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Starosta Leżajski, Zarząd i Rada Powiatu Leżajskiego

Stanisław Kornasiewicz:

Zimowy taniec

Czy widzisz?, jak płatki śniegu tańczą
kołysane podmuchem wiatru 
ostatnie liście barwną pomarańczą 
zaglądają na scenę amfiteatru.
Tu ostatni spektakl dają przedstawienia
baletu co jeziora tafli namiastką
kłaniają się, mówią do widzenia
i pędzą galopem za miasto.
 Reżyser wiatr zmienia scenografię 
 aktorzy odchodzą kłaniając się nisko
 jedno spojrzenie na starą fotografię 
 jakże tu zimno, mokro i ślisko.
 Jeden widz, to gapa czarna wpatrzona 
 słychać gwizd co na gałęziach zawisł
 rozłożyste drzew starych ramiona
 gotowe do oklasków.
Niemy krzyk białego łabędzia
niesie echo daleko łoskotem
zgubiony owoc wielkiego żołędzia
schował się pod lodem.
Tam ryby zasłuchane tańczą 
lasu chór, szumi błoga cisza
puszcza co nad Czarną Hańczą
śniegu pierzyną okryta.

Grudzień 2004
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Delegacja Powiatu Leżajskiego

W dniu 12 listopada 2007 r. podczas 
XVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Le-
żajskiego, Radni Rady Powiatu Leżajskiego 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
utworzenia z dniem 1 stycznia 2008r. Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej oraz nadali Muzeum 
statut. Wcześniej statut został omówiony 
i pozytywnie zaopiniowany przez Komisje 
Rady Powiatu Leżajskiego: ds. Zdrowia, 
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 
oraz ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Gospodarki i Budżetu. 

Statut Muzeum Ziemi Leżajskiej opraco-
wany został przez Pełnomocnika ds. Muze-
um w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 
1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 
24, z późn. zm.), ustawę z dnia 25 paździer-
nika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 
ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

   

 
rządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 
1592, z późn. zm.). Pro-
jekt statutu przesłany 
został  do konsultacji 
Ministrowi Kultury   i 
Dziedzictwa Narodowego. Departament 
legislacyjny w MKiDN dokonał sprawdzenia 
projektu Statutu od strony formalno – praw-
nej z uwzględnieniem zmian w ustawie 
o muzeach z dnia 29 czerwca 2007r. ( Dz. 
U. z 2007 r. Nr 136 poz. 956), wskazania 
ministerstwa zostały naniesione do projektu 
Statutu Muzeum.

Uchwała Rady Powiatu Leżajskiego 
tworząca z dniem 1 styczeń 2008 r. Muze-
um Ziemi Leżajskiej i nadająca mu statut 
została przesłana Ministrowi Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego do podpisu. Muzeum 
Ziemi Leżajskiej zostanie wpisane do spisu 

muzeów statutowych, nad którymi Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje 
ogólny nadzór.

Podpisany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Statut Muze-
um podlega wpisowi do Rejestru Instytucji 
Kultury Powiatu Leżajskiego, prowadzonego 
w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy 
Międzynarodowej Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku.  

Z chwilą wpisu do Rejestru – Muzeum 
Ziemi Leżajskiej uzyska osobowość prawną.  

Andrzej Chmura
Pełnomocnik ds. Muzeum

fot. A Grzywacz

Dwór Starościński w zimowej aurze - listopad 2007

W dniach 16-18 listopada br. 
odbył się  IV Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej HIT 
2007. Organizatorem konkursu 
była Komenda Hufca ZHP – Leżajsk 
oraz Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku. Celem konkursu było 
rozpowszechnianie piosenki harcer-
skiej i turystycznej oraz integracja 
środowiska harcerskiego. 

W piątek 16 listopada po przyjeź-
dzie i zakwaterowaniu uczestników 
odbyło się tak zwane „świeczkowisko 
integracyjne”, w czasie którego wszy-
scy wspólnie śpiewali harcerskie 
piosenki . W sobotnie przedpołudnie 
organizatorzy zorganizowali zwiedzanie 
miasta, a wczesnym popołudniem odbyły 
się festiwalowe przesłuchania. W  szranki 
konkursu stanęło kilkanaście zespołów oraz 
soliści. Jury w składzie: Urszula Wyszyń-
ska - nauczyciel Gimnazjum Miejskiego 
w Leżajsku,  Stanisław Jaworski - Dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Leżajsku, Andrzej Wy-
szyński - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 
3 w Leżajsku,  Ewa Wielińska - nauczyciel 
szkoły muzycznej i Bożena Zygmunt - na-
uczyciel polonista Gimnazjum Miejskiego 
w Leżajsku przyznało następujące nagrody: 
- w kategorii zespołowej: III miejsce - 
Bałamutki  z Próbnej Drużyny Harcerskiej 
„ECHO” z Czarnej za piosenkę „Krajka” 
II miejsce - 34 Rzeszowska Druży-
na Harcerska im. Floriana Marcinia-
ka za „Piosenkę Naszych Druhen” 

    

I miejsce - Zamszowa Pufa z Leżajska za 
piosenkę „Z Tatr” - w kategorii solowej: III 
miejsce - Patrycja Porębna z 4 Drużyny Wę-
drowniczej im. Leopolda Lisa Kuli z Białobrze-
gów za piosenkę „Chodź pomaluj mój świat” 
II miejsce - Edyta Korzystka z 4 Drużyny 
Wędrowniczej im. Leopolda Lisa Kuli z Bia-
łobrzegów za piosenkę „Cygańska Ballada” 
I miejsce - Weronika Król z 6 Wędrowni-
czej Drużyny Harcerskiej „WATAHA” z 
Łańcuta za piosenkę „Jak okiem sięgnąć” 
- w kategorii Drużyna Nieprzetar-

tego Szlaku Jury przyznało wyróżnie-
nie za udział 1 Drużynie Harcerskiej 
NS z Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego w Leżajsku za piosenkę „Lato”. 

Jury przyznało nagrodę GRAND PRIX 
307 KGDH „Wilki” im. A. Małkow-
skiego z Kołaczyc, oraz wyróżnienia: 
- Filipowi Sołkowi z Gromady Zu-
chowej z Leżajska (soliści), oraz 
zespołom: 2 Środowiskowej Druży-
nie Harcerskiej JUSSY z Leżajska, 
17 Stalowowolskiej Drużynie Harce-
rzy Starszych , 4 Drużynie Wędrow-
niczej im. Leopolda Lisa Kuli

Koncert galowy, na którym wy-
stąpili wszyscy tegoroczni laureaci 
odbył się 18 listopada o godz. 18.00.  
Na koncert  przybyło wielu sympa-
tyków harcerskiej piosenki - ludzie 
w różnym wieku, którzy dobrze się 

bawili cicho podśpiewując i kibicując swoim 
faworytom. Po koncercie wszyscy wyrażali 
swoje zadowolenie zarówno uczestnicy, or-
ganizatorzy jak i widzowie. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania sponso-
rom, dzięki którym impreza mogła mieć tak 
wspaniałą oprawę: Urzędowi Miejskiemu w 
Leżajsku, Starostwu Powiatowemu w Leżaj-
sku, Gminie Leżajsk, Zakładowi kowalstwa 
artystycznego „Kłak”, firmie „Termoinstal-
Łańcut s.a.”, studio reklamy „Decoro”, 
pizzerii „Delfinek”, MZK Leżajsk, kawiarni 
„Kameleon”, LSR, firmie złotniczej „Karat”, 
Bankowi Spółdzielczemu, Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Leżajsku, piekarni „Nasza” w 
Leżajsku, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- 
Wychowawczemu w Leżajsku oraz Warszta-
tom Terapii Zajęciowej w Leżajsku.

IT
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-
żajskiej przez podjętą działalność po-
szukiwawczą pragnie przyczynić się do 
stworzenia  w Muzeum Ziemi Leżajskiej 
(Dworku Starościńskim) stałej ekspozycji 
mówiącej o rozwoju i osiągnięciach rzemio-
sła na naszym terenie. Na pierwsze efekty 
nie trzeba było długo czekać.  

Niedawno Państwo Marta i Krzysztof 
Kędziorkowie  przekazali na ręce prezesa 
Towarzystwa Leszka Sarzyńskiego i w-ce 
prezesa Antoniego Bereziewicza unikalne 
i doskonale zachowane gipsowe formy do 
produkcji kafli pieców i kominków, które 
były używane w Fabryce Pieców Kaflowych 
i Wyrobów Glinianych prowadzonej przez 
jego dziadka Stanisława Romańskiego 
i wujka Michała Romańskiego. Formy 
pochodzą z II połowy XIX i z początku XX 
wieku. Na szczególną uwagę zasługują też 
oryginalne dokumenty takie jak: tabela 
do obliczania kafli, listy wypłat dla pra-
cowników czy korespondencja handlowa 
z kontrahentami z lat dwudziestych ubie-
głego wieku. 

Kolejnym przykładem odpowiedzi na 
apel Towarzystwa o utrwalanie pamięci o 

pracowitych i utalentowanych rzemieślni-
kach z Leżajska jest darowizna Pani Gizeli 
Kisielewicz, która zdecydowała się prze-
kazać oryginalny warsztat oraz komplet 
narzędzi do produkcji zabawek z drewna 
– piszczałek, pukawek i innych. Są to pa-
miątki po Jej ojcu Janie, który był znanym 
i cenionym w środowisku zabawkarzem. 
Podobną darowiznę w postaci bardzo sta-

rego warsztatu tokarskiego ( w całości 
wykonanego z drewna) zadeklarował 
Pan Stanisław Opaliński, którego oj-
ciec i dziadek są historią zabawkarstwa 
w dzielnicy Chałupki.

Do Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Leżajskiej zgłaszają się kolejni 
potomkowie leżajskich rzemieślników 
i wytwórców z okolicznych miejscowości, 
którzy chcą przekazać rodzinne pamiątki 
do tworzonego Muzeum. Deklarują daro-
wizny lub wypożyczenie narzędzi rzemieśl-
niczych, dokumentów i fotografii. 

Leżajsk przez wieki swego istnienia 
zawsze odgrywał dużą rolę ekonomiczną, 
społeczną i kulturotwórczą w tej części kra-
ju. Do II wojny światowej istotnym elemen-
tem w historii miasta Leżajska wpływają-
cym na jego dobrobyt był rozwój rzemiosła. 
Dzierżawcy starostwa, jak i mieszczanie 
zabiegali u władców Rzeczypospolitej 
o przywileje dla mieszczan zajmujących 
się rzemiosłem. Leżajscy rzemieślnicy 
zajmujący się produkcja sukna dostali 
przywileje na początku XV wieku. W lu-
stracji starostwa leżajskiego z roku 1565 
wymienia się następujące cechy: piekarzy 

25, rzeźników 5, 
szewców 10. Za-
pewne istniały 
cechy sukienni-
ków, garncarzy, 
bednarzy, koło-
dziejów, stolarzy. 
Na początku XVI 
wieku pojawili się 
browarnicy pro-
dukujący piwo. 

Zapoczątko-
wanie na począt-
ku XVII wieku 
budowy Kościoła 
Farnego oraz Ba-
zyliki i Klasztoru 
OO. Bernardynów 
wpłynęły na okres 
kolejnego rozkwi-
tu miasta. Wtedy  
przybywają do Le-
żajska architekci,  

murarze, cieśle, bla-
charze, sztukatorzy, malarze. Osiedlają 
się w pobliżu budowy, tworząc dzielnicę 
Chałupki (dzisiaj Opalińskiego). Rozwinął 
się Kult Maryjny i powstało Sanktuarium 
po koronacji Obrazu Matki Bożej w 1752 
roku. To przyciągnęło pątników i stawiało 
przed mieszkańcami nowe wyzwania. 
Mieszczanie ten fakt wykorzystali i zaczęli 
wytwarzać zabawki drewniane (fujarki, 

 
 

pukawki, ptaszki i inne), które sprzeda-
wali w czasie odpustów w Leżajsku, jak 
i w okolicznych parafiach. Ożywił się 
handel dewocjonaliami, które częściowo 
wykonywane były na miejscu, a niektóre 
sprowadzano nawet z odległej Częstocho-
wy. Rozwinęła się produkcja chałupnicza 
wyrobów gipsowych (figurek świętych oraz 
baranków wielkanocnych, zajęcy, kotów 
i innych). Istniały też zakłady rzemieśl-
nicze zajmujące się produkcją  garnków. 
Ostatni garncarz produkował do lat pięć-
dziesiątych XX wieku. Wytwórnia Rodziny 
Romańskich w połowie XIX wieku zaczęła 
na szeroką skalę wytwarzać kafle piecowe 
i kominkowe. Słynęły one z dobrej jakości 
i chętnie były kupowane przez mieszkań-
ców Małopolski, a nawet Lwowa. Spoty-
kamy rozwój zakładów rzemieślniczych 
np. rzeźników. Wyroby wędliniarskie 
sprzedawane były w sklepach firmowych 
oraz w czasie odpustów.

W wieku XIX i w I połowie XX Leżajsk 
był znany z doskonałych murarzy, sztuka-
torów i konserwatorów. W okresie między-
wojennym pracowali oni na budowach od 
Tarnopola przez Lwów, Leżajsk, Radom, 
Lublin po Warszawę.  Prowadzili prace 
budowlane i  projektowe. Zawód murarza, 
sztukatora stał się zawodem dziedzicznym. 
Leżajscy budowniczowie wyjeżdżali też do 
pracy przy odbudowie wielu miast znisz-
czonych w pożodze wojennej. 

Przedstawiony krótki rys rozwoju rze-
miosła w Leżajsku niech będzie dla wszyst-
kich czytelników inspiracją do poszukiwa-
nia w rodzinnych skrytkach i albumach: 
dokumentów, fotografii i innych pamiątek 
świadczących o rozwoju rzemiosła leżaj-
skiego. Liczymy na współpracę i ofiarność 
społeczeństwa w dokumentowaniu do-
robku materialnego naszych przodków. 
Mamy się czym pochwalić, ale istotą mu-
zealnictwa jest to, żeby eksponaty „żyły” 
i służyły wszystkim. 

Tekst i zdjęcia: 
Antoni Bereziewicz, 

Leszek Sarzyński
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Od lewej: Krzysztof i Marta Kędziorkowie z Prezesem TMZL Leszkiem Sarzyńskim.
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Mija już  miesiąc od dnia, kiedy po-
nownie poszliśmy do urn wyborczych, aby 
wybrać parlamentarzystów na Sejm RP VI 
kadencji. Wybory zakończyły się wielkim 
sukcesem  posła Zbigniewa Rynasiewicza,  
który otrzymując 28 690  głosów został 
już po raz trzeci wybrany na parlamen-
tarzystę. 

Poprzez swoją aktywność Zbigniew Ry-
nasiewicz jest doskonale znany mieszkań-
com powiatu i województwa podkarpackie-
go, ale warto przypomnieć najistotniejsze 
fakty z życiorysu posła, który od wielu już 
lat godnie reprezentuje ziemię leżajską.        

Zbigniew Rynasiewicz urodził się 
4 października 1963 roku w Grodzisku 
Dolnym, gdzie mieszka  do dziś.

Rodzina: żona Barbara, córka Maja, 
synowie Filip i Hubert.

Ukończył studia wyższe na Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, kieru-
nek: historia; a także studia podyplomowe 
na Studium Samorządu Terytorialnego  
i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie 
Warszawskim.                  

  

Życiorys polityczny i społeczny w skrócie: 

1990r. – 1998r. - Wójt Gminy Grodzisko Dolne (sprawowanie urzędu objął 
w wieku 26 lat, został najmłodszym wójtem w województwie)
1997 r. – 2001r. - Poseł na Sejm RP III kadencji (członek Komisji Finansów 
Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, założyciel i przewodniczący 
parlamentarnego Zespołu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury )
2002 r. – 2005r. -  Starosta Leżajski 
2005 r. – 2007r. - Poseł na Sejm RP V kadencji (członek Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej).
2007r. – nadal - Poseł na Sejm RP VI kadencji (przewodniczący Sejmowej 
Komisji Infrastruktury)
Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
(Stowarzyszenia Procarpathia w Rzeszowie, Stowarzyszenia Ziemia Leżajska, 
Stowarzyszenia Ziemia Grodziska, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych w Grodzisku Dolnym, Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 
Euroregionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych)
Członek Rady Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prezes Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rze-
szowie (dwie kadencje)
w 1995 roku - laureat złotej odznaki Ministra Kultury za ochronę zabytków
laureat trzeciego miejsca w plebiscycie o Laur „Nowin” 2000 w kategorii: 
Polityk roku
zwycięzca plebiscytu Człowiek Roku 2000 w kategorii: Polityk roku (organizo-
wanego przez Radio i Telewizję Rzeszów, Dziennik Super Nowości)
Od czerwca 2006 roku - Honorowy Obywatel Miasta Leżajska  

Redakcja Kuriera Powiatowego przyłącza się do wielu gratulacji 

i życzeń, które otrzymał Poseł Zbigniew Rynasiewicz, zapowiadając 

jednocześnie opublikowanie w następnym numerze wywiadu z Posłem, 

w którym zapytamy między innymi o zamierzenia na 2008 rok. Pytanie 

tym ważniejsze, ponieważ w obecnej kadencji Poseł Rynasiewicz  objął 

funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.    

                                                                     M.Ordyczyński 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zbigniew Rynasiewicz zawsze wspiera inicjatywy 
młodzieży
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11 Listopada br. odby-
ły się uroczyste obchody 
Święta Niepodległości, 
zorganizowane jak co roku 
przez Starostwo Powiato-
we w Leżajsku wspólnie 
z Klasztorem OO. Ber-
nardynów w Leżajsku. 
O godz. 15.30 odprawiono 
Mszę Świętą w intencji 
poległych w obronie Ojczy-
zny. W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście, 
w tym kombatanci Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, Związek 
Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych, Poseł na Sejm RP 
– Jan Tomaka oraz przedstawiciele Biura 
Poselskiego Posła Zbigniewa Rynasiewi-
cza,  Zarząd i radni Rady Powiatu Leżaj-
skiego, burmistrzowie i wójtowie z terenu 
powiatu leżajskiego, komendanci  i funk-
cjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 
Przewodniczący i członkowie Delegatury 
NSZZ „Solidarność” w Leżajsku, młodzież 
i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, Zespołu Szkół w No-
wej Sarzynie, Zespołu Szkół Licealnych w 
Leżajsku (w tym również klasa wojskowa 
wraz z opiekunem panem Waldemarem 
Tłuczkiem), przedsiębiorcy z terenu Po-
wiatu Leżajskiego, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Powiatu Leżajskiego, 
Harcerze Komendy Hufca Leżajsk, a także 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Ziemi 
Leżajskiej.

We Mszy Świętej udział również wzięły 
liczne poczty sztandarowe, w tym Powiatu 
Leżajskiego, Światowego Związku Żołnie-


rzy Armii Krajowej Koło nr 1 i koło nr 2, 
Urzędu Miasta Leżajsk, Policji, Straży 
Pożarnej, NSZZ Solidarność, Związku 
Harcerstwa Polskiego, Zespołu Szkół 
Technicznych, Zespołu Szkół Licealnych, 
Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, Szkoły 
Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Gim-
nazjum Miejskiego w Leżajsku.

Po Mszy Świętej młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych przedstawiła program 
artystyczny o tematyce niepodległościowej, 
a następnie odbyło się uroczyste złożenie 
wieńców i kwiatów pod pomnikiem pole-
głych w walkach niepodległościowych. 

Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji powiatowych 

obchodów Święta Niepodległości uroczystości składamy słowa 
podziękowania, w szczególności: 

- Zespołowi Szkół Technicznych za przygotowanie programu 
artystycznego

- klasie wojskowej z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku z 
panem Waldemarem Tłuczkiem oraz harcerzom z ZHP – Hufiec 
Leżajsk – za pomoc organizacyjną

- Miejskiej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Leżajsku pod kierownictwem Edwarda Sarzyńskiego za 
oprawę muzyczną.

  

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ZST w Leżajsku

W imieniu mieszkańców Powiatu Leżajskiego wieniec składają: od prawej 
Jan Kula - Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego, Józef Majkut - 
Wicestarosta Leżajski i Roman Szałajko - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Leżajskiego

Poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości
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Od 14 listopada br. działa w Leżajsku 
Agencja Wyłączna GENERALI T.U. S.A. 
prowadzona przez menedżera Agatę Ko-
nior. Uroczystego otwarcia Agencji doko-
nali: Janusz Szulik – Dyrektor Sprzedaży 
Sieci Kompleksowej, Grażyna Zielecka 
– Menedżer ds. Rozwoju Sieci Wyłącznej 
oraz Lesław Ziętek – Kierownik Zespołu 
Agentów. 

O to, dlaczego współpracuje właśnie 
z GENERALI i jakie usługi oferuje Agen-

cja zapytaliśmy Panią Agatę Konior.
A.K. – Przede wszystkim GENERALI 

oferuje kompleksowe usługi ubezpiecze-
niowe dla każdego klienta. Ubezpieczamy 
m.in. domy, samochody, firmy, sprzdaje-
my ubezpieczenia na życie, prowadzimy 
ubezpieczenia grupowe, II filar i wiele 
innych. U nas każdy klient znajdzie ofer-
tę, której poszukuje.

- Klienci ubezpieczają się nie dla sa-

mego ubezpieczenia, lecz po to, by w razie 
szkody otrzymać właściwe odszkodowanie. 
Jak GENERALI traktuje kwestię odszko-

dowań?
A.K. – To pytanie najlepiej byłoby 

zadać tym naszym klientom, którzy mieli 
jakąkolwiek szkodę. Ale z ich relacji wiem, 

że są bardzo zadowoleni z odszkodowań. 
Po prostu tak duża i poważna firma jak 
GENERALI nie może sobie pozwolić na 
psucie własnej renomy poprzez niewłaś-
ciwe traktowanie klientów. 

- Działa Pani na rynku ubezpieczeń od 
wielu lat, w tym 7 lat w GENERALI. Pro-

szę powiedzieć, jakie ubezpieczenia cieszą 
się największą popularnością?

A.K. – Oczywiście najwięcej zawieramy 
ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC), 
również wiele osób przepisuje się do II 
filaru GENERALI, który od lat znajduje 
się w bardzo ścisłej czołówce. Ubezpieczam 
również sporo firm. Od pewnego czasu 
coraz modniejsze jest kupowanie polis 
inwestycyjnych, jako prezent związany  
z różnymi okazjami, np. jako prezent 
urodzinowy, z okazji chrzcin czy komunii. 
To rodzaj inwestowania w przyszłość 
najbliższych. 

- Gdzie mieści się biuro Agencji?
A.K. – Agencja znajduje się w centrum 

Leżajska, przy Placu Targowym 6D, 
nieopodal Urzędu Skarbowego. Zapra-
szamy od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 - 16.00, można również zadzwonić:  
tel. (017) 242 82 54.

- Dziękuję za rozmowę.

   

Generali Group założona została w 1831r. 
we Włoszech. Obecnie jest jednym z najwięk-
szych międzynarodowych ubezpieczycieli 
(należy do 3 największych finansowych grup 
ubezpieczeniowych w Europie), a w jej skład 
wchodzą holdingi, spółki finansowe, spółki 
usługowe, agencje nieruchomości i towa-
rzystwa ubezpieczeniowe na całym świecie. 
Obecnie Generali posiada w Polsce 32 oddzia-
ły i 23 filie. Od 3 lat Generali jest sponsorem 
i ubezpieczycielem Adama Małysza.

Ogłoszenie płatne


Oprawę muzyczną podczas uroczy-

stości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leżajsku 
pod kierownictwem  Edwarda Sarzyń-
skiego. Święto 11 Listopada zbiegło się z 
jubileuszem 40-lecia tejże Orkiestry. Po 
zakończeniu powiatowych obchodów Święta 
Niepodległości, w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku 
złożono jubilatom życzenia oraz wręczono 
wyróżnienia i odznaczenia korporacyjne. 
W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel 
Posła na Sejm Zbigniewa Rynasiewicza 
– Andrzej Chmura, Wicestarosta Leżajski 
- Józef Majkut, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Leżajskiego - Jan Kula, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu – Roman Szałajko, 

Burmistrz Miasta Leżajsk - Tadeusz Trębacz, Zastępca Burmistrza Miasta 
Leżajsk – Piotr Urban, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Leżajsku - dh. Stanisław 
Płoszaj, Orkiestra Dęta OSP Leżajsk na czele z kapelmistrzem – Edwardem 
Sarzyńskim oraz kadra kierownicza i oficerowie z Komendy Powiatowej PSP 
w Leżajsku wraz z pocztem sztandarowym. 

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br.  
w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Leżajsku i Nowej Sarzynie odbyły 
się również uroczyste zmiany służby, podczas których nastąpiło odczytanie 
okolicznościowego referatu. 
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25.10. br odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Powiatu Leżajskiego przyznawa-
nych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. Wręczenia nagród 
dokonał Starosta Leżajski Robert Żołynia.

Nagrody te przyznawane są za całokształt działalności związanej z upowszechnia-
niem kultury, tradycji i ludowych obyczajów, ochroną dziedzictwa, literaturą, publicysty-
ką, dziennikarstwem, muzyką, plastyką, teatrem lub promocją twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury na zewnątrz powiatu.

Nagrody lub wyróżnienia przyznawane są w terminie do 31 lipca każdego roku 
z inicjatywy własnej Zarządu Powiatu lub na wniosek, który mogą składać instytucje 
kultury, organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego, 
a także organizacje pozarządowe i inne podmioty.

W tym roku Nagrody w dziedzinie 

kultury  otrzymali:

1). Pani MARIA ŻAK - współzałoży-
cielka Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego 
„Leszczynka”. Od 2002 roku Pani Maria 
obejmuje stanowisko kierownika w Ze-
spole. 

Pani Maria układa dla Zespołu scena-
riusze, przyśpiewki i wiersze. Widowiska, 
do których napisała scenariusz, a potem 
je wyreżyserowała to: „Chrzciny” (za to 
widowisko Zespół w 2006 roku otrzymał 
nagrodę od Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego), „Odprawa parobka”, 
„Szczodroki”, „Owsioki”, „Dzień wigilijny”, 
„Kiszenie kapusty”, „Wieczór andrzej-
kowy”, „Noc świętojańska”, „Zmówiny”, 
„Obrzynek” i widowiska kabaretowe na 
różne okazje. 11 maja 2005 roku Pani 
Maria otrzymała Odznakę „Zasłużony 
Działacz Kultury” od Ministra Kultury 
Rzeczpospolitej Polskiej, a tydzień póź-
niej odebrała Order „Serca Matkom Wsi” 
nadany przez Zarząd Krajowego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. 
W tym roku na Wojewódzkim Konkursie 
„Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” zdobyła 
wyróżnienie za scenariusz i reżyserię 
widowiska „Zmówiny”.

  
    

2). Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE” 
z Nowej Sarzyny od kilkunastu lat jest organizatorem wielu 
cyklicznych imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, 
ogólnopolskim i regionalnym.

Do najważniejszych imprez można zaliczyć: Międzynarodowe 
Spotkania Poetów „Wrzeciono”, „Ogólnopolskie Spotkania Skrzyp-
ków Grających Muzykę Ludową”,  „Czwartkowe Podwieczorki 
z Majdaniarzami”. 

3). Pan ZDZISŁAW ZAWILSKI jest 
muzykiem ludowym, obecnie wraz z Te-
resą Dydacką-Jarek, jest instruktorem 
i akompaniatorem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Leliwa”, kultywującego tradycje folkloru 
narodowego i regionalnego. W skład zespo-
łu wchodzą uczniowie leżajskach szkół. 

W 2004 roku został odznaczony przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brą-
zowym Krzyżem Zasługi.

 

8   KURIER  POWIATOWY  10/2007 (45)

POWIAT



W tym roku nagrody w dziedzinie 

kultury  fizycznej otrzymali:

1). GRZEGORZ RURAK - zawod-
nik Parafialnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „ARKA” Łętownia. Do naj-
ważniejszych osiągnięć zawodnika we 
współzawodnictwie sportowym krajowym 
i międzynarodowym można zaliczyć:

I miejsce w Prague Grand Prix 2007 
(Czeski Związek Tenisa Stołowego 
8-10.06.2007r. Praga)
IV miejsce w Finale Turnieju UKS o 
Puchar PZTS

2). PATRYK MISIAK - zawodnik 
Parafialnego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „ARKA” Łętownia. Do najważniej-
szych osiągnięć zawodnika we współza-
wodnictwie sportowym krajowym można 
zaliczyć:

 V-VIII w Finale Mini Olympic Gamet 
(9-10.06.2007r. Grodzisk Mazowie-
cki)
IV miejsce w Finale Turnieju UKS o 
Puchar PZTS

3). KATARZYNA WILKOS - zawod-
niczka sekcji kolarstwa LKS „Azalia” 
Brzóza Królewska. Do najważniejszych 
osiągnięć zawodniczki we współzawod-
nictwie sportowym krajowym można 
zaliczyć:

1.

2.
3.

1.

2.

I miejsce w Mistrzostwach Polski LZS 
(wyścig w kolarstwie górskim MTB 
– 22.04.2007r. Tarnogóra)
II miejsce Skoda-Auto Grand Prix 
MTB (wyścig w kolarstwie górskim 
MTB – 05.05.2007r. Szczano Zdrój)
II miejsce Skoda-Auto Grand Prix 
MTB (wyścig w kolarstwie górskim 
MTB – 01.06.2007r. Białystok)
I miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek (kolarstwo 
szosowe – 27.06.2007r. Oświęcim)

4). ANNA SOCHA - zawodniczka 
sekcji kolarstwa LKS „Azalia” Brzóza 
Królewska. Do najważniejszych osiągnięć 
zawodniczki we współzawodnictwie spor-
towym krajowym można zaliczyć:

IX miejsce Skoda-Auto Grand Prix 
MTB (wyścig w kolarstwie górskim 
– 12.05.2007r. Warszawa)
VI miejsce Skoda-Auto Grand Prix 
MTB w klasyfikacji końcowej VIII 
miejsce (wyścig w kolarstwie górskim 
– 01.06.2007r. Białystok)
II miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek (kolarstwo 
szosowe – 27.06.2007r. Oświęcim)

5). MATEUSZ SOCHA - zawodnik 
sekcji kolarstwa LKS „Azalia” Brzóza 
Królewska. Do najważniejszych osiągnięć 
zawodnika we współzawodnictwie sporto-
wym krajowym można zaliczyć:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

I miejsce w Mistrzostwach Polski 
MTB LZS (wyścig w kolarstwie 
górskim MTB – 22.04.2007r. Tar-
nogóra)
III miejsce Skoda-Auto Grand Prix 
MTB (wyścig w kolarstwie górskim 
MTB – 12.05.2007r. Warszawa)
IV miejsce Skoda-Auto Grand Prix 
MTB w klasyfikacji końcowej po 
5 edycjach IV miejsce (wyścig w 
kolarstwie górskim – 01.06.2007r. 
Białystok)
I miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików (kolarstwo 
szosowe – 27.06.2007r. Oświęcim)

6). Uczniowski Klub Sportowy 
„LOTNIK” Wierzawice w składzie Do-
minika Majkut, Aneta Kaszuba, Alicja 
Gronowicz, Kinga Niemczyk, Sylwia Łoś, 
Angelika Kuras, Anna Tołpa, Elżbieta 
Kryla, Klaudia Zasońska, Jessica Musi-
jowska, Magdalena Dedio

Do najważniejszych osiągnięć koszy-
karek we współzawodnictwie sportowym 
krajowym można zaliczyć:

II miejsce w Ogólnopolskiej Gimna-
zjadzie Młodzieży (26-28 kwietnia 
2007r. Gdynia)
III miejsce w Półfinale Mistrzostw 
Polski Kadetek (20-22 kwietnia 2007r 
Giedlarowa)

Foto: mab

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Wyróżnieni z Starostą Leżajskim
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Każdy nauczyciel stara się, aby zajęcia, 
które prowadzi, były ciekawe, ale przede 
wszystkim pouczające. Wiadomo, że nie za-
wsze się to udaje. Co zatem zrobić, żeby w 
sposób niekonwencjonalny zainteresować 
mieszkańców naszego regionu postacią 
nam bardzo bliską, ale być może nieznaną 
poza terenem gminy Grodzisko Dolne. 
Mowa tutaj o prof. Franciszku Lei – świa-
towej sławy matematyku, będącym pa-
tronem naszej szkoły. Co zrobić? Pytanie, 
na które trzeba było znaleźć odpowiedź. 
Myślę, że dzień 13.11.2007r. był taką 
odpowiedzią. W naszej szkole w ramach 
projektu „Szkoły Jagiellońskie” realizo-
wanego pt. „I Ty możesz zostać uczonym 
lub artystą” odbyły się „Międzyszkolne 
rozmowy o prof. Franciszku Lei”.

Wspomniany dzień w całości poświę-
cony był osobie profesora. Staraliśmy 
się w tak krótkim czasie zainteresować 
naszych uczniów, a przede wszystkim 
zaproszonych gości tą postacią. Przybyło 
do nas wiele osób. Obecnością zaszczycił 
nas starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie Henryk Rogus. Gośćmi ho-
norowymi byli 
członkowie ro-
dziny profeso-
ra. Z zaprosze-
nia skorzystali 
też nauczyciele 
i młodzież z I 
LO im. Miko-
łaja Kopernika 
w Jarosławiu, 
w którym kie-
dyś uczył się 
prof. Franci-
szek Leja. Naj-
ważniejszymi 
osobami w tym 
dniu byli jed-
nak uczestnicy 
powiatowego 
konkursu kra-
somówczego, 
laureaci międzyszkolnego konkursu 
literackiego i plastycznego. Wykazywali 
się oni znajomością wiedzy o profesorze 
prof. Franciszku Lei. Przybyli uczniowie 
pięknie mówiący, literaci i poeci szkolni, a 
także szkolni artyści malarze. Gościliśmy 
nie tylko mieszkańców powiatu leżajskie-
go, ale też osoby spoza naszego terenu. 
Wspomnę tylko o szkołach, które włączyły 
się w naszą inicjatywę. Rywalizowali 
ze sobą uczniowie z Grodziska Dolnego, 
Wólki Grodziskiej, Łętowni, Wierzawic, 
Ubieszyna, Jarosławia, Kamienia i oczy-
wiście z naszej szkoły. Nie będę opisywała 
dokładnie programu tej uroczystości. Nad-

mienię tylko, że w powiatowym konkursie 
krasomówczym wzięło udział trzynastu 
uczestników reprezentujących szkoły 
podstawowe i gimna-
zja. W komisji kon-
kursowej zasiadali: 
Małgorzata Bucior 
– nauczycielka z LO 
im. Bolesława Chro-
brego z Leżajska, 
Małgorzata Bechta 
– redaktor „Kurie-
ra Powiatowego” ze 
Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku, 
Małgorzata Hala-
sa – redaktor „Ga-
zety Grodziskiej”, 
Katarzyna Mach 
- Wawrzaszek – dy-
rektor Ośrodka Kul-
tury w Grodzisku 
Dolnym, Jacek Sało 
– nauczyciel z LO 
im. Mikołaja Koper-
nika z Jarosławia. Ze szkół podstawowych I 

miejsce zajęła Magdalena Kolano,  
a drugie Faustyna Piędel. Oby-
dwie dziewczynki reprezen-
towały szkołę w Łętowni. Na 
trzecim miejscu uklasyfikowała 
się Klaudia Krauz z szkoły pod-
stawowej w Grodzisku Górnym. 
Wyróżnienie natomiast otrzyma-
ła Anna Korzystka też z naszej 
szkoły i Marzena Rzeszutko z 
Wierzawic. W kategorii szkół 
gimnazjalnych zwyciężyła Maja 
Rynasiewicz z Grodziska Dolne-
go, a trzecie miejsce należało do 
Martyny Majkut – naszej uczen-
nicy. Nie przyznano drugiego 
miejsca.

Konkursy nie były jedyną 
atrakcją. Uczestnicy spotkania 
byli świadkami aresztowania  
6 listopada 

1939 roku profesora 
Franciszka Lei wraz 
z innymi profesorami 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i AGH przez 
Gestapo. Scenkę tę 
odegrali członkowie 
trupy teatralnej z na-
szej szkoły. W czasie 
obrad jury pojawił się 
profesor Leja, który 
rozmawiał z przyjaciół-
ką o swoim życiu. Byli 
to licealiści z Jarosła-
wia. W osobę profesora 

wcielił się Paweł Czajka, jego rozmówczy-
nię zagrała Natalia Kochman. Natomiast 
Klaudia Granda wyrecytowała wiersz swo-

jego autorstwa napisany 
specjalnie na tę okazję. 
Młodzież licealną przy-
gotowała Maria Kuli-
kowska – nauczycielka 
z liceum z Jarosławia. 
Podziwialiśmy też wy-
stępy grupy tanecznej 
„Smerfetki” z Ośrodka 
Kultury w Grodzisku 
Dolnym.

Po tych wszystkich 
atrakcjach przyszedł 
czas na wręczenie przez 
Marię Majkut, dyrek-
tora naszego Zespołu 
Szkół, pięknych nagród 
ufundowanych przez 
Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku, Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne, ro-
dzinę profesora, ZMR 

„Chemrem – Organika”  w Nowej Sarzynie, 
Bank Spółdzielczy w Leżajsku, Gminną 
Spółdzielnię z Grodziska Dolnego, Radę 
Rodziców, Dyrektora Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Górnym. Później przyszedł czas na 
poczęstunek. To był już koniec.... Czy na 
pewno koniec? Koniec dnia poświęconego 
prof. Franciszkowi Lei, ale początek czegoś 
nowego. Jestem przekonana, że dzięki 
temu spotkaniu wielu jego uczestników 
poznało sylwetkę tego wybitnego uczonego. 
Nauczyliśmy w ciągu dwóch godzin ponad 
trzysta osób życiorysu prof. Franciszka 
Lei. Nauczyliśmy, nie każąc nikomu 
wkuwać go na pamięć. Udowodniliśmy, 
że każdy uczeń może zostać uczonym lub 
artystą, jeśli tylko zechce. Czyż to nie była 
niezwykła lekcja?

Monika Fila
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Uczniowie klasy wojskowej przy 

Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku i 
przy współpracy z Jednostką Strzelecką 
2021 w Rzeszowie w ramach obowią-

zującego programu nauczania rozpo-

czynają przygotowania do powołania 
samodzielnej Jednostki Strzeleckiej w 
Leżajsku. 

Związek Strzelecki „STRZELEC” jest 
patriotyczną organizacją młodzieżową powo-
łaną do życia 11 listopada 2007r. Jednostka 
ta kontynuuje program i metody działania 
Związku Strzeleckiego istniejącego w Polsce 
już w okresie międzywojennym. Nawiązuje 
do spuścizny historycznej strzelców Józe-
fa Piłsudzkiego walczących o wolność w 
latach I wojny światowej i 
wojny polsko-bolszewickiej w 
1920r. oraz dorobku wycho-
wawczo-ideowego Związku 
Strzeleckiego działającego 
pod auspicjami Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w latach 
1919-1939. Swój program 
ideowy współczesny związek 
opiera na haśle Bóg-Honor-
Ojczyzna. W swej działal-
ności członkowie Związku 
prowadzą aktywną pracę na 
rzecz wychowania młodego 
pokolenia w duchu wartości 
patriotycznych oraz podejmu-
ją działania w sferze wychowania sportowego 
i proobronnego. Związek współpracuje ściśle 
z MON, MEN a także z wieloma organiza-
cjami społecznymi, w tym przede wszystkim 
ze Związkiem Piłsudczyków. Jest także 
w stałym kontakcie z Ordynariatem Polo-
wym Wojska Polskiego. Dowódcą JS 2035 
OSW w Leżajsku powołanej przez Komendę 
Główną ZS w Warszawie jest sierżant ZS 
Waldemar Tłuczek. Związek ma na celu 
podniesienie sprawności fizycznej oraz dosko-
nalenie umiejętności z dziedziny wojskowości. 
Jest to możliwe za sprawą obozów szkolenio-
wych ,w których strzelcy biorą udział. Dzięki 
licznym szkoleniom strzelcy maja możliwość 
nabywania oraz doskonalenia umiejętności 
z zakresu: musztry, zielonej i czarnej taktyki 
(czyli zasady działania w terenie otwartym 
oraz  zabudowanym), obrony przeciwche-
micznej, łączności, pierwszej pomocy przed 
medycznej, strzelania z broni pneumatycznej 
oraz palnej, zjazdów na linie oraz przeprawy  
przez rzekę, budowy okopów, zabezpieczania 
budynków, zajęcia z topografii, zasady postę-
powania podczas patroli pojazdów na misjach 
pokojowych, zajęcia z samoobrony.

Warto tutaj przywołać obozy i miejsca, 
które pomogły w nabyciu lepszego przygoto-
wania taktycznego:  

27-29.04.2007r.  obóz szkoleniowy 
w Trzciańcu - w Górskim Ośrodku 
Szkolenia Taktycznego (GOST) 

•

15-17.06.2007r. - obóz szkoleniowy 
w Turzy dla klas wojskowych ZSL im. 
Bolesława Chrobrego  w Leżajsku
9 – 20 .07. 2007r. - dwunastodniowy 
obóz szkoleniowy w GOST w Trzciańcu, 
podczas którego strzelcy uczestniczyli w 
mszy polowej odprawionej przez kape-
lana JS 2021 ks. st.chor. ZS Stanisława 
Szcząchora
8. 09. 2007r. udział i pomoc w organizacji  
Dożynek Powiatowych w Leżajsku połą-
czonych z Pielgrzymką Żołnierzy, Służb 
Mundurowych i Rolników
28-30.09.2007r. – II Marsz Historyczno-
Turystyczny Szlakiem Kurierskim płk. 
Kazimierza Iranka - Osmeckiego 
15-16.10.2007r. - szkolenie w zakresie 
budowy broni w 5BSP 
19-21.10.2007r. - obóz szkoleniowy 
w GOST w Trzciańcu
03.11.2007r.- szkolenie 
strzelców z grupy pokazo-
wej z zakresu obezwład-
niania przeciwnika na 
poligonie w Rzeszowie-
Staroniwie.

Związek Strzelecki uświetnia 
swą obecnością również sze-
reg uroczystości w naszym 
regionie. 

•

•

•

•

•

•

•

I tak kolejno można tu przypomnieć nastę-
pujące daty i wydarzenia:

8 .05.2007r. - uroczysta Msza św. 
w Boguchwale z okazji 62 - Rocznicy 
zakończenia II wojny światowej odpra-
wiona przez Biskupa Polowego WP gen. 
dyw. Tadeusza Płoskiego z udziałem 
władz samorządowych oraz dyr. ZSL 
w Leżajsku
30 czerwca -1 lipca 2007 r. - Strzelcy 
uczcili 80 - Rocznicę Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Ostrobramskiej - Ostrowiec 
Świętokrzyski i Skarżysko Kamienna 

16.09.2007r. - Uroczystość Patriotycz-
na ku czci pomordowanych w 1944 r. 
żołnierzy Armii Krajowej w lasach so-
kołowskich oraz nadanie awansów przez 
wice kuratora oświaty Jerzego Cyprysia 
na stopień st.strzelca dla: Iwony Turosz, 
Zbigniewa Ćwikły, Pawła Kostki, Pawła 
Pustelnego, Krzysztofa Zająca.
11.11.2007r. - Uroczysta Msza  św. 
w Klasztorze Ojców Bernardynów w Le-
żajsku z okazji 89. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości

Poprzez udział w szkoleniach i uroczy-
stościach patriotycznych oraz wzorową po-
stawę strzelcy mogą awansować na wyższy 
stopień strzelecki 

Strzelcy zrzeszeni w Organizacji powsta-
łej na terenie ziemi leżajskiej zamierzają 
prowadzić ożywioną działalność wśród mło-
dzieży, aby rozwijać  jej ogromny potencjał 
i duch patriotyzmu.

Iwona Turosz

•

•

•

Nadanie awansów dla Strzelców.

Zwiad rozpoznawczy

Obrona przeciwchemiczna
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W roku bieżącym podjęto wiele prac mających na celu poprawę estetyki gminy. 

Najbardziej widoczne są jednak zmiany jakie zaszły w samym centrum gminy. 
Prace te planowane były znacznie wcześniej jednak ich wykonanie uwarunkowane 
było ukończeniem takich zadań jak: przebudowa skrzyżowania głównego oraz 

remont drogi powiatowej w kierunku Brzyskiej 
Woli. Po ich wykonaniu przystąpiono do zago-
spodarowania placu oraz wymiany ogrodzenia 
przed urzędem gminy. Wyremontowano także 
budynek dawnego przedszkola oraz położono 
chodniki w miejscach najczęściej uczęszczanych 
przez Mieszkańców. To wszystko spowodowało, 
że wizerunek centrum Gminy zmienił się nie 
do poznania, a to jeszcze nie koniec estetycz-
nych zmian. Jest jeszcze wiele planów w tym 
zakresie na rok kolejny, ale o tym napiszemy 
w późniejszym czasie.

9 listopada przy pomniku Powstańców w Kury-
łówce uczczono 89 rocznicę odzyskania przez Polskę 
-upragnionej niepodległości . W obchodach udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych, Kombatanci, 
kierownictwo i pracownicy instytucji i jednostek organi-
zacyjnych gminy,  księża parafii Tarnawiec, dyrektorzy, 
nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół z terenu gmi-
ny, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu na-
rodowego w wyk. Orkiestry Dętej GOK, następnie 
ksiądz proboszcz Franciszek Goch odmówił modlitwę 
za bohaterów poległych w walkach wyzwoleńczych oraz 
modlitwę w intencji Ojczyzny.

Kolejnym punktem obchodów było wystąpienie 
okolicznościowe wójta gminy Kuryłówka Tadeusza 
Halesiaka, który w swej wypowiedzi szczególną uwa-
gę zwrócił na  ofiarność walczących żołnierzy, która 
w konsekwencji doprowadziła do uzyskania uprag-
nionej wolności. Podkreślił także współczesne zagro-
żenia dla budowania wartości patriotycznych mówiąc: „zadanie to mogące skądinąd 
wydawać się łatwe - wcale takim nie jest, bowiem w czasach niosących brak poczucia 

    
 

bezpieczeństwa i pewności o przyszłość, 
młode pokolenia nie pozostają wolne od 
najtrudniejszych wyborów.  Często zdarza 
się tak, że mimo wysiłku włożonego w edu-
kację i samokształcenie, nie znajdują oni 
w Ojczyźnie odpowiednich warunków dla 
rozwoju i zapewnienia bytu samym sobie. 
W tej sytuacji zmuszeni są do poszukiwania 
swoich szans poza granicami kraju. A tam 
niewiele już miejsca na dbałość o patrio-
tyzm i tożsamość narodową.”

 Następnie uczestnicy święta w rytm 
dźwięków Orkiestry przemaszerowali do 
miejscowego Gimnazjum, gdzie odbyła się 
akademia okolicznościowa przygotowana 
przez uczniów Publicznego Gimnazjum 
w Kuryłówce oraz zespoły artystyczne 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłów-
ce.

Wójt Gminy wraz z delegacją 
składa pod pomnikiem wieniec

Zagospodarowany plac przed Urzędem 
Gminy w Kuryłówce
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11 listopada 2007 roku  w Nowej Sa-

rzynie odbyły się uroczystości związane ze 
Świętem Niepodległości. O godz. 11:00 w 
Kościele Parafialnym w Nowej Sarzynie 
Mszę Św. za Ojczyznę odprawił ksiądz 
proboszcz Kazimierz Kawa. Następnie 
Burmistrz MiG oraz delegacja NSZZ 
„Solidarność” w obecności pocztów sztan-
darowych złożyli wieńce pod pomnikiem 
Patriotów Poległych w Obronie Niepod-
ległości Ojczyzny. W tym samym dniu 
o godzinie 17:00 w Sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie odbyła 
się akademia. Po okolicznościowym prze-
mówieniu Burmistrza młodzież z Gimna-
zjum w Sarzynie, pod kierownictwem pani 
Zygmunt, zaprezentowało patriotyczne 
wiersze i pieśni.

m.c.

   
 

18 października br. na obiektach Klubu Sportowego Unia w Nowej 
Sarzynie odbyły się III Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gminnej 
w Biegach Sztafetowych - 6x400 chłopcy i 6x400 dziewczyny. Pomimo niezbyt 
sprzyjającej pogody udało się je rozegrać a rywalizacja była niezwykle zacię-
ta. W klasyfikacji ogólnej najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa z Woli 
Zarczyckiej i to właśnie ona otrzymała puchar Zofii Turosz. Na drugim miejscu 
z dorobkiem 9 punktów uplasowały się aż 3 drużyny: z Nowej Sarzyny, Rudy 
Łańcuckiej oraz Jelnej. Kolejne miejsca zajęły szkoły z Sarzyny, Tarnogóry 
i Wólki Łętowskiej. Wśród drużyn gimnazjalnych rywalizacja była jeszcze 
bardziej zacięta. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej znalazły się 
drużyny z Woli Zarczyckiej, Nowej Sarzyny i Łętowni. Niestety, puchar był 
tylko jeden i potrzebne było rozegranie dodatkowego biegu 2x400. W końcu 
puchar powędrował do Gimnazjum w Nowej Sarzynie. Na pochwałę zasługuje 
publiczność, która wspaniale dopingowała swoje drużyny. Nagrody dla szkół, 
medale, przejazd i poczęstunek ufundowane zostały przez Urząd Miasta 
i Gminy w Nowej Sarzynie.

b.w.

 
27 października br. w Nowej Sarzynie rozegrano 

I Otwarty Turniej Szachowy „Memoriał Mieczysława 
Burdasia”. Zawody rozegrano w trzech kategoriach 
wiekowych:  grupa A – Open, grupa B – Juniorzy, 
grupa C – Juniorzy Młodsi. W Turnieju wzięło udział 
107 zawodników z 20 klubów i ośrodków szachowych 
z całego kraju, w tym jeden uczestnik z Ukrainy. 
Naszą gminę reprezentowało 28 zawodników MZKS 
„Unia” oraz 5 zawodników „Francesco” Jelna. W za-
wodach brały udział zarówno małe dzieci (najmłodszy 
6 lat), jak i doświadczeni gracze (najstarszy 72 lata). 
Turniej sędziował Zenon Chojnicki, który jest sędzią 
międzynarodowym.

Wyniki:
 Grupa A:  1. Marek Stryjecki, Rzemiosło Raci-

bórz, 2. Marian Lorenc, Urania Krosno,  3. Marcin 
Woźniak, ODK Staroniwa Rzeszów.

Grupa B: 1. Dawid Dzido, BCK Biłgoraj, 2. Rafał 
Stępień, Unia Nowa Sarzyna, 3. Łukasz Dudzik, 
Górnovia Górno.

Grupa C: 1. Tomasz Szeglowski, Lotnik Mielec, 
2. Kamil Gierulski, Staroniwa Rzeszów, 3. Dominik 
Gnatek, Unia Nowa Sarzyna.

 Spośród zawodników MZKS „Unia” na szczegól-
ne wyróżnienie zasługują Rafał Stępień (II miejsce 
w grupie B) i Dominik Gnatek (III miejsce w grupie 
C). Dobre występy zanotowały również juniorki Ka-
tarzyna Stępień – II miejsce w klasyfikacji juniorek 
w grupie B (10 miejsce w klasyfikacji ogólnej tej 
grupy), Teresa Stępień – III miejsce w klasyfikacji 
juniorek w grupie B (11 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
tej grupy) oraz Klaudia Stopyra – IV miejsce w klasy-
fikacji juniorek w grupie B (15 miejsce w klasyfikacji 
ogólnej tej grupy).

Turniej sponsorowały firmy, osoby prywatne 
i instytucje. Sponsorem strategicznym był Urząd 
Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (fundator prak-
tycznie wszystkich nagród w grupie B i C).

Szczegółowe wyniki: www.podzsach.pl

Delegacje po złożeniu wieńców

Zdobywcy medali
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Tadeusz Trębacz: Panie pośle, czy mógłby pan z perspektywy 
dotychczasowych kadencji podzielić się z nami swą oceną działań a 
zwłaszcza współpracy z samorządem lokalnym miasta Leżajska.

Zbigniew Rynasiewicz: Miasto od dłuższego czasu prowadzi 
rozsądną politykę zrównoważonego rozwoju. Tak bym to określił. 
Nie zmarnowało szansy w postaci całego pakietu związanego ze 
strefą ekonomiczną. I ona jest, funkcjonuje. Nie do końca udała się 
sprawa granic miast, ale jest to temat przyszłościowy, który w dal-
szym ciągu należy dyskutować. Bez powiększenia granic Leżajska 
i stworzenia nowych terenów inwestycyjnych będzie miastu bardzo 
trudno rywalizować z innymi ośrodkami na Podkarpaciu. Łatwiej 
pomagać dobrze przygotowanym.

Tadeusz Trębacz: Najważniejsza rzecz to sprawa przyszłości, 
a zadania przed miastem są ogromne. Potrzebne są nam dobre, no-
woczesne drogi dojazdowe ze wszystkich stron. Na drogi w kierunku 
Jarosławia i Łańcuta już nie możemy narzekać. Teraz Leżajsk po-
trzebuje nowych rozwiązań komunikacyjnych w kierunku Sokołowa i 
Naklika a przede wszystkim obwodnicy miasta. Jest 2 października, 
nie mamy terminu składania wniosków o dofinansowania unijne.

Zbigniew Rynasiewicz: Złożyłem w Sejmie interpelację posel-
ską i zadałem pytanie, czy będą przesunięcia środków w odniesieniu 
do tych inwestycji, które nie są objęte programem Euro 2012. Myślę, 
że to jest sprawa, którą trzeba będzie pilnować od samego początku 
nowej kadencji parlamentu i nowego rządu. To jest temat prioryteto-
wy, temat numer jeden, bo obwodnica zdecydowanie udrożni Leżajsk. 
Pozwoli mu się rozwinąć - powstaną nowe tereny inwestycyjne.

Chciałbym też poruszyć wątek dotyczący parku przemysłowego, 
uruchomianego przez Gminę Leżajsk. Jest to cenna inicjatywa, 
która powinna tworzyć tak zwaną wartość dodaną, czyli budować 
więcej od tego, co już jest. Dlatego przyszłość takich firm jak Browar 
Leżajsk czy MZK nie może być zagrożona w wyniku realizacji parku. 
Rozmowy na linii szefostwo parku i browaru powinny się zacząć od 

tego: chcemy zainwestować w okolicy browaru, może macie jakieś 
propozycje. Grupa Żywiec ma do wyboru inwestowanie w Warce, 
Żywcu, ale także i w Leżajsku. Dobra atmosfera powinna zachęcić 
właścicieli zakładu do zainwestowania u nas i wprowadzenia nowych 
technologii, które zapewnią browarowi dobre funkcjonowanie przez 
lata. W interesie browaru jest bezpieczeństwo produkcji związane 
z czystością wód głębinowych, które są atutem tego terenu. To 
zrozumiałe, że browar walczy o swoje. Obowiązkiem władz spółki, 
realizującej idee parku, jest również działanie w interesie przyszłości 
istniejących zakładów, choćby dlatego, że tam pracuje kilkaset osób 
z naszego terenu.

Tadeusz Trębacz: Browar jest szczególnym zakładem i z tej 
racji powinien być dobrze traktowany przez wszystkich, także przez 
tych, którzy tworzą strategię parku technologicznego. Niedopuszczal-
ne jest budowanie hal produkcyjnych czy magazynowych w pobliżu 
ochronnych ujęć wody, z których korzysta browar, ale też mieszkańcy 
Leżajska. Może się okazać, że kilka lat Leżajsk zostanie pozbawiony 
wody pitnej jak dziś Hrubieszów czy Nowy Tomyśl.

Zbigniew Rynasiewicz: Dodam tyle - działania, mogące 
pogorszyć sytuację Browaru i MZK, są sprzeczne z interesami 
mieszkańców powiatu, miasta, gminy.

Piotr Urban: Zwłaszcza Gminy Leżajsk, bo browar jest kurą 
znoszącą złote jaja – dwa miliony podatku rocznie to spora suma 
w budżecie.

Zbigniew Rynasiewicz: Miasto umiejętnie wykorzystuje moż-
liwości płynące z przemysłowej przeszłości Leżajska. Teraz trzeba 
się zastanowić, jak ten teren przemysłowej aktywności poszerzyć, 
żeby móc tu lokować nowe inwestycje. 

Tadeusz Trębacz: Bez powiększenia terytorium miasta nie 
będzie to możliwe.

Mieczysław Sroka: Myślę, że czeka nas perspektywa długich 
rozmów. Nie chciałbym, by tej tematyce towarzyszyła atmosfera 
wojny podjazdowej. Trzeba się spotykać, rozmawiać, porozumieć. 
Uważam, ze klasycznym modelem rozwiązania był sposób przyłą-
czenia dwóch osiedli mieszkaniowych – leśników i służby zdrowia – i 
porozumienie z gminą Nowa Sarzyna. Dla władz tej gminy była to 
ewidentna strata, ale zwyciężył rozsądek, bo przecież te osiedla de 
facto były bardziej związane z Leżajskiem niż z Nową Sarzyną.

Tadeusz Trębacz: Podobna sprawa dotyczy części mieszkańców 
Wierzawic, których posesje leżą między Leżajskiem a lasem wierza-
wickim. Na moje ręce złożyli petycję, w której proszą o przyłączenie 
do miasta Leżajska. Myślę, że ten temat powinien być poddany 

  
W dyskusji o perspek-

tywach rozwoju Leżaj-
ska i powiatu leżajskie-

go uczestniczyli: poseł 
na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz, przewod-

niczący Rady Miejskiej 
Mieczysław Sroka, bur-

mistrz Leżajska Tade-

usz Trębacz i zastępca 
burmistrza Piotr Urban. 
Dyskusja odbyła się w 
leżajskim ratuszu 2 paź-

dziernika br. Włodarze 
miasta życzyli wówczas 
Zbigniewowi Rynasiewi-
czowi sukcesu w zbliża-

jących się się wyborach 
parlamentarnych. Mia-

sto od początku stawia-

ło na Z. Rynasiewicza, 
który z listy Platformy 
Obywatelskiej ubiegał się o miejsce w ławie poselskiej 
Sejmu RP. Pokonał kontrkandydatów w wielkim stylu i 
został ponownie posłem RP. Jednocześnie powierzono mu 
funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktu-

ry, której działania skupiają się wokół rozwiązań układów 
komunikacyjnych - budowy dróg i obwodnic miast. Fakt 
ten niezmiernie cieszy w Leżajsku wszystkich, którzy gło-

sowali na Z. Rynasiewicza, a zwłaszcza samorząd miasta, 
który liczy nadal na owocną współpracę. 

Od lewej: Tadeusz Trębacz, Piotr Urban, Zbigniew 
Rynasiewicz, Mieczysław Sroka.
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konsultacji.
Zbigniew Rynasiewicz: Powtarzam, do problemu poszerzenia 

granic trzeba będzie wrócić.
Piotr Urban: Sądzę, panie pośle, że potrzebne będzie najpierw 

wytworzenie odpowiedniego klimatu zrozumienia potrzeb miesz-
kańców całego powiatu leżajskiego. Miasto stanowi centrum, które 
przyciąga ludzi z okolicznych miejscowości – z Kuryłówki, Grodziska, 
Starego Miasta, Brzózy Królewskiej. Tu są urzędy, szkoły średnie, 
różnego asortymentu sklepy, szpital, z którego wszyscy korzystają. 
Tak jest i tak pozostanie przez następne trzysta czy więcej lat. 
Sprawy, które wynikają z niedorzeczności zadawnionych zapisów 
musza ulec zmianie. Jeśli stacja gazowa, znajdująca się dwieście 
metrów od Rynku w Leżajsku w połowie przynależy do miasta a 
w połowie do wsi Wierzawice w gminie Leżajsk, czy jest to sytu-
acja normalna, rzecz do zaakceptowania? To powinno ulec jakiejś 
naturalnej korekcie! I tu nie można mówić o zamachu miasta na 
teren gminy. Naszym wspólnym interesem – i miasta, i gminy jest 
dążenie do tego, by Leżajsk się rozrastał i rozwijał. To także interes 
całego powiatu.

Zbigniew Rynasiewicz: Dlatego trzeba stworzyć dobrą atmo-
sferę do dyskusji i podejmowania właściwych decyzji, bo wyekspo-
nowanie miasta Leżajska nie jest działaniem przeciw mieszkańcom 
Wierzawic, Giedlarowej, Starego Miasta, Brzózy Królewskiej czy 
Nowej Sarzyny. Bo jeśli Leżajsk będzie mógł się rozwijać będą nowi 
inwestorzy i nowe miejsca pracy, będzie łatwiej żyć nam i naszym 
dzieciom.

Piotr Urban: Jestem członkiem Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Problemem numer jeden jest 
brak fachowców w konkretnych zawodach, problemem numer dwa 
– brak stażystów. Uciekają za granicę. Jest chyba jakaś luka w 
kształceniu.

Mieczysław Sroka: W tej chwili zdecydowanie zmieniają się 
proporcje kształcenia. Z 27 procent na 70 procent w przypadku 
tworzenia szkół zawodowych. Ale to problem innej rangi. Jeżeli 
chcemy budować Polskę silną gospodarczo, nie może być tak, żeby 
absolwent mojej szkoły – technik z przygotowaniem CNC miał pra-
cować za 800 złotych! On wyjedzie do Irlandii! Niby w Polsce jest 
coraz lepiej, mamy wzrost gospodarczy, a ludziom wciąż żyje się źle. 
Trzeba, panie pośle, generalnie przewartościować cały system płac. 
Mamy strajki lekarzy. Dlaczego?

Zbigniew Rynasiewicz: Powiem krótko, finansowanie służby 
zdrowia trzeba całkowicie zmienić. Dlatego potrzebna jest deter-
minacja i odwaga. Taka, jaką my mieliśmy uzdrawiając sytuację 
finansową szpitala w Leżajsku.

Tadeusz Trębacz: Skoro zahaczyliśmy o oświatę, chciałbym 
powiedzieć, że nasze szkoły mają bardzo mocne notowania zarów-
no u władz oświatowych jak i rodziców. Nasze szkoły podstawowe 
i gimnazjum osiągnęły wyniki powyżej średniej w województwie. 
Dzieci z okolicznych miejscowości powiatu leżajskiego garną się do 
naszych, miejskich szkół. Wszystkie nasze dzieci objęte są nauką 
pływania. To też jest naszym atutem i to także ma wpływ na to, że 
rodzice uczniów z Grodziska, Jelnej, Wierzawic, Kuryłówki szukają 
dla swych dzieci miejsca w szkołach podstawowych a szczególnie w 
gimnazjum. 

Mieczysław Sroka: I to jest kolejny argument za tym, że mimo 
podziału administracyjnego jesteśmy społecznością wspólnego tery-
torium. Dlatego, myślę, samorządy gmin tworzących powiat leżajski, 
powinny zrozumieć sens rozszerzenia granic naszego miasta. Ten 
temat wraca jak bumerang. Ale nie jest on tematem tabu. Proszę 
zobaczyć, co dzieje się w Rzeszowie, w Przemyślu - to jest tworzenie 
metropolii. Ursus był kiedyś miejscowością oddaloną o kilkanaście 
kilometrów od Warszawy, Wieliczka – od Krakowa. Teraz jest to 
jedna wielka aglomeracja. Możemy stawać okoniem, ale wcześniej 
czy później miasta rozwiną skrzydła i okoliczna ludność będzie mogła 
je podnieść. Kiedy? Gdy im na to pozwolą sąsiedzi terytorialni. Gdy 
pojmą sens idei wzrastania.

Zbigniew Rynasiewicz: Trzeba rozmawiać o tych problemach 
z mieszkańcami okolicznych gmin. Ludzie zrozumieją, że przy-

szłość całej Ziemi Leżajskiej zależy w dużym stopniu od sukcesu 
Leżajska. 

Tadeusz Trębacz: Myślę, że – trochę zmieniam temat – olbrzy-
mią szansą dla Leżajska jest zbudowanie obwodnicy miasta. Osiem-
dziesiąt procent pojazdów przejeżdżających teraz przez Leżajsk 
skierowałaby ona na inną drogę, miasto by odetchnęło. Jesteśmy 
przygotowani do rozpoczęcia budowy łącznika z obwodnicą. Mamy 
skompletowaną dokumentację. Czekamy na decyzje Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz środki unijne. Przeszliśmy 
wszystkie fazy przygotowań do rozpoczęcia tej inwestycji.

Zbigniew Rynasiewicz: W pierwszym okresie możliwości 
z korzystania ze środków unijnych udało się zrealizować kilka 
inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich (droga Łańcut 
- Leżajsk). Teraz dzięki staraniom władz miasta i powiatu, marszał-
ka Jana Burka i moim zaplanowana jest przebudowa od podstaw 
drogi z Leżajska do Sokołowa, a rok później z Leżajska w kierunku 
Naklika. W grę wchodzi też przebudowa mostów na trasie, by mogły 
one sprostać ciężarom tirów, jadących do leżajskich zakładów. W 
kwestii budowy obwodnicy wyszliśmy z dobrego założenia - trzeba 
mieć komplet dokumentów. Dobrze, że miasto tego pilnuje.

Piotr Urban: Dokumentację mamy. Zawsze wychodziłem z 
założenia; róbmy swoje, ale bierzmy wzorce z mocniejszych. Więc 
patrzę na nich, na Tarnów, Dębicę, Bochnię, obserwuję, co się 
zmieniło. Nie ma już obwodnicy dębickiej. Infrastruktura, która się 
wokół rozwinęła, wchłonęła ją. 

Zbigniew Rynasiewicz: Podobnie jest z obwodnicą Biłgoraja, 
miasta dwa razy większego od Leżajska, powstałą kilkanaście lat 
temu. Już jej nie ma, bo została zabudowana przez sklepy, hotele, 
stacje paliw, zakłady usługowe. I w planach rozwojowych woje-
wództwa lubelskiego Biłgoraj ma wpisana już nową obwodnicę! 
To inwestycja miastotwórcza i Leżajsk musi ją mieć. A przychodzi 
dobry okres, bo unijnych pieniędzy na te cele będzie sporo. Jest 
więc realna szansa, że obwodnica Leżajska powstanie. I może już 
w najbliższej przyszłości. 

Piotr Urban: Pilotuję tę sprawę. Mając pełną dokumentację i 
spełnione warunki formalno-prawne, staniemy na placu boju może 
nawet wcześniej niż zaplanowała to Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. I nie zaskoczy nas także i to, że nie będziemy 
mogli do tej obwodnicy dojechać. Dochodzimy do momentu, w którym 
to nie od nas zależy rozpoczęcie tej inwestycji. My jesteśmy przygo-
towani. Teraz krok należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. I Unii Europejskiej.

Zbigniew Rynasiewicz: Dokumenty w zanadrzu i rywalizo-
wanie z silniejszym jest też moją dewizą. Ale pozwólcie, że zmienię 
temat naszej rozmowy. Drugim miastem w naszym powiecie jest 
też Nowa Sarzyna. W sprawie zmiany granic zachowała się pra-
widłowo. 

Tadeusz Trębacz: Miasto Leżajsk na miarę swoich możliwości 
chętnie służy radą, doświadczeniem, pomocą. Nam zależy na dobrej 
współpracy z sąsiednimi gminami. Dam przykład: gmina Kuryłówka 
zdecydowała się za niewielką jednorazową kwotę na korzystanie z 
miejskiej oczyszczalni ścieków i obie strony są zadowolone. Nam zale-
ży na dobrej współpracy z każdą gminą a zwłaszcza z gminą Leżajsk. 
Nie chcemy utarczek, chcemy współpracy i wzajemnej życzliwości, 
zrozumienia potrzeb mieszkańców całego powiatu.

Mieczysław Sroka: Jesteśmy otwarci. Ale nasze propozycje 
współpracy trafiają jak dotąd na glebę jałową. Wielokrotnie chcie-
liśmy się spotkać, opracować wspólne plany rozwoju – bez skutku. 
A przecież jesteśmy tak z sobą powiązani, że nie ma cienia szansy, 
aby budować powiat osobno. 

W wielu naszych poczynaniach wspierali nas parlamentarzyści 
- zaróno pan, poseł Ziemi Leżajskiej, jak i marszałek Józef Zych, 
nasz rodak oraz członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Jan Burek. Jesteśmy - jako przedstwiciele samorządu lokalnego, 
społeczności Ziemi Leżajskiej - za to bardzo wdzięczni. Bo przecież 
dobro mieszkańców Ziemi Leżajskiej jest także i naszym wspólnym 
dobrem.

(bwl)
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W dniu 29 października 2007 roku w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzisku 
Dolnym odbyła się debata poświęcona 
opracowaniu dokumentu jakim jest „Stra-
tegia Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na 
lata 2007-2015”. 

Dokument ten wyznacza kierunki roz-
woju Gminy i jest wymagany w procesie 
ubiegania się o  środki z Unii Europejskiej. 
Jednym z etapów tworzenia tego typu 
dokumentu jest przeprowadzenie tzw. 
konsultacji społecznych – co najmniej 
dwóch debat.

Pierwszą debatę prowadzili zaproszeni 
przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego – wyspecjalizowana in-
stytucja, której zostało zlecone opracowa-
nie dokumentu. Przeprowadzona debata 
podzielona była niejako na 3 części.

W pierwszej części został przedsta-
wiony aktualny raport o stanie Gminy 
Grodzisko Dolne, przygotowany przez pra-
cowników Urzędu Gminy. Zaproszonym 
uczestnikom przedstawiono dane staty-
styczne i podstawowe informacje dotyczące 
wszystkich dziedzin działania Gminy. Były 
to informacje z zakresu stanu ludności, 
rolnictwa, infrastruktury technicznej, 

8 listopada 2007 roku w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dolnym odbyło się 
spotkanie dla Pań, którego organizatorem 
był Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Zespo-
łem Doradców w Leżajsku przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne” i paniami z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Miasteczka. Tematyką szkole-
nia była profilaktyka w zakresie wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy. Spotkanie 
prowadziła pani Joanna Kądziołka- doktor 
nauk medycznych, specjalista ginekolog-
położnik ze Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz 
pani Marzena Wilk- koordynator projektu 
Wybierz życie, realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. 

Głównym celem spotkania było zwięk-
szenie świadomości kobiet na temat pro-
filaktyki raka szyjki macicy, dostępności 
bezpłatnych badań cytologicznych w ra-
mach narodowego programu profilaktyki 
RSM oraz uzyskanie informacji o możliwo-
ści szczepień profilaktycznych. W ramach  
2-godzinnych spotkań kobiety miały szansę 
uzyskać informacje na temat choroby i jej 
profilaktyki, mogły porozmawiać z gine-
kologiem i dowiedzieć się o najbliższych 

gabinetach, które bezpłatnie realizują 
profilaktyczne badania cytologiczne. Panie 
prowadzące spotkanie starały się przekonać 
kobiety, do systematycznego wykonywania 
badań cytologicznych. 

Gdyby każdej kobiecie udało się choć 
raz w życiu wykonać badanie cytologiczne, 
ryzyko śmierci z powodu tego nowotwo-
ru obniżyłoby się o 40%. Podstawowym 
warunkiem wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy, pozwalającym na całkowite 
wyleczenie jest regularne wykonywanie ba-
dań - raz do roku. Dlatego też bardzo ważną 
rzeczą jest, by panie przełamały swój strach 
i wstyd i zaczęły regularnie zgłaszać się 

na cytologię. Kobiety bardzo lekkomyślnie 
podchodzą do swojego zdrowia tłumacząc, że 
są sprawy ważniejsze: dom, praca, rodzina. 
Częste mówienie „nie pójdę, bo jeszcze mi 
coś wykryją” nie prowadzi do niczego do-

brego. Każda kobieta chciałaby 
być zdrowa, ale zakładanie z 
góry, że ten problem mnie nie 
dotyczy jest błędne. Większość 
z nich zgłasza się na badania, 
gdy jest już za późno. Rak szyjki 
macicy rozwija się latami nie 
dając początkowo żadnych obja-
wów. Jest procesem powolnym 
i długotrwałym. Może doty-
czyć każdej kobiety, aktywnej 
seksualnie. Jeśli myślisz, że 
choroba jest uwarunkowana 
genetycznie lub też dotyczy 

tylko kobiet starszych to jesteś w wielkim 
błędzie. Na zakażenie wirusem HPV narażo-
na jest każda kobieta niezależnie od wieku. 
Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi raka 
jest: przewlekłe zakażenie wirusem HPV 
(brodawczaka ludzkiego), wczesne rozpo-
częcie współżycia płciowego, duża liczba 
partnerów płciowych, duża liczba porodów, 
niski status socjoekonomiczny.

Codziennie w pięciu polskich domach 
rozgrywa się dramat- ktoś traci matkę, 
córkę, siostrę. Nie pozwól by ten dramat 
rozegrał się również w twoim domu, wśród 
rodziny i znajomych. Pamiętaj, że do ciebie 
należy pierwszy krok, więc nie zwlekaj i już 
dziś zrób badanie cytologiczne. 

oświaty, gospodarki, 
pomocy społecznej 
i kultury. Kolejnym 
etapem debaty było 
przedstawienie ana-
lizy SWOT, która de-
finiuje mocne i słabe 
strony oraz szanse 
i zagrożenia naszej 
Gminy, w takich 
dziedzinach jak: go-
spodarka i rolni-
ctwo, sfera społecz-
na, infrastruktura 
techniczna, środowi-
sko przyrodnicze, czy turystyka.

W ostatniej części zebrani mieszkańcy 
wypowiadali swoje opinie odnośnie prze-
kazywanych informacji, przedstawiali 
nowe wnioski, pomysły i rozwiązania, 
o których warto by pomyśleć w pracach 
nad Strategią. W debacie uczestniczyło 
42 osoby. Byli m.in. radni, sołtysi, przed-
stawiciele placówek oświatowych, policji, 
straży pożarnych, stowarzyszeń działa-
jących na terenie Gminy, klubów sporto-
wych, przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu 

Gminy oraz zainteresowani mieszkańcy. 
Przedstawione uwagi zostały zanotowane 
i uwzględnione zostaną w dalszych pra-
cach nad strategią.

Obecnie Rzeszowska Agencja Roz-
woju Regionalnego w ścisłej współpracy 
z Urzędem Gminy przystępuje do uszcze-
gółowienia zapisów Strategii, w oparciu 
o dane z przeprowadzonych ankiet jak 
i postulatów zgłaszanych w trakcie deba-
ty. W ciągu najbliższego miesiąca zostanie 
zorganizowana druga debata poświęcona 
Strategii. 

GW

Prezentacja raportu

   
 

Na spotkanie przybyła liczna grupa kobiet
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Klub Sportowy „Grodziszczanka” wspól-
nie z Referatem Rozwoju i Promocji Urzędu 
Gminy Grodzisko Dolne opracował i złożył 
kolejny w tym roku wniosek o dofinanso-
wanie działań mających na celu efektywne 
„na sportowo” zagospodarowanie czasu 
dzieci i młodzieży w okresie wolnym od 
nauki. Wniosek złożony został w ramach 
ogólnopolskiego programu mającego na 
celu upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży, promowanie pro-
zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych 
i wychowawczych wartości sportu oraz 
rozszerzanie dostępu do aktywności spor-
towej. Projekt „Grodziszczanki” znalazł się 
w gronie 28 laureatów. Tym razem udało 
się pozyskać 23.800 zł.

Z uwagi na ilość działających sekcji 
sportowych w Klubie i ilość chętnych do 
trenowania niezbędnym jest pozyskiwanie 
dodatkowych środków zewnętrznych, gdyż 
budżet Klubu jest zbyt niski by pokryć 
wszystkie koszty.

W ramach projektu w okresie świą-
teczno – noworocznym (wolnym od nauki) 
zostanie zorganizowany ogólnodostępny 
obóz dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Grodzisko Dolne. W trakcie planowanego 
obozu przeprowadzone zostaną zajęcia 
z 3 różnych dyscyplin sportowych: piłka 
nożna, piłka ręczna i kolarstwo. Przewiduje 
się zajęcia z grupami w sekcji piłki ręcznej 

(starsza – 20 osób i młodsza – 20 osób), dwo-
ma grupami w sekcji piłki nożnej (chłopcy 
– 20 osób i dziewczęta – 20 osób) i jedną 
grupą kolarską – 10 osób. Zajęcia odbywać 
się będą w formie gier i zabaw z uwzględ-
nieniem technik i przepisów poszczególnych 
dyscyplin sportowych.

Ponadto dla każdej grupy zostanie 
zorganizowany wyjazd na basen do Leżaj-
ska, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia 
rekreacyjne pod okiem instruktora oraz 
będzie możliwość skorzystania z odnowy 
biologicznej (sauna).

W celu uatrakcyjnienia obozu będą 
także przeprowadzone turnieje piłki noż-
nej i piłki ręcznej pomiędzy uczestnikami 

obozu, mecz pokazowy piłki ręcznej, mały 
wyścig kolarski oraz spotkania ze znanymi 
osobistościami kolarstwa i piłki nożnej. Na 
rozegranie poszczególnych dyscyplin zosta-
nie pozyskany niezbędny sprzęt sportowy.

Z uwagi na znaczne odległości między 
miejscem zamieszkaniem dzieci a miejscem 
obozu, zorganizowany zostanie dowóz mło-
dzieży ze wszystkich miejscowości Gminy 
Grodzisko Dolne do miejsc prowadzenia 
poszczególnych zajęć.

W ramach obozu zagwarantowany 
zostanie ciepły posiłek dla wszystkich 
uczestników zajęć.

GW

 

Młodzież trenująca w Grodziszczance  

W dniu 18 października br. na terenie 
Powiatu Leżajskiego, w tym na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne odbyło się ćwicze-
nie obronne na temat „Ewakuacja ludności 
z zagrożonych obiektów oraz stref działań 
zbrojnych”. Istotą ćwiczenia było zorgani-
zowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obron-
nego i obrony cywilnej w ramach systemu 
obronnego RP oraz zdobycie praktycznych 
umiejętności wykonywania nałożonych za-
dań obrony i działania w warunkach kryzy-
sowych. Ogólny nadzór nad przygotowaniem 
i przeprowadzeniem ćwiczenia na terenie 

Gminy Grodzisko Dolne sprawował pan 
Józef Lizak- inspektor ds. obrony cywilnej 
w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. 

Ćwiczenie rozpoczęło się o godzinie 6:30, 
telefonem ze Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku, w którym poinformowano o sytuacji 
kryzysowej i polecono utworzyć stały dyżur w 
Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym. Wójt 
Gminy, jako szef Gminnego Zespołu Reago-
wania, zebrał informacje o sytuacji w Gminie 
i wydał polecenia. Około godziny 10:00 sztab 
kryzysowy otrzymał informację o pożarze 
dachu w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym. 

Natychmiast została 
zorganizowana akcja 
ewakuacyjna, w której 
udział wzięli m. in. stra-
żacy z Grodziska Dolne-
go i Grodziska Górnego 
oraz Policja. Po wydaniu 
kart ewakuacyjnych, 
uczniowie autokarem, 
w asyście policji zostali 
przewiezieni do Leżaj-
ska. Na trasie doszło 
jednak do „nieprzewi-
dzianego” zdarzenia. Je-
den z chłopców nagle źle 

się poczuł i trzeba było zatrzymać autobus. 
Wszyscy wysiedli by zaczerpnąć świeżego 
powietrza, a gdy wrócili na swoje miejsca, 
okazało się, że jeden z uczniów zgubił się. 
Opiekunowie natychmiast powiadomili o 
zdarzeniu policję, która przyjechała na miej-
sce z psem tropiącym i rozpoczęły się poszu-
kiwania. Węch psa okazał się niezawodny. 
Chłopca znaleziono w pobliskim lesie. Dla 
uspokojenia należy wyjaśnić, że epizod z jego 
zaginięciem był szczegółowo zaplanowanym 
elementem ćwiczenia.

Po przyjeździe do Leżajska, w eskorcie 
policji nastąpiło przemieszczenie grupy 
ewakuacyjnej z placu przed budynkiem 
Miejskiego Domu Kultury, na stację PKP 
i szybki powrót do autokaru. Z placu PKS 
autokar udał się do remizy OSP w Grodzisku 
Górnym, gdzie zorganizowano Punkt Pomo-
cy Humanitarnej, w którym ewakuowana 
grupa mogła spożyć ciepły posiłek. Ostatnim 
elementem akcji była ewakuacja ważnej 
dokumentacji i sprzętu komputerowego, jaki 
znajdował się w budynku Urzędu Gminy. 

Akcja ewakuacyjna przebiegła szybko 
i sprawnie i chociaż były to tylko ćwiczenia, 
każdy poważnie podszedł do powierzonych 
mu zadań i wykonał je zgodnie z planem.

MH

   

Przemieszczenie grupy w eskorcie Policji
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Grupa ekspertów oraz przedsta-

wiciele rozmaitych grup społecznych 
z terenu leżajskiej gminy spotkali się 
pod koniec października, by omówić 
aktualizację strategii rozwoju gminy 
na lata 2007 – 2015. 

Obecnie obowiązujący dokument po-
chodzi z 1998 r. i jest w znacznej części 
nieaktualny. Jednak o ważności strategii 
świadczy nie tylko podstawowe znaczenie 
w planowaniu – jest ona także wymaga-
na przy ubieganiu się o dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych ze środków 
unijnych. 

Strategia ma służyć i ułatwiać gminie 
planowanie przyszłych przedsięwzięć go-
spodarczych, oświatowych, kulturalnych 
i społecznych, a także niezbędną do tych 
celów infrastrukturę. – Nie może strategia 
powstawać wyłącznie w oparciu o dane 
i przemyślenia ekspertów zewnętrznych. 
Bardzo istotny przy jej tworzeniu jest 
udział mieszkańców – twierdzi Krzysztof 
Staszewski ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia”, które odpowiada za ostatecz-
ny kształt tego dokumentu.

Dlatego na początku prac rozesłano 
ankiety do instytucji, stowarzyszeń 
i placówek działających na terenie gminy 
z prośbą o opinie, oceny i oczekiwania. 
Dalszy etap przeniesiono na poziom 

  

publicznej dyskusji z udziałem radnych, 
sołtysów, dyrektorów szkół, młodzieży, 
a także działaczy sportowych, urzędni-
ków oraz kobiet zgromadzonych w kołach 
gospodyń wiejskich.

Przeanalizowano aktualny stan 
ludności zamieszkującej gminę według 
wieku, płci i wykształcenia, omówiono 
infrastrukturę komunalną i komunika-
cyjną, sprawy oświaty, służby zdrowia, 

opieki społecznej i kultury. Oceniono 
słabe i mocne strony gminy, jej szanse 
i zagrożenia. 

Organizatorzy zaplanowali jeszcze 
jedną publiczną dyskusję, jednak tym 
razem dotyczyć ona będzie już samego 
projektu dokumentu. W listopadzie 
spodziewane jest zakończenie prac nad 
strategią. 
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We wrześniu Gimnazjum w Gied-

larowej przybyły nowe pracownie 
dydaktyczne. Stało się tak za sprawą 
adaptacji sąsiadującego ze szkołą 
budynku. Przybyło prawie 650 mkw. 
powierzchni. Gmina wydała na tę 
inwestycję 750 tys. zł

Prawie rok trwały prace remon-
towo–modernizacyjne przy budynku 
użytkowanym jeszcze do niedawna przez 
rzeszowski Cefarm. Oprócz typowych 
robót budowlanych dostosowujących 
wnętrze obiektu do szkolnych potrzeb, 
dobudowano także klatkę schodową 
z łącznikiem pomiędzy starą i nową 
częścią szkoły. Przy okazji wymieniono 
wszystkie wewnętrzne instalacje oraz 
przebudowano kotłownię.

Modernizacja przysporzyła pięć sal 
dydaktycznych, w tym specjalistyczną 
pracownię fizyko – chemiczną z zaple-
czem, przestronne korytarze oraz sanita-
riaty. Całość została wyposażona w nowe 
meble, urządzenia i pomoce.

– Przebudowa budynku na potrzeby 
tutejszego gimnazjum nie jest ani pierw-

szą, ani ostatnią inwestycją wpływającą 
na poprawę bazy oświatowej w naszej 
gminie – podkreśla wójt Mieczysław 
Tołpa. – Tylko na przestrzeni lat 2004-
2006 nakłady na inwestycje i remonty 
w oświacie sięgnęły 7,5 mln zł, w tym 
roku wyłożyliśmy kolejne 1,8 mln zł, w 
latach następnych na pewno nie będzie 
gorzej. 

Przebudowa giedlarowskiego gim-
nazjum rzeczywiście nie należy do jedy-
nych inwestycji oświatowych w gminie 
Leżajsk. Od dwóch lat trwają prace 
przy budowie hali sportowej z seg-
mentem żywieniowym dla Gimnazjum 
w Brzózie Królewskiej (zakończenie 
prac w 2009 r.). Rozpoczęła się także 
przebudowa części szkoły pod potrzeby 
przedszkola w Wierzawicach (zakończe-
nie w 2008 r.), w kolejce czekają przed-
szkole w Giedlarowej oraz sale sportowe 
w Chałupkach Dębniańskich i Dębnie. 
W leżajskiej gminie mówią, że i pod tym 
względem przez najbliższe lata roboty 
nie zabraknie.

   

Gimnazjum w Giedlarowej w pełnej okazałości

Nowo oddana pracownia fizyko-chemiczna

Nowo oddana sala lekcyjna
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25 października 2007 r. w sali wido-
wiskowej Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku odbył się XXVI Wojewódzki 
Konkurs Recytatorski Szkół Specjalnych. 
Organizatorem tej imprezy był Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy w Leżajsku. Te-
goroczne hasło konkursu to słowa Karola 
Wojtyły „Kiedy myślę Ojczyzna…”

Nadrzędnym celem, jaki przyświecał 
organizatorom było stworzenie dzieciom 
i młodzieży możliwości do przełamywania 
uprzedzeń, obaw i lęków wynikających 
z niepełnosprawności. Ponadto, w dobie 
globalizacji, gdzie dla wielu Ojczyzna to 
już tylko puste słowo, jakże ważne staje 
się rozbudzanie uczuć patriotycznych 
u młodych ludzi, a także kształtowanie 
postawy szacunku do kultury i tradycji 
polskiej, symboliki narodowej oraz postaci 
wielkich Polaków.

W konkursie wzięło udział około 80 
recytatorów z 14. placówek kształcenia 
specjalnego z terenu województwa podkar-
packiego. Wykonawcy wystąpili w czterech 
kategoriach wiekowych: Szkoła Podsta-
wowa klasy I-III, Szkoła Podstawowa 
klasy IV –VI, Gimnazjum oraz Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa.

Swoją obecnością uroczystość zaszczy-
cili: Starosta Leżajski p. Robert Żołynia, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia 
i Kultury Fizycznej Starostwa Powiato-
wego p. Ireneusz Stefański, Kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. 
Mariusz Konior oraz dyrektorzy placówek 
kształcenia specjalnego z województwa 
podkarpackiego.

Jury w składzie: p. Krystyna Czubara 
(starszy wizytator Podkarpackiego Ku-
ratorium Oświaty) p. Bożena Zygmunt 

XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Specjalnych

 

Dnia 30 października br. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury miał miejsce koncert zespołu “Globetrotters”. Zespół gra muzykę 
jazzową, a jego bogaty repertuar oraz doborowa obsada  przyciągają na 
koncerty rzesze miłośników tego gatunku muzyki. Zorganizowane w tym 
roku po raz trzeci „Spotkania z jazzem” pokazały, że taka muzyka ma 
także w naszym mieście i regionie wielu odbiorców. Wspaniała atmosfera 
i pełny profesjonalizm występujących muzyków dostarczyły widzom wielu 
artystycznych przeżyć. Leżajski występ, który zgromadził pokaźną publicz-
ność był jednym z kilkunastu na jesiennej trasie koncertowej zespołu po 
całym kraju. Łącznie  „The Globetrotters” podczas swojej dziewięcioletniej 
działalności zagrali już około 300 koncertów, współpracując z wieloma 
uznanymi muzykami. Oryginalność muzyczna zespołu polega na niety-
powym połączeniu trzech różnych indywidualności muzycznych, gdzie 
Kuba Badach-autor całego przedsięwzięcia  reprezentuje soul i funk, Jerzy 
Główczewski - jazz a Bernard Maseli - fusion. To połączenie plus elementy 
folkloru całego świata obecne w każdej kompozycji zespołu stanowią o 
bardzo oryginalnym obliczu „The Globetrotters”.

Opracowała Iwona Tofilska 

(nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum 
Miejskim w Leżajsku) oraz p. Iwona Wią-
cek (nauczyciel języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Leżajsku) wyłoniło 
następujących zwycięzców: Hubert Hen-
zel z SOSW Frysztak (w kategorii Szkoła 
Podstawowa klasy I – III), Dawid Tabaka 
z SOSW Frysztak (w kategorii Szkoła Pod-
stawowa klasy IV-VI), Paulina Kościelna 
z ZSS Mielec (w kategorii Gimnazjum), 
Małgorzata Rządkowska z SOSW Mielec 
(w kategorii Zasadnicze Szkoły Zawodo-
we). Nagrodę specjalną otrzymała Małgo-
rzata Rządkowska.

Wychowankowie gospodarzy zajęli 
następujące miejsca: II miejsce: Irena Du-
lęba (w kategorii Gimnazjum), Agnieszka 
Omiatacz (w kategorii Zasadnicze Szkoły 
Zawodowe). Wyróżnienia otrzymali: Nata-
lia Wilkos (w kategorii Szkoła Podstawowa 
klasy IV – VI), Dariusz Buszta (w kategorii 
Gimnazjum).

W przerwach wszyscy uczestnicy kon-
kursu mogli obejrzeć wystawę plastyczną 
przygotowaną przez wychowanków Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku, 
a także wziąć udział w zabawach „śpiewno 
– tanecznych” prowadzonych przez p. Mar-
cina Krawczyka.

Szczególne podziękowania organi-
zatorzy kierują w stronę Tych, którzy 
wsparli ten konkurs, zwłaszcza Starostwu 
Powiatowemu w Leżajsku oraz Zakładom 
Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego 
„Hortino” w Leżajsku.

W imieniu organizatorów gorąco dzię-
kujemy Pani Marii Horoszko, Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku 
oraz niezawodnym pracownikom tej 
placówki- p. Damianowi Decowi oraz p. 
Damianowi Wyszyńskiemu za nieocenioną 
pomoc podczas konkursu.

(e.d)
foto: D. Wyszyński

  

Foto: Bartłomiej Urbański

20   KURIER  POWIATOWY  10/2007 (45)

POWIAT



Sąd Rejonowy w Leżajsku Wydział II Karny na podstawie art. 198 § 1 kkw przesłał do redakcji „Kuriera Powiatowego” wyciąg 
wyroku tut. Sądu z dnia 21 marca 2007r. sygn. akt II.K. 38/07 ze wzmianką o prawomocności w sprawie Pawła Wacha z poleceniem 
wydrukowania w jednym z najbliższych numerów „Kuriera Powiatowego” w formie ogłoszenia treści tego wyroku.

Sygn. akt II.K.38/07
WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
/wyciąg/

Dnia 21 marca 2007r.

Sąd Rejonowy w Leżajsku, II Wydział Karny w składzie:
po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2007r. na rozprawie 
sprawy Pawła Wacha – syna Władysława i Marii z d. Łukasiewicz, ur. 27.06.1979r. w Zamościu,
oskarżonego o to, że:
    

       w nocy 1 października 2006r. w Sarzynie powiatu leżajskiego umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym  w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości i nie posiadając uprawnień kierował samochodem marki Deaewoo Nexia 
nr rej. SO 49908 i na prostym odcinku drogi najechał na jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę, która w wyniku czego 
doznała urazu głowy z objawami wstrząśnienia mózgu z otwarciem i obrzękiem w okolicy oka lewego, pęknięcia śledziony z ob-
jawami krwawienia do jamy brzusznej, urazu barku lewego z otarciem skóry oraz licznych drobnych otarć skóry na obu rękach 
i w okolicy stawów skokowych, czyli obrażeń ciała powodujących chorobę realnie zagrażającą życiu,

tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk
uznaje

oskarżonego Pawła Wacha za winnego zarzucanego mu czynu, popełnionego w sposób wyżej w wyroku opisany, a stanowią-
cego przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i za to na podstawie art. 177 § 2 kk

skazuje
- go na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
- na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego Pawła Wacha zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 

na okres 8 (ośmiu) lat,
- na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w czasopiśmie „Kurier Powia-

towy” wydawanym przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
- na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania i 

tymczasowego aresztowania od dnia 01.10.2006r. do dnia 21.03.2007r. 
Wyrok uprawomocnił się dnia 17.09.2007r. i podlega wykonaniu.

Sad Rejonowy w Leżajsku.
Leżajsk, dn. 27.09.2007r.

Jasna Góra- miejsce szczególne dla 
każdego Polaka. Duchowa stolica Polski 
w dniu 6 października bieżącego roku 
przeżywała „prawdziwe oblężenie” mło-
dych, gdyż odbyła się doroczna Pielgrzym-
ka Maturzystów Archidiecezji Przemy-

 
  

To Matka  ukoić może twe serce,
Przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa,
Wziąć wszystko co Twoje we własne Swe ręce 
I znaleźć  ten skarb do Syna –Chrystusa.

skiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były 
słowa papieża Benedykta XVI „Spójrzcie 
na Chrystusa i zachwyćcie się Nim”.

Kilkutysięczna grupa młodych wraz 
z wychowawcami i rodzicami rozpoczęła 
swe modlitewne czuwanie i zamyślenie o 

zawiązania wspólnoty i 
wspólnego śpiewu w Ba-
zylice Jasnogórskiej. Do 
słów ojca świętego na-
wiązał także ks. Tade-
usz Kocór w konferencji  
pt. „Człowieka nie moż-
na zrozumieć bez Chry-
stusa”. Po tej prelekcji 
młodzież z okolic Krosna, 
Łańcuta i Leżajska udała 
się na Wały Jasnogór-
skie, gdzie rozpoczęło 
się nabożeństwo drogi 
krzyżowej. Rozważania 
przygotowane przez mło-
dzież z Zespołu Szkół 

Licealnych im. Bolesława Chrobrego z 
Leżajska pod opieką s. Jadwigi Soboli 
przysporzyła wiele duchownych wzruszeń 
nie tylko młodzieży.

Po półgodzinnej przerwie zgroma-
dziliśmy się w bazylice na Eucharystii 
sprawowanej przez księży katechetów pod 
przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka, 
która była szczytem i punktem kulmina-
cyjnym Pielgrzymki Maturzystów.

Modlitewne intencje, wypowiedziane 
i ukryte w sercach młodych, z którymi 
pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę  zosta-
ły zebrane i ofiarowane przez przyczynę 
Królowej Polski podczas nabożeństwa 
różańcowego i Apelu w kaplicy Cudow-
nego Obrazu, któremu przewodniczył ks. 
bp. Marian Rojek. Ostatnie spojrzenie 
na Czarną Madonnę – najlepszą z matek 
i udaliśmy się w drogę powrotną wierząc, 
że „Ona nigdy nie opuszcza tego, kto się do 
Niej ucieka”.

Ks. Mirosław Mateja
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W dniu 29 lipca br. odbyła się w Stalo-
wej Woli uroczystość z okazji 63 – rocznicy 
„Akcji Burza” w Rudniku nad Sanem. Na 
zaproszenie organizatora uroczystości 
rocznicowych ppłk Skarbimira Sochy, 
wzięła udział delegacja ŚZŻAK nr 1 z Le-
żajska, z pocztem sztandarowym. Oprócz 
delegacji z Leżajska w uroczystościach 
wzięli przedstawiciele IPN z Rzeszowa, 
Warszawy, Łodzi oraz delegacje ŚZŻAK 
z Rudnika, Stalowej Woli, Rozwadowa, 
Łodzi.

Uroczystą Mszę Świętą odprawił 
w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Floriana w Stalowej Woli, ks. prałat 
Jan Kozioł – proboszcz parafii, w asyście 
księży wikarych i księży z parafii Rudnik 
nad Sanem, w intencji oficera Armii Krajo-
wej Tadeusza Sochy ps. „Brzoza”, „Karol”, 
„Paprocki”, odznaczonego orderem „Virtuti 
Militari”  V klasy i Krzyżem Walecznych. 
Zamordowany został przez NKWD przy 
współudziale UBP w Nisku, miejsce po-
chówku jest nieznane. W czasie Mszy Św. 
modlono się też za poległych umęczonych 
w wymyślnych torturach przez oprawców 
Urzędu Bezpieczeństwa, NKWD oraz za 
żyjących żołnierzy Armii Krajowej, których 
oddano pod opiekę Hetmanki Żołnierza 
Polskiego. 

Ppłk Skarbimir Socha przywitał za-
proszonych gości i poczty sztandarowe. 
Przedstawił sylwetkę Tadeusza Sochy. 
Po Mszy Św. odbyło się spotkanie zapro-
szonych gości i delegacji, w czasie którego 
wspominano walkę o Niepodległą Polskę 
w czasie okupacji niemieckiej na terenie 
Podkarpacia i prześladowania w okresie 
minionym przez NKWD i UBP.

Zarząd Koła Nr 1 w Leżajsku składa 
podziękowanie Panu Robertowi Żołyni 
– Staroście Leżajskiemu i Panu Mieczysła-
wowi Sroce – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku za umożliwienie 
udziału delegacji w powyższej uroczystości. 
Harcerzom z 11 Survivalowej Drużyny 
Harcerskiej „Piorun” im. gen. bryg. Stani-
sława F. Sosabowskiego, Hufca Leżajsk za 
wystawienie pocztu sztandarowego. 

   
     

Od lewej Antoni Bereziewicz, Waldemar Grochowski Burmistrz Rudnika nad Sanem, ppłk Skarbimir Socha, 
Władysława Jedynacka ps. „Wiktoria”, „Marta”, Bogumił Pempuś, Feliks Zachara ps. „Wołek”.

 
 

 

27 września br. odbyła się w Rzeszowie 
uroczystość poświęcona 68-rocznicy po-
wstania Polskiego Państwa Podziemnego 
pod hasłem: „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Była to 
doniosła uroczystość religijno-patriotyczna 
zorganizowana przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Okręgu 
Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Komitet 
Budowy Pomnika Armii Krajowej w Rze-
szowie. W tej uroczystości wzięły udziały 
delegacje Kół ŚZŻAK wraz z pocztami 
sztandarowymi z całego województwa pod-
karpackiego, w tym delegacja ŚZŻAK Koła 
Nr 1 z Leżajska z prezesem Bronisławem 
Sigdą.

Mszę Św. w intencji Ojczyzny i pomor-
dowanych w okresie okupacji hitlerowskiej 
i radzieckiej oraz przez NKWD i UB konce-
lebrował ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej 
bp. Kazimierz Górny w kościele Świętego 
Krzyża. Następnie uczestnicy przeszli pod 

pomnik Armii Krajowej przy ul. Szopena, 
gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna. 
Powstanie struktur Polskiego Państwa 
Podziemnego było wydarzeniem niespoty-
kanym w skali światowej. Istniała podwójna 
okupacja: niemiecka i radziecka, a mimo 

to istniały w podziemiu struktury admini-
stracji, istniało życie polityczne, kulturalne 
oraz religijne. Istotną rolę odegrały powstałe 
oddziały Armii Krajowej i innych organizacji 
bojowych. Pierwsze struktury Polskiego 
Państwa Podziemnego na terenie Podkar-
pacia powstały na przełomie października 
i listopada 1939r. Wraz z powstaniem PPP 
powstawały struktury Związku Walki Zbroj-
nej. W czasie tej uroczystości przywołano 
również wydarzenie związane z represjami 
rzeszy patriotów po zakończeniu działań 
wojennych, na których wydano wyroki kary 
śmierci, przedstawiając zarzut współpracy 
z okupantem hitlerowskim. O tych boha-
terach w okresie PRL nie pamiętano. Dla 
młodego pokolenia była to lekcja patrioty-
zmu i spotkanie z żyjącymi świadkami walki 
i męczeństwa.

Zarząd Koła Nr 1 w Leżajsku składa 
wyrazy podziękowania Pani Marii Horoszko 
– Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku za umożliwienie uczestnictwa 
delegacji w tej uroczystości oraz Panu 
Stanisławowi Bartnikowi – Dyrektorowi Ze-
społu Szkół Licealnych w Leżajsku za pomoc 
w wystawieniu pocztu sztandarowego.

Od prawej: Bronisław Sigda ps. „Zemsta” (Prezes 
Zarządu Koła ŚZŻAK nr 1 w Leżajsku), Tomasz 
Pustelny, Szymon Łach, Marcin Olszowy. 
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29 września br. delegacja Koła Nr 1 
ŚZŻAK z Leżajska uczestniczyła na zapro-
szenie Dyrekcji Zespołu Szkół Usługowo 
– Hotelarskich i Gastronomicznych w 
Przemyślu w uroczystości nadania imienia 
„Armii Krajowej”. Myślą przewodnią tej 
uroczystości był fragment wiersza Zbignie-
wa Kabata ps. „Bobo”:
Nas nie stanie, lecz Ty nie zginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa.

Budynki Zespołu Szkół Usługowo 
– Hotelarskich i Gastronomicznych w Prze-
myślu, przy ulicy Bakończyce, położone są 
na terenach byłych stajni koszar 22 Pułku 
Artylerii Lekkiej, w których po wojnie 
przetrzymywało więźniów Polskiego Pań-
stwa Podziemnego z terenu Podkarpacia. 
Spełniały rolę obozu przejściowego NKWD 
i UBP. Przebywali tam więźniowie, któ-
rzy byli skazani na wywózkę do łagrów 
w ZSRR. W trzech transportach w głąb 
Rosji wysłano prawie 2 500 osób. Pierwszy 
transport z 73 więźniami wysłano 3/4.
X.1944r., drugi 23/24.XI.1944r. wysłano 
wtedy 1 600 więźniów do łagru w Borowi-
czach. Był to największy transport. W tym 
transporcie wywieziono brata Bronisława 
Sigdy, Józefa Sigdy. W dniu 13/14.I.1945r. 
nastąpił trzeci transport z 800 więźniami, 
których wywieziono do łagru w Stalinogor-
sku. Wśród więźniów znaleźli się: Stanisław 
Buczkowski, Bronisław Kocieł z Woli Zar-
czyckiej i Stanisław Dec z Łowiska.

W hołdzie Tym, którzy walczyli o Wol-
ną i Niepodległą Polskę nadano Zespołowi 
Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastro-
nomicznych imię „Armii Krajowej”.

Mszę Św. w Bazylice Archikatedralnej 
koncelebrował i homilię wygłosił arcyb. 
Józef Michalik – Przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski, Metropolita 
Przemyski. Podczas Mszy Św. został po-
święcony sztandar szkoły. Po Mszy Św. 
uformował się pochód przybyłych pocztów 
sztandarowych Kół ŚZŻAK z całego woje-
wództwa podkarpackiego, szkół przemy-
skich, żołnierzy AK, grona pedagogiczne-
go, uczniów i rodziców. Przeszli do Zespołu 
Szkół przy ul. Bakończyckiej, gdzie została 

odsłonięta i poświęcona tablica pamiątko-
wa. Następnie odbyła się część artystyczna 
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół oraz 
wystąpienia zaproszonych gości.

Zarząd Koła ŚZŻAK nr 1 w Leżajsku 
składa wyrazy podziękowania Panu Ro-
bertowi Żołyni – Staroście Leżajskiemu, 
Panu Józefowi Majkutowi – Wicestaroście 
Leżajskiemu, Panu Mieczysławowi Sroce 
– Dyrektorowi ZST w Leżajsku za udzie-
loną pomoc w zorganizowaniu wyjazdu 
delegacji. Harcerzom z 11 Survivalowej 
Drużyny Harcerskiej”Piorun” im. gen. 
bryg. Stanisława F. Sosabowskiego, Hufca 
Leżajsk za wystawienie pocztu sztanda-
rowego.

Antoni Bereziewicz

Grupa żołnierzy AK przy tablicy pamiątkowej, biorących udział w uroczystości. Drugi z prawej: Bronisław Sigda.

   

W dniu 30 października br. w sali widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył się spektakl 
pt. „Taki mi się snuje dramat…” w reżyserii Krzysztofa 
Babickiego w wykonaniu artystów Teatru Śląskiego z Ka-
towic. Przedstawienie oparte było na scenach z dramatów 
Stanisława Wyspiańskiego: „Wesele”, „Wyzwolenie” oraz 
„Noc listopadowa”. Gościem honorowym spotkania była 
Pani Dorota Wyspiańska- Zapędowska – wnuczka wielkiego 
poety, z którą na scenie rozmowę przeprowadziła Dyrektor 
Teatru - Pani  Krystyna Smaroń. Spektakl wystawiono 
w związku z obchodami Roku Wyspiańskiego oraz 60 - lecia 
Biblioteki Publicznej w Leżajsku. 

Imprezę zorganizowano w ramach Programu Opera-
cyjnego „Wyspiański” ogłoszonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Iwona Tofilska

Foto: Bartłomiej Urbański
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OGŁOSZENIE

MINISTERSTWO ZDROWIA, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA I POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE 

prowadzi bezpłatne badania cytologiczne dla każdej Polki w wieku od 25 do 59 lat, która w okresie 

ostatnich 3 lat nie miała wykonywanego wymazu cytologicznego w gabinecie ginekologicznym 

realizującym kontrakt z NFZ.

W Powiecie Leżajskim badania takie można wykonać bezpłatnie w następujących placówkach służby 

zdrowia:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22, tel. (017) 24 27 113 w. 711

NZOZ Centrum Medyczne w Kuryłówce

Kuryłówka 529, tel. (017) 24 38 012

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANTE

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 3, tel. (017) 24 12 519

Więcej informacji o programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy można znaleźć 

na stronie www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl oraz w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina 

ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów 

tel./fax: 017 86 66 275 infolinia: 800 272 820

Ogólnopolska Społeczna Kampania “STOP MENINGOKOKOM”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że rozpoczęła się Ogólnopolska Społeczna 

Kampania „Stop Meningokokom”, mająca na celu zapobieganie występowaniu zapalenia opon mózgowo-

 rdzeniowych i sepsy - ogólnej odpowiedzi organizmu na zakażenie bakteriami meningokokami. 

Najczęściej chorują dzieci i młodzież oraz osoby mające bliski kontakt z chorym i nosicielem, ponieważ 

meningokoki znajdują się w wydzielinie dróg oddechowych i są przenoszone drogą kropelkową. 

Zakażeniu sprzyja: 

1. Przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach (dyskoteka, koncert)

2. Przebywanie w grupie w zamkniętych pomieszczeniach (koszary, internat, akademiki)

3. Przygodne pocałunki 

4. Picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców

5. Palenie tego samego papierosa 

6. Bardziej podatni na zakażenie są ludzie osłabieni wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem fizycznym, stresem, 

odchudzaniem itp. 

Zapobieganie to unikanie ryzykownych zachowań i szczepienia ochronne. 

Objawy zakażenia: 

W początkowej fazie podobne do przeziębienia (gorączka, bóle stawów, mięśni, ogólne złe samopoczucie). Mogą 

również wystąpić bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, drgawki. Charakterystycznym późnym 

objawem jest wysypka - plamki na skórze całego ciała. 

U dzieci poniżej 2 roku życia - brak apetytu, wymioty, spowolnienie, senność rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, 

odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko, wybroczyny na skórze. 

Choroba rozwija się bardzo szybko!!!

Aby skutecznie leczyć zakażenie meningokokowe, należy po wystąpieniu pierwszych objawów zgłosić się do 

lekarza. 
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