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Wejdź na:  www.starostwo.lezajsk.pl 

na tej stronie znajdą Państwo m.in.:

- wiadomości o wydarzeniach z terenu Powiatu 
Leżajskiego,

- informacje o Starostwie Powiatowym  
w Leżajsku,

- wersje elektroniczne „Kuriera Powiatowego” 
– wszystkie wydania z 2007r.

  
W niedzielę, 7 października 

w Sali MDK w Łańcucie wystąpi 
z koncertem Kwartet Macieja 

Grzywacza z Gdańska. Jazzowej 
formacji towarzyszyć będzie wybit-
ny kanadyjski perkusista, wykła-

dowca klasy perkusji w Królewskim 
Konserwatorium w Toronto - prof. 

Tyler Hornby. 
Początek godzina 18.00. Bilety do nabycia w Sklepie Wielobran-

żowym ul.  Rynek 2 oraz tuż przed koncertem.
(pa)

to adres strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Leżajsku, działającej od lipca br. Można na niej znaleźć 
wszelkie informacje dotyczące działalności PCPR, możliwości uzyska-

nia różnego rodzaju dofinansowań, działalności placówek z zakresu 
pomocy społecznej, o charakterze wychowawczym i szkolnictwa spe-

cjalnego, stowarzyszeń, a także wiele innych ważnych informacji. 
Ze strony PCPR można również pobrać wnioski i załączniki 

składane do PCPR, m.in. o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 
legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, na turnusy rehabilitacyjne, 
na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortope-

dycznych i pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych i inne. Zapraszamy do odwie-

dzania naszej strony.
    PCPR w Leżajsku
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W dniach 14-16.09 br. delegacja 
z Powiatu Leżajskiego na zaproszenie 
Pana Piotra Hrycyka, Przewodniczącego 
Pereczyńskiej Rady Rejonowej odwiedziła 
Rejon Pereczyński. W skład delegacji we-

szli: Lucjan Czenczek (Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Leżajskiego), Maria 
Horoszko (Radna Rady Powiatu Leżaj-
skiego, Dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku), Mattheus Dietvorst 
(Dyrektor Browaru Leżajsk), Alicja 
Wołek (Asystent Dyrektora Browaru 
Leżajsk), Mieczysław Sroka (Prze-

wodniczący Rady Miasta Leżajsk, 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku), Halina Samko (Wicedy-

rektor ZST w Leżajsku), Małgorzata 
Jakubowska (Pracownik ZST w Le-

żajsku ), Jacek Wojdałowicz (Wice-

przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie), Agnieszka 
Maślanka (Pracownik Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku),  przed-

stawiciele Starostwa Powiatowego w 
Leżajsku (Marek Ordyczyński, Robert 
Antczak, Katarzyna Ćwikła, Andrzej 
Moszkowicz), a także Zdzisław Jagusztyn 
(Browar Leżajsk). 

Współpraca pomiędzy Rejonem Pe-

reczyńskim a Powiatem Leżajskim roz-

poczęła się w 2004 roku podpisaniem 
umowy w zakresie  utrzymywania więzów 
przyjaźni oraz wzajemnych związków 
w dziedzinach: kulturalnej, gospodarczej,  

informacji i turystyki. Od tego czasu zosta-

ło zrealizowanych szereg działań na rzecz 
lepszego porozumienia między narodem 
polskim  i ukraińskim. W tym roku zakoń-

czył się projekt partnerski „Walory tury-

styczne i kulturowe Ziemi Leżajskiej 
i Pereczyńskiej szansą na lepsze wy-

korzystanie potencjału regionalnego” 
w ramach Programu Sąsiedztwa INTER-

REG III A / Tacis CBC Polska – Białoruś 

– Ukraina 2004-2006, zarządzanego przez 
Euroregion Karpacki Polska.  Partnerami 
projektu byli: Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury 
oraz Starostwo Powiatowe  w Leżajsku. 
Dzięki projektowi i wspólnej pracy zawsze 
otwartych i zaangażowanych partnerów 
udało się zrealizować kilka ważnych 

  
  

i ciekawych przedsięwzięć w zakresie 
turystyki i kultury. 

Podczas pobytu w Pereczynie dele-

gacja Powiatu Leżajskiego uczestniczyła 
w specjalnie przygotowanym spotkaniu 
z przedsiębiorcami z Rejonu Pereczyń-

skiego. Nasza delegacja zaprezentowała 
potencjał i ofertę przedsiębiorców z terenu 
Powiatu. Głównym celem spotkania było  
omówienia możliwości rozpoczęcia współ-

pracy z przedsiębiorcami z Powiatu 
Leżajskiego, a przede wszystkim roz-

poznanie dziedzin współpracy. Dodat-
kowo zaprezentowano film o Powiecie 
w języku ukraińskim. Uczestnicy 
wyjazdu byli bardzo miło zaskoczeni 
profesjonalizmem strony ukraińskiej. 
Przygotowane spotkanie, prezentacja 
firm  była na bardzo wysokim poziomie. 
Delegacja odwiedziła również ośrodek 
wypoczynkowy WOJEWODINOJ, 
wioskę Łumszori oraz kilka lokalnych 
szkół. 

W niedzielę uczestnicy wyjazdu 
uczestniczyli w święcie Rejonu Pere-

czyńskiego, gdzie przywitał ich Pan 
Iwan Iwanowicz Kaczur - Przewodniczący 
Pereczyńskiej Rady Rejonowej w momen-

cie podpisywania umowy o współpracy 
w 2004 roku,  a obecnie Wicewojewoda 
Obwodu Zakarpackiego. 

Wszystkim osobom biorącym 
udział w delegacji serdecznie dzięku-

jemy za okazaną pomoc oraz godne 
reprezentowanie powiatu. 

pw

Delegacja Powiatu Leżajskiego

Materiały promocyjne o Ziemi Leżajskiej cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ukrainy
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Jak co roku - 08 września br. - w Klasztorze OO. Bernar-

dynów w Leżajsku odbyły się Dożynki Powiatowe połączone 
z Pielgrzymką Żołnierzy, Służb Mundurowych i Rolników.

Organizatorem imprezy był Kustosz Klasztoru OO. Ber-

nardynów w Leżajsku oraz Starosta Leżajski. Uroczystość 
rozpoczęła się przemarszem spod Domu Pielgrzyma. Całość 
szyku rozpoczynała Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Rze-

szowa, za nią podążały kompanie honorowe: Wojska Polskie-

go, Więziennictwa, Policji, Straży Państwowej i Ochotniczych 
Straży Pożarnej, klasa wojskowa, zaproszeni goście, poczty 
sztandarowe instytucji i urzędów, a także delegacje wieńcowe 
z wszystkich miast i gmin Powiatu Leżajskiego. 

Co roku inna gmina z terenu Powiatu Leżajskiego jest 
Gospodarzem Powiatowego Święta Plonów. Gospodarzem 
tegorocznych dożynek było Miasto Leżajsk, więc jak na 
gospodarza przystało, to właśnie wieniec Miasta Leżajsk 
(w kształcie ogromnego bochenka chleba) prowadził wszyst-
kie kolorowe wieńce dożynkowe pozostałych miast i gmin. 

Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup 
Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. bp. Prof. Dr 
hab. Jan Śrutwa, którego chlebem i solą przywitali Staro-

stowie Dożynek – pani Maria Czubat i pan Alfred Pelc. 
W dniu Dożynek Powiatowych do Matki Bożej Leżajskiej 

pielgrzymują służby mundurowe. W tym roku w uroczy-

stości wzięły udział: 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 
14 Brygada i Batalion Obrony Terytorialnej, Bieszczadzki 
Oddział Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, 
Policja, Ochotnicze Straże Pożarne, Okręgowy Inspektorat 
Służby Więziennej z Rzeszowa. Podczas Mszy Św. odbyło się 
również uroczyste zawierzenie służb mundurowych Matce 
Bożej Leżajskiej. Żołnierze ślubowali:

„Matko Boża Pocieszenia, Matko Ziemi Leżajskiej 

i Podkarpacia – oto my ludzie służb mundurowych 

i nasze rodziny, wzorem naszych praojców: królów, 

hetmanów, dowódców, przychodzimy dziś do Ciebie 

z naszym uwielbieniem i z naszymi troskami.

(...) Pozwól nam po każdej akcji wracać szczęś-

liwymi do zacisza rodzinnego domu. My natomiast 

 

Procesja  z darami

Przedstawiciele Rady Powiatu w Leżajsku: od lewej E. Wojtera, J. Kula, M. Horoszko

Delegacje wieńcowe Od lewej: Starosta Leżajski R. Żołynia (organizator dożynek),  
D. Iwaneczko - Wicewojewoda Podkarpacki, K. Gołojuch - poseł na 
Sejm RP i zaproszeni goście. 
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przyrzekamy głosić Twoją cześć i być wiernymi 

sługami Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przy-

rzekamy ci też każdego roku w dniu 08 września 

pielgrzymować przed Twój Cudowny Obraz w 

leżajskim sanktuarium.”

Podczas Dożynek Służba Więzienna z Rzeszowa 
dokonała uroczystego poświecenia swojego sztan-

daru. 
Nie byłoby Święta Dożynkowego, gdyby zabrakło 

wieńców dożynkowych. Z każdej gminy Powiatu 
Leżajskiego przybyło wiele delegacji wieńcowych 
z przepięknymi wieńcami, wykonanymi z tegorocz-

nych zbiorów zbóż i owoców. 
Z Gminy Leżajsk przybyły delegacje z sołectw: 

Giedlarowa, Brzóza Królewska, Chałupki Dębniań-

skie, Dębno, Hucisko, Maleniska, Piskorowice, Przy-

chojec, Stare Miasto i Wierzawice. Z Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna sołectwa z: Łukowej, Rudy Łańcuckiej, 
Tarnogóry, Sarzyny, Jelnej i Woli Zarczyckiej, a także 
Członkinie Zespołu śpiewaczego „Gościńczanki”. 
Gminę Grodzisko Dolne reprezentowały sołectwa: 
Grodzisko Nowe, Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 
– Miasto, Opaleniska, Wólka Grodziska, Laszczyny, 
Chodaczów i Grodzisko Górne. Z Kuryłówki przy-

były na uroczystości powiatowe delegacje wieńcowe 
z sołectw: Jastrzębca, Kolonii Polskiej i Słobody. 

Po zakończeniu uroczystości dożynkowych dele-

gacje wieńcowe, żołnierze, kompanie honorowe oraz 
uczestnicy Mszy Świętej mogli posilić się przepyszną 
wojskową grochówką, którą, jak co roku, przygotowali 
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.

mab
Sponsorzy Dożynek Powiatowych:
 - SMAK – EKO Górno 
- Piekarnia pana Michała Garbacza w Leżajsku
- MARK - POL Kopanie
- MAANTE sp.zo.o. 

Za pomoc w organizacji dziękujemy również:
- klasie wojskowej z Zespołu Szkół Licealnych w 

Leżajsku z panem Waldemarem Tłuczkiem na czele
- harcerzom z ZHP – Hufiec Leżajsk

Kompanie honorowe i poczty sztandarowe

Święcenie wieńców dożynkowych

Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa
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Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku 
Wydzia³ Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu re-

alizuje przede wszystkim zadania organu  
administracji  wynikające z ustawy  Prawo 
o ruchu drogowym, która reguluje  zasady 
ruchu na drogach publicznych, warunki 
dopuszczania pojazdów do tego ruchu, wy-

magania w stosunku do osób kierujących 
pojazdami i zasady kontroli ruchu dro-

gowego oraz ustawy o transporcie drogo-

wym, która określa zasady podejmowania 
i wykonywania między innymi krajowego  
transportu drogowego i niezarobkowego   
krajowego przewozu drogowego.

W wydziale dokonywane są wszystkie 
sprawy związane z rejestracją  pojazdów, 
wydawaniem dowodów i tablic rejestracyj-
nych, wtórników tych dowodów  i tablic, 
ich wymianę, wydawaniem kart pojaz-

dów a także wyrejestrowaniem pojazdów 
oddawanych do złomowania. Ponadto w 
dowodach rejestracyjnych wpisywane są 
odpowiednie adnotacje, które wynikają ze 
stosownych przepisów dotyczących użytko-

wania pojazdów posiadających instalację 
do zasilania gazem,  przystosowanych do 
ciągnięcia  przyczepy, do nauki jazdy, TAXI  
oraz spełniające  określone wymagania 
ustawy o podatku od towarów i usług, 
jak również informujące, że  na pojeździe 
ustanowiony jest  zastaw,  przyjmowanie  
zatrzymanych przez policję dowodów  re-

jestracyjnych. 
W roku 2006 w wydziale wydano 4413 

pozwoleń czasowych, 4876 dowodów reje-

stracyjnych, 3626  tablic rejestracyjnych 
i 1131 kart  pojazdów.

Do jednych z głównych zadań wydziału 
należą również wszystkie sprawy dotyczą-

ce uprawnień do kierowania pojazdami, 
wydawanie i wymiana praw jazdy, wy-

dawanie międzynarodowych praw jazdy, 
przyjmowanie zatrzymanych przez policję 
praw jazdy i skierowań osób na badania 
lekarskie, na badania psychologiczne  oraz 
w celu sprawdzenia kwalifikacji kierowców 
i wydawanie odpowiednich decyzji z tym 
związanych.

W roku 2006 w wydziale wydano 5494 

prawa jazdy w tym 544 wtórników praw 
jazdy oraz 149 międzynarodowych praw 
jazdy.

Zgodnie z ustawowymi  zasadami 
podejmowania i wykonywania transportu 
drogowego Wydział udziela przedsiębior-

com licencji na wykonywanie transportu 
drogowego osób lub rzeczy oraz wydaje 
zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych i przewozów regulowanych 
specjalnych osób w krajowym transporcie 
drogowym.

Dla przedsiębiorców  prowadzących 
przewozy drogowe w ramach działal-
ności pomocniczej w stosunku do ich 
podstawowej działalności gospodarczej 
wydział wydaje stosowne zaświadczenia. 
Zezwolenia na wykonywanie przewozów 

komunikacyjnych obejmują obszar po-

wiatu leżajskiego. Aktualnie w powiecie 
działalność transportową prowadzi 112 

przedsiębiorców posiadających licencję, 
przewozy  regularne osób prowadzone 
są na podstawie 34 wydanych zezwoleń, 
a transport na potrzeby własne prowadzi 
107 przedsiębiorców.

Wydział prowadzi rejestr przedsiębior-

ców prowadzących stacje kontroli pojaz-

dów, których  jest 7 w powiecie oraz wydaje 
uprawnienia diagnostyczne zatrudnionych 
w stacjach. Obecnie uprawnienia te posia-

da 23 diagnostów.
W wydziale prowadzony jest również 

rejestr przedsiębiorców prowadzących  
ośrodki szkolenia kierowców, których jest 
13 w powiecie oraz wydaje legitymacje 
instruktorom zatrudnionym w ośrodkach. 
Obecnie uprawnienia te posiada 40 in-

struktorów.
W wydziale wydano 211 kart par-

kingowych dla osób  niepełnosprawnych 
oraz placówek zajmujących się opieką, 
rehabilitacją  lub edukacją  osób niepeł-
nosprawnych.

Ponadto wydział zarządza ruchem 
na drogach  powiatowych i gminnych, w 
ramach którego zatwierdza projekty orga-

nizacji ruchu  (54 projekty zatwierdzone) 
oraz kontroluje prawidłowości zastoso-

wania, wykonania i utrzymania znaków 
drogowych na  w/w drogach.

W pierwszym rzędzie, od lewej: Ewa Wawrzaszek, Halina Musiał, Władysław Duda (Naczelnik Wydziału), Alina Rydzik.

Od lewej w drugim rzędzie: Marek Wilk, Jan Cisek, Paweł Daź. 
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– prezentacja Wydzia³ów i Biur c.d.

Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Do zakresu działania Wydziału Orga-

nizacyjno-Prawnego należą następujące 
zadania:

W zakresie organizacyjnym:
Obsługa kancelarii ogólnej A -  Punk-

tu Obsługi Interesantów.
Prowadzenie sekretariatu Starosty 
i Wicestarosty, prowadzenie kalenda-

rza spotkań, organizowanie kontak-

tów Starosty i Wicestarosty.
Realizowanie działań dotyczących or-

ganizacji i funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku m.in. takich 
jak: opracowywanie projektów aktów 
prawnych wewnętrznych, inicjowa-

nie działań usprawniających formy 
i metody pracy urzędu, wdrażanie 
stosowania instrukcji kancelaryjnej, 
archiwalnej oraz jednolitego rze-

czowego wykazu akt, prowadzenie 
rejestrów: umów, zarządzeń Starosty, 
porozumień, upoważnień do zała-

twiania spraw w imieniu Starosty, 
prowadzenie archiwum zakładowego, 

1.

2.

3.

prowadzenie biblioteki  Starostwa, 
nadzorowanie Systemu Zarządzania 
Jakością. 
Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu 
rzeczy zagubionych, przechowywanie 
ich oraz poszukiwanie osób uprawnio-

nych do ich odbioru.
Wykonywanie zadań związanych 
z wyborami.

W zakresie prawnym: 
Współdziałanie z komórkami orga-

nizacyjnymi urzędu oraz z radcą 
prawnym w zakresie opracowywania 
i redakcji projektów aktów prawnych 
Rady, Zarządu Powiatu i Starosty.
Prowadzenie zbioru publikatorów 
powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych.

W zakresie kadrowo- socjalnym: 
Prowadzenie spraw osobowych Człon-

ków Zarządu Powiatu, Sekretarza 
Powiatu, Skarbnika Powiatu, pracow-

ników Starostwa oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych.

4.

5.

1.

2.

1.

Prowadzenie spraw socjalnych pra-

cowników.
Przyjmowanie i analiza oświadczeń 
majątkowych Członków Zarządu 
Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarb-

nika Powiatu, kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz osób wydających 
decyzje administracyjne w imieniu 
Starosty Leżajskiego.
Koordynowanie szkoleń, dokształ-
cania i doskonalenia zawodowego 
pracowników.

W zakresie przestrzegania prze-

pisów ustawy Prawo zamówień pub-

licznych:

Koordynowanie udzielanych w Staro-

stwie zamówień publicznych i spra-

wowanie nadzoru nad przestrzega-

niem przepisów z zakresu zamówień 
publicznych.

W zakresie spraw obywatelskich:

 prowadzenie spraw paszportowych.

2.

3.

4.

•

•

W pierwszym rzędzie, od lewej: Małgorzata Moszkowicz, Joanna Kiwała.

W drugim rzędzie od lewej: Jadwiga Buczkowska – Rydzik, Agnieszka Wyczarska (Naczelnik Wydziału) i Justyna Daź.

W wydziale pracuje również Kazimiera Cisek, nieobecna na zdjęciu.



8   KURIER  POWIATOWY  8/2007 (43)

POWIAT

   
   

Mieszkaniec Leżajska pan Ireneusz 
Sudoł przekazał militaria z okresu I i II 
wojny światowej. Wśród przekazanych 
eksponatów są: skrzynie amunicyjne pol-
skie i radzieckie, niemiecka obudowa na 
maskę przeciw gazową, łuski artyleryjskie, 
karabinowe i pistoletowe, hełmy armii 
czerwonej, manierka wojskowa.

Dziękując serdecznie panu Ireneuszo-

wi za przekazane eksponaty, zachęcam 
Państwa do udziału w budowie Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, poprzez wzbogacanie po-

wstającego Muzeum swoimi eksponatami, 
które wystawione będą w stałej ekspozy-

cji ukazującej bogatą historię Leżajska 
i Ziemi Leżajskiej. Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku, organizator Muzeum zapew-

nia przekazanym  eksponatom bezpieczne 
przechowywanie i konserwację.

Andrzej Chmura, Pełnomocnik ds. Muzeum

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, pok. 103

tel. 017 240 45 01, tel. kom. 692 643 412

e-mail: muzeum@starostwo.lezajsk.pl

Plac przed Dworem Sala konferencyjna Sala ekspozycyjna na strychu Dworu

Bieżące informacje o Muzeum na: 

www.starostwo.lezajsk.pl – zakładka Aktualności/ Muzeum Ziemi Leżajskiej

Hełmy radzieckie

Skrzynie amunicyjne

Puszka na maskę 

przeciwgazową

Łuska artyleryjska 

– I wojna światowa
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MIASTO LE¯AJSK

• Panie burmistrzu, jednym 

z punktów w Pana programie wybor-

czym była budowa obwodnicy Leżaj-

ska. Jakie są szanse jej realizacji?

• Duże. Jednym z dokumentów o tym 
świadczących jest „Rozwój oraz stan 
przygotowania sieci dróg krajowych w wo-

jewództwie podkarpackim w aspekcie obo-

wiązujących przepisów prawnych”, którego 
autorem jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Zawiera on spis 
przygotowanych do realizacji priorytetów 
rządowych na lata 2007-2013. Wśród za-

dań planowanych do realizacji w punkcie 
pierwszym zapisano: budowa obwodnicy 
Leżajska w ciągu dróg krajowych nr 77. 
Realizacja tego zadania ma nastąpić w 
latach 2010-2011. Sądzę jednak, że nastąpi 
to wcześniej. Dodam, że zabiegaliśmy o jej 
powstanie jeszcze w 1995 roku, w trakcie 
mojej pierwszej kadencji na stanowisku 
burmistrza.

• W planach Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad jest w 

tym okresie budowa kilku innych ob-

wodnic: Jarosławia, Niska i Stalowej 

Woli, Ropczyc... 

• W planach Generalnej Dyrekcji 
tylko obwodnica Jarosławia ma powstać 
wcześniej, ale z tych wszystkich miast je-

steśmy najbardziej zaawansowani w przy-

gotowaniach do rozpoczęcia tej inwestycji. 
Dokumentacja budowy pierwszego etapu 
obwodnicy jest w końcowym stadium opra-

cowania, na trasie obwodnicy nie będzie 
wyburzeń, nie ma protestów. To bardzo 

istotne. Dziękuję mieszkańcom terenów 
przy trasie obwodnicy, którzy rozumiejąc 
potrzebę jej powstania, nie protestują. Ob-

wodnica będzie miastotwórczym terenem, 
uaktywni tereny do niej przyległe.

Co najważniejsze, jest już ostateczna 
decyzja o środowiskowych uwarunkowa-

niach budowy. Wojewoda wydał ją na całą 
obwodnicę o długości około 11,7 kilometra. 
Jest również decyzja środowiskowa na od-

cinek dojazdowy do obwodnicy, który jest 
w gestii miasta. Biuro projektowe „Klo-

toida” przygotowuje projekt budowlany 
obwodnicy i ulicy dojazdowej (przedłużenie 
ulicy Jagiełły), finalizowane są uzgodnie-

  
Rozmowa z TADEUSZEM TRĘBACZEM 

Burmistrzem Leżajska

nia z właś-

c i c i e l a m i 
uzbrojenia 
w terenie, 
pod koniec 
w r z e ś n i a 
spodziewa-

my się wy-

s t ą p i e n i a 
o uzyskanie 
d e c y z j i 
o ustaleniu lokalizacji drogi. Wszystkie 
prace przygotowawcze do rozpoczęcia 
budowy obwodnicy dla miasta Leżajska 
prowadzone przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz dla 
ponad osiemsetmetrowego łącznika do 
obwodnicy, który budować będzie miasto, 
są realizowane zgodnie z przewidzianym 
harmonogramem.

• Jaką trasą pójdzie ta obwod-

nica?

• Generalnie obwodnica przebiegać 
będzie po zachodniej stronie miasta. 
Podzielona została na III etapy. Nasz 
odcinek (miasta) zacznie się na wysokości 
krytej pływalni (przedłużenie ul. Jagiełły) 
i pójdzie w lewo w kierunku południo-

wo-zachodnim obok „Lidla” w kierunku 
cmentarza. To przedłużenie ul. Jagiełły 
– tzw. łącznik - o długości ok. 850 metrów, 
budowane będzie na koszt miasta. W tym 
momencie dochodzimy do pierwszego 
etapu obwodnicy, która pobiegnie na 
południe, za cmentarzem giedlarowskim, 
przetnie drogę Leżajsk – Łańcut i znajdzie 

wylot przed Wierzawicami. Drugi etap 
obwodnicy zacznie się 150 metrów przed 
przejazdem kolejowym od strony Sarzyny, 
pójdzie przez las między szpitalem a Flo-

rydą i połączy się z pierwszym etapem 
na przedłużeniu ulicy Jagiełły. W czasie, 
kiedy będzie realizowany I etap, trwać ma 
projektowanie II etapu obwodnicy.

• Jakie będą koszty jej budowy?

• Pierwszy etap czyli 3,7 km koszto-

wać będzie 40 milionów złotych. Źródłem 
finansowania będzie Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko.

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Barbara Woś-Lisiecka

  
 

W związku z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego MOSiR Leżajsk i MZKS 
„Pogoń” ponawiają nabór do szkółki pił-
karskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
chłopców urodzonych w latach 1988 – 2001 
na zajęcia piłki nożnej:

• szkółki piłkarskiej, prowadzonej 
przez najlepszego piłkarza Podkarpacia 
roku 2005 Tomasza Szmuca,

• szkółki bramkarskiej, prowadzonej 
przez znanego z ligowych boisk Grzegorza 
Nalepę.

Szczegółowe informacje można 

uzyskać w siedzibie MZKS „Pogoń” 

Leżajsk – (stadion) lub pod nr tel. 017 

240 28 48; 017 242 73 22.

Zarząd MZKS „Pogoń”

Na pływalni „Oceanik” w Leżajsku od 
września 2006 działa Szkoła Pływania 
„Delfin”. Zajęcia prowadzi najwyższy ran-

gą ratownik – Ryszard Kołodziej. 
Ma pod opieką trzy grupy pływaków 

o różnym stopniu umiejętności. Jednych 
uczy stawiania pierwszych kroków w wo-

dzie, innych – ładnego stylu i szybkości. 
Ma nadzieję, że kiedyś powstanie w Le-

żajsku sekcja pływacka.
Pierwsi kandydaci na „zawodowych” 

pływaków pojawili się na basenie już 
w 2004 roku, czyli praktycznie natych-

miast po oddaniu do użytku krytej pły-

walni. Ryszard Kołodziej udzielał rad, 
obserwował, łowił talenty.

Dziś widać już pierwsze efekty. Nie są 
to sukcesy oszołamiające, ale znaczące. 
Jego podopieczni zaczynają zajmować 
czołowe miejsca w wojewódzkich finałach 
zawodów pływackich. 

Zajęcia w Szkole Pływania „Delfin” 
odbywają się 4 razy w tygodniu: w ponie-

działki, wtorki, środy i czwartki w godzi-
nach: 16.30 – 18.00.

Zgłoszenia należy składać w admi-

nistracji krytej pływalni w Leżajsku 

lub bezpośrednio u trenera Ryszarda 

Kołodzieja; tel. 017 - 242 01 18.

(bwl)
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KURY£ÓWKA

3 września br. w Kuryłówce obcho-

dzono Dożynki Gminne – święto  plonów, 
owoców całorocznego trudu pracy Rolni-
ków – zwane umownie Dniem Rolnika.  
Obchody tego święta rozpoczęła uroczysta 
msza św. w kościele parafialnym w Tar-

nawcu, podczas której poświęcono wieńce 
wykonane z owoców tegorocznych zbiorów. 
Przedstawiciele poszczególnych sołectw: 
Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kuryłówki, 
Jastrzębca, Słobody, Tarnawca, Ożanny, 
Kolonii Polskiej i z Kulna prezentowały 
wieńce, które zachwycały wszystkich. 

Po mszy św. barwny korowód dożyn-

kowy delegacji wieńcowych zaprezentował 
się w pokazowym przejeździe mieszkań-

com Kuryłówki, zaś później  wraz z przed-

stawicielami władz samorządowych oraz 
zaproszonymi gośćmi,  przemaszerowali na 
plac przy strażnicy OSP w Kuryłówce.

Otwarcia dożynek dokonał wójt gminy 

Kuryłówka – Tadeusz Halesiak, który 
słowa szacunku i uznania skierował do 
Rolników wytrwale uprawiających swój 
- tak trudny, nie należący ani do łatwych, 
ani też dochodowych - zawód. Tym bar-

dziej, że narażony jest on na  wiele strat 
i niedogodności z wielu powodów.  Wójt 
podziękował Rolnikom za to, że mimo 
cięgle niesprzyjających warunków ekono-

micznych i gospodarczych dla rolnictwa, 
oni ciągle trwają w tradycji jaką przeka-

zali im rodzice . Wskazał na znaczenie 
tego zawodu dla funkcjonowania całego 
społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie.

Kulminacyjnym i najbardziej wy-

mownym elementem dożynek był punkt, 
w którym wójt – jako gospodarz Dożynek, 
według staropolskiego zwyczaju podzielił 
wśród uczestników święta dożynkowy bo-

chen chleba, który otrzymał od Starostów 
Dożynkowych Pani Janiny Piskor i Pana 
Eugeniusza Golika.

Kolejnymi tradycyjnymi elementami 
obchodów dożynkowych były:  prezenta-

cja i obśpiewywanie 
wieńców z poszcze-

gólnych sołectw oraz 
występy zespołów ar-

tystycznych miejsco-

wego ośrodka kultury.  
Przedsięwzięciu towa-

rzyszyły również: wy-

stawa płodów rolnych 
przygotowana przez 
Podkarpacki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale, quiz 
dotyczący wiedzy w 
zakresie BHP w rolni-

   

ctwie – przygotowany przez KRUS, a także 
wiele innych atrakcji, które nie sposób tu 
wymienić. 

Tak bogaty program i wizerunek ob-

chodów dożynkowych w znacznej mierze 
zawdzięczamy naszym sponsorom, którzy 
z roku na rok wspierają nasze działania 
w tym zakresie, udzielając nam wsparcia 
finansowego jak również w postaci nie-

zbędnych produktów, czy też indywidu-

alnego zaangażowania w pracach przygo-

towawczych. Za to wszystko składamy im 
serdeczne podziękowania.

Starostowie dożynek i delegacje wieńcowe

Zaproszeni goście

Wieńce dożynkowe

Gospodarz dożynek - Wójt Gminy całuje dożynkowy 

bochen chleba
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NOWA SARZYNA

Dożynki to największe w roku święto 
gospodarskie rolników będące ukoronowa-

niem ich całorocznego trudu, obchodzone po 
zakończeniu wszystkich najważniejszych 
prac polowych i zebraniu plonów, a głównie 
plonu zbóż. W dawnej Polsce nazywano je 
również Wieńcowem (od najważniejszego 
ich symbolu, wieńca ze zbóż i kwiatów) lub 
Okrężnem (od starodawnego obyczaju je-

siennego obchodzenia lub objeżdżania, czyli 
okrążania pól po sprzęcie zboża). Tradycja 
obchodzenia dożynek sięga XVI wieku, 
kiedy to rozwinęła się u nas gospodarka 
folwarczno-dworska. Organizowane były 
dla żniwiarzy przez właścicieli majątków, 
w podzięce za prace przy żniwach i zebrane 
plony. Obecnie uroczystości mają charakter 
zarówno religijny jak i ludowy, powiązany 
z zabawą. Tradycję tą kultywują samorzą-

dy, także Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 
W tym roku gminne dożynki odbyły 

się 2 września w Sarzynie. Uroczystą 
Mszę Świętą w Kościele Parafialnym 
w Sarzynie prowadził ksiądz proboszcz, 
Jan Łojek. W czasie mszy poświęcone 
zostały wieńce oraz dary. Po nabożeństwie 
delegacje sołectw z wieńcami udały się pod 
Dom Kultury w Sarzynie, gdzie nastąpiło 
oficjalne powitanie delegacji, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców przez gospodarza 
dożynek Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, Roberta Gnatka. Burmistrz 
podziękował za pracę i udane zbiory rolni-
kom. Pochwalił również delegacje sołectw 
za piękne przygotowanie się do dożynek. 
Po powitaniu starostowie dożynek Elżbieta 
i Franciszek Federkiewiczowie podzielili 
się chlebem, upieczonym z mąki pochodzą-

cej z tegorocznych plonów, z burmistrzem. 
Starościna zwyczajowo życzyła, by chleba 

nigdy nie zabrakło na naszych stołach. Na-

stępnie burmistrz, jak nakazuje tradycja, 
podzielił się chlebem z mieszkańcami. 

Kolejnym punktem dożynek była pre-

zentacja wieńców poszczególnych sołectw 
wraz z krótkim programem artystycznym. 
Pieśni śpiewane przez delegacje mówiły 
o różnych miejscowych wydarzeniach, 
troskach i radościach. Wszystkie w miłym 
i zabawnym tonie. Na wyróżnienie zasłu-

gują delegacje z Gościńca, Sarzyny, Jelnej 
i Tarnogóry. Dali oni niesamowity pokaz 
umiejętności wokalnych. Talentem wokal-
nym popisał się również sołtys Łętowni, 
Władysław Jędrek, który sam odśpiewał 
kilka piosenek przy olbrzymim aplauzie 
publiczności.

Po prezentacji jury w składzie: Fran-

ciszka Michalec, Anna Głuszek-Cebula 
i ksiądz wikary Mariusz Woźny dokonało 
wyboru najładniejszego wieńca. Po burz-

liwych obradach nagroda powędrowała 
do sołectwa Jelna. Wręczył ją burmistrz 
Robert Gnatek, a odebrał sołtys Jelnej 
Michał Zawadzki. 

Na zakończenie wszystkie sołectwa, 
starostowie i gospodarz zrobili sobie pa-

miątkowe zdjęcie. W czasie trwania prezen-

tacji najmłodsi mogli korzystać z atrakcji 
wesołego miasteczka: przejechać się na ka-

ruzeli, pobawić na dmuchanym zamku czy 
pojeździć małymi samochodami. Młodzież 
natomiast mogła poćwiczyć celność na 
strzelnicy. Dorośli, wśród których można 
było dostrzec posła Zbigniewa Rynasiewi-
cza, starostę leżajskiego Roberta Żołynię 
czy radnych miejskich i powiatowych, mo-

gli spróbować sarzyńskich smakołyków. Po 
części artystycznej rozpoczęła się zabawa. 
Zebranych w taneczny nastrój wprawiał 
zespół „Amigo” z Sarzyny. 

b.w.

  

Zwycięski wieniec z Jelnej. Foto: b.w.

Powitanie Gospodarza Dożynek - R. Gnatka.

 Foto: G. Szklanny

Przemarsz delegacji wieńcowych. Foto. G. Szklanny
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GMINA  GRODZISKO  DOLNE

We wrześniu br. pomiędzy Stowarzy-

szeniem „Ziemia Grodziska”, a Fundacją 
na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 
2000” im. Macieja Rataja, podpisana zo-

stała umowa na dofinansowanie projektu 
„Grodziskie Kapliczki”. Głównym celem 
projektu jest renowacja i remont grodzi-
skich kapliczek. Dzięki podpisanej umowie 
pozyskano środki finansowe w kwocie 14 
900 zł na zakup materiałów niezbędnych 
do wykonania różnorodnych prac remon-

towo-budowlanych. W poszczególnych 
częściach Wielkiego Grodziska znajduje 
się kilkadziesiąt kapliczek. W chwili 

obecnej zaplanowano remont i renowację 
5-ciu z nich: Kapliczki przydrożnej 

w Grodzisku Dolnym „Czyste”, Ka-

pliczki w Grodzisku Dolnym „Zagu-

mienna”, Kapliczki w Opaleniskach, 

Kapliczki przydrożnej w Zmysłówce, 

oraz Kapliczki w Wólce Grodziskiej 

– Zagrody.

Zaplanowane w ramach projektu prace 
polegać będą głównie na prostowaniu ka-

pliczek, odbiciu zniszczonych i wykonaniu 
nowych tynków, malowaniu zewnętrznej 
elewacji oraz zmianie dachów. Prace 
remontowe zostaną wykonane w czynie 

 
społecznym przez mieszkańców poszcze-

gólnych miejscowości, w których znajdują 
się w/w kapliczki. Projekt powstał w ścisłej 
współpracy z Urzędem Gminy.

Swój pierwszy sukces odniosło również 
działające od 2007 roku Stowarzyszenie 
„Kobiety Gminy Grodzisko Dolne”. W 
czerwcu br. Stowarzyszenie, w ścisłej 
współpracy z Urzędem Gminy w Grodzisku 
Dolnym, opracowało projekt „Grodziskie 
Jadło”, na realizację którego otrzymało do-

tację w kwocie 15 tys. oraz laptop i aparat 
cyfrowy. Głównym celem i ideą projektu 
jest zaktywizowanie lokalnej społeczności 
na rzecz podejmowania działań służących 
dobru wspólnemu. Cel ten osiągnięty 
zostanie poprzez szczegółowe opisanie 
i przedstawienie lokalnych grodziskich 
potraw. Zaplanowane działania pozwolą 
na przygotowanie prezentacji multime-

dialnych z wykonania poszczególnych 
potraw oraz opracowanie przewodnika ku-

linarnego „Grodziskie Jadło”, dostępnego 
zarówno w Internecie jak i na płytach CD 
(1000 szt). W realizacji projektu aktyw-

nie uczestniczyć będzie młodzież i dzieci 
z poszczególnych szkół, które w ramach 
przeprowadzonych dwóch konkursów: na 
najstarszy i najbardziej tradycyjny pro-

dukt oraz najciekawszą pracę, podanie, czy 
też anegdotę dotyczącą lokalnych potraw, 
podejmą się zgromadzenia staropolskich 
przepisów. Końcową fazą projektu będzie 
zorganizowane spotkania podsumowujące-

go projekt „Grodziskie Biesiadowanie” dla 
wszystkich mieszkańców gminy, połączone 
z degustacją i prezentacją przygotowanych 
potraw.Kapliczka Zagumienna

   
Największą bolączką lokalnych klubów sportowych, są problemy finansowe związane z bieżącymi wydatkami. Budżet gminy jest 

zbyt niski, by pokryć koszty dojazdów, zakupu sprzętu, czy też opłacenia sędziów. Ponadto Klub sportowy LKS „Grodziszczanka” 
posiada kilka sekcji piłkarskich: juniorów, seniorów starszych i młodszych oraz drużynę dziewcząt. Dlatego też wydatki związane 
z ich funkcjonowaniem są znaczne i nie znajdują 
pokrycia w budżecie klubu. W związku z tym, 
koniecznością stało się pozyskanie zewnętrznych 
środków finansowych. Z rozwiązaniem przyszedł 
pan Zbigniew Rynasiewicz, poseł ziemi leżajskiej, 
który zaproponował Zarządowi klubu złożenie 
wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o dodatkowe dofinansowanie. 

Mimo wielu obowiązków Poseł aktywnie 
wspierał wniosek i wielokrotnie interweniował w 
Ministerstwie. W efekcie tych działań klub otrzy-

mał dofinansowanie na kwotę 28.000 zł, za co 
Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania. 
Działając skutecznie na rzecz „Grodziszczanki”, 
po raz kolejny udowodnił, że rozwiązywanie 
lokalnych problemów jest priorytetem jego posło-

wania i że zawsze można na niego liczyć. 
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Dnia 2 lipca 1941r. w Czortkowie 
ośmiu członków dominikańskiego klasz-

toru poniosło męczeńską śmierć z rąk 
NKWD. Wśród nich był dominikanin 
z Grodziska Dolnego, br. Reginald Marcin 
Czerwonka. 

Brat Reginald urodził się 4 listopa-

da 1857 roku w Grodzisku Dolnym. Do 
zakonu św. Dominika wstąpił po śmierci 
narzeczonej 25 grudnia 1884 roku. Pierw-

sze śluby zakonne złożył na ręce O. Stani-
sława Nowakowskiego 4 lutego 1891 roku. 
W zakonie pełnił funkcję brata koopera-

tora. Przebywał w różnych klasztorach: 
w Czortkowie, Dzikowie, Złotym Potoku, 
Podkarmieniu i Żółkwi. Przebywając w 
klasztorze w Żółkwi, wiosną 1915 roku zo-

stał uwięziony przez Moskali. Po uwolnie-

niu, do roku 1925 przebywał w klasztorze 
krakowskim. Jako już podeszły w latach 
zakonnik przeniesiony został do Czort-
kowa, gdzie spełniło się jego pragnienie 
przelania krwi dla Chrystusa. Tego dnia 
grupa oprawców wyprowadziła z klasztoru 
trzech ojców i jednego brata nad rzekę 
Seret i tam strzałami w tył głowy po-

zbawiła życia. Kościół i klasztor zostały 
obstawione wojskiem, natomiast w koś-

ciele napastnicy sprofanowali przedmioty 
kultu. W klasztorze oprawcy zamordowali 
trzech pozostałych zakonników i jednego 

tercjarza dominikańskiego. Wśród nich 
był br. Reginald. Potem podpalili klasztor. 
Cztery dni później, już po wkroczeniu do 
Czortkowa Niemców, odbył się pogrzeb 
owych braci w zakonnym grobowcu na 
pobliskim cmentarzu.

W 50-tą rocznicę po owym dniu nastą-

piła ekshumacja czterech Męczenników, 
pochowanych nad Seretem i uroczysty 
pogrzeb na cmentarzu. Była to niezwy-

kle uroczysta manifestacja solidarności 
Polaków i Ukraińców, mieszkających 
w Czortkowie i okolicach, a także przy-

byłych Czortkowiaków z Polski czy innych 
krajów. W pogrzebie wzięli udział nie tylko 
katolicy obrządku rzymskiego, ale także 
greckiego, jak i prawosławni. W 1999 roku 
w miejscu zbrodni nad Seretem stanął 
kamienny pomnik.

W dziesięć lat później, tj. 2 lipca 2001 
roku obchodziliśmy 60-lecie tej męczeń-

skiej śmierci. Uroczystej Mszy Św. konce-

lebrowanej przewodniczył obecnie zmarły 
już ks. biskup Roman Andrzejewski 
z Włocławka, który szczególnie był zwią-

zany z Czortkowem. Ks. Biskup dał wyraz 
swojego zaangażowania na rzecz podję-

cia starań o beatyfikację Męczenników 
Czortkowskich. Po Mszy Św. odbyło się 
poświęcenie dużego obrazu, nawiązującego 
do ich śmierci, namalowanego przez Annę 


Bednarczuk, a także pamiątkowej tablicy, 
wykonanej przez Leszka Fedoryszyna. 
Potem odbyła się procesja na cmentarz 
do odnowionej kaplicy, w  której znajdują 
się zwłoki zmarłych dominikanów. Tam 
też zostali pochowani nasi Męczennicy. 
Przy kaplicy zostało odprawione żałobne 
nabożeństwo. Dnia 18 listopada 2006 
roku w katedrze lwowskiej kardynał 
Marian Jaworski odprawił Mszę Św. na 
rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego 
ośmiu męczenników dominikańskich 
z Czortkowa. Następnie został powołany 
i zaprzysiężony Trybunał diecezjalny w 
tej sprawie. W roku 2005 Wikariusz Ge-

neralny dominikanów dla Rosji i  Ukrainy 
zwrócił się do księdza kardynała Maria-

na Jaworskiego z prośbą o rozpoczęcie 
procesu kanonizacyjnego męczenników 
dominikańskich z Czortkowa. Konferencja 
Episkopatu rzymskokatolickiego Ukrainy 
w czasie obrad 8 listopada 2005 roku jed-

nogłośnie wyraziła zgodę na rozpoczęcie 
procesu. Kongregacja d/s świętych w Rzy-

mie, dnia 10 czerwca 2006 roku zezwoliła 
na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego 
brata Reginalda Czerwonki oraz siedmiu 
współbraci z Zakonu OO. Dominikanów 
zamordowanych w 1941 roku.

 Mirosław Sander OP
 

Podczas upalnych letnich miesięcy, 
spragnieni słońca i pięknej opalenizny, 
często nie myślimy o niebezpieczeństwach 
jakie niesie ze sobą woda. Mimo ciągłych 
apeli i ostrzeżeń o niepozostawianie dzieci 
bez opieki dorosłych, o korzystanie tylko 
z kąpielisk strzeżonych, liczba utonięć 
i skoków „na główkę” utrzymuje się na 
stałym poziomie. Dramatyczny jest także 
fakt, że do największej liczby wypadków 
dochodzi pod wpływem alkoholu. Ciągłe 
„trucie” i przypominanie, że alkohol nawet 
w niewielkiej ilości, znacznie ogranicza 
umiejętności rozpoznawania i oceny 
własnych możliwości pływackich, skłania 
do brawury i za bardzo dodaje odwagi, 
nic nie skutkują. Dopiero gdy dojdzie do 
wypadku zaczynamy się zastanawiać. 
I tak zapewne byłoby i tym razem, gdyby 
nie szybka reakcja i pomoc ratowników. 2 
sierpnia około godziny 17.30 nad Zalewem 
„Czyste”, do ratowników podeszło dwóch 
plażowiczów w stanie wskazującym na spo-

życie alkoholu. Zapytali czy mogą skoczyć 
z pomostu. Oczywiście odpowiedzieliśmy 

że nie, bo jest wywieszony zakaz– mówi 
Kamil Anders, młodszy ratownik WOPR. 
Panowie po dłuższej rozmowie dali sobie 

spokój i odeszli, ale nie na długo. 

Po około 15 minutach patrzymy, 

a jeden z nich już siedzi na pomo-

ście i właśnie oddaje swój skok. 

Po dłuższej chwili wypłynął ple-

cami do góry. Nie zastanawiając 

się długo wskoczyłem do wody 

i wyciągnąłem go na brzeg– mówi 
drugi z ratowników Rafał Kopel. 
Na początku wyglądał bardzo 

nieciekawie, nie oddychał, miał 

odwrócone gałki oczne. Spodziewaliśmy 

się ostrej akcji reanimacyjnej, ale po chwili 

złapał oddech i odzyskał świadomość. Był 

w szoku, ruszał rękoma i głową, nogi miał 

niewładne, ale odczuwał i odbierał bodźce 

zewnętrzne. Musiał uderzyć z bardzo dużą 

siłą, o czym świadczył rozcięty podbródek 

i wygięty krzyżyk, który miał zawieszony na 

szyi. Po przyjeździe karetki poszkodowany 
został przewieziony do szpitala w Leżajsku, 
a następnie z urazem kręgosłupa i niedo-

władem dolnych kończyn trafił na oddział 
neurochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w 
Rzeszowie. Jak udało się nam ustalić 28-
latek z Lubeni powoli dochodzi do zdrowia. 
W chwili obecnej poddawany jest rehabili-
tacji, a rokowania są pomyślne. 

Jak widać ludzka głupota nie zna 
granic, a bezsensowna argumentacja 
w stylu: umiem pływać i dobrze znam 
kąpielisko, bo skakałem tu 150 razy, wcale 
nie oznacza że 151 skok również będzie 
udany. Gdyby nie fakt, że kąpielisko jest 
strzeżone i znajdują się na nim ratownicy, 
to najprawdopodobniej mężczyzna by się 
utopił. Na szczęście to tylko jednorazowy 
incydent, jaki miał miejsce od momentu 
otwarcia kąpieliska, a trzeba przyznać, 
że upalne lato i wysokie temperatury 
sprzyjały rodzinnym wypadom nad wodę. 
Zapewne zachętą był również fakt iż wstęp 
był bezpłatny i codziennie w godzinach od 
10 do 18 można było bezpiecznie popływać 
pod nadzorem dwóch ratowników 

MH
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Domowe wypieki, stoły zasta-

wione najrozmaitszymi warzywa-

mi, owocami, a także „swojskie” 

powidła i nalewki towarzyszyły 

tegorocznemu Jarmarkowi Eko-

logicznemu w Biedaczowie.  

Pomimo niesprzyjającej aury dzie-

siątki mieszkańców Ziemi Leżajskiej 
i sąsiednich powiatów zjechały w 
niedzielę 9 września do niewielkiego 
Biedaczowa aby móc zobaczyć dorod-

ne warzywa i owoce wyprodukowane 
metodami naturalnymi. 

Wielu chętnych miało okazję skosz-

tować żywności ekologicznej, słynnych 
regionalnych ciast i przetworów zro-

bionych przez tutejsze gospodynie.
 

Degustacja potraw ekologicznych 
przeplatana była występami arty-

stycznymi. Na estradzie wystąpiły 
miejscowe zespoły z Biedaczowa: trio 
harmonijek ustnych  „GEL” i zespół 
śpiewaczy „Olszynka” oraz gościnnie 
– kapela ludowa „Raniżowianie” 
z Raniżowa.

Zdaniem Stanisława Majchra, 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
Gminy Leżajsk jest to jedyna tego typu 
impreza w naszym Powiecie, której 
głównym założeniem jest promocja 
zdrowej żywności, ekologii, a także 
ochrony środowiska.

 

Stoisko z domowymi wyrobami

Występ zespołu śpiewaczego „Olszynka”

 Oprócz wielu stoisk  z przeróżnymi 
produktami ekologicznymi swoją dzia-

łalność na rzecz ochrony środowiska 
zaprezentował również Zakład Komu-

nalny działający w ramach Spółki „Stare 
Miasto-Park”. Zaprezentowano pojazd 
do wywozu śmieci, pojemniki do selek-

tywnej zbiórki surowców wtórnych oraz 
nowoczesne pojemniki do zbioru odpadów 
komunalnych.

Fundatorem nagród dla wystawców był 
Wójt Gminy Leżajsk oraz Starostwo Po-

wiatowe w Leżajsku. Sponsorem głównym 
imprezy była Grupa Żywiec S.A. – Browar 
w Leżajsku.

Selektywna zbiórka odpadów prezentowana przez pracowników Zakładu Komunalnego
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Jak je zdobyć i wykorzystać do 

twórczego rozwoju własnego śro-

dowiska? Odpowiedź jest prosta: 

pomysłowością  i mrówczą pracą 

(w dużej mierze biurokratyczną: 

opisywanie, obliczanie, dokumen-

towanie, sprawozdawanie). Krótko 

mówiąc poprzez udział w projekcie 

„Szkoły Jagiellońskie”.

Projekt „Szkoły Jagielloń-

skie”, skierowany jest do szkół, do 
których uczęszczają w przeważają-

cej mierze uczniowie ze środowisk 
o niskim statusie edukacyjno-spo-

łecznym. Ta sytuacja często unie-

możliwia dzieciom i młodzieży pełny 
rozwój ich indywidualnych uzdolnień 
i możliwości. 

O tym, że w naszym kraju wiele 
jest takich miejsc świadczy to, że 
aż 800 ubiegało się o udział w pro-

jekcie. Spośród nich wybranych 
zostało 100 szkół, które rywalizo-

wały o przydział funduszy. Tylko 
50 najlepszych prac mogło otrzymać  
dotację na realizację zaplanowanych 
działań. Wysokość kwot możliwych 
do zdobycia czyni „Szkoły Jagiel-
lońskie” jednym z największych 
przedsięwzięć, współfinansowanych 
ze środków  Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. Co więcej, 
Unia Europejska finansuje całość 
projektu, w ogóle nie obciążając 
władz gminy.  

 Czy nie byłoby bardziej spra-

wiedliwe, gdyby cała setka otrzyma-

ła pewne sumy, chociaż mniejsze? Prze-

cież wszystkie te szkoły muszą się ciężko 
napracować nad stworzeniem doskona-

łych programów, których połowa zostanie 
odrzucona przez Kapitułę Konkursową… 
Jednak, zgodnie z zasadą organizatorów, 
na sukces należy solidnie zapracować, 
więc musi wystąpić element rywalizacji 
- tak wyjaśniali przedstawicielom szkół 
autorzy przedsięwzięcia podczas konfe-

rencji inaugurującej w Krakowie (30-31 
marca). Mgr B. Gajewska, mgr M. Pelczar 
i mgr Z. Paszko jako przedstawicielki 
Gimnazjum w Piskorowicach uczest-
niczyły w obradach. W trakcie konferencji 

zostały przedstawione szczegółowe zasady 
udziału w projekcie. Spotkanie uświetniły 
wystąpienia zaproszonych gości z Polski 
i zagranicy, którzy zaprezentowali spraw-

dzone rozwiązania, przyczyniające się do 
poprawy jakości  pracy szkół. Prelegenci 
przedstawili też  działania służące popra-

wie szans edukacyjnych młodych ludzi.

W maju odbyło się trzydniowe szko-

lenie zespołów nauczycielskich i środo-

wiskowych (przedstawicieli rodziców, 
władz samorządowych i środowisk lo-

kalnych),  prowadzone przez trenerów 
Wszechnicy Jagiellońskiej. Szkolenie 
dotyczyło zasad planowania i tworzenia 
programów rozwojowych szkoły oraz 
przygotowania do udziału w projekcie. 
Grupa z  Gimnazjum w Piskorowicach 
szkoliła się wspólnie z  zespołem ze Szkoły 
Podstawowej z Grodziska Dolnego. Dzięki 
temu nasze środowiska mogły się poznać 
i… zaprzyjaźnić. 

  
 

Po szkoleniu nadszedł czas na „burzę 
mózgów”. Wychodząc od analizy SWOT   
(słabych i mocnych stron) naszej szkoły, 
przygotowanej wspólnie przez przedsta-

wicieli uczniów, rodziców, nauczycieli 
i diagnostę z Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, 12-osobowy zespół napisał pro-

jekt inicjujący „Równaj krok do naj-

lepszych”. Projekt ma rozwijać mocne 
i poprawić słabe strony naszej szkoły. 
Aby podnieść wyniki naszych uczniów 
i poprawić ich szanse edukacyjne 
zaplanowaliśmy zajęcia pt. „Równaj 

krok” dla tych, którzy mają trudności 
w nauce. Uczniowie zdolni i ambitni 
będą rozwijać swoje zainteresowania 
i talenty podczas zajęć „Klubu Ba-

dacza”. Jednym z priorytetów „Szkół 
Jagiellońskich” jest wykształcenie 
atrakcyjnych form współpracy ze 
środowiskiem lokalnym. Stąd ini-
cjatywa powołania środowiskowego 
ośrodka informatyczno-językowego 
„Multimedialne Okno Globalne”. 

Zostaną wypracowane zasady współ-
pracy między rodzicami uczniów 
gimnazjum a nauczycielami w powo-

łanej Akademii Dobrego Rodzica. 
Zajęcia warsztatowe „Zręczne ręce” 

i „Gotuj, Nastolatku” powinny 
stworzyć przyjazne nieformalne 
relacje pomiędzy mieszkańcami wsi 
i nauczycielami. Efektem wspólnym 
wysiłków ma być tradycyjny Bieg 

Ekologiczny dla gimnazjalistów 
i planowane po raz pierwszy Dni Ot-

warte Szkoły połączone ze Zjazdem 

Absolwentów. 

Pod koniec lipca skończyło się nie-

spokojne śledzenie stron internetowych. 
Tygodnie naszych wysiłków twórczych 
nie poszły na marne. Mamy miejsce 

w finałowej pięćdziesiątce! 

Od września zatem w naszej szko-

le będzie energetycznie od rana do 

nocy. Spodziewamy się gościć tłumy 

dorosłych i dzieci tłoczące się na za-

planowane zajęcia i spotkania. Dzię-

ki działaniom podjętym w ramach 

projektu nasza szkoła ma szansę 

stać się prawdziwym centrum kul-

turotwórczym, a nie tylko miejscem 

„wywiadówki”. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie 
uzyskało dotację w wysokości 3 810 zł na 
realizację projektu pt. „Wiejska świetlica 
dla wszystkich” w ramach ogólnopolskie-

go programu „Działaj lokalnie V” Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności, reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju Filan-

tropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji 
Grantowej – Leżajskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju. 

Program projektu trwał od 01.04.2007r. 
do 31.08.2007 r.

Naszym celem było wykorzystanie 
wyremontowanego Domu Strażaka dla 
wszystkich pokoleń naszej społeczności. 
Dzięki otrzymanej dotacji zakupiliśmy 
dziesięć sztuk stołów oraz dwadzieścia 
sztuk ławek. Organizowane były również 
warsztaty z szydełkowania, haftu i bibuł-
karstwa dla dzieci i młodzieży. Przepro-

wadziliśmy również szkolenie z ekologii 
i zdrowej żywności. Powyższe szkolenia 
i warsztaty zakończyliśmy uroczystym 
podsumowaniem, w ramach którego 
zorganizowaliśmy wystawę i kiermasz 

  

wykonanych prac, degustację potraw 
ekologicznych oraz konkursy zabawy 
dla dzieci.

Czesława Tupaj

Wyroby z bibuły

Panie z KGW
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XIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego 
odbyła się 29 sierpnia br. Radni podjęli 
17 uchwał. Jednogłośnie opowiedzieli 
się za przystąpieniem Powiatu Leżaj-
skiego do wspólnej realizacji projektu 
p.n. „Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”  
i wyrazili zgodę na zawarcie porozu-

mienia z Gminą Miastem Rzeszów, 
Gminą Krosno, Powiatem Mieleckim, 
Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim, 
Powiatem Stalowowolskim, Powiatem 
Kolbuszowskim, Powiatem Jasielskim, 
Powiatem Sanockim, Powiatem Łańcu-

ckim i Powiatem Tarnobrzeskim. Samo-

rządy wspólnie z Poli-
techniką Rzeszowską 
będą przygotowywać 
i wspólnie realizować 
projekt, który został 
zaakceptowany przez 
Zarząd Województwa 
Podkarpackiego i uję-

ty w Indykatywnym 
Planie Inwestycyjnym 
Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Wo-

jewództwa Podkarpa-

ckiego na lata 2007 
– 2013. Patronat nad 
realizacją projektu 
objęło Stowarzysze-

nie „Dolina Lotnicza”. 
Radni wyrazili zgo-

dę na zabezpieczenie 
przez Powiat Leżajski 
środków finansowych 
w kwocie 1,2 mln zł 
jako części wkładu 
własnego projektu. 
Zakres rzeczowo – fi-

nansowy projektu re-

alizowany będzie przez 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. 
Obejmuje on m.in. zakup nowoczesnych 
maszyn i urządzeń wraz z oprogramo-

waniem umożliwiającym wdrażanie 
nowoczesnych technologii oraz przysto-

sowanie bazy lokalowej pod laboratoria  
i pracownie nauczania. Całkowity koszt 
projektu to prawie 85 mln zł, w tym 8 mln 
zł stanowi koszt części projektu, za który 
odpowiada Powiat Leżajski.  

Część uchwał podjętych podczas sesji 
dotyczyło przyjęcia pomocy rzeczowej lub 
finansowej od samorządów:

- Gminy Leżajsk (30 tys. zł na reali-
zację remontu odcinka drogi powiatowej 
Wierzawice – Rzuchów);

- Gminy Kuryłówka (32 tys. zł na 
remont odcinka drogi powiatowej Kulno 
– Brzyska Wola);

- Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
(pomoc rzeczowa o wartości 18 tys. zł 
i wykonanie chodnika dla pieszych przy 
ul. Leśnej w Nowej Sarzynie, pomoc 
rzeczowa o wartości ponad 65 tys. zł  
i wykonanie chodnika dla pieszych na 

terenie wsi Ruda Łańcucka obok szkoły 
podstawowej, pomoc finansowa w kwocie 
7 tys. zł na remont odcinka nawierzchni 
drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w 
Nowej Sarzynie). 

Ponadto radni upoważnili Zarząd 
Powiatu Leżajskiego do zawarcia z Bur-

mistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
porozumienia dotyczącego wspólnego 
finansowania i realizacji przebudowy 
odcinków drogi powiatowej Łętownia – 
Hucisko – Maleniska oraz wyrazili zgodę 

   


na wystawienie weksla „in blanco” celem 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy zawartej z Regionalnym Ośrod-

kiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na 
dofinansowanie zadania p.n. przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej w Jelnej 
na potrzeby Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy. 
Poza tym radni powiatu podjęli 

uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie oraz w planie PFRON, 
zatwierdzili sprawozdania  działal-
ności komisji stałych Rady Powiatu  
i ustalili wynagrodzenie Starosty. Przy-

jęli też informację Zarządu Powiatu 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
za I półrocze 2007r. 

Bardzo ważnym akcentem stała się 
część wyjazdowa sesji, która odbyła się  
w szpitalu powiatowym. Uczestniczyli 
w niej m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz, Członek Zarządu Wojewódz-

twa Jan Burek i Wiceburmistrz Leżajska 
Piotr Urban. Dyskutowano o najważniej-
szych problemach szpitala i planowanych 
zadaniach inwestycyjnych. Przyjęto też 
sprawozdanie z wykonania planu finan-

sowego SP ZOZ. 

Dorota Motyka
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01 września w zawodach sportowo-
pożarniczych dziewcząt w Płocku, drużyna 
dziewcząt z jednostki OSP w Grodzisku 
Dolnym, wywalczyła Mistrzostwo Polski, 
zajmując I miejsce wśród drużyn kobiecych 
w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-
Pożarniczych OSP. A droga do zwycięstwa 
była długa, bo dziewczyny musiały przejść 
przez kolejne szczeble eliminacji, zajmując 
pierwsze miejsce w Powiecie Leżajskim, 

a następnie I Miejsce w zawodach Woje-

wódzkich w Żurawicy.
Drużyna w składzie: Alicja Sowa, 

Anna Klin, Patrycja Misiąg, Jadwiga 

Sowa, Paulina Baj, Wioletta Burszta, 

Kinga Ferszterowska, Beata Krajew-

ska, Paulina Usowska i Paweł Siwiec 
zdobyła Mistrzostwo Polski. Trenerem 
dziewcząt jest Józef Serafin.

W zawodach wzięło udział 16 drużyn 
reprezentujących poszczególne wojewódz-

twa oraz zwycięzcy sprzed 4 lat. Zawod-

niczki miały do pokonania rów z wodą, 
bieg slalomem między tyczkami, bieg po 
belce, podłączanie węża do rozdzielacza. 
Wszystko przebiegło sprawnie, dzięki 
czemu drużyna uzyskała bardzo dobry 
czas i zajęła drugie miejsce zdobywając 
srebrny medal. Gdy rozpoczęła się druga 
z konkurencji- ćwiczenie bojowe, emocje 
sięgnęły zenitu. W tym wypadku wynik 
w dużej mierze zależał również od spraw-

ności sprzętu. I rzeczywiście sprzęt nie 
odmówił posłuszeństwa, bo dziewczyny 
nie miały większych problemów z jego 
działaniem, a widzowie z podziwem ob-

serwowali szybkość i zwinność grodziskich 
zawodniczek. Zawodniczki bardzo cieszyły 
się ze swoich osiągnięć i w wielkim skupie-

niu czekały na ostateczne rozstrzygnięcie. 
Gdy usłyszały, że mają złoto, radości nie 
było końca. Odśpiewano tradycyjne „sto 

lat”, a strumieniami polał się nie tylko 
szampan, ale i łzy szczęścia. 

Za zajęcie 1.-go miejsca zwyciężczynie 
otrzymały wspaniałe medale, dyplomy 
i puchary od Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Waldemara Pawlaka, Marszałka 
woj. Mazowieckiego oraz przedstawicieli 
Straży Pożarnych z Republiki Słowackiej. 
Jedną z nagród jest wartościowy sprzęt 
ratownictwa medycznego, jaki zostanie 
przekazany na rzecz Jednostki OSP „Zło-

tek”. Ponadto Kaliskie Zakłady Przemysłu 
Terenowego ufundowały talon o wartości 
1000 zł na zakup hełmów. 

Prawdziwa niespodzianka na „Gro-

dziskie Złotka” czekała po przyjeździe do 
domu. Na powitanie zwycięskiej drużyny 
wyruszyły jednostki OSP z Grodziska Gór-

nego i Dolnego. Zawodniczkom wręczono 
bukiety kwiatów i odśpiewano kolejne 
„sto lat”, po czym przesiadły się do pięknej 
zabytkowej bryczki-sikawki, którą powoził 
Zbigniew Nowak z OSP „Miasteczko”. W 
asyście wozów strażackich i dźwięków sy-

ren, pięknym korowodem wszyscy ruszyli 
pod jednostkę straży. Podczas uroczystego 
przejazdu drużynę pozdrawiali licznie 
zgromadzeni mieszkańcy i gratulowali 
wysokiego zwycięstwa. A było czego gra-

tulować, bowiem jeszcze nigdy w historii 
reprezentacja Gminy Grodzisko Dolne nie 
zajęła I– go miejsca w zawodach rangi ogól-
nopolskiej. Dzięki wielkiej determinacji 
i poświęceniu pokonały pozostałe drużyny, 
choć nie były faworytkami zawodów. 

   

Drużyna dziewcząt z jednostki OSP  
w Grodzisku Dolnym – MISTRZYNIE POLSKI!

•
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Dariusz Głuszak 
     – ZŁOTY MEDALISTA!

W odbywających się w dniach 01-02 
września br. w Górskich Mistrzostwach 
Polski w Kolarstwie Szosowym w Wysowej 
Zdroju olbrzymi sukces odniósł zawodnik 
FML POLTINO AZALIA BRZÓZA 
KRÓLEWSKA - Dariusz Głuszak. 
Zdobył on złoty medal w Górskich Mistrzo-

stwach Polski w Kolarstwie Szosowym 
- kategoria juniorzy młodsi.

        

Krystyna Gdula
    – NIEZWYKŁA POLKA!

Pani Krystyna Gdula - pracownik 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego na stanowisku kierownika Zespołu 
Doradców w Leżajsku została laureatką 
konkursu Akcja – Akacja o tytuł „Nie-

zwykłej Polki”. Stowarzyszenie na Rzecz 
Kobiet Poszukujących Pracy VICTORIA 
w Rzeszowie szukało kobiet aktywnie 
działających na rzecz swojego środo-

wiska. W każdym z 16 województw 
wybrano po 1 kandydatce, która 
poprzez swoje działania zmienia 
otoczenie, okolicę i świat. 

W dniu 30.08. br. zebrała się 
komisja wojewódzka Akcji Akacja 
o „Tytuł Niezwykłej Polki”. W wo-

jewództwie podkarpackim było 15 
zgłoszeń i 10 kandydatek. Po burz-

liwych obradach zostały wybrane 
trzy laureatki, a wśród nich Pani 
Krystyna Gdula. 

Krystyna Gdula - osiągnęła 
wiele sukcesów, do których zaliczyć 
należy przede wszystkim rozwi-
nięcie sieci gospodarstw agrotury-

stycznych na terenie leżajskiego 
powiatu oraz stworzenie warunków 
do powstawania i rozwoju Kół Go-

spodyń Wiejskich, które w chwili 
obecnej zaczynają już przekształcać 
się w stowarzyszenia. W wyniku 
jej ogromnego zaangażowania 
w niemal w każdym sołectwie na 
ternie powiatu funkcjonuje Koło 
Gospodyń Wiejskich skupiające 
aktywne panie.

Pan i  Krys tyna  j e s t  t e ż 
bardzo  mocno zaangażowa -

na w działalność społeczną.  
W grudniu 2002 roku założyła 

•

• Dariusz Głuszak, Prezes i zawodnicy FML POLTINO AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA.
(zdjęcie Wojtek Grobowiec).

Stowarzyszenie „Kobiety Razem”, któ-

rego główne cele i działania to poprawa 
szans kobiet na rynku pracy, ochrona 
praw oraz niesienie wszechstronnej 
pomocy kobietom i ich rodzinom w trud-

nych sytuacjach życiowych. Stowarzy-

szenie powstało dzięki jej dużej otwar-

tości na ludzi, ogromnej wrażliwości  

i komunikatywności z ludźmi będącymi 
w różnym wieku, mającymi różne poglądy  
i pochodzącymi z różnych grup spo-

łecznych. Stowarzyszenie współpracuje 
z wieloma instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi dzięki czemu jest realiza-

torem wielu projektów służących popra-

wie jakości życia mieszkańców powiatu 
leżajskiego.

Wśród wielu inicjatyw i projektów 
najważniejsze to „Aktywna Kobieta 
w powiecie leżajskim” – projekt realizo-

wany w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz  międzynarodowy pro-

jekt o oryginalnym tytule „Training of 
Trainers and Skills training for women 
in tailoring, pattern drawing and sewing 
for income generation, Poland”. Projekt  
z uwagi na charakter jest bardzo innowa-

cyjny. Realizowany jest z partnerem holen-

derskim i ma na celu przygotowanie grupy 
instruktorów kroju i szycia (panie), którzy 
po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji 
uczyć będą mieszkanki terenów wiejskich 
nowoczesnego szycia na miarę. Powiat 
Leżajski jest jedynym miejscem w Polsce 
gdzie realizowany jest projekt. Wartością 
dodatnią projektu jest fakt, iż uczestnicz-

ki projektu zapoznają się z innowacyjną  
w Europie metodą szycia pochodzącą 
z holenderskiej organizacji UNSAID. War-

to wspomnieć, iż koordynatorka projektu 
pani Barbara Miller (mieszkanka Leżaj-
ska) jest pierwszą Polką, która z sukcesem 
zalicza wszystkie egzaminy odbywające się 
w Holandii przez UNSAID.

Serdecznie gratulujemy!!! 
Liczymy na dalsze sukcesy. 
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Zespół Regionalny Grodziszczoki

W dniu 1 i 2 września  w leżajskim 
Miejskim Centrum Kultury odbyła się 
impreza pod nazwą Spotkanie Trzech Kul-
tur. Idea imprezy związana jest w znacz-

nym stopniu z historią naszego miasta, 
zamieszkałego niegdyś przez trzy nacje: 
Polaków, Żydów i Rusinów. Początkowo 
impreza funkcjonowała jako dni kultury 

żydowskiej, lecz organizatorzy posta-

nowili rozszerzyć jej formułę. Poprzez 
Spotkania organizatorzy chcą zmienić 
stereotypowe postrzeganie przedstawi-
cieli innych nacji zamieszkujących przed 
laty nasze miasto, przybliżyć ich dorobek 
kulturalny i uświadomić, że to co nas 
różni nie musi nas dzielić.

W sobotni i niedzielny wieczór odbyły 
się plenerowe koncerty muzyczne, na któ-

rych zaprezentowane zostały elementy 
tradycyjnej muzyki polskiej, żydowskiej 
oraz ukraińskiej. W sobotę (2 września) 
zobaczyliśmy na scenie „Rzeszów Kle-

zmer Band”, a w niedzielę (3 września) 
oklaskiwać mogliśmy zespół regional-
ny „Grodziszczoki”, krakowską grupę 
„Max Klezmer  Band”  oraz Ryszarda 
Denisiuka z „Ukraińskim Randez Vouz” 
. Po zakończeniu niedzielnych występów 
plenerowych na rozstawionej przed MCK 
estradzie impreza przeniosła się do sali 

widowiskowej, na deskach której wystą-

piła „Grupa Rafała Kmity” w programie 
„Ajwaj! Czyli historie z cynamonem”. 
Równocześnie można było odwiedzić 
okolicznościową wystawę pt. „Jeden 
świat- trzy kultury”, na której zaprezen-

towano ciekawe dokumenty i eksponaty 
udostępnione przez miejscowych kolek-

cjonerów, fotografie oraz prace plastyczne 
działającej przy MCK grupy „Słoneczni”. 
Wystawa była czynna do 20 września. 
W ramach imprezy ogłoszono konkursy: 
fotograficzy i literacki dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

   


Ogłoszenie wyników
z przeprowadzenia zbiórki publicznej na podstawie 

decyzji OR.5012/9/2002 wydanej w sierpniu 2002 roku 
przez Starostę Leżajskiego.

Zezwolenie dotyczyło zorganizowania i przeprowadzenia 
przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) z siedzibą w 
Leżajsku przy ul. Targowej 9 zbiórki publicznej na obszarze 
powiatu leżajskiego:

w okresie od 01.09.2002 r. – 01.08.2007 r.,
w formie cegiełek o nominale 5 zł w ilości 1 000 szt.,
z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie ini-
cjatyw i programów kulturalno społecznych i oświatowych 
potrzebnych w lokalnej społeczności, skierowanych do dzieci 
i młodzieży.

•

•

•

a ponadto zaplanowano sesję popularno- 
naukową, w ramach której będą miały 
miejsce dwa wykłady: „Konsekwencje 
dyfuzji trzech kultur” i „Leżajsk- mia-

stem zrozumienia i tolerancji”. Wykłady 
skierowano do młodzieży starszych klas 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjal-
nych oraz do nauczycieli historii i języka 
polskiego naszego regionu. 

Organizator imprezy Miejskie Cen-

trum Kultury w Leżajsku oraz współor-

ganizatorzy: Urząd Miejski w Leżajsku, 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Urząd 
Marszałkowski  pragną gorąco podzięko-

wać sponsorom imprezy, dzięki którym 
spotkania mogły stać na tak wysokim po-

ziomie artystycznym. Sponsorowi Głów-

nemu: Grupie Żywiec S.A.- Browar 
w Leżajsku oraz Pełnomocnikowi Za-

rządu Grupy Żywiec S.A Dyrektorowi 
Browaru Panu Mattheus Dietvorst.

Serdeczne podziękowania składamy 
również sponsorom wspomagającym, 
a byli to: Bank Ochrony Środowiska 
Odział w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów S.A. w Leżajsku, 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzyw-

nego „POLTINO” w Leżajsku, Zakład 
Mięsny „SMAK-EKO” Sp. z o o. w Gór-

nie, BMF INSTAL Sp. z o. o. w Leżajsku 
(szczególne podziękowania dla Andreasa 
Wielosinskiego i Anny Defus), Miejski Za-

kład Komunalny w Leżajsku, Nadleśni-
ctwo w Leżajsku, Zakład Przetwórstwa 
Owocowo- Warzywnego „ORZECH”, 
Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, 
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzy-

na SA.”, Gminna Spółdzielnia „SCH”- 
Edward Maj, PUB Legenda w Leżajsku, 
Kawiarnia „Kameleon” s.c w Leżajsku, 
Fundacji Chasydzi Leżajsk Polska.

Iwona Tofilska

1. Wysokość zebranych środków pieniężnych.
W okresie 01.09.2002 do 01.08.2007 roku rozprowadzono na 

terenie powiatu leżajskiego 237 cegiełek o nominale 5 zł. W re-

zultacie przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano 1 185 zł.
2. Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki pub-

licznej.

Koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem przez Le-

żajskie Stowarzyszenie Rozwoju zbiórki publicznej obejmowały 
koszty druku cegiełek i wyniosły 146,40 zł. Koszty te pokryte 
zostały ze środków własnych stowarzyszenia.

3. Przeznaczenie zgromadzonych podczas zbiórki 
publicznej środków: 

Programem, na którego realizację w całości przekazane zosta-

ły zebrane podczas zbiórki publicznej środki finansowe (1 185 zł) 
jest Program Stypendium. Program ten ma na celu wsparcie 
zdolnych i pochodzących z niezamożnych rodzin uczniów szkół 
średnich i gimnazjalnych z terenu powiatu leżajskiego.

Zespół śpiewaczy “Grodziszczoki”
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Regionalny Ośrodek 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie

 przy Towarzystwie ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze 

z a p r a s z a

instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, organizacje przedsiębiorców, jednostki 

samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki naukowe oraz instytuty badawcze, ośrodki 

doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego  

oraz przedsiębiorców wyłącznie w obszarach wsparcia EFS z terenu powiatów: 

rzeszowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, łańcuckiego, 

leżajskiego i miasta Rzeszowa

zainteresowanych aplikowaniem do EFS

do korzystania z bezpłatnych usług doradczych służących przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyżury doradców codziennie od godziny 8.00 – 12.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Rzeszowie 

przy ul. Partyzantów 1a p. 305, Tel. 017/ 86 13 905
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Śp. Marian Kosiarski 

urodził się 14 sierpnia 1931 r. w Brzyskiej 
Woli, gminie Kuryłówka, powiat leżajski, 
jako szóste dziecko Józefa i Marianny 
Kosiarskich z domu Abramek. Pochodził 
z wielodzietnej rodziny – 9 dzieci. Ojciec 
był inwalidą wojennym z okresu I wojny 
światowej. Był bardzo ceniony w środowi-
sku, pełnił przez szereg lat funkcję sołtysa 
w Brzyskiej Woli. 

Edukację rozpoczął w Szkole Pod-

stawowej w Brzyskiej Woli, następnie 

uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące-

go w Leżajsku, w którym zdał egzamin 

maturalny w 1951roku. Od 1946 do 1950 

należał do ZHP, pełnił funkcję drużynowe-

go oraz instruktora w Komendzie Hufca 

w Leżajsku. W okresie wakacji pracował 

jako pracownik fizyczny w Leśnictwie 

Brzyska Wola. 

Dalszą naukę podjął w Studium 

Nauczycielskim w Kielcach na kierunku 

filologii polskiej. Karierę nauczycielską 

rozpoczął w dniu 01.02.1952r. w Szkole 

Podstawowej w Nowosielcach, pow. Nisko, 

gdzie pracował do dnia 28.11.1952r.

29.11.1952r. został powołany do za-

sadniczej służby wojskowej, którą pełnił 

do 14.06.1955r., w 16 karnym Batalionie 

Górniczym J.W. 2226 w Katowicach (Sta-

linogród) pracując jako górnik w kopalni 

„Bogucice”.

Po odbyciu zasadniczej służby wojsko-

wej kontynuował studia w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Kielcach, a następnie 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-

kowie na kierunku filologii polskiej. Ze 

względu na prześladowania UB przeniósł 

się  na WSP w Krakowie, którą ukończył 

w 1959 r. uzyskując tytuł magistra filo-

logii polskiej. 

W latach 1959 do 1982 był nauczycie-

lem języka polskiego w Zespole Szkół im. 

I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie. W la-

tach 1964 – 1981 pełnił funkcję zastępcy 

dyrektora szkoły. Po utworzeniu w 1967r. 

Liceum Ogólnokształcącego w Nowej 

Sarzynie został powołany na stanowisko 

dyrektora, które pełnił do 1972r.

Jego lata dziecinne przypadły na okres 

walki narodu polskiego z okupantem 

hitlerowskim. Wychowany był w duchu 

patriotycznym i głębokiej wiary katoli-

ckiej. Działalność w konspiracji rozpoczął 

bardzo wcześnie. Najpierw został zaprzy-

siężony jako członek Szarych Szeregów, 

a rodzinnie związany był z Narodowym 

Zjednoczeniem Wojskowym, które w ra-

mach akcji scaleniowej połączone zostało 

z AK. W Szeregach NZW-AK stanęli do 

walki z okupantem hitlerowskim: ojciec 

Józef, bracia: Ludwik, Stefan – pracował 

razem z Karolem Wojtyną (Papieżem 

Janem Pawłem II) w kamieniołomach, 

siostry: Anna – była łączniczką, Bronisła-

wa – sanitariuszką. Genowefa pomagała 

matce Mariannie w przygotowywaniu 

i podawaniu posiłków żołnierzom AK 

w domu Kosiarskich. Śp. Marian był 

bardzo wcześnie wtajemniczony w tajniki 

walki konspiracyjnej. W marcu 1944r. 

został zaprzysiężony w domu rodzinnym 

przez ppor. Andrzeja Leniarta ps. „Litwin”, 

z-ce kdta placówki, w obecności kpr. Józefa 

Działo ps. „Ryś”, kpr. Andrzeja Skwarę ps. 

„Orzeł”. Przyjął PS. „Miś”. Został przydzie-

lony do służby łączności przy zastępcy kdta 

placówki nr 10 ppor. Andrzeja Leniarta ps. 

„Litwin”. Przydzielone zadania wykonywał 

bardzo sumiennie i odpowiedzialnie, mimo 

tak młodego wieku. Dowództwo placówki 

nr 10 zaprzysiężając młodego Mariana 

miało pełne zaufania do niego i rodziny 

Kosiarskich. Był łącznikiem między 

oddziałami działającymi w Kuryłówce, 

Krzeszowie, Tarnogrodzie oraz oddziałami 

dowodzonymi przez por. B. Ostrowskiego 

ps. „Lanc”, por. E. Błaszczaka ps. „Grom”, 

por. Fr. Przysiężniaka ps. „Ojca Jana”, por. 

J. Puchały ps. „Lis” oraz mjr E. Wodeckie-

go ps. „Szpak”. 

 

Za działalność pedagogiczną 
i działalność społeczną został odzna-

czony:
- Odznaką Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego,

- Srebrnym Krzyżem Zasługi,

- Złotym Krzyżem Zasługi,

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski.

Za aktywną działalność w ruchu 
oporu otrzymał szereg odznaczeń:

-  Krzyż Więźnia  Pol i tycznego 

w 1996r.

- Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla 

Represjonowanych od 1939r do 1989r., za 

Polskę Wolną i Sprawiedliwą – 1996r.

- Kombatancki Krzyż Zasługi 1998r.

- Krzyż Niezłomnych „Szare Szeregi” 

w 1998r.

-  Krzyż Walki  o  Niepodległość 

w 1998r.

- Krzyż Związku Represjonowanych 

Żołnierzy – Górników w 1998r.

- Krzyż „Semper Fidelis” w 1998r.

- Krzyż Armii Krajowej w 1999r.

- Krzyż Więźnia Politycznego.

Był członkiem Związku Żołnierzy Pod-

ziemnych Sił Zbrojnych 1945 – 1956.

Odszedł od nas prawy i życzliwy czło-

wiek, sercem i czynem oddany Polsce, pa-

triota, szanowany wieloletni wychowawca 

młodzieży i nauczyciel języka polskiego. 

W pamięci tych, którzy Go znali, pozo-

stanie jako wzór wierności wyznawanym, 

wyniesionym z domu rodzinnego wartoś-

ciom duchowym i obywatelskim, poczu-

ciem obowiązku, koleżeństwa i wysokiej 

kultury osobistej.

Cześć Jego pamięci.

Antoni Bereziewicz
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Niniejsze opracowanie ma na celu po-

pularyzaję interesujących faktów z historii 
okolic Leżajska i uczulić korzystających 
z literatury na pojawiające się w niej 
błędy.

 


Powyższe daty wyznaczają okres, 
w którym granica Austrii (ściślej Króle-

stwa Galicji) i Rosji (Królestwa Polskiego) 
nie podlegały żadnym zmianom. W pierw-

szej formie powstała w wyniku I rozbioru 
Polski (1772), kiedy Austria otrzymała 
całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwo-

wem, ale bez Krakowa. Znikła ona po III 
rozbiorze (1795), kiedy Austria przyłączyła 
tzw. Nową Galicję, czyli kielecczyznę, lu-

belszczyznę i zachodnie Mazowsze. Utra-

ciła te ziemie wraz z okolicami Zamościa, 
w roku 1809. Do ostatniego przekształce-

nia doszło w roku 1846 roku, kiedy Austria 
inkorporowała Rzeczpospolitą Krakowską, 
do tej pory pozostającą pod kontrolą Rosji, 
Prus i Austrii. 

W 1914 roku wybuchła I wojna świa-

towa. W 1915 roku, po przejściu działań 
wojennych z Galicji i Królestwa Polskiego 
dalej na wschód, teren Królestwa okupo-

wały Austro-Węgry i Niemcy. Austriacka 
część pokrywała się z terenem zajętym 
w latach 1795-1809. Okupacja trwała do 
końca wojny w 1918 r.  

Przebiegający najbliżej Leżajska 
odcinek został przedstawiony na ma-

pie. Przebiegał tak w latach 1772-1795 
i 1809 – 1914 (łącznie 128 lat). Granica 
wpłynęła na przebieg późniejszych gra-

nic administracyjnych (granica powiatu 
i województwa w dużej części przebiega 
tak samo) i świadomość społeczną. 

 


Błędne sformuowanie dotyczące prze-

biegu granicy niemiecko - radzieckiej 
z 1939 roku, które pojawiło się w „Dziejach 
Leżajska” z 1996 roku powielił w swoim 
„Przewodniku” pan Wiesław Ziobro. Pro-

szę porównać: „Po radziecko-niemieckiej 
umowie granicznej z 28 września, część 
północno-wschodnia powiatu, leżąca na 
wschód od linii Sanu, znalazła się pod oku-

pacją radziecką”1  oraz „Na mocy umowy 

granicznej Niemcy – ZSRR z 28 września 

1939 r. północno – wschodnia część obec-

nego pow. leżajskiego (Zasanie) znalazła 

się pod okupacją sowiecką”2. 
Ten i wiele innych błędów nie pojawiło 

się już w poprawionym wydaniu „Dziejów 
Leżajska” z 2003 roku, być może pod wpły-

wem miażdżącej krytyki pana Stanisława 
Kisielewicza3. 

Jak naprawdę pojawiła się ta gra-

nica i jak przebiegała?
Wyznaczona w punkcie 2. Tajnego 

protokołu dodatkowego paktu Ribbentrop 
– Mołotow z 23.08.1939 roku linia podziału 
Narew-Wisła-San została zmodyfikowana 
przez Traktat o granicach i przyjaźni 
z 28.09.1939 r. (vide mapa – załącznik do 

traktatu oraz omawiający zmianę tajny 
protokół dodatkowy). Tą ostatnią datę 
przywołał pan Hampel, ale nie wiadomo 
dlaczego nie zauważył, że zmieniona gra-

nica w okolicy Sieniawy (ujście Lubieni) 
skręcała na wschód nie dzieląc powiatu 
leżajskiego (o jaki powiat chodziło? Przed 
1939 rokiem nie istniał powiat leżajski). 
Granica znikła po 22.06.1941 r. kiedy 
Niemcy zaatakowali ZSRR.

Sławomir Kułacz
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