
dzisiaj zaśpiewać przywołując słowa piosenki An-
drzeja rosiewicza ze znanego serialu „czterdziesto-
latek”. taki właśnie jubileusz 35-lecia działalności 
artystycznej obchodził w sobotę 22 sierpnia br. 
zespół „Grodziszczoki”. Uroczyste, jubileuszowe 
obchody świętowano w ośrodku Kultury.

A te 35 lat dla zespołu to wiele, bardzo wiele 
wspólnych spotkań, prób, wyjazdów i występów 
w Grodzisku, w powiecie, regionie, województwie 
i kraju. chociaż były również i te szczególne wyjazdy 
zagraniczne - do Niemiec, Finlandii, Francji i USA. 
W tym czasie zespól stworzył i udoskonalił swój tra-
dycyjny, reprezentatywny repertuar autentycznych 
widowisk obrzędowych, pieśni i przyśpiewek oraz 
tańców z Grodziska i okolic. zdobył wiele znaczą-
cych nagród i wyróżnień, wśród których wymienić 
należy dwie najważniejsze - Nagrodę im. oskara 
Kolberga i Medal im. Franciszka Kotuli przyznane 
zespołowi „Grodziszczoki” na najwyższym szczeblu 
w uznaniu zasług w upowszechnianiu rodzimej 
kultury ludowej. 

Były gratulacje, kwiaty i serdeczne podziękowa-
nia przekazane zespołowi przez Wójta Gminy, pana 
Jacka chmurę, redaktor Polskiego radia rzeszów, 
panią Jolantę Danak, przedstawiciela WDK rze-
szów, pana Jana zołoteńko oraz dyrekcję i pracow-
ników ośrodka Kultury. z najlepszymi życzeniami 
dla swoich kolegów i koleżanek „z branży”, przybyli 
także członkowie zespołu „Leszczynka”, którzy 
odśpiewali jubilatom przygotowaną specjalnie na 
tą okazję piosenkę. 

Uznając dorobek artystyczny wieloletniej pracy, 
najstarsi i najbardziej zasłużeni członkowie zespołu 
otrzymali z rąk Wójta upominki rzeczowe. W gro-
nie wyróżnionych znaleźli się: Apolonia Kuźniar, 
Józef Kuras, Bronisława Kot, Wanda Kuras, Stefan 
Dąbek, Maria Dąbek, Marcelina zagrodzka i Sta-
nisław Grad. 

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli także 
założyciele zespołu, Państwo Maria i Stanisław 
Krzeszowscy, z inicjatywy których w roku 1974 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku powstał 
pierwszy w tych stronach zespół regionalny. 

Na jubileusz „Grodziszczoków” przybyły także 
zaprzyjaźnione kapele z Gniewczyny trynieckiej 
i Markowej. 

Degustacja grodziskiego chleba i miodu

Wieńce dożynkowe



8 września 2009 r. na boisku „orlik” 
w Grodzisku Dolnym rozegrano mecz piłkar-
ski o puchar Starosty Leżajskiego pomiędzy 
Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku i Strażą Marszałkowską 
z Sejmu rP. Pierwsza połowa spotkania 
zakończyła się jednobramkową przewagą 
straży marszałkowskiej. Po przerwie leżajscy 
strażacy śmielej ruszyli na bramkę kolegów 
z Sejmu i po golach: Gondka (3), Błotniego 
(2), Gąski (1) i Wnęka M. (1)  zwyciężyli 
ostatecznie wynikiem 7:2. Mecz przebiegał 
w  miłej, sportowej i koleżeńskiej atmosferze. 
okolicznościowe nagrody dla zawodników 
ufundowali: Poseł na Sejm rP Pan zbigniew 
rynasiewicz, Starosta Leżajski Pan robert 
Żołynia oraz Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
Pan Jacek chmura. 

Straż Marszałkowska zapowiedziała re-
wanż w starciu piłkarskim za rok.

trzymamy za słowo!

Mecz towarzyski: KP PSP Leżajsk 
- Straż Marszałkowska Sejmu RP

W dniach 13-16 sierpnia br. kobieca 
drużyna pożarnicza oSP Grodzisko Dolne 
- Mistrzynie Polski w zawodach sportowo-
pożarniczych oSP wraz z Wicestarostą Le-
żajskim Józefem Majkutem gościła z wizytą 
w miejscowości Krems w Austrii. W składzie 
delegacji znaleźli się również leżajscy stra-
żacy:  asp. sztab. zbigniew Pudełkiewicz 
- zastępca Dowódcy JrG Leżajsk, st. ogn. 
Andrzej Pałys-rydzik - Komendant Gminny 
ochrony Przeciwpożarowej z Grodziska 
Dolnego oraz opiekunowie drużyny.

Delegacja udała się do Austrii na zapro-
szenie strażaków z Krems, którzy w miesiącu 
maju br. odwiedzili nasz powiat. Głównym 
celem wizyty była wymiana młodzieży 
z drużyn sportowo-pożarniczych oSP 
w ramach podpisanej deklaracji wzajemnej 
współpracy, uczestnictwo w uroczystościach 
integrujących środowiska pożarnicze oraz 
wymiana doświadczeń z prowadzonych 

działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń. 
Podczas wizyty uczestnicy wycieczki poznali 
działalność, strukturę i wyposażenie straży 
pożarnej w Krems, zwiedzili piękną okolicę 
i miasto Wiedeń, podziwiali wiedeński za-
mek Hofburg, pałac i ogrody Schönburnn 
oraz wiele innych 
zabytków miasta. 
Wśród atrakcji 
przygotowanych 
przez kremskich 
kolegów znalazło 
się również pły-
wanie łodziami 
po rzece Dunaj. 
Delegacja uczest-
niczyła w 125-le-
c iu  jednostki 
o c h o t n i c z e j 
Straży Pożarnej 
i spotkaniu z kie-

Grodziskie Mistrzynie Polski w Austrii
rownictwem kremskiej straży pożarnej. 
Strażacy z Krems zaprezentowali rozwinięcia 
bojowe młodych adeptów pożarnictwa, 
a drużyna z Grodziska Dolnego zademon-
strowała pokaz ćwiczenia bojowego.

WD

Starosta Leżajski wręcza puchar kapitanowi drużyny Straży Marszałkowskiej
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Ćwiczenia pod kryptonimem 

„ENS 2009”
11 sierpnia 2009r. na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna 

Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie odbyły się ćwiczenia taktyczne pod 
kryptonimem „ENS 2009”. 

tematem ćwiczeń była organizacja i prowadzenie działań ratow-
niczych podczas awarii chemicznej w zakładzie o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W scenariuszu przyjęto 
wyciek kwasu solnego z cysterny samochodowej na sta-
cji rozładunkowej chemikaliów. Głównymi zadaniami 
ratowników na miejscu działań było wyznaczenie strefy 
skażenia, ograniczenie rozprzestrzeniania się powstałej 
chmury chlorowodoru oraz rzeczywiste przepompowanie 
kwasu solnego do zbiornika magazynowego przy pomocy 
pompy membranowej. Podstawowe cele, które udało się 
zrealizować podczas ćwiczeń to m.in. praktyczne spraw-
dzenie wewnętrznych procedur ratowniczych zawartych 
w „Programie zapobiegania Awariom” i „zakładowym 
Planie operacyjno-ratowniczym”, w tym zasad ich sto-
sowania przez pracowników eNS, sprawdzenie procedur 
alarmowania i dysponowania sił i środków wchodzących 
w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i służb 
współdziałających oraz doskonalenie praktycznych umie-
jętności ratowników podczas działań z zakresu ratownictwa 
chemicznego. Manewry były sposobnością do doskonalenia 
współdziałania podmiotów ratowniczych z personelem zakładu, ze struk-
turami zarządzania kryzysowego, administracją samorządową szczebla 
gminnego i powiatowego. 

Na miejscu akcji utworzono sztab, w składzie którego znaleźli 
się oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku i Komen-
dy Miejskiej PSP w rzeszowie, dyrekcja zakładu wraz z persone-
lem inżynieryjno-technicznym oraz przedstawiciele Powiatowego  

Awanse dla nauczycieli
24 sierpnia br. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania 

stopnia nauczyciela mianowanego dla następujących nauczycieli:
 z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: 
1. Jolanta Urban Martinez – język angielski,
2. Anna Dobrowolska – język angielski,
3. Paulina Grzenkowicz – język angielski,
4. Krzysztof Małecki – historia i wos,
5. Dariusz Półćwiartek – historia i wos,
6. Barbara Szklanny – wychowawca internatu,

 z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku: 
1. elżbieta Kołcz – biologia,
2. Małgorzata Kasper – wychowanie fizyczne,
3. Krystyna Pustelny - Socha – matematyka,
4. Marek osip – matematyka,
5. tadeusz Kruk – praktyczna nauka zawodu,
6. Jolanta Maczała – język angielski,
7. tomasz Pytko – język polski,

 z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie: 
1. łukasz Superson – wychowanie fizyczne,

 z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku: 
1. Magdalena Kycia – pedagog.

 
Akty wręcza l i 

Starosta Leżajski ro-
bert Żołynia,  Wice-
starosta Józef Maj-
kut oraz Naczelnik 
Wydziału edukacji, 
zdrowia i Kultury 
Fizycznej Ireneusz 
Stefański.

 

i Miejsko-Gminnego zespołu zarządzania Kryzysowego. Kierownikiem 
ćwiczeń był bryg. Stanisław Kuźniar – zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Leżajsku, działaniami ratowniczymi kierował bryg. Józef 
Kludys - Dowódca JrG w Nowej Sarzynie.

Ćwiczenia obserwowali: zastępca Podkarpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP w rzeszowie st. bryg. Bogdan Kuliga wraz z bryg. Grze-
gorzem Poterałą, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Pan robert 
Gnatek, Inspektor obrony cywilnej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Pan 
Franciszek Klocek, Kierownik Biura zarządzania Kryzysowego i Spraw 
obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku Pan Stanisław chmura 
oraz przedstawiciele zakładów chemicznych „organika-Sarzyna” S.A. 

w osobach Kierownika Działu Bezpieczeństwa technicznego i ochrony 
Środowiska Pana czesława Kozyry i Kierownika Działu Logistyki Pana 
Janusza Żurawia. W ćwiczeniach uczestniczyło 7 zastępów Państwowej 
Straży Pożarnej z Grup ratownictwa chemicznego: „Sarzyna” i „rze-
szów 2” wchodzących w skład Wojewódzkiego odwodu operacyjne-
go, 2 zastępy PSP z JrG Leżajsk, Policja, Pogotowie ratunkowe oraz 
pracownicy zakładu. 

WD
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Lekcje muzealne
zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół 

Powiatu Leżajskiego do skorzystania  z oferty 
edukacyjnej przygotowanej przez Muzeum 
ziemi Leżajskiej na rok szkolny 2009/2010. 
Proponujemy udział w następujących lekcjach 
muzealnych: Czy garnki rosną w ziemi?, 
Dzieje Leżajska w starym obrazie, doku-
mencie, rysunku i fotografii,  KATYŃ … 
ocalić od zapomnienia, Kwiaty z bibuły 
– Ty też to potrafisz, Zabawka na ludową 
nutę. zgłoszenia na lekcję oraz wszelkie 
informacje uzyskają Państwo osobiście od 
poniedziałki do piątku  w godzinach od 8.00 
do 16.00 w punkcie kasowo – informacyj-
nym w budynku głównym Muzeum (Dwór 
Starościński),  bądź telefonicznie 017 240 22 
35 wew. 15. zajęcia należy zgłaszać z wyprze-
dzeniem i potwierdzić w ciągu 7 dni.

Inwestycje  
w Muzeum

Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z programu rozwój 
Infrastruktury Kultury,  Muzeum ziemi 
Leżajskiej dokonało zakupu defensora – 
nawilżacza powietrza, jest to urządzanie 
niezbędne dla zachowania odpowiednich 
warunków eksponatom wypożyczanych z in-
nych muzeów.  zakupionych zostało 16 gablot 
z oświetleniem do tworzonej stałej ekspozycji 
ukazującej historię i wielokulturowość ziemi 
Leżajskiej, wymienione zostało oświetlenie 
w ekspozycji zabawkarskiej oraz w sali ekspo-
zycyjnej na parterze Dworu Starościńskiego 
przeznaczonej na wystawy czasowe, ponadto 
zakupiony został sprzęt multimedialny 
i komputerowy. W tym miejscu w imieniu 
własnym i pracowników muzeum pragnę 
serdecznie podziękować Panu Zbigniewowi 
Rynasiewiczowi Posłowi na Sejm RP za 
okazaną pomoc  i wsparcie dla statutowych 
działań Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Wystawy
„Tajemnice Chińskiego Geniuszu – Odkrycia i Wynalazki”  wystawa  w Muzeum ziemi 

Leżajskiej  od 14 września do 7 listopada br.
Honorowy patronat nad wystawą objęli JE Pan Sun Rongmin Ambasador Chińskiej Re-

publiki Ludowej w Rzeczpospolitej  oraz Pan Zbigniew Rynasiewicz Poseł na Sejm RP.
Wystawa jest niepowtarzalną okazją do poznania kultury i historii starożytnych chin. 

cywilizacja chińska trwa nieprzerwanie od 5000 lat i wciąż się rozwija. Nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wiele przedmiotów codziennego użytku ma swoje korzenie w dawnych chinach. 
Poprzez wystawę zwiedzający będą mieli okazję przyjrzeć się największym dziełom chińskiej 
myśli technologicznej i naukowej, które po dziś dzień zachwycają swoją funkcjonalnością. 
Wystawa obejmuje chińską myśl  z zakresu rolnictwa, astronomii, matematyki, medycyny, 
architektury, militariów oraz techniki. Wśród eksponatów znajdą się m.in. pług, siewnik, glo-
bus, zegary astronomiczne, liczydło, sejsmograf, modele pagody i mostu (wiszącego), miotacz 
kamieni, armata, kusza, taczki, korba ręczna, drabina, papier, druk, jedwab, a także chińskie 
gry - warcaby, szachy, domino. Na wystawę składać  się będzie 160 eksponatów. celem wystawy 
jest przybliżenie mieszkańcom ziemi Leżajskiej historii i kultury starożytnych chin, pokazanie 
jak wiele przedmiotów codziennego użytku ma swoje korzenie w dawnych chinach. 

Sponsorzy wystawy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miejski w Leżajsku, Grupa 
Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, elektrociepłownia Nowa Sarzyna, BMF Polska, Miejski zakład 
Komunalny w Leżajsku, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, Firma Handlowo 
Budowlana JANIK Nowa Sarzyna, Agro Krzysztof Knap, Usługi Kulinarne Andrzej Więcław.

Patronat Medialny: tVP rzeszów, Polskie radio rzeszów, Gazeta codzienna NoWINY, 
tygodnik SztAFetA, Kurier Powiatowy.
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Odznaczenie 
dla Zbigniewa Larendowicza

W związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zasłużony le-
żajski regionalista mjr zbigniew Larendowicz został odznaczony „Krzyżem 
Pamiątkowym dla uczestników wojny obronnej 1939 r.’’ przez związek 
Kombatantów rP i Więźniów Politycznych. Jest to kolejne wyróżnienie 
przyznane Panu Larendowiczowi jako żołnierzowi  Polskiego Państwa 
Podziemnego z lat II wojny światowej.    

 
Muzeum Ziemi Leżajskiej ogłasza  

konkurs otwarty  
pt. „Leżajskie drogi do niepodległości”

regulamin konkursu:
organizator konkursu: Muzeum ziemi  Leżajskiej1. 

cel konkursu: poszerzenie wiedzy naukowej i świa-2. 
domości społecznej w zakresie udziału mieszkańców  
ziemi Leżajskiej w I wojnie światowej, wydarzeniach 
wiodących do odzyskania niepodległości oraz w cza-
sie wojny polsko – bolszewickiej 1919 -  1920 

Warunki uczestnictwa : 3. 

 - młodzież szkolna  z terenu powiatu leżajskiego

 - regionaliści i pasjonaci historii

Praca konkursowa: zadanie uczestników konkursu 4. 
polegać będzie na odszukaniu – wśród przodków 
-  bohaterów wydarzeń z lat 1914 – 1920 na Le-
żajszczyźnie

Forma pracy: prace pisemne w formie opisu, spra-5. 
wozdania, wspomnienia, dokumentacji źródłowej 
i fotograficznej ( do ok.. 4 stron formatu A4 )

termin składania prac: 6. 30 października 2009 
w szkołach lub w sekretariacie Muzeum ziemi 
Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20 A 

organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 7. 
złożonych prac w celach naukowo – badawczych 
zgodnych ze statutem Muzeum.

Dla uczestników konkursu przewidziane są cenne 8. 
nagrody.

złożenie pracy na konkurs  jest jednoznaczne z przy-9. 
jęciem niniejszego regulaminu.

rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród będzie 10. 
miało miejsce 10 listopada 2009 roku w Muzeum 
ziemi Leżajskiej. 

                                                    

Wszystkim którym bliskie jest Muzeum Ziemi 
Leżajskiej i chcieliby wesprzeć finansowo w postaci 

darowizny, jego rozwój i działalność statutową, poda-
jemy nr konta  na które można dokonać wpłaty: 

98 1240 2630 1111 0010 1630 5244. 

Wszystkim darczyńcom 
składamy serdeczne podziękowania

Z wyrazami szacunku, 
Dyrektor  i Pracownicy

Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Godziny zwiedzania Muzeum 
poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek – piątek 10.00 – 16.00
sobota – nieczynne

niedziela 11.00 – 19.00
ostatnie wejście na pojedynczą ekspozycję 

- 1 godz. przed zamknięciem,
Kompleksowe zwiedzanie Muzeum: 

- 2 godz. 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
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Muzyczne zmagania
w Podkarpackim Przeglądzie Pieśni i Melodii Ludowych

W dniu 30 sierpnia 2009 r. odbył się Podkarpacki Przegląd Pieśni i Melodii Ludowych 
na stadionie w Giedlarowej. Przegląd był imprezą towarzyszącą Dożynkom Wojewódzkim. 
W konkursie wzięło udział dziesięć najlepszych na Podkarpaciu zespołów z podziałem na 
dwie kategorie: grupy śpiewacze i zespoły instrumentalne. Każdy z zespołów zaprezentował 
dwa utwory w jednej kategorii.

Przegląd był oceniany przez trzyosobową Komisję Artystyczną w składzie: Jolanta Dragan 
– etnograf Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, roman Krauz – dyrektor Gminnego 
ośrodka Kultury w łańcucie oraz roman Kostyra – prezes Stowarzyszenia „Majdaniarze” 
w Nowej Sarzynie. Jury oceniało typowość i dobór repertuaru – jego zgodność z tradycją 
regionu, styl wykonawczy w tym cechy gwarowe śpiewu oraz poziom artystyczny prezentacji. 
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu komisja konkursowa przyznała następujące 
nagrody:

I miejsce w kategorii grupy śpiewacze dla zespołu „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej •	
wraz z nagroda pieniężną w wysokości 1200 zł brutto,
II miejsce w kategorii grupy śpiewacze dla zespołu „Folusz” z Giedlarowej wraz z na-•	
grodą pieniężną w wysokości 800 zł brutto,
I miejsce w kategorii zespoły instrumentalne dla zespołu „trzcinicoki” z trzcinicy •	
wraz z nagrodą pieniężna w wysokości 1200 zł brutto, 
II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze dla kapeli Władysława Pogody z Kolbuszowej •	
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł brutto.

Wszystkie nagrody 
pieniężne zostały ufun-
dowane przez Marszałka 
Województwa Podkar-
packiego w ramach pro-
jektu Mecenat.

Ponadto Komisja 
przyznała dwa wyróżnie-
nia rzeczowe dla: zespo-
łu „Kurasie” z Lubziny 
w postaci mikrofalówki 
ufundowanej przez Sta-
rostę Leżajskiego oraz 
zespołu „Bachórzanie” 
w postaci wieży ufundowanej przez Stację Diagnostyki Samochodowej w Grodzisku Dol-
nym.

Szczególne podziękowania dla sponsorów przeglądu: Asseco Poland, BMF PoLSKA Sp. 
z o. o. w Leżajsku, teXPoL Sp. z o. o. w chałupkach Dębniańskich, „Społem” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców w Leżajsku, Bank spółdzielczy w Leżajsku oraz dla pana Mariana 
Dąbka.

Impreza zrealizowana przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego.

„Jazz nad Ożanną” 
już po raz ósmy 

tradycyjnie już w pierw-
szej części wakacji nad zale-

wem w ożannie rozbrzmiewa 
muzyka jazzowa. W tym roku 

był to 19 lipca, godzina 18.00 
i chociaż pogoda w pierwszej części dnia nie 
rozpieszczała to, gdy na scenie pojawili się 
artyści na chwilę wyjrzało nawet słońce. 

Jazz, a cóż to takiego? Jedni mówią, że 
jest to gatunek muzyczny a inni, że raczej 
forma interpretacji, o czym można było się 
przekonać.

Prezentacje na scenie rozpoczęła or-
kiestra Dęta GoK, która zaprezentowała 
repertuar rozrywkowo-estradowy, następnie 
Wiesław Wojtas & Przyjaciele, natomiast 
gwiazdą wieczoru był zespół „Bi Seven ei”. 
Słowem, jeżeli ktoś chciał posłuchać i dobrze 
się bawić przy muzyce jazzowej to okazja ku 
temu była przednia.

Podczas VIII spotkania z jazzem wy-
stąpili w zdecydowanej większości młodzi 
muzycy, ale nie wiemy tak naprawdę czy za 
kilka lat nie okaże się, że była wśród nich 
przyszła gwiazda muzyki jazzowej.

organizatorem Jazzu był Gminny 
ośrodek Kultury w Kuryłówce, natomiast 
współorganizatorem Starostwo Powia-
towe w Leżajsku. Przy tej okazji należy 
wspomnieć o naszym głównym sponsorze 
Browarze w Leżajsku, któremu serdecznie 
dziękujemy za okazaną pomoc. 

Leszek Połeć

Występ zespołu „Brzozoki”

Starosta Leżajski Robert Żołynia i Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Jan Kula wręczają 
nagrodę dla zespołu „Leszczynka” - laureata I miejsca w kategorii: grupy śpiewacze
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Już po raz czwarty, w dniu 16 sierpnia 
2009 r., Kuryłówka stała się stolicą folkloru 
i muzyki biesiadnej północno-wschodniej 
części województwa podkarpackiego. Do 
tej gminy zawitały zespoły śpiewacze z pię-
ciu powiatów: rzeszowskiego, niżańskiego, 
przeworskiego, łańcuckiego i leżajskiego 
oraz kapele podwórkowe z Przeworska 
i Dynowa. organizatorzy przedsięwzięcia, 
czyli Gminny ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kuryłówce oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku, przygotowali 
program pełen atrakcji zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. Spotkanie z Folklorem to niepo-
wtarzalna okazja do wspaniałej zabawy, pełnej 
oryginalnego bogac-
twa muzyki ludowej, 
śpiewu, obrzędów czy 
też zwyczajów. W te-
gorocznym spotkaniu 
uczestniczyły zespoły 
śpiewacze z Markowej, 
Wólki Niedźwiedz-
kiej, Kulna, Dąbro-
wicy, Kuryłówki oraz 
kapele ludowe z Niska 
i Gaci. Po zakończeniu 
prezentacji wręczono 
nagrody i wyróżnienia 
przyznane przez jury 
obradujące w składzie: 
Stanisław Jaworski - 
przewodniczący, Fran-

ciszek Kostek, elżbieta Malinowska. Bezape-
lacyjnym zwycięzcą zostali „Markowianie” 
z Markowej przed Ścieżyną i c.D.N. z Dą-
browicy, natomiast wyróżnienia otrzymały 
kapele ludowe z Gaci i Niska. Natomiast 
w drugiej części imprezy na scenie zaroiło się 
od barwnych postaci z kapel podwórkowych: 
BeKA z Przeworska, wielokrotnego laureata 
konkursów ogólnopolskich i toŃKo z Dy-
nowa. W ich wykonaniu można było usłyszeć 
niezapomniane melodie lwowskie i warszaw-
skie, które porwały licznie zgromadzoną 
publiczność z Kuryłówki i okolic do tańca. 
Biesiada Podwórkowa i Spotkanie z Folklo-
rem to imprezy, które urzekają barwnością 

i niepowtarzalną atmosferą, a połączenie ich 
okazało się strzałem w dziesiątkę i zapewne za 
rok będzie podobnie. GoK i GBP składają 
serdeczne podziękowania sponsorom: głów-
nemu - Browarowi w Leżajsku, Starostwu 
Powiatowemu w Leżajsku, Stowarzyszeniu 
na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, które 
ufundowało nagrody i statuetki oraz SKoK-
owi Stefczyka oddz.Leżajsk, który udostępnił 
dmuchaną zjeżdżalnię obleganą przez cały 
czas trwania imprezy przez dzieci. Ponadto 
najmłodsi mogli wziąć udział w licznych 
konkursach z nagrodami przygotowanych 
przez pracowników GBP w Kuryłówce. 

Leszek Połeć

W piękne niedzielne popołudnie, 9 sierp-
nia, z udziałem licznie zgromadzonych miesz-
kańców z Nowej Sarzyny i okolic, odbyła się 
impreza pod tytułem „Gdzie kucharek sześć 
... czyli Kulinarne Potyczki KGW Powiatu 
Leżajskiego”. Głównym organizatorem był 
ośrodek Kultury w Nowej Sarzyny, a współ-
organizatorem Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku, UMiG w Nowej Sarzynie. Na placu przed 
budynkiem MoSir rozstawiło swoje stoiska 
11 kół z Jelnej, Kuryłówki, Wólki Grodziskiej, 
Grodziska Dolnego, Brzózy Królewskiej, 
łukowej, Woli zarczyckiej, rudy łańcuckiej, 
Sarzyny, Dębna i tarnogóry. 

Koła Gospodyń prezentowały nie tyl-
ko potrawy regionalne, które za niewielką 
opłatą degustowała publiczność, ale również 
miały swoje przysłowiowe 5 minut na scenie. 
Prezentowały umiejętności wokalne oraz ry-
walizowały ze sobą w konkursach: najdłuższa 
obierka z jabłka, ścieranie ziemniaków na czas, 
„dojenie krowy”, lepienie pierogów z borów-

Gdzie kucharek sześć... 
kami. W rezultacie najwyżej punktowane 
okazało się KGW z Woli zaczyckiej, jednak 
nagrody za wkład pracy w przygotowanie po-
traw regionalnych otrzymały wszystkie koła. 
Gościem muzycznym zaproszonym na impre-
zę była jedna z najlepszych na Podkarpaciu, 
utytułowana kapela ludowa „Bachórzanie”, 
która niedawno obchodziła swój jubileusz 
50-lecia pracy artystycznej. Impreza ma na 
celu nawiązanie do tradycji kulinarnych 
regionu, jak również konsolidację i nawią-
zanie bliższej współpracy pomiędzy kołami z 
terenu powiatu - mówi Bogdan rup Dyrektor 
ośrodka Kultury. Imprezę swoją obecnością 
zaszczycili robert Żołynia - Starosta Leżajski, 
robert Gnatek - Burmistrz MiG Nowa Sarzy-
na, Jan Kula - Przewodniczący rady Powiatu, 
Lucjan czenczek - członek zarządu Powiatu 
Leżajskiego oraz radni powiatowi i miejscy. 
Sponsorami imprezy byli: 

z.cH.”organika- Sarzyna” S.A oraz Gru-
pa Żywiec S.A Browar w Leżajsku. 

Folklor i biesiada
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Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, działający przy Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku brał udział  w Międzynarodo-
wym Spotkaniu Grup Folklorystycznych „Praskie Dni Folk-
lorystyczne 2009”. Oto wspomnienia uczestników:

„Festiwal odbywał się w dniach 23 – 26 lipca, ale wyjechaliśmy 
dzień wcześniej późnym wieczorem, aby nie „marnować” festiwalo-
wego czasu na podróż. „Leliwie” – oprócz kierownictwa Zespołu: 
choreografa Teresy Dydackiej - Jarek i opiekunki Elżbiety Kuźmy, 
towarzyszyło również kilka osób - przedstawicieli władz miasta 
i powiatu: Wiceburmistrz Leżajska Pan Piotr Urban, Dyrektor 
ZST Pani Halina Samko, Dyrektor MCK i radna Rady Powiatu 
Pani Maria Horoszko oraz Główna Księgowa MCK Pani Kry-
styna Welter. Wyjazd ten mógł dojść do skutku dzięki sponsorom, 
którzy go współfinansowali razem z Miejskim Centrum Kultury 
i członkami zespołu. Są to: Urząd Miejski w Leżajsku, Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku oraz BMF Polska.   

Do Pragi „Leliwa” przygotowała (zgodnie z regulaminem Festiwalu) 30-minutowy koncert, 
w którym zaprezentowała polskie tańce narodowe, a na czas zmiany strojów Grupa Wokalna 
„Meritum” również z MCK przygotowała piosenki i przyśpiewki ludowe z regionu rzeszowskiego. 
Program ten młodzież przedstawiła dwukrotnie: w piątek przy wejściu do Galerii niedaleko Pałacu 
Flora, a drugi raz w sobotę w samym sercu Pragi na Placu Wacława. 

W piątek wieczorem wszystkie zespoły uczestniczące w Festiwalu zebrały się w sali Hotelu Con-
gress, gdzie odbył się koncert czeskich zespołów artystycznych, a później organizatorzy wręczyli zespo-
łom uczestniczącym w Festiwalu dyplomy i upominki - laleczki ubrane w czeskie stroje ludowe.

W sobotę na Plac Wacława przyjechaliśmy już ubrani w stroje do pierwszego tańca: niektórzy 
do kujawiaka i oberka, a niektórzy do krakowiaka i od razu zrobiliśmy furorę, bo mnóstwo ludzi 
chciało się z nami fotografować, szczególnie Japończycy. Oba występy były udane, ale ten drugi 
szczególnie – było mnóstwo ludzi, którzy już nas trochę poznali przy pozowaniu do zdjęć i bardzo 
żywo reagowali brawami na każdy taniec i solówki. Pani Teresa była z nas bardzo zadowolona, 
również szefom naszej ekipy występ się podobał i wzruszeni nam gratulowali.  

Po koncercie na Placu Wacława pojechaliśmy do naszego hotelu tylko zawieść część strojów  
i zaraz wróciliśmy na rynek pod pomnik Husa na paradę. Parada zaczęła się zgodnie z planem 
o godz. 14.00, ale zespoły nie szły wszystkie razem, tylko były wypuszczane po kolei (mniej więcej 
co 10 – 15 min.), szły wytyczoną trasą prezentując co kawałek dla zebranych na trasie widzów 
przygotowany krótki program. Takich przystanków było 6 – śpiewaliśmy „Hej z góry, z góry…” i 4 
pary tańczyły polkę, a po 2 zwrotkach młodzież rozdzielała się i każdy prosił do polki przypadko-
wych widzów. Było dużo śmiechu, bo nie wszyscy chcieli dać się porwać do tańca, a dużo z tych już 
„porwanych” nie umiało  tańczyć polki.

„Leliwa” w Pradze

Występy nie były oceniane przez jurorów 
i nie zdobywało się żadnych miejsc, był to po 
prostu wielki pokaz folkloru z różnych kra-
jów, a więc tradycyjnych tańców, obrzędów 
i strojów – prezentowanych przez 45 zespołów 
z 17 państw.

Udział w Festiwalu i pobyt w Pradze 
będziemy zawsze wspominać z przyjemnością, 
oczarowani pięknem miasta i z satysfakcją, że 
jako jedyny zespół z Polski mogliśmy uczestniczyć 
w Międzynarodowym Spotkaniu Grup Folklory-
stycznych „Praskie Dni Folklorystyczne 2009”. 

Z dumą nosiliśmy polską flagę i flagę Le-
żajska, promując nasz kraj i miasto podczas 
Festiwalowych imprez. 

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” ma swoich 
dobroczyńców, którzy również mieli znaczący 
wkład w praskim Festiwalu i dzięki którym ze-
spół już zaczął kompletować stroje rzeszowskie, 
aby wzbogacić repertuar o tradycje taneczne 
własnego regionu i móc je prezentować w kraju 
i za granicą. 

Sponsorami głównymi „Leliwy” są: elek-
trociepłownia Sp.z o.o. w Nowej Sarzynie,           
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku 
i Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku zaś 
sponsorami wspomagającymi: Miejski zakład 
Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, centrum 
AMIS Sklep zielarsko-Drogeryjny i zielarz 
w Leżajsku, Bank Spółdzielczy w Leżajsku, 
tadeusz rutkowski i zbigniew trębacz Firma 
Usługi transportowe S. c. w Leżajsku oraz 
Krystyna i Henryk Bereziewicz Skład części 
zamiennych S.c. w Leżajsku.

Wszystkim swoim darczyńcom kierow-
nictwo i członkowie zP i t „Leliwa” składają 
serdeczne podziękowania”.

zP i t „Leliwa”
elżbieta Kuźma 
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Wakacje  
w bibliotece

zakończyły się V warsztaty literacko-plastycz-
no-językowe ph. „SPoSÓB NA WAKAcYJNĄ 
NUDĘ” zorganizowane przez McK-Bibliotekę 
Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku. 
tegoroczna oferta wakacyjnych imprez przygoto-
wanych przez Bibliotekę była atrakcyjna i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem uczestników. zajęcia 
odbywały się w każdy wtorek i czwartek wakacji, gro-
madząc na każdych zajęciach około 30 uczestników 
w różnym wieku. Dzieci miały okazję poznać różne 
techniki plastyczne, pomysłowe i proste zadania łą-
czące wyobraźnię, fantazję i użyteczność. taka forma 
spędzania wolnego czasu wpływa bardzo korzystnie 
na rozwój intelektualny i emocjonalny oraz pogłę-
bia edukację kulturalną. oryginalne wykorzystanie 
materiałów miało za zadanie pobudzić i rozwijać 
zdolności kreatywne dziecka. Uczestnicy warsztatów 
słuchali bajek czytanych przez bibliotekarki, wzięli 
również udział w konkursie plastycznym ph.„Moje 
wakacje”.

 W trakcie zajęć, dzieci poznawały i utrwalały 
słownictwo w języku angielskim, dzięki temu 
chętniej wypożyczały książki i bajki anglojęzyczne 

zgromadzone w trakcie wcześniejszych edycji warsz-
tatów.  zajęcia prowadzone były przez panią Martę 
zdeb i Iwonę tofilska, przy współpracy Jolanty 
Korasadowicz, Janiny Kiełboń, Katarzyny Babiarz 
i Pauliny Wołoch. Kierownik Biblioteki Pani Jolanta 
Korasadowicz zapewnia, że tego rodzaju spotkania 
z dziećmi to najlepsza forma promocji Biblioteki 
i czytelnictwa w środowisku.

Miłą niespodziankę swoim przybyciem sprawił 
uczestnikom warsztatów były Dyrektor Browaru 
w Leżajsku Pan Mattheus Dietvorst, żegnając się 
z Leżajskiem nie zapomniał również o najmłod-
szych. W obecności Marii Horoszko - Dyrektora 
Miejskiego centrum Kultury, dzieci wręczyły panu 
Dyrektorowi kwiaty wykonane z bibuły. Spotkanie 
zakończono pamiątkowym zdjęciem. Prace dzieci 
wykonane podczas zajęć w czasie wakacji można 
obejrzeć w Bibliotece Publicznej w Leżajsku przy 
ulicy Jarosławskiej 1.

1 czerwca, czyli w dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, już po raz piętnasty 
odbyła się w Warszawie Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, na którą przybyło 460 uczniów 
gimnazjów i liceów z całej Polski. Liceum ogólnokształcące im. Bolesława chrobrego 
w Leżajsku było reprezentowane przez troje uczniów: Krzysztofa Helita, Magdalenę Pelc 
oraz Kacpra Burdę. Młodzi posłowie otrzymali mandaty poselskie na podstawie naj-
lepszych prac pisemnych, 
które odnosiły się do jed-
nego z trzech tematów 
dotyczącego przemian 
ustrojowych roku 1989. 
reprezentacja leżajskiego 
liceum była najliczniejszą 
spośród szkół z całego 
Podkarpacia. tematem 
przewodnim tegorocz-
nych obrad był stosunek 
młodzieży do wydarzeń 
roku 1989 oraz przemian 
polityczno - gospodar-
czych w latach później-
szych. Jednak tematy 
dyskusji nie dotyczyły wyłącznie tego wątku. Problemem, nad którym debatowanie 
dostarczyło największych emocji, było omówienie wprowadzenia obowiązkowej matury 
z matematyki w roku 2010. Głos w tej sprawie zabrała również Minister 
edukacji Narodowej Katarzyna Hall, która uzasadniała słuszność decyzji 
dotyczącej wprowadzenia tego przedmiotu jako obowiązkowego na maturze. 
Nie wszystkie omawiane sprawy bezpośrednio były związane z młodzieżą i jej 
sprawami. Ważnym punktem obrad była dyskusja dotycząca budowy elek-
trowni jądrowych w Polsce, gdzie zdania były najbardziej podzielone. Wizyta 
w Sejmie nie kończyła się wyłączenie na obradach. Wszyscy uczestnicy mogli 
zwiedzić najważniejsze miejsca w gmachu Parlamentu oraz poznać programy 
wyborcze partii politycznych przed zbliżającym się  wyborami do Parlamentu 
europejskiego. Młodzież uczestnicząca w obradach sesji SDiM mogła poznać 
i porozmawiać osobiście z kilkoma znanymi politykami m. in. z Marszał-
kiem Sejmu, czy z rzecznikiem Praw obywatelskich oraz poszczególnymi 
ministrami. z całą pewnością można powiedzieć, że polityczne centrum 
państwa jest w ciągu jednego dnia w roku opanowane przez dzieci i młodzież 

z całego kraju. 
Warto by się zastanawiać 
czy nie jest wtedy lepiej 
niż gdy w Sejmie przeby-
wają prawdziwi posłowie. 
z pewnością panuje wtedy 
znacznie bardziej przyjazna 
atmosfera. 

Wyjazd leżajskiej mło-
dzieży do Sejmu nie byłby 
możliwy bez finansowego 
wsparcia Dyrekcji zespołu 
Szkół Licealnych im. Bo-
lesława chrobrego w Le-
żajsku.

Krzysztof Helit

 

Leżajscy licealiści 
w Sejmie RP

W ławach poselskich

Magdalena Pelc, Marek 
Michalak – Rzecznik Praw 
Dziecka, Krzysztof Helit oraz 
Kacper Burda.
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Kącik poety

16 lipca br. w sali konferencyjnej Muzeum 
ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie promu-
jące trzeci numer „Almanachu Leżajskiego”.

Miało ono szczególny charakter ze wzglę-
du na wyjątkowego gościa z Warszawy 
– płk zdzisława Sawickiego. W imprezie 
uczestniczyli również autorzy zamieszczonych 
w wydawnictwie artykułów, przedstawiciele 
władz samorządowych, zaproszeni goście oraz 
członkowie towarzystwa Miłośników ziemi 
Leżajskiej.

Prezentacji nowego numeru Almanachu 
Leżajskiego wydanego w ramach mecenatu 
Samorządu Województwa Podkarpackiego 
dokonał prezes tMzL Leszek Sarzyński. 
towarzystwo uzyskało w ramach projektu 
dotację w wysokości 70 proc. wartości na wy-
danie dwóch kolejnych numerów periodyku. 
Prezes w imieniu zarządu oraz zespołu redak-
cyjnego Almanachu Leżajskiego złożył po-
dziękowania zarzą-
dowi Województwa 
Podkarpackiego za 
współpracę i patro-
nat nad działaniami 
towarzystwa oraz 
wszystkim, którzy 
w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się 
do wydania Alma-
nachu lub wspierają 
bieżącą działalność 
tMzL. 

Aktualny numer 
AL z racji przypada-
jącej w tym roku 70 
rocznicy wybuchu 
II wojny światowej 
poświęcony  by ł 
w znacznej mierze 
tej właśnie tematyce, 
prezentując losy regionu i jego mieszkańców 
na tle wydarzeń z historii Polski. W trakcie 
uroczystości Płk zdzisław Sawicki przekazał 
na ręce prezesa towarzystwa medal zawierają-
cy grudkę ziemi katyńskiej pobranej z mogił 
zamordowanych w 1940 r. przez NKWD 
polskich oficerów a w swoim wystąpieniu na-
kreślił główne zagadnienia zawarte w artykule 
oraz podzielił się z obecnymi  przeżyciami 
z okresu pracy w miejscach kaźni polskich 
oficerów. Następnie prezentacji swoich arty-
kułów dokonali: Stanisław Bartnik, Andrzej 
tofilski, Anna ordyczyńska, Lech Steliga, 
Stanisław chmura, Iwona tofilska oraz 
Grażyna Wadas. Po wystąpieniu wszystkich 
obecnych na spotkaniu autorów artykułów 
odbyła się krótka dyskusja, w trakcie której 
obecni dzielili się refleksjami na tematy zwią-

zane z promowanym wydawnictwem oraz 
działalnością tMzL.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczest-
nicy udali się pod Pomnik Poległych podczas 
Pacyfikacji Miasta w 1943 roku, gdzie złożono 
hołd rozstrzelanym przez hitlerowców i za-
palono znicz. Był to wieczór pełen wzruszeń 
i refleksji nad skomplikowanymi losami 
narodu polskiego.

zarząd towarzystwa pragnie wyrazić ser-
deczne podziękowania dyrektorowi Muzeum 
ziemi Leżajskiej – Andrzejowi chmurze za 
udostępnienie pomieszczeń muzeum i pomoc 
w organizacji spotkania oraz harcerzom z Huf-
ca Leżajsk za wystawienie warty honorowej 
przy Ścianie Pamięci.

Iwona tofilska
Uwaga! Zmiana numeru telefonu 

do Centrum Informacji Turystycznej  
w Leżajsku: 017 787 70 67

Trzeci numer 

„Almanachu Leżajskiego”

Płk Zdzisław Sawicki i prezes TMZL Leszek Sarzyński (fot.A.Hałaj)

Pidżama
Kiedy dzionek oczka zmruży, i zaziewa
kołysankę na dobranoc wiatr zaśpiewa
księżyc gwiazdy poukłada do podróży
każda chwila jest męcząca i się dłuży
bajki morał na dobranoc zapamiętać
wszyscy chłopcy, oczywiście i dziewczęta
od wieczora całą nockę aż do rana
dla każdego mila w łóżku jest pidżama.

 Całą nockę będzie tulić cię i bajać
oprowadzać Cię po drogach w różnych krajach
będzie z tobą gdyś jest zdrowa i w chorobie
opowiadać nowe bajki tylko tobie
to przyjaciel, wierny kompan, anioł stróż 
wierniejszego ty nie znajdziesz nigdy już
całe życie w każdą nockę, aż do rana
nie opuści cię już nigdy twa  pidżama.

Stanisław Kornasiewicz

Życzliwy Urząd Skarbowy
17 czerwca 2009 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii im. Artura Malawskiego 

w rzeszowie Urząd Skarbowy w Leżajsku został wyróżniony w konkursie „Życzliwy Urząd 
Skarbowy”. Konkurs, w którym doceniono profesjonalną obsługę idącą w parze z życzliwością 
dla podatnika został zorganizowany wspólnie przez Izbę Przemysłowo – Handlową w rze-
szowie oraz Izbę Skarbową w rzeszowie.

Uroczystego wręczenia wyróżnienia na ręce Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku 
Pana Wiesława ciska dokonali Pan Wiesław Kuśnierz – Dyrektor Izby Skarbowej w rzeszowie, 
Pan Bogdan rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Wiśniewski – 
w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz gospodarz uroczystości Pan Mieczysław łagowski 
– Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w rzeszowie. Urząd Skarbowy w Leżajsku znalazł 
się w gronie czterech wyróżnionych urzędów z terenu województwa podkarpackiego. 

Nagrodzone urzędy wybrane zostały na podstawie ankiet wypełnianych przez podatników, 
w których pod uwagę brane były między innymi kompetencje urzędników, jakość udzielanych 
informacji oraz organizacja pracy w urzędzie.
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W sobotę 5 września w hali Miejskiego 
ośrodka Sportu i rekreacji w Nowej Sarzynie 
rozegrano I Wojewódzki turniej Kwalifi-
kacyjny kadetów i kadetek zawody te były 
jednocześnie eliminacją przed półfinałem do 
I ogólnopolskiego turnieju Kwalifikacyjne-
go. Dużym sukcesem zakończył się udział 
w tej imprezie młodych tenisistów stołowych 
Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Arka” łętownia W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła bez straty seta Aneta Kręcidło, 
a wśród chłopców, jej kolega klubowy Patryk 
Misiak. Na miejscach 1-6 premiowanych 
awansem do półfinału znalazły się jeszcze 
3 inne zawodniczki z łętowni.

JS

Zawodnicy „Arki”, którzy wywalczyli awans do 
półfinału ogólnopolskiego (od lewej): Dominika 
Kułacz, Ola Stalica, Patryk Misiak, Aneta 
Kręcidło i Marta Sałęga).

Aneta Kręcidło 
i Patryk Misiak 

wygrali 
I WTK kadetów 
na Podkarpaciu

Już po raz ósmy w  niedzielę 05.07.2009r. wędkarze stanęli 
w szranki o Puchar Starosty Leżajskiego. tradycyjnie, zawody 
odbyły się nad zbiornikiem wodnym „czyste” w Grodzisku 
Dolnym, a ich organizatorem, wzorem ubiegłych lat, było Koło 
Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym. W zwodach 

wystartowało 15 seniorów i 4 juniorów. Połów 
odbywał się metodą dowolną z wyłączeniem 
spinningu na dwie wędki. Po trzy i pół godzinnej 
rywalizacji puchary zdobyli:

W kategorii senior – Wawrzyniec Szklarz 
-  Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym zdobywając 960 pkt.

W kategorii junior – rafał Napora -  Koło 
Wędkarskie nr 20 łańcut zdobywając 920 pkt.

Puchar za największą rybę  złowioną podczas 
zawodów otrzymał kol. tadeusz Węgrzyński      
z Koła Wędkarskiego nr 18 Leżajsk, wyławiając 
karpia o wadze 660 dag.

zawody zaszczycił swoją obecnością i wrę-
czył puchary Wicestarosta Leżajski  Pan Józef 
Majkut. Po czym odbyło się wspólne pieczenie 
kiełbasy. 

zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym składa podziękowanie 
Panu Staroście za ufundowanie pucharów.

Andrzej Sigda

Zawody wędkarskie  
o Puchar Starosty Leżajskiego

Kadetki:
Lp Nazwisko Imię Klub Miejscowość
1 Kręcidło Aneta Puks Arka Łętownia
2 Drelich Dominika Uks Gim-Tim 5 Stalowa Wola
3 Stalica Aleksandra Puks Arka Łętownia
4 Rybak Karolina Uks Gim-Tim 5 Stalowa Wola
5 Sałęga Marta Puks Arka Łętownia
6 Kułacz Dominika Puks Arka Łętownia
Rez Łapa Weronika Uks Sp Korzeniów

Kadeci
Lp Nazwisko Imię Klub Miejscowość
1 Misiak Patryk Puks Arka Łętownia
2 Niemiec Rafał Ksts Krosno
3 Cyrnek Piotr Ku Azs Polit. Rzesz. Rzeszów
4 Oziębło Paweł Pks Kolping Jarosław
5 Dziedzic Marcin Luks Sokół Zs Siedliska Bogusz
6 Żołyniak Hubert Pks Kolping Jarosław
Rez Kołek Damian Luks Sokół Zs Siedliska Bogusz
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Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy

Pierwsze spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania odbyło się w Wierzawicach 19.12.2008r. W tym dniu także Stowarzyszenie 
„region Sanu i trzebośnicy” z inicjatywy władz samorządowych Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. celem ogólnym Stowa-
rzyszenia jest działanie na rzecz wykorzystania potencjału turystycznego, wzmocnienie sektora pozarolniczego oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego na obszarze Lokalnej Strategii rozwoju z zakresu kultury i turystyki na terenie gminy Leżajsk, a także gminy 
Nowa Sarzyna. W dniu 8.01.2009r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KrS pod numerem 0000321141. W dniu 13.01.2009 r. złożono 
wniosek do programu LeADer. Po pozytywnym rozpatrzeniu w dniu 21 maja 2009r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkow-
skim w sprawie realizacji programu. Stowarzyszenie w swej strategii zaplanowany ma budżet w wysokości 4819220,00 PLN, który zostanie 
rozdysponowany na realizację programu zgodnie z założeniami w Strategii w latach 2009-2015. W wyniku działań podpisanie umowy na 
koszty operacyjne zaplanowane jest we wrześniu 2009 roku. Umowa będzie podstawą do wdrażania działań w zakresie realizacji planowanych 
programów. zgodnie z przyjętą strategią Stowarzyszenie jeszcze w IV kwartale 2009 roku zamierza ogłosić programy aktywizujące lokalną 
społeczność: Program z zakresu Odnowy Wsi oraz program Małe projekty.

W czasie działalności Stowarzyszenia zostały złożone dwa wnioski na dotację do Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
1) Kapitał ludzki działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
Nazwa projektu: Nasza wieś jest na sześć, 
obszar realizacji: gmina Nowa Sarzyna sołectwa łętownia, Gościniec i Majdan łętowski. 
okres realizacji: 01.01.2010-31.08.2010, kwota dotacji 49 900 PLN.
2) Kapitał ludzki działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Nazwa projektu: z nowym rokiem wspólnym krokiem – projekt realizowany we wsi łętownia
okres realizacji: 01.01.2010-31.08.2010 kwota dotacji 49 940 PLN.
oba projekty zostały złożone w terminie i są w okresie rozpatrywania.

Wszelkie aktualne informacje są umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.regionsanuitrzebosnicy.pl 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie region Sanu i trzebośnicy
37-300 Leżajsk, Wierzawice 874

Publiczna – bezpłatna!

SZKOŁA POLICEALNA 
dla DOROSŁYCH
prowadzi nabór na rok szkolny 2009/10 

w zawodach:

- technik administracji
- technik ekonomista

- technik prac biurowych

Nauka w systemie zaocznym trwa 
2 lata ( 4 semestry) i jest bezpłatna.

Wydajemy niezbędne zaświadczenia.

Podania należy składać do końca września 
w Zespole Szkół Licealnych 

im. B. Chrobrego w Leżajsku, 
ul. M.C. Skłodowskiej 6 pok.4, 

tel. /017/ 2420019 wew. 17

Szansa na zawód!

JEDNOROCZNA 
POLICEALNA 

SZKOŁA EDUKACJI 
INNOWACYJNEJ

oferuje kształcenie w zawodach:

- przedstawiciel handlowy
- sekretarka

- pracownik do spraw osobowych
- stylista

- ekspedytor
- opiekunka dziecięca
- opiekunka domowa

Leżajsk, ul. M.C. Skłodowskiej 6 pok. 49, 
tel. /017/ 2420804

w  Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego
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