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W dniu 04.10.2007 roku o godz. 13:00 w Zespole Szkół Licealnych 
odbyło się uroczyste otwarcie przewiązki łączącej I piętro części szat-
niowej z parterem części dydaktycznej ZSL w Leżajsku wraz z budową 
dwóch sanitariatów na poziomie I pietra. Na  uroczystość otwarcia 
przewiązki Starosta Leżajski Robert Żołynia oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku Stanisław Bartnik zaprosili Pana Jana 
Burka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Radnych  
Rady Powiatu Leżajskiego.

Inwestycja ta została sfinansowana ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach udzie-
lonej pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w kwocie 350 tys zł.

Jazz Centrum zaprasza

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Leżajskiej,
Składam serdeczne podziękowanie za  zaufanie, jakim mnie Państwo 
obdarzyli powierzając mi ponownie mandat Posła na Sejm RP.
Zrobię wszystko,  aby nie zawieść Państwa zaufania.
                                                                                Z wyrazami szacunku,
                                                                               Zbigniew Rynasiewicz

Podziękowania
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Delegacja Powiatu LeżajskiegoIm bliżej Święta Zmarłych, tym 
częściej myślimy o tych, co odeszli. 
Szczególnie zaś o tych bardzo nam 
bliskich, którzy odeszli zbyt wcześnie. 
Śmierć jest nieprzewidywalna. Przy-

chodzi zawsze wtedy, kiedy najmniej 
się tego spodziewamy. 

Święto Zmarłych kojarzy nam się 
zazwyczaj z porządkowaniem grobów, 
kupnem chryzantem czy wiązanek okolicz-
nościowych. Z symbolicznym zapaleniem 
zniczy na grobach zmarłych. 

No i oczywiście ze spotkaniem Rodziny 
na cmentarzu nad grobami najbliższych, 
których niestety, co roku przybywa. Dla 
większości z nas kolejny rok jest rokiem 
pożegnania kogoś bardzo bliskiego. Ta-
kie spotkania są dobrym momentem na 
refleksje. Są również okazją do spotkań 
nierzadko towarzyskich. 

Odwiedzanie grobów bliskich w dniu 
1 listopada jest zwyczajem znanym 
w Polsce i częściowo w innych katolickich 
krajach Europy i Ameryki Południowej. 
Pisała mi koleżanka z Chicago, że w wie-
loreligijnej Ameryce Północnej tego nie 
ma, cmentarze o tej porze są puste, ciche 
i zapomniane. Kiedy wybierała się dawniej 
na groby rodzinne, miała wrażenie, że 
wyglądała jak spóźniony Halloweenowy 
duch. 

Oczywiście, w niektórych polskich czy 
meksykańskich dzielnicach cmentarze 
ożywają tego dnia, ale nie ma na nich 
takiej atmosfery, jak u nas. 

Nasze cmentarze z reguły położone są 
w pobliżu kościołów, groby nieskładnie 
porozrzucane mają swój niepowtarzalny 
wdzięk. W poszukiwaniu korzeni odwie-
dzam pobliskie cmentarze, fotografuję 
groby, by uchronić je przed cywilizacyjną 
działalnością człowieka. Z zapisów tablic 
nagrobnych, które są prawdziwymi skarb-
nicami informacji często korzystam, spisu-
ję daty, epitafia, próbując ustalić koligacje 
genealogiczne naszych przodków. 

Kultywowanie pamięci o zmarłych 
jest rysem naszej obyczajowości. To dobra 
lekcja historii. 

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim. 

Na wszystkich czyn-
nych cmentarzach stoi za-
zwyczaj jeden duży krzyż, 
wokół którego zapalane są 
znicze tym, którzy nie mają 
grobów, a także tym, któ-
rych nie możemy odwiedzić 
1 listopada. Taka tradycja 
przekazywana jest z poko-
lenia na pokolenie. Warto 
ją kontynuować.

Warto pamiętać, że na 
cmentarzach spoczywa-
ją zasłużeni mieszkańcy, 
przedstawiciele znanych 
rodów, jak również anoni-
mowi, zwykli śmiertelnicy, 

o których nie ma kto zadbać. Warto pochy-
lić się nad ich grobem, zapalić świeczkę, 
pomodlić się. 

Przykładem może być zapomnia-
ny i bardzo zaniedbany ziemny grób, 
z drewnianym uszkodzonym krzyżem na 
starym cmentarzu giedlarowskim, nieopo-
dal nowego.

Mało, kto wie, że spoczywa w nim Ho-
norowy Obywatel Miasta Leżajska, ksiądz 
Józef Mytkowicz. Wieloletni 
radny, administrator i katecheta 
szkoły dziewcząt w Leżajsku, 
X proboszcz w Giedlarowej. To 
jego staraniem w 1909 roku zo-
stał wybudowany kościół pw Św. 
Michała w Giedlarowej. Ksiądz 
Józef Mytkowicz zmarł 15 lutego 
1911 roku, o czym świadczy słabo 
czytelny napis na tabliczce. 

Na cmentarzach katolickich 
parafialnych i przykościelnych 
spoczywają także prawosławni. 
Ich groby były i są pozostałoś-
cią po czasach minionych, po 
przemieszaniu wierzeń i naro-
dowości. 

   
    

W mogiłach powstańczych i wojennych 
spoczywają ludzie tragicznego okresu nie-
woli i krótkiego błysku niepodległości. Są 
to przedstawiciele zarówno wzlotów, jak 
i upadków w życiu i kulturze narodowej. 

Zamknięci w ziemnych grobach czy 
kamiennych grobowcach nasi dziadowie 
i pradziadowie domagają się modlitwy. 

Anna Ordyczyńska

Zapomniany grób 
śp. ks. Józefa Mytkowicza
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Podpisana została umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup mebli, gablot oraz sprzętu komputerowego 
do kompleksu Dworu Starościńskiego, w którym powstaną Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
zaplecze magazynowe, Centrum Informacji Kulturalnej, Galeria Sztuki Nieprofesjonal-
nej” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa 
artystycznego”. W tym miejscu składam szczególne podziękowanie panu Posłowi na 
Sejm RP Zbigniewowi Rynasiewiczowi za okazaną pomoc i wsparcie przy pozyskaniu 
środków finansowych na zakup trwałego wyposażenia dla powstającego Muzeum, którego 
jest inicjatorem i gorącym propagatorem. 

Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę mebli biurowych, gablot na eksponaty, 
sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Muzeum Ziemi Leżajskiej, wyniki prze-
targu na: www.bip.starostwo.lezajsk.pl

Andrzej Chmura
Pełnomocnik ds. Muzeum

Rewaloryzacja 

zespołu Dworu Starościńskiego 

 – stan prac październik 2007 r.
(Foto: A. Chmura i A. Grzywacz)
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Życzenia, które zawsze są aktualne…

Życzenia dla Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest doniosłym Świętem o ponad dwustuletniej tradycji. Jest czasem radosnych życzeń, 
sympatycznych uroczystości, ale również okazją do refleksji i podsumowań.

Państwa praca często traktowana jako posłannictwo daje znakomite efekty. To dzięki Waszemu zaangażowaniu dzieci 
i młodzież osiągają liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach. Również dzięki Państwa wiedzy, 
umiejętnościom i poświęceniu nasza młodzież jest dobrze przygotowana do wyzwań, które ją czekają w dorosłym życiu.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Państwu za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za 
poświęcenie i zaangażowanie w pracy.

Życzymy, aby niełatwa misja nauczyciela i wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz 
świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej przyszłości mieszkańców Ziemi Leżajskiej.

Ufamy, iż wiara w siebie i innych pozwoli nam wspólnie zbudować szkołę na miarę naszych oczekiwań, szkołę niosącą 
satysfakcję zarówno uczniom, jak też ich rodzicom, nauczycielom i lokalnej społeczności.

Prosimy przyjąć też nasze najlepsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

         Zarząd Powiatu Leżajskiego

19 października 2007r. odbyła się ko-
lejna, piętnasta już sesja Rady Powiatu Le-
żajskiego. Pierwsza, konferencyjna część 
sesji poświęcona była bardzo ważnemu 
tematowi, możliwości tworzenia nowych 
miejsc pracy w Powiecie Leżajskim.

W konferencyjnej części sesji uczestni-
czyli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP 
Zbigniew Rynasiewicz, Wójtowie i Burmi-
strzowie z terenu powiatu, Przewodniczący 
Rad Gmin i Miast oraz radni. 

Zasady tworzenia i funkcjonowania 
specjalnych stref ekonomicznych na przy-
kładzie Specjalnej Strefy EURO – Park 
Mielec, omówił Zdzisław Klonowski Prezes 
Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
W imieniu Burmistrza Leżajska historię 
i osiągnięcia strefy ekonomicznej w Leżaj-
sku przedstawił Daniel Zając Kierownik 
Referatu Planowania, Rewitalizacji i Fun-
duszy Pomocowych Urzędu Miasta. Wójt 
Gminy Leżajsk i Prezes Zarządu „Stare 
Miasto – Park”  Janusz Wylaź omówili 
działania Gminy Leżajsk w zakresie utwo-
rzenia parku i pozyskiwania funduszy na 
jego funkcjonowanie.  

Druga część sesji rozpoczęła się od 
uroczystości wręczenia nagród i podzięko-
wań dla kobiecej drużyny OSP Grodzisko 
Dolne prowadzonej przez trenera Józefa 
Serafina i prezesa OSP Grodzisko Dolne 
Stanisława Papaka. Gmina Grodzisko Dol-
ne zwyciężyła w XII Krajowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Starosta Leżajski oraz 
Rada Powiatu Leżajskiego w ten sposób 
uhonorowali zwycięską drużynę. 

W części zwyczajnej sesji radni pod-
jęli dziesięć uchwał. Dotyczyły one m.in.: 
wprowadzenia zmian w budżecie, przyjęcia 
pomocy finansowej od Gmin na realizację 
inwestycji drogowych, zmian w statucie 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzy-

nie oraz zmian w planie wydatków PFRON 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych. 

Radni wysłuchali też informacji o sta-
nie organizacyjnym szkół i placówek 
oświatowych na rok szkolny 2007/08. 

Dorota Motyka

   

Grodziskie “złotka” podczas sesji Rady Powiatu

Starosta Leżajski 
Robert Żołynia 
wręcza strażaczkom 
upominki
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Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku 

Biuro Obs³ugi Rady i Zarz¹du Powiatu

W tym wydaniu „Kuriera Powiatowego” kończymy już przedstawianie Państwu pracowników Starostwa. W kilku ostatnich nume-
rach (od 3/2007) przedstawiliśmy wszystkie Wydziały i Biura. Mamy nadzieję, iż ułatwi to Państwu załatwienie wielu spraw w naszym 
urzędzie, gdyż teraz każdy Wydział czy Biuro będzie dla Państwa przybierać postacie określonych twarzy osób w nich pracujących, 
którzy starają się pomóc w załatwieniu „urzędowej sprawy” w jak najszybszy i najbardziej kompetentny sposób.

Biuro Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Do zadań zarządzania kryzysowego 
należy w szczególności:

budowanie systemu koordynacji dzia-
łań jednostek ochrony przeciwpoża-
rowej oraz służb, inspekcji, straży, 
a także innych podmiotów biorących 
udział w działaniach ratowniczych na 
obszarze powiatu, 
prowadzenie analiz i opracowywanie 
prognoz dotyczących pożarów, klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń,
prowadzenie analizy sił i środków kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
na obszarze powiatu, 
organizowanie systemu łączności alar-
mowania i współdziałania między pod-
miotami uczestniczącymi w działaniach 
ratowniczych na obszarze powiatu,
opracowywanie i aktualizowanie pla-
nów, a w tym procedur postępowania 
w sytuacji różnych zagrożeń i wojny  
(Plan reagowania kryzysowego, Plan 
ochrony zabytków, Plan funkcjono-
wania służby zdrowia w sytuacjach 
kryzysowych, Plan ratownictwa me-
dycznego) i inne,

•

•

•

•

•

prowadzenie zadań 
przeciwpowodzio-
wych  (Plan ochrony 
przed powodzią)
organizowanie i pro-
wadzenie spraw Po-
wiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzy-
sowego,
prowadzenie spraw 
Powiatowego Cen-
trum Zarządzania 
Kryzysowego,
organizowanie pobo-
ru do wojska,
udział w uzupełnianiu mobilizacyjnym 
sił zbrojnych,
prowadzenie spraw Obrony Cywilnej 
na terenie powiatu (Plan obrony cy-
wilnej)
organizowanie i nadzór nad funkcjono-
waniem Powiatowego Ośrodka Analizy 
Danych i Alarmowania w ramach sy-
stemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania,
prowadzenie spraw Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego.

•

•

•

•

•

•

•

•

Biuro stale współpracuje z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
i Komendą Powiatową Policji oraz Urzę-
dem Wojewódzkim i gminami. Współdziała 
również z Powiatowym Inspektorem We-
terynarii oraz z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarno-Epidemiologicznym.

Angażuje się ponadto w działania eduka-
cyjne z zakresu bezpieczeństwa, współdzia-
łając przy konkursach, lekcjach szkolnych, 
zawodach strażackich, turniejach itp.

Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarzą-
du Powiatu należą:

przygotowywanie i gromadzenie ma-
teriałów niezbędnych dla pracy Rady, 
Komisji i Zarządu Powiatu,
przygotowywanie materiałów na po-
siedzenia Rady, Komisji i Zarządu,
protokołowanie obrad Rady, posie-
dzeń Zarządu oraz przygotowywanie 
protokołów roboczych na posiedzenia 
Komisji Rady,

•

•

•

prowadzenie reje-
stru: uchwał Rady 
i Zarządu, wniosków 
i opinii komisji, inter-
pelacji i wniosków 
radnych,
przekazywanie do 
realizacji odpisów 
uchwał Rady, Za-
rządu, wniosków 
Komisji i interpela-
cji radnych naczel-
nikom wydziałów, 
których dotyczą, 
przekładanie or-
ganom nadzoru 

uchwał Rady i Zarządu Powiatu,
archiwizowanie uchwał Rady i Zarzą-
du Powiatu,
udzielanie pomocy radnym w wypeł-
nianiu obowiązków,
gromadzenie i przechowywanie 
oświadczeń majątkowych radnych, 
oświadczeń i informacji składanych 
przez radnych,
przygotowywanie posiedzeń Zarządu 
Powiatu.

•

•

•

•

•

•

•

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów:
Do zadań Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów należy w szczególności: 
zapewnienie konsumentom bezpłatnego 
poradnictwa i informacji prawnej w zakre-
sie ochrony praw konsumentów; składanie 
wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego w zakresie 
ochrony interesów konsumentów; wystę-
powanie do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsumentów; 
współdziałanie z właściwymi teryto-
rialnie delegaturami Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, organami 
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi; coroczne składanie Ra-
dzie Powiatu sprawozdań z działalności 
za rok poprzedni; wykonywanie innych 
zadań określonych w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów lub w przepi-
sach odrębnych. 

Kontakt: Telefon: 24 – 04 – 535 
e-mail: rzecznik_k@starostwo.lezajsk.pl

Od lewej Anna Uchman i Dorota Motyka (Kierownik Biura, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów)

Od lewej Stanisław Chmura (Kierownik Biura) i Tadeusz Mastalerz
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– prezentacja Wydzia³ów i Biur c.d.

Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:
zapewnianie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań w Starostwie,
nadzorowanie opracowywania projektów aktów regulujących struktury i zasady działania  Starostwa 
i jego komórek wewnętrznych,
koordynowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organi-
zacją posiedzeń Zarządu Powiatu,
koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał 
i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
nadzorowanie  terminowego wykonywania uchwał Rady, Zarządu Powiatu oraz przygotowywania 
odpowiedzi na wnioski Komisji Rady i interpelacje radnych,
zapewnianie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa,
nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki po-
wierzchnią w obiektach Starostwa,
inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa, w szczególnie zakresie funk-
cjonowania i modernizacji sieci informatycznej,
wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej 
i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
nadzór nad aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej,
koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa i organizowanie ich wzajemnej 
współpracy,
nadzór nad komórkami organizacyjnymi Starostwa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sekretarz Powiatu – Kazimierz Kryla

Zajęcia wykony-

wane poza pracą: ro-

dzina, praca w ogro-

dzie i we własnym 

lesie; działalność spo-

łeczna - Prezes Akcji 

Katolickiej Archidie-

cezji Przemyskiej.

Skarbnik Powiatu – Zdzis³aw Such

 Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:
realizacja polityki finansowej Powiatu,
wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
realizacja budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
realizacja sprawozdawczości budżetowej,
kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych po-
wiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa,
nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek po-
wiatowych,
ewidencja druków ścisłego zarachowania w tym mandatów karnych,
przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji wypłat miesięcznych zryczałtowanych diet radnych. 

Skarbnikowi Powiatu podlega stanowisko ds. planowania i analiz budżetu.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pe³nomocnik ds. Muzeum – Andrzej Chmura

Do zadań i obowiązków Pełnomocnika ds. Muzeum  należą następujące sprawy:
realizacja zadań dotyczących tworzenia i funkcjonowania Muzeum Ziemi Leżajskiem w zespole Dworu 
Starościńskiego, w tym: przygotowanie i realizowanie programu tworzenia Muzeum Ziemi Leżajskiej 
i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz współpraca z partnerami wspomagającymi utworzenie 
Muzeum (samorządy lokalne, Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa itp.) w zakresie wsparcia 
utworzenia i działalności Muzeum,
koordynowanie i organizowanie pracy Rady Programowej ds. Powołania Muzeum Ziemi Leżajskiej,
zbieranie i inwentaryzowanie zbiorów Muzeum,
poszukiwanie środków zewnętrznych na zorganizowanie i funkcjonowanie Muzeum,
opracowanie propozycji stałych i czasowych imprez i wystaw w Muzeum,
przygotowanie rocznego planu finansowego dotyczącego funkcjonowania Muzeum,
stała współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w za-
kresie pozyskiwania środków finansowych, organizowania muzeum i przygotowania propozycji jego działalności,
współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi mediami, bieżące aktualizowanie strony internetowej Starostwa Powia-
towego i przygotowywanie materiałów dla Kuriera Powiatowego  w zakresie informacji o Muzeum,
współpraca z innymi muzeami w celu udostępniania muzealiów i przygotowywania wystaw czasowych,
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych dotyczących funkcjonowania Muzeum,
przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Leżajskiego dotyczących Muzeum Ziemi Leżajskiej,
organizacja spotkań, sympozjów i konferencji  związanych z funkcjonowaniem Muzeum. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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12.10.07r. w Sali Konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Leżajsku Starosta 
Leżajski Robert Żołynia uroczyście przyznał 
nagrody dla nauczycieli ze szkół prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski.

Nagroda Starosty Leżajskiego przyzna-
wana jest od 1999r. ze specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Leżajski za ich osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze.

W 2007 r. nagrody II stopnia dostali 
następujący nauczyciele przedmiotów:

z Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku: Jadwiga Bryniarska (wicedy-
rektor szkoły), Jadwiga Wołkowska 
(przedmioty zawodowo – ekonomiczne 
i prawne), Danuta Drążek (przedmioty 
zawodowo – ekonomiczne),

•

   
 

z Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku: Wojciech Tokarz (wicedyrektor 
szkoły), Ewa Kossak - Hospod (język 
polski), Małgorzata Trębacz (język 
polski),
z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie: Jo-
anna Czerwonka (wicedyrektor szkoły), 
Renata Szydłowska (język niemiecki),
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego w Leżajsku: Edyta 
Dolecka (wychowawca internatu), 
Krzysztof Buszta (fizyka, chemia, 
technika, PO),
z Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Leżajsku: Beata Wylaź 
(logopeda), Dorota Kostek (pedagog, 
logopeda).

Przy ocenie kandydatów brano pod uwagę 
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, 
którzy: pracują w wymiarze co najmniej ½ 
etatu, posiadają co najmniej 5-letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadają wyróżniającą 
ocenę pracy, dokonaną w okresie ostatnich 
4 lat, wykazują szczególną aktywność 
i znaczące wyniki w zakresie: a) pracy dy-
daktycznej, b) pracy wychowawczej, c) pracy 
opiekuńczej, d) innych zadań statutowych 
szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i doskonalenia własnego war-
sztatu pracy, e) organizacji pracy.

•

•

•

•

Wyróżnieni nauczyciele z Starostą Leżajskim

Zakończono realizację projektu nr Z/2.18/III/3.2/6/05 Prze-
budowa odcinków dróg powiatowych nr 271 Grodzisko Dln.-
Chałupki Dęb. i 272 Dębno-Chałupki Dęb. współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie 
zawartej umowy nr  Z/2.18/III/3.2/6/05/U/31/06 z dnia 13 grudnia 
2006r w ramach ZPORR – Działanie 3.2 Obszary podlegające 
restrukturyzacji. 

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 
1 675 591,61 PLN. Wartość dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 50% wydatków kwa-
lifikowalnych - 812 378,41 PLN. Dotacja 
ze środków budżetu państwa – 10% wy-
datków kwalifikowalnych – 162 475,68 
PLN Wkład własny Powiatu Leżajskie-
go wyniósł 40% wydatków kwalifiko-
walnych 649 902,74 PLN + 50 834,78 
PLN wydatków niekwalifikowalnych. 
Łączna długość przebudowanych dróg 
powiatowych to 5,783 km, w tym dwa 
odcinki drogi nr 271 Grodzisko Dolne 
– Chałupki Dębniańskie w km 0+000 
– 1+340 i 3+450 – 5+578 oraz odcinek 
drogi nr 272 Dębno – Chałupki Dęb-
niańskie w km 0+000 – 2+315. 

Droga Grodzisko Dolne 
– Chałupki Dębniańskie

 


Droga Dębno – Chałupki 
Dębniańskie
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MIASTO LE¯AJSK

Miasto Leżajsk po raz trzeci zostało laureatem ogólnopolskiego 
konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. 
Tym razem w kolorze złota.

Prestiżowy certyfikat „Gmina Fair Play 2007” odebrał 5 października br., 
podczas finałowej gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz.

Kapituła tego ogólnopolskiego konkursu przyznała go za całokształt po-
czynań władz Leżajska na rzecz rozwoju infrastruktury i wyglądu miasta, 
promowania proekologicznych działań, przede wszystkim zaś za aktywność 
w tworzeniu odpowiednich warunków i właściwego klimatu sprzyjającego 
pozyskiwaniu przedsiębiorców. Laureaci tego konkursu to – zdaniem kapi-
tuły – doskonali partnerzy dla biznesu, wiarygodni i zaangażowani w swoją 
pracę. W tegorocznej VI edycji konkursu, którego głównym organizatorem 
jest Krajowa Izba Gospodarcza, Leżajsk znalazł się wśród 153 wyróżnionych 
gmin w kraju.

Pierwszy raz tytuł „Gmina Fair Play” miasto Leżajsk otrzymało 
w 2005 roku. Od tego momentu ma prawo wszędzie używać nobilitującego 
logo „Gmina Fair Play”, które stanowi czytelny sygnał, jakie zasady panują 
w Urzędzie Miejskim i jakie cele przyświecają lokalnemu samorządowi. Jest 
świadectwem tego, że w tym mieście warto lokować inwestycje, że Leżajsk jest 
miastem przyjaznym inwestorom. Tegoroczny, złoty certyfikat jest dobitnym 
tego potwierdzeniem.

(bwl)

   
 

10 września br. w Pałacu Prezy-

denckim w Warszawie odbyła się uro-

czystość wręczenia nagród finalistom 
ogólnopolskiego programu „Dzień 
Przedsiębiorczości”, w której wziął 
udział Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński. Miasto Le-

żajsk odniosło potrójny sukces.
W kategorii „Najbardziej przedsiębior-

cza szkoła” – Zespół Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku 
został, wraz z 21 innymi szkołami z całej 
Polski, nagrodzony statuetką i pamiątko-
wymi dyplomami.

W kategorii „Najaktywniejsza firma-
instytucja” w województwie podkarpackim 
został uhonorowany Urząd Miejski w Le-
żajsku oraz Klasztor O.O. Bernardynów.

ZST w Leżajsku reprezentował dyrek-
tor szkoły Mieczysław Sroka oraz koordy-
natorzy programu: Krystyna Zastawny 
i Ewelina Surma. Urząd Miejski reprezen-
tował burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
a klasztor - kustosz o. Jarosław Kania i o. 
Radomił Wójcikowski.

Dzień przedsiębiorczości jest pro-
jektem sprzyjającym podejmowaniu 
przez młodych ludzi trafnych decyzji w 
planowaniu dalszej drogi edukacyjnej 
i zawodowej. Poprzez udział w programie 
uczniowie mają możliwość: • odbycia 
kilkugodzinnych praktyk w wybranym 



miejscu pracy, • zweryfikowania swoich 
wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, • 
pozyskania informacji o wykształceniu, 
umiejętnościach czy predyspozycjach 
niezbędnych do wykonywania danego 
zawodu. „Dzień Przedsiębiorczości” reali-

zowany jest w Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku od trzech lat. Za najaktyw-
niejsze instytucje, wspierające program, 
w województwie podkarpackim uznano 
Urząd Miasta Leżajsk oraz Klasztor O.O. 
Bernardynów w Leżajsku.

(ek)

Nagrodzeni finaliści podczas Gali Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim. Od lewej: o. Radomił 
Wójcikowski, Krystyna Zastawny, Mieczysław Sroka, Ewelina Surma, o. Jarosław Kania i Tadeusz Trębacz. 
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GMINA KURY£ÓWKA

Nie ma chyba drugiego takiego pro-
duktu, z którego można by przygotować 
tak wiele dań, jak z ziemniaków. Można 
je gotować, piec, suszyć, trzeć, faszero-
wać, są surowcem do produkcji spirytusu, 
są wspaniałym dodatkiem do ryb, mięs, 
warzyw, grzybów – nic więc dziwnego, 
że w naszym jadłospisie zajmują bardzo 
ważne miejsce.

Ziemniak do Polski trafił dzięki królo-
wi Janowi III Sobieskiemu, który przysłał 
go z Wiednia królowej Marysieńce, gdzie 
był osobliwością cesarskich ogrodów. Po-
czątkowo nie wzbudził on zainteresowa-
nia, ale za panowania Augusta II został 
rozpowszechniony w całym kraju, ratując 
w początkach XIX wieku dużą ilość miesz-
kańców  Polski od głodu. 

Jego uprawa jest prosta, uprawiany 
jest na glebach słabszych – nic więc dziw-
nego, że tej roślinie w gminie Kuryłówka 
i w powiecie leżajskim, gdzie jest przewaga 
właśnie gleb lekkich, poświęcamy wiele 
uwagi, ba -  ma on tutaj swoje święto 
– Dzień Ziemniaka.

W tym roku obchodzone ono było 
23 września, tradycyjnie już 
na polu biwakowym „Laguna” 
nad zalewem w Ożannie. Na 
święto to zaproszono 12 Kół 
Gospodyń Wiejskich z po-
wiatów łańcuckiego i leżaj-
skiego tj. z Bud Łańcuckich, 
Korniaktowa Północnego, 
Kopania, Giedlarowej, Woli 
Zarczyckiej, Wólki Grodzi-

skiej, Grodziska Dolnego, Kuryłówki, 
Tarnawca, Jastrzębca, Kulna oraz Le-
żajskiego Stowarzyszenia Gospodarstw 
Ekologicznych, które przywiozły ze sobą 
wiele różnorodnych potraw i wypieków, 
a także regionalnych nalewek. Wszyscy, 
którzy przyjechali do Ożanny w tym dniu 
mieli okazję uczestniczyć w degustacji całej 

gamy  przygotowanych prze nie  potraw, 
wspólnie z  kwaterowcami z  gospodarstw 
agroturystycznych piec ziemniaki w og-
nisku, pokosztować wojskowej grochówki 

 

zafundowanej przez sponsorów i organiza-
torów oraz podziwiać wspaniałe  występy 
zespołów śpiewaczych.

W trakcie „Dnia Ziemniaka” pracow-
nicy Zespołu Doradców z Leżajska prezen-
towali odmiany ziemniaków zalecane do 
uprawy na naszych glebach i doradzali jak 
je uprawiać. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy, 
powiatu i innych powiatów. Wszystkie 
Koła uczestniczące w imprezie otrzymały 
z rąk organizatorów – Dyrektora Podkar-
packiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Jozefa Wyskiela i Wójta Gminy Tadeusza 
Halesiaka - podziękowania i nagrody.

Organizatorami „Dnia Ziemniaka” 
byli: Wójt Gminy Kuryłówka, Podkar-
packi Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kuryłówce, Zespół Doradców  z Leżaj-
ska, Pole Namiotowe „Laguna” – Marian 
Szklany, a sponsorami m.in. Browar Le-
żajsk, GS Leżajsk, Wzrok i OR Rzeszów, 
PIR, Ireneusz Lipianin – Firma „Matram” 
z Kuryłówki, Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, „Resmlecz” Trzebownisko,  „Info-
gal” Leżajsk i Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz , RUSH Kuryłówka, „Arsalit” 
Leżajsk inn.

eReS
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MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA

Mecz HDK z Resovią. Fot. G. Szklanny

W dniach 7 – 9 września br. reprezen-
towaliśmy, wraz z panem Stanisławem 
Pietrońskim, nasz samorząd w obchodach 
dni miasta Dolyna. 

Dolyna, miasto, z którym Nową Sarzynę 
od dwóch lat łączą partnerskie więzi, leży 
w zachodniej Ukrainie. Jej niewątpliwym 
walorem są piękne karpackie krajobrazy, 
zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
wspaniali, przyjaźni nam i gościnni miesz-
kańcy, wyrażający przy każdej okazji dumę 
z tego, że są Dolinianami.

Na miejsce pobytu bezpiecznie dostar-
czył nas pan Zdzich Kosior. Wizytę rozpo-
częło spotkanie przy kolacji z opiekunami 
ze strony ukraińskiej w hotelu Kniaź Oleg, 
który był naszą bazą. Poznaliśmy też 
przemiłych samorządowców z Niemodlina, 
który również jest polskim miastem – part-
nerem Dolyny (więzi zostały nawiązane 
dlatego, gdyż po wojnie wielu mieszkańców 
tamtych stron pochodzenia polskiego wy-
siedlono właśnie do Niemodlina).

Wraz z nami na Ukrainę przyjechali 
młodzi piłkarze i szachiści, pod opieką pa-
nów Zdzisława Makowieckiego, Grzegorza 
Białego i Stanisława Grzywny. Piłkarze 
zakończyli boje remisowo – w sobotę prze-
grali 2:3, a w niedzielę, na sztucznej trawie 
wygrali 10:8.

Spośród naszych szachistów najlepiej 
zaprezentował się Rafał Stępień, zajmując 

7 miejsce w silnie obsadzonym turnieju.
Oficjalny program rozpoczął się w sobo-

tę od uroczystej sesji Dumy Miasta Dolyna. 
Zaproszeni do zabrania głosu przekaza-
liśmy pozdrowienia od burmistrza, pana 
Roberta Gnatka, którego obowiązki służbo-
we zatrzymały w Polsce. Wręczyliśmy też 
merowi, panu Wladymyrowi Harazdowi, 
zwyczajowe upominki – albumy o Polsce 
i Nowej Sarzynie wraz z gadżetami. Na-
stępnie był czas na zwiedzanie miasta, a po 
obiedzie odbyliśmy wycieczkę „Karpackim 
Tramwajem” (odpowiednikiem naszej 
wąskotorówki), wzdłuż górskiej rzeki Mi-
zuńka, płynącą jedną z karpackich dolin. 
Dzika, nieskażona przyroda zrobiła na nas 
duże wrażenie.

Po powrocie i przebraniu się „w krawa-
ty” pojechaliśmy na spektakl, poświęcony 
historii Dolyny i wprowadzaniu na Ukra-
inie chrześcijaństwa. Wieczorny bankiet 
nie będzie przeze mnie dokładnie opisywa-
ny. Zaznaczę jedynie, że moje wyobrażenia 
o słowiańskiej gościnności zostały bardzo, 
bardzo rozszerzone.

W niedzielę rozdzieliliśmy się. Pan 
Stanisław Pietroński został zaproszony 
do uczestnictwa we Mszy św. w polskim 
kościele katolickim ks. Krzysztofa Pana-
sowca, opiekuna duchowego miejscowej 
grupy naszych rodaków. Ja natomiast 
wziąłem udział w prawosławnej Mszy 

     

19 września 2007 roku w hali MOSiR 
w Nowej Sarzynie odbył się charytatywny 
mecz pokazowy piłki siatkowej w wykona-
niu zespołu Asseco Resovia SSA. Okazją do 
rozegrania meczu był jubileusz 30-lecia ist-
nienia Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej 
Sarzynie. Mecz organizowany był przez 
Zarząd klubu HDK w Nowej Sarzynie 
i Zarząd Rejonowy PCK w Leżajsku.

Spotkanie z siatkówką rozpoczęło się 
od rozegrania jednego seta przez drużynę 
krwiodawców (Marek Kulec -kapitan, 
Piotr Kopacz, Witold Mordyas, Tadeusz 
Zebzda, Bogdan Dolecki, Arkadiusz 
Kierepka, Ireneusz Woś, Leszek Kracyło 
i Bogdan Bury)  z pierwszoligową Re-
sovią. Czołowa polska drużyna zagrała 
zabawowo, a krwiodawcy zaprezentowali 
się bardzo dobrze, dzięki czemu końcowy 
wynik, 25:21, nie odpowiadał różnicy 
w umiejętnościach. Trener gospodarzy 
Andrzej Łysowski nie krył zadowolenia 
z postawy swoich podopiecznych. 

Kolejnym punktem imprezy był mecz 
pokazowy w wykonaniu gości z Rzeszowa. 
Trener Jan Such podzielił zespół na dwie 
drużyny A i B. Jedną poprowadził sam, 

polowej, w miejscu, gdzie planowana jest 
budowa cerkwi. Następnie, prowadzeni 
przez orkiestrę dętą, przeszliśmy na miej-
sce uroczystego spotkania mieszkańców 
Dolyny, podczas którego zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych 
obywateli tego miasta.

Z panem Stanisławem spotkaliśmy się 
w miejskim muzeum, gdzie odbyło się uro-
czyste, okraszone występami artystyczny-
mi, otwarcie wystawy pamiątek przeszłości 
z osobistych zbiorów prezydenta Ukrainy, 
pana Wiktora Juszczenki. Potem już tylko 
spotkanie w szkole językowej, pożegnanie 
z przemiłymi gospodarzami i odjazd do 
Nowej Sarzyny, a w drodze powrotnej 
zwiedzanie imponującego Gosziwskiego 
Monastyru, położonego kilka kilometrów 
od Dolyny.

I na koniec kilka słów refleksji. Pierw-
sze kontakty zostały nawiązane – mieli-
śmy już kilkakrotną wymianę zespołów 
artystycznych i młodych sportowców. 
Myślę, że nadchodzi pora na kontakty 
gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami. 
I tak widzę w przyszłości rolę samorządu 
– jako promotora współpracy biznesowej. 
Taką formę przybiera np. współpraca 
Powiatu Leżajskiego z Rejonem Pereczyń-
skim, również na Ukrainie. Jest więc gdzie 
szukać dobrych wzorów.

Jacek Wojdałowicz

   
drugą II trener An-
drzej  Kowal. Resovia 
rozegrała 3 emocjonu-
jące sety, prezentując 
siatkówkę na świato-
wym poziomie. Obie 
drużyny potraktowały 
sparing bardzo poważ-
nie o czym świadczą 
wyniki setów: 27:25, 
39:37, 8:15. W prze-
rwach pomiędzy seta-
mi mogliśmy zobaczyć 
występy cheerleaderek 
z Gimnazjum w Nowej 
Sarzynie. Zawody sędziował Piotr Du-
dek, asystowali mu Damian Lic i Lucjan 
Pudełkiewicz.  

Publiczność była zachwycona. Atomo-
we ataki w wykonaniu Hernandeza Rivery 
wprawiały zgromadzonych w zachwyt. 
Dużą skuteczność w ataku zaprezentował 
również Piotr Gabrych. Humor szczegól-
nie dopisywał Krzysztofowi Ignaczakowi, 
który świetnie się bawił grając. Uśmiech 
nie schodził mu z twarzy. Oprócz wyżej 
wymienionych zawodników na parkiecie 
można było zobaczyć m. in. Ivana Ilicia, 

Tomasza Kusiora, Karela Kvasniczkę, 
Piotra Łukę, Pawła Papke czy Aleksandra 
Mitrovicia. W trakcie meczu prowadzona 
była zbiórka pieniędzy na Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sarzynie. Udało się 
zebrać 1316,42 zł. Symboliczny „czek” na 
ręce dzieci z ośrodka przekazał trener 
Resovii Jan Such.

Mecz cieszył się dużym zainteresowa-
niem publiczności, która wypełniła halę 
MOSiRu po brzegi. Oby takich występów 
było więcej.

b.w.  



12   KURIER  POWIATOWY  9/2007 (44)

GMINA  GRODZISKO  DOLNE

W ostatnim czasie można zaobserwować zmianę podejścia samorządów do kwestii 
promocji. Kreowanie wizerunku gminy czy miasta nabiera obecnie dużego znaczenia 
i przypomina coraz bardziej działania marketingowe firm. Świadczą o tym chociażby 
reklamy miast w telewizji (zapewne bardzo kosztowne), prasie czy na bilbordach kuszące 
turystów bądź inwestorów.

Wszystkie prawidłowe działania promocyjne oparte są o spójny element identyfikacji 
wizualnej. Co ciekawe, także w tej kwestii samorządy upodabniają się do firm i jako 
główny element identyfikacji wizualnej wybierają nowoczesne logo, nawet mimo tego, 
że posiadają opracowane i zarejestrowane wzory herbów.

Potrzebę spójnej promocji i wyróżnienia się na tle innych gmin dostrzegamy również 
w Gminie Grodzisko Dolne. Widzimy jak ważne jest kreowanie pozytywnego wizerunku 
Gminy wśród potencjalnych inwestorów, turystów czy ważnych i wpływowych osobistości. 
Do tej pory nasza Gmina nie posiadała herbu ani logo. W związku z tym, że opracowa-
nie herbu jest bardzo kosztowne i czasochłonne, podjęliśmy prace nad opracowaniem 
logo gminy. Z uwagi na to, że jest to główny element identyfikacji, zdecydowaliśmy się 
powierzyć tą kwestię profesjonalistom. 

Opracowanie logo i projektów wizualizacji zlecono agencji reklamowej Multima 
z Rzeszowa. Z pośród wielu przygotowanych projektów wybrana została propozycja 
zawierająca motyw Turka. Do podjęcia tej decyzji skłoniły nas również wcześniejsze 
rozmowy ze specjalistami od promocji, którzy zwracali uwagę na to, że promocja naszej 
Gminy powinna być oparta o „Turki Grodziskie”. Pod tym względem wyróżniamy się 
wśród innych samorządów, jesteśmy też organizatorami wielkiej imprezy, jaką jest 
„Ogólnopolska Parada Turków”, no i w końcu jest u nas, najprawdopodobniej jedyny 
w Polsce i na świecie, pomnik Turka. Z takimi opiniami trudno się nie zgodzić. 

Po licznych konsultacjach i uzgodnieniach została wybrana ostateczna wersja logo. 
Zgodnie z obowiązującymi kanonami, logo ma proste, nowoczesne i zapadające w pamięć 
kształty, a przy tym nawiązuje do grodziskiej tradycji straży wielkanocnych.

Od tego momentu promocję Gminy będziemy opierać o opracowane logo. Jego zasto-
sowanie będzie bardzo szerokie i zależne od naszych potrzeb i możliwości finansowych 
(strona www, foldery, papiery firmowe, wizytówki, koperty, teczki ozdobne, gadżety 
reklamowe, transparenty na gminnych imprezach, tzw. „witacze” przy wjeździe do 
gminy, itd.). Jesteśmy przekonani, że opracowane logo spełni swoją funkcję i służyć 
będzie przez długie lata. 

 Mamy też nadzieję, że logo przypadnie do gustu mieszkańcom Gminy.
     

Grzegorz Potaczała


 

XII sesja Rady Gminy miała dość 
niezwykły charakter. Po zakończeniu 
części roboczej, w trakcie której Rada 
zajmowała się bieżącymi sprawami Gmi-
ny, nastąpiła część uroczysta, podczas 
której dziewczęcej Drużynie „Grodziskich 
Złotek”- tegorocznym Mistrzyniom Polski 
wręczono wspaniałe nagrody. Uroczystość 
ta była także wspaniałą okazją do pokole-
niowego spotkania grodziskich strażaków. 
Specjalnie na tą okoliczność Wójt Gminy 
zaprosił zwycięskie drużyny strażackie 
sprzed kilku lat, które również osiągnęły 
wspaniałe sukcesy.

Harcerska drużyna dziewcząt, któ-
rej trenerem był Włodzimierz Majkut, 
w 1984 r. zdobyła I miejsce w Ogólnopol-
skich Zawodach we Włocławku. Drużynę 
reprezentowały wówczas Danuta Rola, 
Aneta Pelc, Helena Pytel, Elżbieta Duda, 
Genowefa Moskal, Teresa Matuszek i Mał-
gorzata Matuszek. Nie mniejszy sukces 
odnotowała także startująca w Ogólnopol-
skich Zawodach w Łodzi, drużyna męska, 
która w 1976r. zdobyła II miejsce. Skład 
drużyny stanowili: Jan Sigda, Jan Chmu-
ra, Władysław Danak, Józef Kulpa, Jan 
Szpila, Stanisław Matuszek, Jan Strug 
i Antoni Joniec. 

Specjalnie na tą okoliczność przy-
gotowano prezentację, przedstawiającą 

6 października 2007 roku w Sali Wiel-
kiej Zamku Królewskiego w Warszawie 
odbyła się XXXII edycja wręczania na-
gród im. Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej”. 

Wśród tegorocznych laureatów zna-
lazła się Kapela Ludowa „Grodziszczoki” 
z Grodziska Dolnego- jedyny repre-
zentant naszego województwa. Kapela 
odebrała nagrodę z rąk podsekretarza 
stanu Krzysztofa Olendzkiego, który 
reprezentował Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Kazimierza Michała 
Ujazdowskiego.

Kapela Ludowa od początku swego 
istnienia w aktywny sposób propaguje 
folklor naszego regionu, biorąc udział 

Owacyjnie przyjęty koncert Kapeli w Zamku 
Królewskim.
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historię grodziskiej straży oraz najważ-
niejsze osiągnięcia i sukcesy. Strażacy ze 
wzruszeniem wspominali swoje występy 
i dzieli się spostrzeżeniami. Po odśpie-
waniu uroczystego „sto lat”, gratulacje 
i podziękowania wszystkim drużynom 
złożył Poseł RP Zbigniew Rynasiewicz, 
Wicestarosta Leżajski Józef Majkut, 
Komendant PSP w Leżajsku Józef Golec 
i Wójt Gminy Jacek Chmura. 

Strażacy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a Drużyna „Złotek” nagrody 
ufundowane przez Wójta wartości 500 zł 
każda. Do nagród dołożyli się sponsorzy: 

 

Stanisław Stopyra (Kowalstwo Artystyczne), Stanisław Chmielecki 
(Prądex) i Marek Żurek (Firma Handlowa “Centrum”). 

Na zakończenie uroczystości specjalnie dla „Złotek” zagrała Or-
kiestra Dęta z Grodziska Dolnego pod batutą Marka Chudzika, która 
na tą okoliczność skomponowała nowy utwór.

Wręczanie nagród.

Zdjęcie zbiorowe

w przeglądach i konkursach wojewódz-
kich, ogólnopolskich, a także poza jego 
granicami podczas zagranicznych tournée. 
Gra nieprzerwanie od 42 lat. Jej skład 
tworzą: Edward Markocki- cymbały, 
Franciszek Kostek- klarnet, Franciszek 
Hałas, Józef Bosak- skrzypce i Stanisław 
Kuźniar - kontrabas. 

W swoim dorobku artystycznym posia-
dają wiele znaczących nagród i wyróżnień 
(m.in.. Baszta – nagroda główna 27 Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu i honorowe wyróżnienie 
„Liść lauru”). Bogaty w tradycje, auten-
tyczny i żywy repertuar stanowi o licznych 
sukcesach i sympatii jaką wzbudzają, 
gdziekolwiek się pojawią. 

Nagrody im. Oskara Kolberga są co-
rocznie przyznawane najwybitniejszym 
postaciom i instytucjom działającym na 
rzecz kultury ludowej. Wręczenie nagród 
to wydarzenie cieszące się ogromnym pre-
stiżem, będące podsumowaniem osiągnięć 
w dziedzinie sztuki ludowej i folkloru. 

W drugiej części uroczystości Kapela 
dała krótki koncert, którym zachwyciła 
zebranych gości.

 

Józef Bosak odbiera nagrodę od podsekretarza stanu.
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Zgodnie z tradycją 14 października br. w Ośrodku Kultury w Wierzawicach 
została  zorganizowana impreza kulturalna pod nazwą „Kapuściany Jarmark”. 
Wzięło w niej udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Leżajsk. 

 „Kapuściany Jarmark” – to zdaniem organizatorów, jedna z nielicznych 
imprez w naszym regionie, które promują i rozpowszechniają polską kuchnię. 

Wśród wielu tradycyjnych dań z kapusty, m.in.: kapusta z grochem, pie-
rogi, bigos, gołąbki, czy też krokiety, gospodynie serwowały również  bardzo 
nowoczesne i oryginalne potrawy jak np: kapusta z sosem meksykańskim, czy 
zapiekanka z brukselką.

Degustacji potraw towarzyszyły występy zespołu obrzędowego „Obieraczki” 
z Łazor oraz  artystycznego „Wolanie” z Czarnej. Na scenie zaprezentowały się 
również zespoły śpiewacze kół gospodyń wiejskich z Wierzawic, Brzózy Królew-
skiej i Dębna, a także trio organkowe „TRIO-GIEL” z Biedaczowa. 

Zastępca wójta Gminy Leżajsk Andrzej Janas oraz dyrektor GOK z Giedlaro-
wej Stanisław Majcher wręczyli wszystkim kołom gospodyń wiejskich biorącym 
udział w „Kapuścianym Jarmarku” pamiątkowe upominki i dyplomy. 



Stoiska z kapuścianymi przysmakami

Zespół „Wierzawianie”z Wierzawic

Zastępca wójta A. Janas w trakcie wręczania nagród

ORGANIZATORZY 
DZIĘKUJĄ SPONSOROM: 

Grupie Żywiec S.A. Browar Leżajsk 
(sponsor główny), Wójtowi Gminy 
Leżajsk, Starostwu Powiatowemu 

w Leżajsku, ZPOW Poltino Sp. z o.o. 
w Leżajsku, GS – Leżajsk 

oraz Drukarni POLIGRAF 
w Leżajsku
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W tym roku bieg został zorganizowa-
ny pod hasłem „Sercu najbliższa – moja 
mała ojczyzna”.

Aby być wśród najlepszych gim-
nazjaliści musieli wykazać się nie 
tylko sprawnością fizyczną i orientacją 
w terenie, ale również szeroką wiedzą: 
o powiecie i gminie Leżajsk, przepisach 
ruchu drogowego i przeciwpożarowych, 
a także o zasadach bezpieczeństwa na 
drodze.

Trasa biegu prowadziła wzdłóż lasu 
w Piskorowicach – Mołyniach. Obecni na 
niej leśnicy zadawali pytania związane 
ze znajomością lokalnej roślinności, 
natomiast medycy przepytywali z zasad 
udzielania pierwszej pomocy.

 

Dwanaście patroli z 9 gimnazjów 
z terenu powiatu leżajskiego wzięło 
udział w tegorocznej VIII już edycji 
Ekologicznego Biegu Patrolowego. 
Impreza ta została zorganizowana 
przez Zespół Szkół w Piskorowicach, 
który od niedawna nosi miano Szkoły 
Jagiellońskiej.

Pierwszy patrol gotowy do startu

Gimnazjaliści z Wierzawic udzielają odpowiedzi na pytania leśników

Drużyna z Grodziska Górnego odbiera zwycięski puchar

Bezapelacyjnie zwycięzcami tegorocznej edycji Ekolo-
gicznego Biegu Patrolowego zostali uczniowie  Gimnazjum 
z Grodziska Górnego i to właśnie oni zostali szczęśliwymi 
posiadaczami pucharu wójta Gminy Leżajsk. Drugie miejsce 
zajęli gimnazjaliści z Brzózy Królewskiej, zaś trzecie klasa 
III Gimnazjum w Piskorowicach. 

Dodatkową atrakcją całej imprezy  był koncert rzeszow-
skiego zespołu Ratatam.
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Słyszałaś kiedyś piękniejszy dźwięk od śmiechu własnego dziecka? 
Zależy ci na tym, by rozwijało się zdrowo? Producentowi polskich mrożonek 
marki POLTINO też, dlatego przygotował nową linię produktów specjalnie 
dla Ciebie i Twojej pociechy – Ryż z owocami.

Każda, nawet bardzo zapracowana mama, przygotowując 
dziecku posiłek, wkłada w to całe swoje serce. Nie musisz w to 
jednak wkładać całego swojego wolnego czasu. Teraz możesz 
spędzić więcej beztroskich chwil ze swoim maluchem. POLTINO 
przygotowało dwa nowe, pełnowartościowe posiłki, które 
dodadzą energii zarówno Tobie jak i Twojemu dziecku. Ryż ze 
śliwkami i ryż z morelami przygotujesz w 8 minut! 

Ryż  jest bogaty w witaminę B i składniki mineralne (fosfor, 
wapń i magnez) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Ta ceniona na całym świecie podstawa zdrowych, 
lekkich dań zwiększa przyswajanie aminokwasów, które 
uczestniczą w budowie mięśni. Morele i śliwki zaś są 
nieocenionym składnikiem zdrowej, zbilansowanej diety. 
Poprawiają trawienie, korzystnie wpływają na cerę, są 
smaczne, a przede wszystkim są źródłem błonnika i wielu 
witamin. W połączeniu z ryżem stanowią pyszny, lekki posiłek, 
zarówno dla malucha, jak i jego zapracowanej, dbającej o linię 
mamy.

 
Pamiętasz czasy, gdy wakacje spędzałeś w domu rodzinnym 

dziadków? Przywołaj wspomnienie swojej babci, która w niedzielne 
poranki siadała przed domem i starannie przebierała składniki na 
tradycyjną, polską zupę, jaką jest rosół. Teraz tą pyszną, domową zupę 
możesz przyrządzić w 10 minut razem z POLTINO. 

Rosół z kluseczkami POLTINO to absolutna nowość na rynku. 
Nie zawiera konserwantów, a warzywa wchodzące w jego skład 
(marchew, seler, pietruszka, cebula, pory i natka pietruszki) zostały 
wyselekcjonowane z precyzją babcinego oka i pochodzą wyłącznie 
z polskich upraw. Do tego tradycyjny, domowy makaron i kosteczki 
rosołowe…

Aby przyrządzić pyszny, domowy rosół z  mrożonki POLTINO 
wystarczy wlać do garnka 5 szklanek wody, zagotować i bez rozmrażania 
wsypać zawartość opakowania. Gotować ok. 10 minut. Pod koniec 
gotowania dodać pół łyżeczki soli i gotowe.

Jeśli marzysz, by cieszyć się dobrym zdrowiem w czasie jesienno-
zimowych chłodów, nie ma nic szybszego. Rozgrzej się w 10 minut rosołem 
z kluseczkami POLTINO.

 
OGŁOSZENIE PŁATNE
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W dniu 04.10.2007 r. o godz. 14:00  w au-
li w ZSL w Leżajsku odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 2007-2008 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
w Leżajsku.

    
 

W inauguracji wzięli udział: Jan 
Burek (Członek Zarządu Województwa 
Podkarackiego),  dr Wiktor Gonet (Opiekun 
naukowo-dydaktyczny z UMCS Lublin),  Ro-
bert Żołynia (Starosta Leżajski), Jan Kula 
(Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskie-
go), Tadeusz Trębacz (Burmistrz Miasta 
Leżajsk), Dyrekcja Zespołu szkół Licelanych 
- Stanisław Bartnik (Dyrektor Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku, Przewodniczący Ko-
misji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej), 
Jadwiga Bryniarska ( Wicedyrektor Zespołu 
Szkół Licelanych w Leżajsku),  Leszek 
Sarzyński (Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku) oraz nauczyciele 
uczący w NKJO w Leżajsku.

Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku inauguruje kolejny 
rok szkolny już po raz czwarty. Kolegium 
kształci przyszłych nauczycieli języka an-
gielskiego w systemie dziennym. Po 3-letnim 
cyklu kształcenia, obronie pracy dyplomowej 
i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwenci 
kolegium otrzymują tytuł licencjata. Upraw-
nia ich to do kontynuowania nauki na magi-
sterskich studiach uzupełniających, jak rów-

nież podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela 
języka angielskiego. Nauka jest bezpłatna, 
słuchacze mogą także liczyć na stypendia so-
cjalne i za dobre wyniki w nauce. Kolegium 
dysponuje świetnie wyposażonymi salami 
dydaktycznymi, laboratorium językowym, 
pracownią komputerową, centrum multi-
medialnym i bogato wyposażoną biblioteką. 
Kadra kolegium to najlepsi specjaliści języka 
angielskiego, w tym dwóch obcokrajowcach 
(język angielski i hiszpański). 

Kolejny rok szkolny to kolejne wyzwa-
nia. Głównym celem kolegium będzie jak 
najlepsze przygotowanie słuchaczy do pracy 
z dziećmi i młodzieżą, obrony prac dyplomo-
wych i zdania egzaminu licencjackiego.

W tym roku szkolnym do grona słucha-
czy II i III roku dołączy 33 nowych słuchaczy, 
którzy poznawać będą tajniki języka angiel-
skiego. Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku chce być obecne w śro-
dowisku lokalnym, wychodzić z inicjatywą 
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
gimnazjalnych i dzieci ze szkół podstawo-
wych organizując konkursy, dni otwarte, 
kiermasze wydawnictw językowych.

Życzymy wszystkim słuchaczom pomyśl-
ności w nowym roku, aby znaleźli radość 
i satysfakcję w poznawaniu tajników języka 
angielskiego.

Wręczenie indeksów

Grupa Chemiczna Ciech została głównym 
sponsorem drugiego etapu LIV Olimpiady 
Chemicznej. Olimpiada jest ogólnopolskim 
konkursem dla młodzieży szkół ponadpod-
stawowych, szczególnie zainteresowanych 
chemią. Co roku bierze w niej udział ok. 1100 
osób w całym kraju. W poprzednich latach 
Ciech również także sponsorował przedsię-
wzięcie, jednak w znacznie mniejszej skali 
niż w tym roku szkolnym.

- Bardzo się cieszymy z objęcia patronatu 

nad Olimpiadą. Jako największa firma che-

miczna w Polsce, czujemy się zobowiązani 

do propagowania chemii wśród młodzieży. 

Liczymy na to, że w przyszłości część z tych 

uzdolnionych młodych ludzi będzie pracować 

w spółkach  Grupy Chemicznej Ciech - mówi 
Waldemar Grzegorczyk, dyrektor Biura 
Komunikacji Ciech S.A i rzecznik prasowy 
Grupy. 

Finaliści Olimpiady korzystają z wielu 
przywilejów. Najważniejszy i najbardziej 
ceniony to indeks na wszystkie wydziały che-
mii polskich uniwersytetów oraz politechnik. 
W LIV edycji Olimpiady indeksy otrzyma 
96 osób. Również inne uczelnie premiują 
finalistów konkursu. Akademie medyczne 
przyznają im 100 proc. ocenę z chemii pod-
czas naboru na studia. Podobne rozwiązanie 
stosują także niektóre akademie rolnicze. 
Nie mniej ważne są zwolnienia z egzaminu 
maturalnego z chemii oraz ocena celująca 

z tego przedmiotu na zakończenie roku 
szkolnego.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie 
Towarzystwo Chemiczne. -  Bardzo nas cieszy 

pomoc Ciechu, gdyż szczególnie zależało nam 

na zapewnieniu finansowania drugiego eta-

pu Olimpiady. Dzięki Ciech mamy pewność, 

że pieniądze dla Okręgowych Komitetów 

Organizacyjnych pojawią się na czas - mówi 
Wanda Szelągowska, wykładowca na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
i współorganizator Olimpiady.

 Zgodnie z umową zawartą z organi-
zatorem, Ciech przekaże środki finansowe 
na organizację 
drugiego, okręgo-
wego etapu Olim-
piady, a także we 
współpracy ze 
swoimi spółkami 
zależnymi zapew-
ni upominki dla 
jego uczestników 
i nagrody dla zwy-
cięzców. Spółki 
Grupy Chemicznej 
Ciech są też goto-
we do współpracy 
z organizatorami 
pierwszego etapu 
Olimpiady. 

P o z a  t y m 

Ciech zdecydował się ufundować trzy stypen-
dia dla laureatów Olimpiady, którzy podejmą 
studia na wydziałach chemicznych uczelni 
technicznych. Finał konkursu odbędzie się 
w dniach 28 - 29 marca 2008 roku. Laure-
atów Olimpiady poznamy już 23 kwietnia 
przyszłego roku. Powodzenia!

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” 
S.A. w Nowej Sarzynie wchodzą w skąd 
Grupy Chemicznej Ciech. W LIV Olim-
piadzie Chemicznej będą współpracować 
z komitetami okręgowymi w Rzeszowie 
i Kielcach oraz wybranymi szkołami na 
szczeblu lokalnym. 

     

Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów rynku che-

micznego w Europie, skupia ponad 30 firm, znajduje się wśród 

stu największych organizacji gospodarczych w Polsce. Głównymi 

produktami Grupy są soda kalcynowana i sól, nawozy fosforowe, 

żywice epoksydowe i inne produkty chemii organicznej, mające 

zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, budownictwie 

i rolnictwie.

Z rocznymi przychodami na poziomie ok. 3,5 mld zł Grupa 

Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej setce największych 

polskich przedsiębiorstw (70. miejsce na „Liście 500” Polityki i 87. 

miejsce na „Liście 500” Rzeczpospolitej). 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciech.com.

Kontakt: Waldemar Grzegorczyk, Rzecznik Grupy Chemicznej 

Ciech, Dyrektor Biura Komunikacji Ciech SA

Tel.: (0~22) 639 13 18, kom.: 0 502 192 180, e-mail: waldemar.

grzegorczyk@ciech.com
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Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej realizując założenia statu-

towe podjęło współpracę z organiza-

cjami działającymi na terenie Powia-

tu Leżajskiego. Nawiązało kontakt 
z Zarządem Koła nr 1 Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Leżajsku. Efektem współdziałania 
był wspólny udział członków ŚZŻAK 
i TMZL w różnych uroczystościach 
religijno–patriotycznych, w tym 
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kom-

batantów na Jasną Górę.
9 września br. delegacja Koła nr 1 

ŚZŻAK z Leżajska i Koła ŚZŻAK z Woli 
Zarczyckiej ze swoimi pocztami sztan-
darowymi oraz przedstawiciel Zarządu 
TMZL Antoni Bereziewicz, udali się na 
36 Ogólnopolską Pielgrzymkę Komba-
tantów na Jasną Górę.

Hasło tegorocznej pielgrzymki to: 
„Ku chwale Ojczyzny”. W Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Kombatantów wzięli udział 
kombatanci wraz z rodzinami i sympaty-
kami w liczbie około 2000 oraz około 80 
pocztów sztandarowych różnych organi-
zacji kombatanckich. Zebranych w sali 
O. Kordeckiego (ze względu na deszczową 
pogodę) przywitał O. Sebastian Matecki, 
podprzeor Jasnej Góry słowami: Wszyst-

kich Was witam, kochani żołnierze, kom-

batanci, wszystkich formacji i wszystkich 

stopni. Przybywacie na Jasną Górę, w to 

święte miejsce, bo gdzież można lepiej wy-

powiedzieć swoje „tak” Ojczyźnie, którą tak 

bardzo ukochaliście niegdyś, przepojeni 

duchem patriotyzmu i kochacie po dzień 

dzisiejszy. A wasza obecność tu, na Jasnej 

Górze o tym wymownie świadczy.

O. ppłk Jan Golonka, paulin, kapelan 
Wojska Polskiego, opiekun kombatantów 
z ramienia Jasnej Góry witając powiedział: 
Niech ta pielgrzymka będzie kontynuacją 

poczucia odpowiedzialności. Dlatego sta-

jemy jak ojce już na progu III Tysiąclecia. 

Przychodzimy do Matki Bożej, żeby się 

uczyć tej dobrej drogi życia i wierności 

naszej Ojczyź-

nie. A dzisiaj 

widzimy, jak 

ta nasza Oj-

czyzna jest w 

potrzebie, jak 

potrzeba po-

sklejania tych 

w s z y s t k i c h 

sytuacji, żeby 

uprosić sobie 

zgodę, pokój 

i  o d p o w i e -

dzialność za 

Najświętszą 

Rzeczpospoli-

tą.

Mszy Św. 
przewodniczył 
ks. prał. płk 

Józef Srogosz, wikariusz biskupi ds. we-
teranów i kombatantów biskupa polowego 
Tadeusza Płoskiego. Koncelebrowali: ks. 
inf. Marian Mikołajczyk, kanclerz Kurii 
Metropolitarnej w Częstochowie, jedno-
cześnie kapelan okręgu częstochowskiego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej, o. ppłk Jan Golonka oraz przy-
byli kapelani z poszczególnych okręgów 
ŚZŻAK z całej Polski. 

Homilię wygłosił ks. prał. płk Józef 
Srogosz: „Jesteście tutaj u tronu Matki 

Najświętszej, aby mówić o Ojczyźnie, aby 

mówić o tych wszystkich, którzy przeżyli 

gehennę tamtych lat, o tych którzy złożyli 

swoje życie często bardzo młode na ołtarzu 

Ojczyzny i tutaj i o was tutaj zebranych, 

którzy przeżyliście tragedię tamtych dni, 

jesteście wśród nas…Przyszliście tutaj po 

to, aby oddać cześć i hołd, którzy polegli, 

tym naszym pomordowanym braciom 

i siostrom, by wspomnieć tych, którzy 

przelali krew w obronie Ojczyzny i myśleć 

o was drodzy bracia kombatanci, weterani, 

świadkowie historii, którzy jesteście dla 

nas żywą, czytelną księgą, nie sfałszowaną 

o tamtych dniach. Miłosierdziu Bożemu 

chcemy dziś polecić to wielkie brzemię pol-

skiej krwi. Dla Polski poświęciliście swój 

los, zdrowie, młodzieńcze plany i marzenia. 

Często waszą drogę do Ojczyzny znaczyła 

wola zwycięstwa, wojenny trud, danina 

krwi, potu. Bez względu na okoliczności 

zawsze byliście wierni żołnierskiemu ho-

norowi i najlepszym tradycjom polskiego 

oręża. Wasze życie, wasza postawa mówi 

o waszych zasługach, o waszej odwadze 

i męstwie. A dzisiaj my po latach chcemy 

wszystko podkreślać, chcemy to wszystko 

stawiać przed nasze oczy po to, aby mieć 

pełny obraz, ten nie sfałszowany o tamtych 

dniach, ale również po to, aby oddać wam 

należną część i hołd, którego tak długo nie 

mogliście otrzymać.



Od lewej: Antoni Bereziewicz, Feliks Zachara – skarbnik Koła nr 1 w Leżajsku ŚZŻAK, Anna Ożga, Łukasz 
Sroka, Krzysztof Majder, Bogumił Pempuś, Wiesław Majder.
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Z odmętów zła drugiej wojny światowej 

wyszliśmy z podniesioną głową, dochowali 

wierności Bogu i Ojczyźnie, dziedzictwu 

Ojców. Uczmy się na wzór Chrystusa i na 

wzór Matki Najświętszej miłować. Ufajmy, 

gdy ogarnia wielu zwątpienie. Kochajmy, 

gdy tak wielu nienawidzi. Umiejmy zrozu-

mieć, gdy tak wielu oskarża. Przebaczmy, 

gdy niektórzy przebaczyć nie potrafią. 

Nieśmy naszą postawą pokój i budujmy 

zgodę, bez której nie można nawet myśleć 

o miłości.

Artysta malarz i twórca obrazu Hen-
ryk Widecki złożył w darze dla Jasnej 
Góry obraz z wizerunkiem Matki Bożej 
Żołnierskiej. „Mój dar niech będzie hołdem 
za wielowiekowe trwanie oręża polskiego 
u boku Maryi.”

Na zakończenie pielgrzymki w Ba-
stionie św. Rocha została otwarta nowa 
ekspozycja pt.: „Ojczyzno ma. Polskie drogi 
do wolności”, przedstawiająca jasnogórskie 
wota kombatantów – mundury, ordery, 
pamiątki.

W uroczystościach wziął udział Janusz 
Krupski kierownik Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 

Zarząd Koła 
nr 1 w Leżajsku 
składa serdeczne 
podziękowania 
Panu Robertowi 
Żołyni – Staro-
ście Leżajskie-
mu oraz Panu 
Wojciechowi Li-
pińskiemu – Dy-
rektorowi Domu 
Pomocy Społecz-
nej w Brzózie 
Królewskiej za 
pomoc w zorga-
nizowaniu piel-
grzymki. Harce-
rzom z 11 Sur-
vivalowej Dru-
żyny Harcerskiej 
„P iorun”  im. 
gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego, 
Hufca Leżajsk za wystawienie pocztu 
sztandarowego.

Również Zarząd Koła ŚZŻAK w Woli 
Zarczyckiej składa podziękowania Panu 
Robertowi Gnatkowi – Burmistrzowi 

Od lewej: Stanisław Siwiec – prezes Koła ŚZŻAK w Woli Zarczyckiej, Roman Gap  
(w głębi), Józef Mazierz, Józef Wąsik (z Łowiska), Andrzej Sarzyński. 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za umożli-
wienie udziału w tej pielgrzymce i pokrycie 
kosztów przejazdu.

Antoni Bereziewicz
Wiceprezes TMZL
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Zespół Regionalny Grodziszczoki

Leżajsk wraz z najbliższą okolicą 
w okresie wiosenno-jesiennym był miej-
scem na Podkarpaciu, które bardzo licznie 
nawiedzały rzesze turystów, pielgrzymów 
i melomanów. Wszyscy wiemy dlaczego tak 
się działo. Ziemia Leżajska jest wspaniałą 
atrakcją turystyczną dzięki posiadanym 
walorom zabytkowym, sakralnym, kul-
turalnym, przyrodniczym, rekreacyjnym 
i wypoczynkowym. 

Sezon turystyczny rok rocznie rozpo-
czyna nieoficjalnie pierwszy długi majowy 
weekend, kiedy to całe rzesze naszych 
rodaków ma okazje po raz pierwszy w no-
wym roku, spędzać w różnoraki sposób 
swój wolny czas przy wiosennej aurze.

Dla wielu Leżajsk, który jest stolicą 
Powiatu i Ziemi Leżajskiej kojarzy się 
z Bazyliką i Klasztorem OO. Bernar-

dynów wraz ze wspaniałymi organami 
i odbywającym się co roku Międzynarodo-
wym Festiwalem Muzyki Organowej i Ka-
meralnej (czerwiec – sierpień). Turystów 
przyciąga także Muzeum Prowincji OO. 
Bernardynów znajdujące się przy zespole 
klasztornym posiada unikatowe ekspo-
naty pochodzące z klasztorów w Polsce 
i Kresów. Tu z kolei również przybywają 
liczne  pielgrzymki pątników udających 
się do słynącego łaskami obrazu Leżajskiej 
Matki Bożej Pocieszenia. 

Inni pamiętają o tym, że Leżajsk to 
miasto wielokulturowe, na którego dzie-
dzictwo składa się dorobek wielu pokoleń 
Polaków, Rusinów, Żydów, Niemców, 
Tatarów, Ormian i innych nacji.

Ślady po Rusinach w Leżajsku to 
przede wszystkim zabytki jak dawna 
Cerkiew Greckokatolicka pw. Za-

śnięcia NMP, dawny Dom Narodowy 
Zrzeszenia Rusinów „Proświta” 
i cmentarze, na których znajdują się 
groby z nazwiskami wypisanymi cyrylicą. 
W Leżajsku i okolicznych miejscowościach 
również licznie zamieszkiwali Żydzi, po 
których pozostał XVII-wieczny cmentarz 
wraz z grobem Cadyka Elimelecha. 
Po kolonizacji niemieckiej z czasów józe-
fińskich z przełomu XVIII i XIX w. pozo-
stały dawne zabudowania w Leżajsku na 
ulicy Moniuszki, charakterystyczne dla 
architektury niemieckiej i miejsce, gdzie 
kiedyś był cmentarz, na którym należa-
łoby przeprowadzić prace archeologiczne, 
a następnie podjąć próbę jego odtworzenia. 
Podobne ślady po kolonizacji niemieckiej 
można odnaleźć również w pobliskich miej-
scowościach. Ludność tatarska w większo-
ści wyznająca prawosławie zasymilowała 
się z polską i jedyne ślady, jakie pozostały 

to nazwy miejsc oraz nazwiska, brzmiące 
i pochodzące od Tatarów. Przez Leżajsk 
wiódł przez wieki szlak handlowy do San-
domierza i Gdańska, na którym bardzo 
często znajdowały się karawany kupieckie 
Ormian. Wszystkie te narody pozostawiły 
po sobie ślad w historii naszego miasta.

Do Miasta Leżajska i okolic przyciąga 
turystów również dostępność do obiektów 
sportowych i rekreacyjnych (stadion, 
basen, hale sportowe, korty), jak też 
bliskość ośrodków wypoczynkowych nad 
wodą (Zalew „Floryda” w Leżajsku, Zalewy 
w Ożannie i Brzózie Królewskiej, zbiornik 
„Czyste” w Grodzisku Dolnym).

W Leżajsku jest dobrze rozwinięta 
baza noclegowa i gastronomiczna 
wraz z wieloma obiektami rozrywkowymi, 
kulturalnymi oraz cyklicznymi imprezami, 
które na trwale wpisały się w krajobraz 
Miasta Leżajska (organizowane przy 
udziale Urzędu Miasta Leżajska i Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz 
innych podmiotów i instytucji leżajskich) 
m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, Dni Leżajska, Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, 
Wielokulturowy Festiwal „Galicja”, Mię-
dzynarodowy Festiwal Łowiecki,  Festiwal 
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej i wiele 
innych.

W ramach bazy noclegowej oraz wy-
poczynkowo-rekreacyjnej bardzo dobrze 
funkcjonują hotel, Dom Pielgrzyma, 
pensjonat oraz liczne gospodarstwa 
agroturystyczne i ośrodki jazdy konnej 
w Leżajsku i okolicznych miejscowościach 
m.in.. Przychojcu, Giedlarowej, Wierzawi-
cach, Dębnie, Nowej Sarzynie, Grodzisku 
Dolnym, Zmysłówce, Kuryłówce, Ożannie, 
Dąbrowicy Dużej i Małej, Tarnawcu oraz 
Kulnie.

Dla profesjonalnej obsługi ruchu tury-
stycznego w Leżajsku od stycznia 2006 r. 

działa w wieży przy Ratuszu Centrum 
Informacji Turystycznej. CIT organizacyj-
nie znajduje się w strukturach Miejskiego 
Centrum Kultury. Do podstawowych 
zadań biura CIT należy gromadzenie, 
przetwarzanie i dystrybucja informacji tu-
rystycznych wszystkim zainteresowanym 
oraz koordynacja ruchu turystycznego w 
mieście i regionie. W tegorocznym sezonie 
Leżajsk i CIT odwiedziło bardzo wielu 
turystów krajowych i zagranicznych, w 
tym turystów indywidualnych, delegacji 
i grup wycieczkowych. Wśród krajowych 
przeważali turyści z najbliższej okolicy, 
ale nie brak było również odwiedzających 
z Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczy-
zny, Poznańskiego, Warmii i Mazur, jak 
również Pomorza. Turyści zagraniczni 
to przede wszystkim Niemcy, Rosjanie, 
Ukraińcy, Słowacy, Francuzi, Belgowie, 
Holendrzy, Szwajcarzy, Austriacy oraz An-
glicy. Leżajsk odwiedzili również turyści 
z tak odległych miejsc na świecie jak USA, 
Kanada a nawet Australia. Byli to turyści 
przeważnie indywidualni, podróżujący po 
Podkarpaciu, Roztoczu i Małopolsce. Jako 
ciekawostkę należy dodać, że podróżowali 
oni różnymi środkami lokomocji m.in. nie 
tylko samochodami osobowymi, ale rów-
nież samochodami kempingowymi, moto-
cyklami, a nawet rowerami. Najczęstsze 
pytania zadawane przez turystów 
to: co można ciekawego zobaczyć, gdzie 
przenocować i dobrze zjeść, jak dotrzeć do 
Bazyliki OO. Bernardynów, Kirkut i ohel 
Cadyka, koncerty organowe. Tu nasuwają 
się proste wnioski dotyczące potrzeb, gdy 
mówimy o obsłudze ruchu turystycznego, 
m.in. przewodnicy turystyczni operującymi 
obcymi językami, opracowane i wytyczone 
w terenie trasy rowerowe, infrastruktura 
turystyczna w postaci kempingów, zago-
spodarowania takich miejsc jak Zalew 
Floryda, zbudowanie przystani z bazą 
gastronomiczno-noclegową przy Rzece 
San. Widoczna jest potrzeba powstania 
z prawdziwego zdarzenia kawiarni-ciast-
karni czynnej w sezonie wakacyjnym 
od godzin porannych, karczmy z jadłem 
regionalnym oraz muzeum browarnictwa 
leżajskiego z możliwością degustacji na-
szego jakże wspaniałego piwa.

Marian Matkowski 

Centrum Informacji Turystycznej
Leżajsk, Rynek 1a (w wieży przyUM)
tel. 017 240 18 18
e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl
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W dniach 28 – 29 września odbył się 
w naszym mieście IX Międzynarodowy 
Festiwal Łowiecki. Tegoroczny Festiwal 
zainaugurowało uroczyste polowanie w 
lasach niedaleko Marysina, w którym 
udział wzięli zaproszeni goście, a po jego 
zakończeniu okolicznościowy puchar królo-
wi polowania wręczył burmistrz Leżajska 
Tadeusz Trębacz, a ślubowanie 
nowoprzyjętego członka Koła 
Łowieckiego „Dzik” odebrał 
Marek Rogoziński - prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej w 
Rzeszowie. Drugi dzień imprezy 
rozpoczęła Msza święta huber-
towska odprawiona w bazylice 
OO. Bernardynów w Leżajsku 
w uroczystej oprawie muzycz-
nej Reprezentacyjnego Zespo-
łu Muzyki Myśliwskiej PZŁ. 
Oficjalnego otwarcia imprezy 
na placu przed Gimnazjum 
Miejskim im. Władysława 
Jagiełły dokonał burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz w 
asyście pocztów sztandaro-
wych. Po odegraniu hejnału festiwalowego 
i prezentacji zespołów uczestniczących 
w Festiwalu odbył się koncert Orkiestry 
Miejskiej, Reprezentacyjnego Zespołu 
Muzyki Myśliwskiej PZŁ, a po nim pokaz 
psów myśliwskich. Kolejnym punktem 
programu tegorocznego festiwalu były wy-
stępy zespołów zaproszonych na Festiwal: 
„Lubartowianie” z Iwonicza Zdroju oraz 

ubiegłorocznego Laureata Grand Prix. Po 
takim występie przyszedł czas na przegląd 
konkursowy krajowych i zagranicznych 
zespołów myśliwskich. Konkursowe pre-
zentacje oceniało jury w składzie: Teresa 
Sibiga (Koło Łowieckie „Dzik”), Mieczy-
sław Szarek- emerytowany dyrektor le-
żajskiej szkoły muzycznej, oraz nauczyciel 

muzyki Konrad Oniszczuk. Grand Prix 
tegorocznego Festiwalu zdobył zespół „The 
Folk Band of Estonia Hunters Society” 
z Tallina w Estonii za oryginalność i róż-
norodność programu. Jury doceniło także 
precyzję wykonania utworów przyznając 
pierwsze miejsce zespołowi „Trubaci OMS 
Prerov” z Czech, oraz wyraz artystyczny 
i czystość wykonania utworów przyznając 

  
specjalne wyróżnienie „Trio Marzenie” 
z Młodzieżowego Centrum Kultury Pol-
skiej z Emilczyna na Ukrainie. Wieczorny 
blok koncertów estradowych adresowa-
nych do całej festiwalowej publiczności 
rozpoczął Zespół Artystyczny KOP z 
Krakowa programem zatytułowanym 
„Szlagiery minionej ery”. Kolejną atrakcją 

był występ kapeli „Beka” z są-
siedniego Przeworska. Gwiazdą 
wieczoru, oklaskiwaną przez 
kilkutysięczną publiczność był 
laureat tegorocznego sopockie-
go festiwalu – zespół „SUMP-
TUASTIC”. Festiwal zakończył 
mistrzowski pokaz sztucznych 
ogni. Równocześnie w leżajskiej 
Bazylice miał miejsce koncert 
muzyki poważnej w wykona-
niu światowej sławy organisty 
Roberta Grudnia, któremu na 
rogu alpejskim towarzyszył 
Austriak Herman Ebner. 

Sponsorem Głównym tego-
rocznego festiwalu był: Browar 
Leżajsk oraz Zarząd Okręgowy 

PZŁ Woj. Podkarpackiego. Sponsorzy 
wspomagający to: Las Pol, Firma Galicja, 
PBDiM S.A Leżajsk, Nadleśnictwo Le-
żajsk, Poltino, LiDL, Marketchem, Fun-
dusz Ochrony Środowiska przy Urzędzie 
Miejskim w Leżajsku.

Iwona Tofilska
Fot. Adam Kuźma
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  W dniu 29 września 2007 r. w hali 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 
odbyło się inauguracyjne spotkanie roz-
grywek I ligi koszykówki dziewcząt. Po 
raz pierwszy przed własną publicznością 
zaprezentowały się koszykarki Lotnika 
Wierzawice/ZSL Leżajsk. I był to debiut 
nad wyraz udany – zarówno zakończony 
wyraźnym zwycięstwem, jak i okraszony 
sporą dozą dramatyzmu.

Mecz z Drometem Częstochowa miał 
dwa oblicza. W pierwszej połowie lepiej 
radziły sobie koszykarki z Częstochowy. 
Nasze dziewczęta były spięte, stremowane, 
widać było nerwowość w ich poczynaniach, 

robiły błędy tak wielkie, jakby dopiero 
uczyły się grać w kosza. Rozgrywająca 
Magda co raz gubiła piłkę, a przejęcie 
przez przeciwniczki kończyło się albo 
punktami, albo faulami. Aneta, która z re-
guły rzuca najwięcej punktów, praktycznie 
nie istniała na boisku. Jedynie Jessi pró-
bowała walczyć i wychodziło jej to całkiem 
dobrze. W ciągu I połowy rzuca w sumie aż 
16 punktów. Ale to o wiele za mało. 

Po pierwszej połowie wynik brzmi 
33:24 dla Drometu Częstochowa. Prawie 
nikt już nie wierzy w zwycięstwo wierza-
wiczanek.

W przerwie meczu odbywa się miła 
uroczystość. Starosta Leżajski pan Robert 
Żołynia wręcza prezesowi UKS Lotnik 
Wierzawice – Markowi Gołębiowi brązową 
odznakę przyznaną przez Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Koszykowej. Wyróżnionych 
w ten właśnie sposób osób na terenie Pod-
karpacia jest zaledwie kilku. To efekt dłu-
goletniej pracy pana Gołębia, której efek-

tem były sukcesy na arenie wojewódzkiej 
i krajowej i stworzenie w Wierzawicach 
jednego z silniejszych w Polsce ośrodków 
koszykówki młodzieżowej. 

Może właśnie ta uroczystość „prze-
budziła” zawodniczki Lotnika, a może 
krótka, męska rozmowa w szatni, jaką 
odbył z nimi trener Musijowski. Na 
boisko wbiegła zupełnie inna drużyna. 
Dziewczęta zaczęły grać jak natchnione 
– agresywnie w obronie i skutecznie w 
ataku. W ciągu pierwszych 3 minut III 
kwarty Lotnik nie tylko wyrównał straty 
z pierwszej części meczu, ale wyszedł na 
prowadzenie. Kolejne przechwyty Magdy, 

zbiórki Andzi i Sylwii, a potem 
szybkie podania do Anety koń-
czą się zdobyczą punktową. 
Kaśka sama sobie bije brawo, 
kiedy dwa razy z rzędu do 
kosza „wchodzą” jej rzuty z 
dystansu. Przewaga Lotnika 
rośnie, a gromkie brawa na 
trybunach dodają dziewczynom 
z Wierzawic animuszu, zaś 
częstochowiankom całkowicie odbierają 
ochotę do gry. W ciągu całej tej kwarty 
zawodniczki Drometu zdobywają w sumie 
jedynie 5 punktów, zaś Lotnik 27. To praw-
dziwy koszykarski nokaut. 

Kiedy wynik jest już praktycznie 
przesądzony, trener Musijowski wpuszcza 
kolejne zawodniczki. One też muszą się 
ograć w zmaganiach I-ligowych. To może 
zaprocentować w przyszłości. Ale nawet 
i rezerwowe radzą sobie na tyle dobrze, że 
i ostatnia kwarta kończy się zwycięstwem 
koszykarek z Wierzawic.

  


Ostateczny wynik meczu brzmi 65:50 
dla Lotnika Wierzawice/ZSL Leżajsk.

Pierwsze I-ligowe zwycięstwo zostało 
odniesione. Miejmy nadzieję, że będzie to 
początek wspaniałej sportowej przygody 
dla całej ziemi leżajskiej. Oczywiście na 
prawdziwe sukcesy przyjdzie jeszcze czas. 
Drużyna Lotnika to najmłodsza drużyna I-
ligowa w Polsce (najstarsza z zawodniczek 
ma dopiero 17 lat, a trzon zespołu stanowią 
uczennice I klasy Liceum i gimnazjalistki, 
zaś grają często z zawodniczkami, które 
są w wieku ich rodziców). Nikt też nie 
liczy na to, że od razu w debiucie osiągną 
znaczące sukcesy. Na to przyjdzie czas 
w przyszłości. Liczyć natomiast można, że 
o laury krajowe powalczą one już w tym 
roku w rozgrywkach młodzieżowych, pa-
miętając, że one same zaznały już smaku 
medali. W końcu Gimnazjum w Wierzawi-
cach, do którego większość z nich chodziła, 
lub nadal chodzi, to tegoroczny wicemistrz 
Polski. To właśnie dzięki temu władze 
powiatu i gminy Leżajsk zdecydowały się 
wesprzeć program rozwoju koszykówki, 
w który również bardzo mocno zaangażo-
wały się dyrekcje Zespołu Szkół Licealnych 
i Zespołu Szkół w Wierzawicach. Osobiście 
sprawę wierzawickich koszykarek wsparli 
Starosta Leżajski Robert Żołynia, Wójt 
Gminy Leżajsk Mieczysław Tołpa i Dyrek-
tor ZSL Stanisław Bartnik.

I efekty (sukcesy) tego programu z całą 
pewnością przyjdą.

Szkoda tylko, że na trybunach świeciły 
jeszcze puste miejsca. Miejmy nadzieję, że 
kolejne mecze nasze dziewczęta będą już 
grały przy pełnych trybunach. 

UKS Lotnik Wierzawice/ZSL Leżajsk 
- UKS Szestnastka Dromet Częstochowa 

65 : 50 (10:18, 14:15, 27:5, 14:12)
Skład Lotnika: Kaszuba 26, Musijow-

ska 18, Kuras 10, Wach 6, Łoś 4, Majkut 
2, Gronowicz 2, Dedio 2, Zasońska 0, Kryla 
0, Tołpa 0, Niemczyk 0

Wiesław Karasiński
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W sobotę 22 września br odbył się 
II Rajd Rowerowy „Po zdrowie”. Tym 
razem impreza była partnerska, gdyż w 
organizacji połączyły siły Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Leżajskiej i Zespół 
Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, a 
patronatem całe przedsięwzięcie objął 
Starosta Leżajski – Robert Żołynia.

Przed basenem miejskim 
zgromadziło się 52 uczestników, 
którzy po krótkim powitaniu 
przez prezesa TMZL Leszka 
Sarzyńskiego oraz Pana Ada-
ma Kaduka i odprawie orga-
nizacyjnej wyruszyli na trasę: 
Leżajsk – Zalew „Floryda” 
– Las Klasztorny – Maleniska 
– Hucisko – Brzóza Królewska 
- Leżajsk. Tym razem organi-
zatorzy przygotowali dodatko-
we atrakcje sportowe tj. cross 
rowerowy i współzawodnictwo 
w konkurencjach zabawowych. 
Zwycięzcami głównej konku-
rencji zostali: Łukasz Wojtyna, 
Mateusz Dmitrowski i Michał Sołek – oni 
też otrzymali puchary ufundowane przez 
Starostę Leżajskiego. Rywalizowały także 
panie, panowie i dzieci młodsze. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni za ambitną postawę i 
duże umiejętności w jeździe terenowej. Jed-
nak punktem kulminacyjnym był quiz histo-
ryczno – przyrodniczy przygotowany przez 
nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych: Iwonę 
Karakułę-Stadnik, Antoniego Bereziewicza 
i Leszka Sarzyńskiego oraz Pana Adama 
Kaduka. Uczestnicy w wielkim skupieniu 
odpowiadali na trudne i podchwytliwe py-
tania. Poziom był bardzo wysoki. Zwyciężył 
Wiesław Wołoch uzyskując 26 punktów na 
32 możliwe do zdobycia. Jury przyznało też 

trzy równorzędne drugie miejsca dla: Ewy 
Jagusiak, Jakuba Jagusiaka i Ireny Sarzyń-
skiej. Największą atrakcją po zakończeniu 
rajdu było losowanie nagrody głównej dla 
uczestnika rajdu tj. pięknego roweru gór-
skiego, który ufundowały „Silikaty” Zakład 
w Leżajsku. Los uśmiechnął się do Piotra 
Ząbczyka i to właśnie do niego trafiła ta 

piękna nagroda. Między pozostałych uczest-
ników rajdu zostało rozlosowanych wiele 
nagród rzeczowych, które organizatorzy 
zgromadzili dzięki hojności sponsorów. 

Zawody, quiz i zabawy jako bardzo 
atrakcyjne były jednak tylko dopełnieniem 
całej imprezy. Najważniejszy był jej wy-
miar poznawczy. Piękna trasa biegnąca 
lasami, osobliwości pomników przyrody 
i historyczne miejsca o których opowiadał 
Antoni Bereziewicz zadziwiały uczestni-
ków. Wszyscy z uwagą i zaciekawieniem 
odkrywali nowe miejsca i podziwiali widoki. 
Potwierdziła się stara prawda, że lepiej zna-
my inne rejony Polski niż nasze najbliższe 

   
okolice. Jest wokół Leżajska wiele uroczych 
miejsc, które warto poznać. Mogą się  stać 
celem wycieczek szkolnych czy wyjazdów 
rekreacyjnych dla całych rodzin. 

Rajd spełnił oczekiwania uczestników 
jak i organizatorów. Duża ilość młodzieży 
szkolnej i dzieci oraz całe rodziny uczestni-
czące w rajdzie są potwierdzeniem zapotrze-

bowania naszego środowiska na 
tego typu imprezy. Liczymy na to, 
że skupimy wokół siebie przyjaciół 
i sympatyków oddanych turystyce 
i spędzaniu czasu na wolnym po-
wietrzu. Już dziś zapraszamy na 
kolejne spotkania.

Za pośrednictwem Kurie-
ra Powiatowego dziękujemy za 
wsparcie naszej imprezy przez 
Grupę Żywiec S.A. Browar w Le-
żajsku, ZPOW „Poltino”  Leżajsk   
Sp. z o.o., Pana Burmistrza Ta-
deusza Trębacza, Wójta Gminy 
Leżajsk Pana Mieczysława Tołpę, 
Panów Posłów na Sejm RP: Zbi-
gniewa Rynasiewicza i Kazimierza 

Gołojucha, Jacka Bielę ze Stacji Paliw w 
Leżajsku i wielu, wielu innych sponsorów, 
których pełny wykaz znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Leżajskiej  www.tmzl.lezajsk.
pl . Na stronie znajduje się też galeria zdjęć 
z rajdu i dokładny przebieg.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżaj-
skiej i Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 
dziękują Panu Adamowi Kadukowi za 
świetną organizację rajdu.

Organizatorzy oczekują od uczestników 
na zdjęcia z rajdu, aby można rozstrzygnąć 
konkurs fotograficzny.

Prezes TMZL 
Leszek Sarzyński

Zwycięzcy głównej konkurencji
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