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W numerze  


Od grudnia 2007r.  Szpital Powiatowy w Leżajsku dysponuje nową 
Specjalistyczną Karetką typu ,,R”. Jest to Peugeot BOXER L2H2, 
z nowoczesnym silnikiem zasilanym olejem napędowym o pojemności 
3.0 L, z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, zapewniający 
przyśpieszenie pozwalające na sprawną pracę o mocy 157 KM.

Wyposażenie, 
k tó rego  może 
pozazdrościć nie 
jeden kierowca: 
elektroniczny sy-
stem stabilizacji 
toru jazdy, system 
ABS, centralny 
zamek wszyst-
kich drzwi, auto-
alarm, poduszka 
powietrzna kie-
rowcy i pasażera, 
ponadto klimaty-

zacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, nosze główne i transporter 
noszy głównych. A wszystko dla dobra pacjentów.Nowa karetka zastąpiła 
10 letniego Fiata Ducato.

Duża moc i nowoczesne wyposażenie, jak również gabaryty samo-
chodu zapewniają bezpieczną i szybką jazdę na miejsce zdarzenia oraz 
przewóz pacjenta.

Karetka kosztowała 235 000 zł. Urząd Wojewódzki udzielił na ten cel 
dotacji w wysokości: 173 860 zł, Powiat Leżajski: 50 000 zł, a pozostałe 
środki zabezpieczył leżajski szpital. 

Dziękujemy byłemu Wicewojewodzie panu Dariuszowi Iwaneczko za 
szczególne zaangażowanie i podjęcie inicjatywy zakupu karetki dla leżaj-
skiego szpitala.
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W grudniu 2007 roku zakończyła  się realizacja projektu 
pn. „Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego oraz murów 
i baszt klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Realizacja projektu trwała blisko dwa lata. Wartość projektu 
zamknęła się kwota ok. 7 mln zł, z czego ze środków Unii 
Europejskiej  wydatkowano kwotę 5 146 tys zł. W wyniku 
realizacji projektu zostały przeprowadzone prace remon-
towe w Dworku Starościńskim w wyniki czego udało się 
odrestaurować cztery budynki kompleksu dworu oraz zago-
spodarowano teren wokół obiektów. Łączna powierzchnia  
użytkowa wyremontowanych obiektów wynosi 1 580 m2 
o kubaturze 12 588 m3. Ponadto utwardzono dziedziniec 
kostką granitową i wykonano nowe parkingi. W nowo 
odrestaurowanych obiektach będą miały siedzibę: Muzeum 
Regionalne oraz zaplecze magazynowe dla potrzeb muzeum, 
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej oraz Centrum Informacji 
Kulturalnej. 

Drugim zadaniem realizowanym w ramach ww. projektu 
była rewaloryzacja murów i baszt klasztoru OO Bernardy-
nów w Leżajsku. W wyniku realizacji projektu udało się 
odrestaurować mur południowy i zachodni, trzy baszty oraz 
bramkę wejściową na dziedziniec klasztoru. Odtworzono 
również malowidła na murze zachodnim i bramce oraz 
wykonano nową instalację odgromową na trzech basztach.

   
 

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia br. w wyremontowanym zespole 
Dworze Starościńskim powstało Muzeum Ziemi Leżajskiej. Ukazywać ono 
będzie bogatą wielokulturową historię miasta i regionu. Zamierzeniem naszym 
jest, aby idea Muzeum i samo Muzeum było bliskie sercu każdego mieszkańca 
Ziemi Leżajskiej. Od 25 stycznia br. będą mogli Państwo zapoznać się z wystawą 
archeologiczną poświęconą pracom badawczym z terenu Gminy Grodzisko 
Dolne, które prowadził prof. Czopek oraz wystawą fotograficzną dokumen-
tującą rewaloryzację Dworu Starościńskiego. Na przełomie stycznia i lutego 
otwarta zostanie stała ekspozycja historii browarnictwa leżajskiego, która będzie 
jedną z nielicznych w kraju ekspozycji browarniczych.  Od 25 lutego br. dla 
szkół podstawowych będą prowadzone lekcje muzealne. Od samego początku 
przygotowywana jest stała ekspozycja poświęcona historii Ziemi Leżajskiej 
i w związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o informacje 
dotyczące potencjalnych eksponatów, które w określonej formie mogliby 
Państwo udostępnić dla Muzeum. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: Muzeum 
Ziemi Leżajskiej ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, tel. 0172402235, 
e-mail:muzeum.lezajsk@gmail.com,  www.muzeum.lezajsk.prv.pl

Dyrektor Muzeum
Andrzej Chmura

Plac przed Dworem – w trakcie...

... i po remoncie

Bramka wejściowe na dziedziniec klasztoru
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Piękną tradycją wśród harcerzy stało 
się przekazywanie każdego roku, tuż przed 
Bożym Narodzeniem Betlejemskiego Światła 
Pokoju.

Akcja ta po raz pierwszy została zorga-
nizowana w 1986 r. przez Austriackie Radio 
i Telewizję, jako działanie charytatywne na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób 
potrzebujących. Rok później patronat nad 
akcją objęli austriaccy skauci.

Każdego roku wybrane dziecko odbie-
ra Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Następnie Światło przewożone 
jest do Wiednia. Tam na około tydzień przed 
Świętami Bożego Narodzenia ma miejsce 
ekumeniczna uroczystość, podczas której Pło-
mień przekazywany jest mieszkańcom miasta 
oraz przedstawicielom organizacji skautowych 
z wielu krajów europejskich.

Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskie-
go przyjmują Światło od skautów słowackich, 
a następnie przekazują je na Litwę, Ukrainę 
i Białoruś.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju 
zapłonęło w Polsce już po raz siedemnasty. 

16 grudnia o godz. 10.00 polscy harcerze 
odebrali je od skautów słowackich na przejściu 
granicznym na Łysej Polanie. Następnie po 
uroczystościach przekazania, Betlejemski Pło-
mień pod eskortą policji został przewieziony 
do Krakowa. W tym samym dniu, dzięki har-
cerzom z naszego hufca, Betlejemskie Świateł-
ko Pokoju zapłonęło także w Leżajsku.

Liczna reprezentacja Hufca ZHP Le-
żajsk po Światełko pojechała do Krakowa. 
Tam około godz. 16.00 harcerze z całej 
Polski zebrali się na dziedzińcu wawelskim, 
gdzie odbył się uroczysty apel inaugurujący 
coroczne obchody przekazania Światła. 
Następnie długim i głośnym korowodem 
przemaszerowano na Rynek, gdzie o godz. 
17.00 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele 
Mariackim, koncelebrowana przez biskupa 

Tadeusza Pieronka. Po Mszy nastąpiło prze-
kazanie Światełka reprezentacjom wszystkich 
środowisk harcerskich.

A już od poniedziałku (17.12.2007) leżaj-
scy harcerze dzielili się Światłem z Betlejem 
z Przyjaciółmi, Darczyńcami oraz wszystkimi 
tymi, którzy potrzebują jego ciepła. Ten bożo-
narodzeniowy symbol przekazano w leżajskiej 
Farze oraz w Bazylice OO. Bernardynów. 
Ogień zapłonął u Burmistrza Miasta, a także 
Wójta Gminy. 

W piątek 21 grudnia podczas sesji Rady 
Powiatu komendant hufca Damian Wyszyń-
ski wraz z harcerzami z 1 DH „NS” z Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego przekazał Świateł-

ko Panu Staroście Leżajskiemu oraz Radnym 
Powiatu. 

Ogień dotarł do niemal wszystkich in-
stytucji oraz szkół w Leżajsku. Po raz kolejny 
Płomień z Betlejem mógł zagościć na wigilij-
nych stołach w Leżajsku.

W tym miejscu pragniemy gorąco po-
dziękować wszystkim Darczyńcom, którzy 
w Zaduszki wsparli harcerzy składając datki do 
puszek. To właśnie za zebraną w tym dniu kwo-
tę możliwe było zorganizowanie wyjazdu do 
Krakowa po Betlejemskie Światełko Pokoju. 

Dziękujemy również panu Ryszardowi 
Rojkowi, który bezpiecznie przewiózł har-
cerzy. 

(e.d)




Przekazanie Światełka Pokoju Staroście Leżajskiemu i radnym Rady Powiatu Leżajskiego

 
Miejskie Centrum Kultury zawsze dbało o dzieci i młodzież zaangażowane w działania 

kulturalne w Leżajsku. Zależy nam, aby promując nasze miasto jako członkowie zespo-
łów muzycznych, tanecznych, teatralnych oraz licznych kół zainteresowań, jednocześnie 
tworzyły wokół MCK wielką rodzinę ludzi wrażliwych, otwartych na sprawy społeczne 
i kulturowe. 

Taką integracyjną funkcję ma spełniać organizowane corocznie w grudniu spotkanie 
z Mikołajem. Tego dnia wszystkie dzieci (w liczbie 340) zaangażowane w działalność 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku spotykają się razem na sali widowiskowej, by 
wspólnie przywitać Mikołaja. Zawsze na dzieci czeka jakaś niespodzianka artystyczna. 
W tym roku nasza młodzież mogła podziwiać występ Sławomira Furtaka z Lubelskiego 
Teatru Pantomimy, który zaprezentował spektakl pt. „Nieme kino”. W kilku odsłonach 
wciągnął młodą publiczność w świat pantomimicznej iluzji, bez użycia słów doprowadził 
wszystkich do płaczu ze śmiechu. 

Po spektaklu na wszystkie dzieci czekały prezenty, których fundatorom składamy 
bardzo serdeczne podziękowania. Sponsorami były trzy firmy: BMF Polska w Leżajsku, Sc 
Pilawa w Leżajsku oraz Apteka „Pod kasztanami”. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że wykazali 
się Państwo zrozumieniem istoty tego spotkania i przyczynili się do uatrakcyjnienia go. 

Agnieszka Margas

W świątecznej atmosferze...
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W Dworku Starościńskim w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia odbyły się spot-
kania opłatkowe, podczas których wspólnie 
przełamano się opłatkiem, złożono sobie 
życzenia oraz śpiewano kolędy.

21.12.07r. odbyło się spotkanie opłat-
kowe pracowników Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku. W spotkaniu uczestniczył rów-
nież Proboszcz Parafii Farnej w Leżajsku 
– ks. Ryszard Królicki. Świąteczny nastrój 
podkreśliły występy młodzieży ze Szkoły 
Muzycznej.

27.12.07r. Starosta Leżajski i Zarząd 
Powiatu Leżajskiego zaprosili na spotkanie 
opłatkowe radnych Rady Powiatu Leżajskie-
go, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu 
leżajskiego, kierowników jednostek powiatu, 



Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Leliwa” istnieje i współ-
pracuje z Miejskim Centrum Kultury już od 6 lat. Te dwie instytucje 
zgodnie szerzą na ziemi leżajskiej kulturę, tworząc razem związek 
niemal idealny. Współdziałanie jest możliwe dzięki dialogowi, do 
którego okazji dostarczają spotkania, np. takie jakie miało miejsce 
4 stycznia 2008 roku w sali kameralnej MCK. Członkowie obu 
instytucji składali sobie życzenia na tradycyjnym już spotkaniu 
opłatkowym nazwanym „Małym Kolędowaniem”. 

Przy wigilijnym barszczu omawiane były aktualne sprawy kul-
turalne, a także wspólne projekty na rozpoczynający się nowy rok, 
który zapowiada się obficie jeśli chodzi o wydarzenia artystyczne. 
Jest to bowiem rok Herbertowski, a zarazem rok jubileuszu 400lecia 
obecności Ojców Bernardynów w Leżajsku. 

Spotkanie upłynęło w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Wrażenia 
estetyczne zapewniła wszystkim obecnym Grupa Wokalna „Meri-
tum” kierowana przez Bartka Urbańskiego. Pracownicy śpiewali 
wspólnie z dziewczynkami znane i lubiane kolędy. 

Dla „meritumek” nie było to pierwsze kolędowe wyzwanie. 
Trzynastego grudnia gościły na spotkaniu opłatkowym pracowni-
ków Browaru Leżajsk, dwudziestego zaśpiewały przed niżańską pub-
licznością na plenerowej scenie w centrum miasta, a dwudziestego 
czwartego, zanim zasiadły do wigilii ze swoimi rodzinami, podzieliły 
się swoim głosem by wytworzyć świąteczną atmosferę na „Wigilii 
dla samotnych”, organizowanej corocznie w MCK w Leżajsku.   

Po występie Grupy „Meritum” pan Zdzisław Zawilski podzielił 
się śmiesznymi anegdotami związanymi z kolędowaniem i zagrał na 
starym, lekko skrzeczącym fortepianie kolędy zmuszając wszystkich 

posłów związanych z ziemią leżajską oraz 
przedsiębiorców współpracujących z powia-
tem. Wspólną modlitwę prowadził Kustosz 
Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku  
O. Jarosław Kania. 

Świąteczny nastrój spotkania podkreślili 
swoimi występami: Zespół „Majdaniarze” 

z Nowej Sarzyny, Magdalena Kołcz (uczen-
nica Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia  
prowadzona przez Koncermistrza, Dyrygenta 
Orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej prof. 
Roberta Faściszewskiego, przy pianinie akom-
paniował Grzegorz Wójcikiewicz - Dyrektor  
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Leżaj-
sku), a także Zespół Śpiewaczy „Brzózoki”. 



do radosnego chwalenia Nowonarodzonego Dzieciątka śpiewem. 
Spotkanie upłynęło więc w ciepłej, rodzinnej atmosferze, co zaowo-

cowało wieloma ciekawymi pomysłami, które zaskoczą Państwa i ożywią, 
mamy nadzieję, życie kulturalne w Leżajsku. 

Była to jedna z wielu imprez, za które podziękowania należą się 
Zakładom Piwowarskim w Leżajsku. Członkowie towarzystwa, anima-
torzy kultury i przyjaciele Domu Kultury pragną wyrazić szczere wyrazy 
wdzięczności za dofinansowanie uroczystości związanych z tak pięknym 
okresem, jakim są Święta Bożego Narodzenia.  

Agnieszka Margas

W świątecznej atmosferze...

Zespół Śpiewaczy „Brzózoki”
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Około 430 tegorocznych matu-
rzystów bawiło się do „białego rana” 
podczas dwóch tur studniówkowych 
w dniach 12 i 19 stycznia br. w Zespo-
le Szkół Licealnych w Leżajsku.

Sędziwy polonez wcale się nie sta-
rzeje, a młodzież maturalna z wielkim 
zaangażowaniem i powagą dała temu 
najlepszy dowód. Z coraz większą 
wprawą tańczono także walca, a po-
tem cała noc upłynęła w doskonałych 
nastrojach przy rytmicznej muzyce 
popularnego zespołu młodzieżowego 
„Wziątki”. Dziękujemy Organizato-
rom, Rodzicom, Wychowawcom i 
Dyrekcji Szkoły.

Po raz drugi zespół wokalno-muzyczny 
„Labirynt” z Zespołu Szkół Licealnych w 
Leżajsku zakwalifikował się do finału Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie, w dniach 
10-13 stycznia br.

W tegorocznej, XIV już edycji uczestni-
czyło 1500 wykonawców z Polski i Ukrainy. 
Do Będzina awansowało 128 uczestników z 
31 wielkich ośrodków w kraju.

Województwo podkarpackie, w kategorii 
zespołów reprezentował właśnie „Labirynt”, 
który uzyskał nominację do finału po prze-
słuchaniach wojewódzkich w Rzeszowie, jako 
jedyny w tej grupie.

Zespół „Labirynt” podczas koncertu galowego

Eliminacje finałowe trwające od 10-12 
stycznia wyłoniły laureatów tegorocznego 
Festiwalu, wśród nich znalazł się nasz „La-
birynt”, który w doborowej stawce finali-
stów „wykolędował” II miejsce w kategorii 
zespołów wokalno-muzycznych (pierwszego 
miejsca nie przyznano).

Jury Festiwalu w profesjonalnym skła-
dzie:

przewodnicząca – prof. Michalina Gro-
wiec – Akademia Muzyczna w Katowicach;

członkowie – ks. prof. Kazimierz Szyma-
nik – Uniwersytet Karola Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie; prof. Mirosława Knapik 
– Uniwersytet Śląski w Katowicach,

bardzo wysoko oceniło 
poziom wykonawczy mło-
dzieży licealnej, skoro przy-
znało jej tak wysoką lokatę.

Tegorocznemu festiwalo-
wi patronowali: 

Jego Ekscelencja Biskup 
Adam Śmigielski – biskup 
diecezji sosnowickiej, Bog-
dan Zdrojewski – Minister 
Kultury, Ochrony i Dziedzi-
ctwa Narodowego, Janusz 
Śniadek – Przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” oraz Wojewoda 

i Marszałek województwa śląskiego.
Zdaniem organizatorów, Jury, Patronów i 

obserwatorów, „Festiwal po raz kolejny wpi-
suje się w tradycję śpiewania polskich kolęd 
i krzewienie kultury muzycznej. Festiwal 
stał się ruchem społecznym, amatorskim, a 
prezentacje coraz bardziej zyskują zabarwienie 
profesjonalne. Najbardziej cieszy fakt, że w 
zalewie bożonarodzeniowej komercji, udaje 
się uczestnikom oraz organizatorom uświado-
mić piękną i bogatą treść zawartą w kolędach 
i pastorałkach”.

Otwarta formuła konkursu stała się 
zaproszeniem do śpiewu, a tym samym upo-
wszechnieniu kultury chrześcijańskiej.

Na koniec o autorach sukcesu.
Jak i w roku ubiegłym, zespół poprowadził 

do sukcesu Pan mgr Paweł Paluch, znakomity 
instrumentalista, nauczyciel muzyki dzieci i 
młodzieży w powiecie leżajskim.

Zespół zaprezentował swój kolędowy 
program w składzie:

- wokaliści: Anna Nowak, Katarzyna 
Pieniążek, Anna Czyż, Paulina Kuszaj, Łukasz 
Pączka;

- instrumentaliści: Bogusław Łyko (gi-
tara), Wojciech Cymerman (gitara basowa), 
Michał Miś (gitara, śpiew), Tomasz Miazga 
(fortepian), Michał Grzywna (saksofon).

Koncert finałowy, który odbył się 13 
stycznia br. w sanktuarium Polskiej Golgoty 
Wschodu w Będzinie, stał się dla uczestni-
ków i naszej młodzieży miejscem głębokich 
i niepowtarzalnych przeżyć duchowych 
oraz doznań artystycznych. Gratulujemy 
serdecznie!

Stanisław Bartnik 
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżaj-
skiej nie ustaje w działaniach na rzecz pozyski-
wania nowych eksponatów do już działającego 
Muzeum Ziemi Leżajskiej. Członkowie naszej 
organizacji „czują ducha dziejów” i udaje się 
im pozytywnie motywować innych do przeka-
zywania rodzinnych pamiątek do muzeum. 

Ostatnio, Pan Stanisław Kania z  Male-
nisk zadeklarował oddanie do muzeum 7 uli 
pszczelich – nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie to, że są to unikatowe ule ręcznie 
„dłubane” z jednego grubego pnia drzewa, a 
ich wiek datowany jest na około 160 lat. Gdy-
by nie sentyment Pana Stanisława i szacunek 
do pracy w pszczelarstwie swoich przodków, 
te wspaniałe produkty ciesielstwa i bartnictwa 
dawno by przestały istnieć. Tradycja bartni-
ctwa w rodzinie Kaniów liczy około 200 lat. 
Trudnił się tym zajęciem ojciec Jan i dziadek 
Antoni, który był właścicielem ponad stu pni. 
Już w najbliższym czasie ule zostaną przywie-
zione do muzeum – będą jednak wymagały 
prac zabezpieczających drewno i odtworzenia 
daszków z gontu. Do odkrycia tych szcze-
gólnych eksponatów doszło podczas Rajdu 
Rowerowego „Po zdrowie” organizowanego 
przez Towarzystwo – Pan Adam Kaduk i An-
toni Bereziewicz „wypatrzyli” w obejściu Pana 
Stanisława te ule i docenili ich unikatową 
wartość. Dziękujemy Panu Stanisławowi za 
zrozumienie idei muzealnictwa regionalnego 
i dziękujemy za cenny dar.

Na przywiezienie do muzeum oczekują 
dwa doskonale zachowane krosna tkackie: 
jedno z Brzózy Królewskiej, a drugie z Leżaj-
ska. Przybyło też eksponatów stanowiących 
wyposażenie dawnych gospodarstw domo-
wych. Panowie Jan Mach i Antoni Mach z 
Biedaczowa podarowali wiele tego typu sprzę-
tów, są to między innymi: żarna, magielnica, 
kołowrotek, międlice do lnu, lampy stajenne, 
żelazka, młynek i wiele innych. Na szczególną 
uwagę zasługuje bardzo stara ceramika glinia-
na podarowana przez Pana Alfreda Kosiora ze 
Starego Miasta. W przyszłości eksponaty te 
będą stanowiły wyposażenie izby regionalnej. 
Wśród darów są także militaria: pojemnik na 
amunicję i manierka wojskowa.

Pan Wiesław Feter (kierownik Warsztatów 
w Zespole Szkół Technicznych) zadeklarował 
wykonanie rekonstrukcji warsztatu o „noż-
nym napędzie” do produkcji zabawek oraz 
przekazał już do muzeum zestaw wyrobów 
zabawkarskich wyprodukowanych w oparciu 
o stare wzory i technologie. We wcześniejszych 
publikacjach wspominaliśmy o „zagłębiu za-
bawkarskim” w dzielnicy Chałupki (dzisiejsze 
ul. Opalińskiego i Kraszewskiego). Tym zaję-
ciem trudniły się całe rodziny: Kisielewiczów, 
Fetrów, Brzuchnalów, Wilczków, Wojnarów, 
Opalińskich, Ziułkiewiczów, Nerów, Kowal-
skich, Maruszaków, Kiszakiewiczów, Kotów, 

Siwków, Piechowskich i innych. Chyba 
każdy z nas będąc dzieckiem miał kupioną 
na straganach pod Klasztorem w czasie odpu-
stów: pukawkę, fujarkę, ptaki – klepaki czy 
drewnianego konika na kółkach. Pragniemy 
ocalić od zapomnienia tę część rzemiosła 
leżajskiego.

Za pośrednictwem Towarzystwa do mu-
zeum trafią też cenne dokumenty. Jednym z 
darczyńców jest Pan Stanisław Kisielewicz 
– autor ksiązki „Od Leżajska do Łodzi”, który 
przekazał swoją Kenkartę z 1943 r., legity-
mację uprawniająca do noszenia „Odznaki 
Strzeleckiej” z 1936 r., dwa zaświadczenia 
o nadaniu stopnia awansu w podziemnej 
organizacji NOW – AK, zdjęcie z czasów 
gimnazjalnych (1929/30) oraz legitymację 
ojca Józefa o przynależności do LOOP z 
1936 roku. 

KOMUNIKATY TMZL

1. Zarząd TMZL informuje członków Towarzystwa, że Walne Zebranie Członków od-
będzie się dnia 28 lutego 2008 roku o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Leżajskiej ( 
dawny Dwór Starościński), ul. Mickiewicza 20 A. Zapraszamy wszystkich członków. 

2. W związku z podjęciem przez naszą organizację inicjatywy wznowienia wydawania 
„Almanachu Leżajskiego” zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zajmują się amatorsko 
lub zawodowo opisywaniem przeszłości jak i wydarzeń dnia codziennego, piszą wspomnie-
nia, opracowują dokumenty historyczne, mają informacje lub byli uczestnikami ciekawych 
wydarzeniach sprzed lat albo zajmują się dokumentowaniem przeszłości na fotografiach 
lub filmach. Przy udziale Państwa chcemy pozyskiwać materiał redakcyjny i wykorzystywać 
w naszym wydawnictwie. Każdy może być współtwórcą naszego pisma. Zapraszamy do 
współpracy i prosimy o kontakt .

3. Towarzystwo organizuje 16 lutego 2008 r. „Zimowy Rajd Pieszy „PO ZDROWIE” 
– więcej informacji na stronie WWW.tmzl.lezajsk.pl (ilość uczestników ze względów orga-
nizacyjnych ograniczona).

4. Ukazało się drugie wydanie książki Stanisława Kisielewicza „Od Leżajska do Łodzi” 
– książka jest do nabycia u członków Towarzystwa: Anny Ordyczyńskiej i Antoniego Be-
reziewicza. 

 
Pan Juliusz Ulas Urbański przekazał 

dwa unikatowe dokumenty: z 1934 roku o 
przyznaniu Panu Kazimierzowi Gduli sty-
pendium na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie i z 1944 roku zaświadczenie o 
wyjeździe służbowym dla wiceburmistrza 
Leżajska – Stanisława Makosika (w języku 
polskim i rosyjskim).

Przytoczyłem tu kilka przykładów wspa-
niałej postawy i hojności darczyńców, którzy 
zdecydowali się rozstać z rodzinnymi pa-
miątkami. Liczymy, że będzie to przykład 
dla innych mieszkańców naszego regionu i 
na majowe otwarcie głównej ekspozycji Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej sale wystawiennicze 
będą wypełnione cennymi eksponatami z 
dorobku materialnego i kulturowego naszych 
przodków.

Tekst i zdjęcia: Leszek Sarzyński
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Archeologia 
jest nauką, która zaj-
muje się wszystkimi aspek-
tami życia minionych pokoleń: 
tym jak ludzie organizowali się w grupy 
społeczne i wykorzystywali swoje otoczenie, 
co jedli, co wytwarzali i w co wierzyli, w jaki sposób 
porozumiewali się, a także tym, dlaczego społeczeństwa 
ulegały zmianom. Archeolog, badając ślady najstarszych kultur i ludów 
ma niepowtarzalną szansę na częściowe odkrycie i wyjaśnianie zagadek 
kultury i szukania odpowiedzi na intrygujące nas pytania dotyczące 
naszych przodków, ludzi którzy żyli tu przed nami, np. jak bardzo 
zmieniło się nasze życie na przestrzeni wieków? Jego pracę porównać 
można do pracy detektywa, gdyż obydwoje zmuszeni są do zrekon-
struowania wcześniejszych wydarzeń, mając do dyspozycji ograniczoną 
ilość materiałów czy śladów. Zabytki archeologiczne charakteryzują się 
często fragmentarycznością zachowania oraz niekiedy bardzo trudnym 
do odczytania dla współczesnego człowieka przeznaczeniem.

W Muzeum Ziemi Leżajskiej mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć 
to, co kryje w sobie ziemia grodziskich pól, a co zostało wydobyte na 
powierzchnię z „otchłani wieków” przez archeologów. Efektom pracy 
archeologa poświęcona jest właśnie wystawa „Grodzisko Dolne, stan. 
22 – od paleolitycznych łowców do wczesnośredniowiecznych Słowian”, 
pochodząca ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, którą oglą-
dać możemy od 25 stycznia do 25 kwietnia 2008 roku w jednej z sal 
Dworu Starościńskiego.

Mikroregion Grodziska Dolnego należy z pewnością do miejsc 
bardzo intrygujących (nazwa „Grodzisko”!), wyróżniających się w skali 
południowo-wschodniej Polski. Teren ten od dość dawna przyciągał 
uwagę poszukiwaczy starożytności (Zygmunt Gloger, Tadeusz Ziemięcki, 
Karol Rogawski, Kazimierz Osiński), a później także profesjonalnych 
archeologów (m.in. Gabriel Leńczyk, Marek Gedl, Antoni Kunysz, 
Kazimierz Moskwa, Tadeusz Aksamit). Stanowisko 22  w Grodzisku 
Dolnym, położone jest na południowym stoku niewielkiej rzeczki Lesz-
czyki, płynącej w kierunku Wisłoka. Odkryte zostało przez Sylwestra 
Czopka i Sławomira Kadrowa w 1985 roku w trakcie tzw. powierzchnio-
wo-poszukiwawczych badań terenowych, polegających na rejestrowaniu 
uchwytnych na powierzchni śladów dawnego osadnictwa (najczęściej 
są to fragmenty ceramiki i wytwory krzemienne). Wykopaliska prze-
prowadzono tam jednak dopiero w ostatnich latach (1996-2002), 
podczas których odsłonięto powierzchnię 2746 m2, odkryto 234 obiekty 
i wydobyto kilkadziesiąt tysięcy zabytków ruchomych. Stąd wiemy, że 

obszar ten zamieszkiwany był przez różne grupy ludzkie 
w wielu odcinkach czasu na przestrzeni ostatnich 11 000 lat. 

Poszczególne okresy zasiedlenia tego miejsca można odnosić do 
konkretnych, ściśle określonych horyzontów czasowych. Wyróż-

niono ich tu dziewięć: 
Horyzont 1 – paleolit schyłkowy (kultura świderska IX – VIII 
tys. p.n.e.)
Horyzont 2 – mezolit (środkowa epoka kamienia VIII- IV tys. 
p.n.e.)
Horyzont 3 – neolit (kultura pucharów lejkowatych IV i początek 
III tys. p.n.e.)
Horyzont 4 – epoka brązu (kultura mierzanowicka XXIV-XVII 
w. p.n.e.)
Horyzont 5 – starsza epoka brązu (kultura trzciniecka XIX/XVIII 
–XIII w. p.n.e.)
Horyzont 6 -  wczesna epoka żelaza (kultura łużycka XV-IV w. 
p.n.e.; grupa tarnobrzeska)
Horyzont 7 – okres rzymski – część epoki żelaza (kultura przewor-
ska III w. p.n.e.- V w. n.e.)
Horyzont 8 – kultura wczesnosłowiańska VI-VII wiek
Horyzont 9 – okres plemienny wczesnego średniowiecza VIII-X 
wiek.

Badaniami kierował prof. Sylwester Czopek, dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie i Instytutu Archeologii na Uniwersytecie 
Rzeszowskim.

Na wystawę w Muzeum Ziemi Leżajskiej wybrano ponad 200 
najbardziej atrakcyjnych przedmiotów odkrytych w trakcie wspomnia-
nych wyżej badań archeologicznych. Są to przede wszystkim wytwory 
krzemienne, ceramika, zabytki kamienne i metalowe, narzędzia, ozdoby, 
monety – wszystkie te przedmioty, które najczęściej zachowują się do 
naszych czasów. 

Na uwagę zasługuje rekonstrukcja cmentarzyska ciałopalnego 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej oraz makieta przedstawiająca 
stratygrafię stanowiska wraz z zaznaczonymi horyzontami i zabytkami 
je charakteryzującymi. Wśród prezentowanych zabytków na wystawie 
można zobaczyć między innymi bardzo interesującą czaszkę, pochodzą-
cą z jednego z grobów przypisywanych kulturze trzcinieckiej (starsza 
epoka brązu). Na niej to widoczne są  ślady po wyraźnym uderzeniu 
(prawdopodobnie siekierką krzemienną lub brązową), które mogło być 
przyczyną śmierci tego osobnika. Mamy też zabytki związane ze Scytami 
(ozdoby, broń i ceramika). Najwięcej znalezisk pochodzi jednak z okresu 
rzymskiego III w. p.n.e.- V w. n.e., związanych z kulturą przeworską, 
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19 grudnia 2007 r. w MCK Jasełka przedstawili wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku. Młodzi 
artyści zaprezentowali się licznie przybyłym gościom i rodzicom. Wy-
stęp ten był dla nich ogromnym przeżyciem. Zdawali sobie sprawę, 
że muszą zagrać jak najlepiej, aby Jezus narodził się w sercach innych 
ludzi. I oczywiście – udało się! Scenariuszem, reżyserią i scenografią 
zajęły się pani I. Majcherczyk, pani K. Sobuś, p. Agata Burek, P. 
Agnieszka Krudysz. Stronę muzyczną opracowały uczennice Zespołu 
Szkół im. Bolesława Chrobrego. W trakcie spotkania panowała iście 
świąteczna atmosfera. Wszyscy uczestnicy przedstawienia- gospodarze 
i goście podzielili się opłatkiem, składali sobie najserdeczniejsze ży-
czenia, kolędowali, a następnie skorzystali z poczęstunku. Zaproszeni 
goście mogli podziwiać pracę plastyczne wykonane przez dzieci przy 
nadzorze pani A. Burek i pani K. Sobuś. Cała wystawa przedstawiała 
historię narodzenia Pana Jezusa „... Z narodzeniem Pana było tak...”. 
Nasi mali i więksi artyści za swój piękny występ zostali sowicie obda-
rowani słodyczami przez pana Starostę Roberta Żołynię.

  Serdeczne podziękowania składamy pani Dyrektor MCK Marii 

Horoszko za udostępnienie sali, panu Damianowi Wyszyńskiemu 
i panu Damianowi Decowi za pomoc techniczną w organizacji jasełek 
oraz Asi i Rózi za piękne kolędowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku znów będziemy mogli przeżywać tak piękne chwile, jakie dostar-
czyli nam nasi wspaniali wychowankowie.

Izabela Majcherczyk

a także tzw. szlakiem bursztynowym i napływem importów tą drogą. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują monety rzymskie (denary), 
fragmenty importowanej ceramiki (naczynia terra sigillata oraz antyczne 
amfory do przewożenia wina), szklane paciorki. Inne interesujące zabytki 
znalezione na osadzie tej kultury to m.in. fragmenty fibul – zapinek 
służących do spinania szat, żelazne sprzączki do pasa, fragmenty ostróg, 
żelazny grot oszczepu, przęśliki czy też łyżwy kościane.  Do ciekawych 
eksponatów należą także tzw. „chlebki gliniane”, znane z licznych osad 
wczesnosłowiańskich. Wszystkie odkryte zostały w obrębie pieców, 
znaleziono ich tu aż 712 fragmentów. Funkcja „chlebków” nie jest do 
końca wyjaśniona, zwykle podkreśla się ich aspekt magiczno-obrzędowy, 
choć nie wykluczone jest ich zastosowanie praktyczne, jako elemen-
tów konstrukcyjnych pieca. Unikatowym znaleziskiem, łączących się 
z również z fazą wczesnosłowiańską jest brązowa moneta bizantyjska, 
tzw. folis, przypisywana cesarzowi Herakliuszowi. Wybito ją w mennicy 
Nikomedii w latach 613/614. Znalezisko to, świadczy o utrzymywaniu 
rozległych kontaktów z innymi grupami słowiańskimi, które dotarły aż 
do granic cesarstwa wschodniorzymskiego (bizantyjskiego).  

Stanowisko 22 w Grodzisku Dolnym jest więc z pewnością miejscem 
wyjątkowym, chętnie wykorzystywanym przez człowieka w przeszłości 
(nawet tej bardzo odległej), jak i w chwili obecnej. Można je uznać 

za jedno z najważniejszych w skali południowo-
wschodniej Polski, o czym świadczą unikatowe 
zabytki ruchome, jakie tam odkryto. Bardzo rzad-
kie są bowiem przypadki, kiedy w trakcie badań 
wykopaliskowych notuje się w jednym miejscu 
aż takie zróżnicowanie materiałów. Można więc 
zadać istotne pytanie – dlaczego tutaj? Odpo-
wiedzi dostarcza lokalizacja stanowiska w terenie 
niezwykle atrakcyjnym dla naszych przodków 
w wielu okresach i epokach. Tutaj znajdujemy 
dostęp do niezbędnej wody - najbliższa rzeczka 
Leszczynka, ale także niedaleki Wisłok - które 
pełniły również ważną rolę jako szlaki komunika-
cyjne, gdyż dawniej przemieszczano się głównie 
wzdłuż cieków wodnych. Miejsce to – pierwotnie 
piaszczyste wydmy - doskonale nadawało się na 
lokalizację obozowiska, osady lub cmentarzyska, 
było korzystne zarówno do uprawy, jak i hodowli, 
ze względu na zróżnicowanie gleby. Co równie 
istotne, stanowisko to leży na skrzyżowaniu waż-
nych arterii komunikacyjnych – z południowego 
wschodu (wzdłuż Sanu) i z zachodu (wzdłuż dol-

nego biegu Wisłoka), co umożliwiało prowadzenie wielokierunkowej 
gospodarki, bezpieczne zamieszkanie i kontakt z innymi regionami czy 
nawet prowincjami kulturowymi. 

Co jeszcze kryje ziemia grodziskich pól? – pytanie to jest jak naj-
bardziej aktualne, gdyż ziemia  ciągle skrywa w sobie ślady mniej lub 
bardziej wyraźnie związane z działalnością człowieka, niewidoczne dla 
nas gołym okiem. Dalsze badania mikroregionu Grodziska Dolnego, 
mogą dostarczyć kolejnych zaskakujących wyników. Z pewnością jest 
jeszcze wiele miejsc do odkrycia…

mgr Urszula Ścisłowicz – archeolog
Foto. Arkadiusz Grzywacz

Aranżacja plastyczna wystawy – Franciszek Kłak

Muzeum Ziemi Leżajskiej pragnie złożyć serdeczne podziękowania 
komendantowi KPPSP w Leżajsku panu Józefowi Golcowi i strażakom 
za pomoc w transporcie wystawy do muzeum.

Wystawa czynna codziennie: poniedziałek-piątek w godzinach od 
10.00 do 14.00, sobota-niedziela od 16.00 do 18.00.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny
Zgłoszenia grup zorganizowanych pod nr tel. (0-17) 2402235
Do nabycia także katalog z komentarzem do wystawy – cena 15 

Makieta przedstawiająca stratygrafie stanowiska
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Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Leżajsku, w listopadzie 
2007 roku przedstawiły jako pierwsi w na-
szym województwie spośród wszystkich szkół 
specjalnych, inscenizację żywych szachów. 32 
osoby na wielkiej szachownicy o powierzchni 
100 metrów kwadratowych w strojach stylizo-
wanych na wojska szwedzkie i polskie z epoki 
potopu szwedzkiego stanęły naprzeciwko sie-
bie. W dłoniach trzymali miecze, na głowach 
epokowe kapelusze. Zanim zaczęła się walka 
rozległy się pierwsze słowa lektora, który 
wszystkim zebranym przedstawił początek hi-
storii, o której opowiadała inscenizacja, bitwy 
koło niegdysiejszego Bałtijska (dzisiejszy Ka-
liningrad). W tle rozległa się monumentalna 
muzyka towarzysząca wydarzeniom na sza-
chownicy do samego końca. I tak rozpoczęła 
się historyczna bitwa polsko-szwedzka na 
miecze, na czarno-białej szachownicy według 
również historycznej już partii szachowej 
rozegranej w 1936 roku pomiędzy Maxem 
Euwe, szachowym mistrzem świata, a polskim 
arcymistrzem Markiem Szapiro.

Ale inscenizacja szachowa to nie wszyst-
ko, to tylko zwieńczenie całego programu 
trwającego 3 miesiące o tytule „Szachy są 
dla wszystkich – spróbuj i Ty”. Program ten 
dofinansowany w ramach Rządowego pro-
gramu wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja 
jednostek samorządu terytorialnego i organi-
zacji pozarządowych”. Program Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Szachy 
są dla wszystkich – spróbuj i Ty” otrzymał 
prawie 13 tysięcy złotych dofinansowania. 

Program obejmował cotygodniowe zajęcia 
szachowe od września do połowy grudnia, 
I Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Spe-
cjalnych oraz inscenizację szachową. Brało 
w nim udział blisko 70 wychowanków róż-
nych typów szkół specjalnych województwa 
podkarpackiego, szkoły podstawowe, gimna-
zja, zawodowe. Program ten był pionierskim 
w województwie podkarpackim. Nikt do tej 
pory nie próbował nauczyć dzieci niepełno-
sprawne umysłowo gry w szachy. Zamierzenie 
to, choć wydawało się ryzykowne okazało się 
świetnym pomysłem. Dzieci z ochotą uczyły 
się zasad królewskiej gry. Zachęcono szkoły 
naszego województwa, by przygotowały 
przedstawicieli do turnieju szachowego. Przy-
jechały dzieci i młodzież z Mielca, Jarosławia, 
Rudnika, Frysztaka, Ropczyc, no i oczywiście 
z Leżajska. W turniejowej walce 23 listo-
pada 2007r. w Miejskim Centrum Kultury 
o godz. 10.00 odbył się I Wojewódzki Turniej 
Szachowy Szkół Specjalnych. Zwycięzców 
wyłoniono w 7 kategoriach wiekowych, 
jednak rozgrywki toczyły się w jednej dużej 
grupie pomiędzy wszystkimi zawodnikami. 
Turniej przyniósł wiele emocji i prawdziwej 
sportowej rywalizacji. Dał szansę na wymianę 
doświadczeń, a także, co bardzo ważne, po-
czucie smaku zwycięstwa oraz, niestety wielu 
uczniom, gorzkiego smaku porażki. Była to 
bardzo dobra lekcja życia. Największą liczbę 
punktów, bo aż 6,5 na 7 możliwych zdobył 
uczeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
SOSW w Leżajsku Łukasz Golec. Potwierdzić 
może to sędzia główny turnieju Pan Marian 
Bysiewicz, Sekretarz Podkarpackiego Związku 

Szachowego, sędzia klasy I, który to prowa-
dził ten turniej. Po turnieju zawodnicy wraz 
ze swoimi opiekunami zostali zaproszeni na 
wspomnianą wcześniej inscenizację. 

Inscenizacja ta wymagała niezwykłe-
go wysiłku ze strony 36 uczniów SOSW 
w Leżajsku w czasie cotygodniowych prób. 
Dzieci musiały opanować na pamięć ruchy 
figur i pionów szachowych oraz nauczyć się 
walczyć na miecze (drewniane!). Wyczyn 
to był ze strony dzieci niepełnosprawnych 
wyjątkowy.

Wszystko to nie odbyłoby się gdyby nie 
dodatkowy 30% wkład finansowy Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, ścisła współpraca 
z Miejskim Centrum Kultury, Gimnazjalnym 
Uczniowskim Klubem Sportowym przy Gim-
nazjum Miejskim w Leżajsku, Podkarpackim 
Związkiem Szachowym, Teatrem im. W. 
Siemaszkowej w Rzeszowie. Inicjatorką tego 
dużego przedsięwzięcia na skalę województwa 
była Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku Bożena 
Garbacka, głównymi wykonawcami zaś Edyta 
Dolecka i Tomasz Chrząstek oraz pozostali 
nauczyciele i wychowawcy tegoż ośrodka.

Przyjęty tytuł programu „Szachy są dla 
wszystkich – spróbuj i Ty” okazał się wyjąt-
kowo trafionym i jak udowodniono, praw-
dziwym twierdzeniem. Całe to wydarzenie 
przekonało nas, że warto już dziś myśleć nad II 
Wojewódzkim Turniejem Szachowym Szkół 
Specjalnych. 

Edyta Dolecka, Tomasz Chrząstek
Autorzy i realizatorzy programu

Foto: R. Węglarz
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Zakon Ojców Bernardynów przybył na 
ziemię leżajską dokładnie 400 lat temu, w 
1608roku, sprowadzono ich z Przeworska 
za przyczyną biskupa przemyskiego Macieja 
Pstrokońskiego. Bernardyni od razu wzięli 
pod swoje skrzydła miasto i jego mieszkańców. 
Przez te wszystkie lata stali na straży broniąc 
świętości tego miejsca, dbając o rozwój 
moralny, duchowy i kulturalny ludności. 
Dzięki staraniom zakonników wybudowano 
pierwszy murowany kościół w 1610 roku, a 
już osiem lat później rozpoczęto pracę nad 
monumentalną świątynią, która do dziś 
zachwyca swym bogactwem i wielkością. Do 
chwili obecnej Zakon Bernardynów prowa-
dzi prawdziwą walkę w obronie najwyższych 
wartości. Walka to nietypowa, bo prowadzona 
nie mieczem, a miłością, dobrym słowem i 
przyjaznym uśmiechem. 

Wyrazem wdzięczności za całokształt 
pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców był 
koncert „Wielkie Kolędowanie”, który zain-

 
 

    
 

augurował obchody jubileuszu czterechsetle-
cia obecności Ojców Bernardynów na naszej 
ziemi. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 
które organizuje uroczystość Wielkiego Kolę-
dowania corocznie, zadbało, aby dzień ten (20 
stycznia) w tym roku był wyjątkowy. 

Wielkość tej chwili potwierdziły swą 
obecnością znamienite osobistości Leżajska. 
Swoje podziękowania dla Bernardynów 
przekazali w krótkich, szczerych słowach Pani 
Maria Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku 
i pomysłodawca tej uroczystości, Pan Tadeusz 
Trębacz – burmistrz Miasta, Pan Starosta Le-
żajski Robert Żołynia, oraz wice wójt gminy 
Leżajsk Pan Andrzej Janas. 

Jako reprezentanci ludności w kilku sło-
wach starali się zawrzeć swoje podziękowania 
za trud włożony w rozwój tej ziemi. 

Nie zabrakło i łez wzruszenia. Zwłaszcza 
gdy niespodziewanie o głos poprosiła wielolet-
nia obywatelka Leżajska, która wypowiadając 
drżącym głosem proste słowa wdzięczności, 

uświadomiła wszystkim zebranym jak ważna 
była obecność Ojców Bernardynów podczas 
II wojny światowej. Słowa te wywołały wśród 
publiczności wielkie poruszenie, bo płynęły z 
osobistego doświadczenia. 

Dzień ten swym wystąpieniem uświetniły 
gwiazdy polskiej estrady. Alicja Majewska 
przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza 
zaśpiewała szereg znanych kolęd, a także dwa 
teksty Karola Wojtyły. Artystom towarzy-
szył Strzyżowski Chór Kameralny pod dyr. 
Grzegorza Oliwy. Tłum ludzi zgromadzony 
w bazylice głośno oklaskiwał wspaniały wy-
stęp. A pełni wzruszenia artyści zachwyceni 
pięknem miejsca, w którym przyszło im ko-
lędować, wyrazili chęć kolejnych koncertów 
w Leżajsku. 

Współorganizatorami tego przepięknego 
święta byli: Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
i Urząd Miasta Leżajsk.

Wspaniała uroczystość nie mogłaby się 
odbyć bez wsparcia finansowego sponsorów. 
Głównym darczyńcą uroczystości związanych 
z inauguracją Jubileuszem czterechsetlecia był 
Browar Leżajsk. Współorganizatorami tej 
imprezy byli: Serdeczne podziękowania należą 
się także firmom: BMF Polska w Leżajsku, 
Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” 
S.A. w Nowej Sarzynie, Elektrociepłownia w 
Nowej Sarzynie, Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów w Leżajsku, Miejski Zakład 
Komunalny w Leżajsku, VAP System Andrzej 
Horoszko oraz Kwiaciarnia „Storczyk” Graży-
na i Tadeusz Leja. 

Agnieszka Margas

Alicja Majewska przy akompaniamencie 
Włodzimierza Korcza i wspólnie z Strzyżowskim 
Chórem Kameralnym (pod dyr. Grzegorza Oliwy)  
wykonała wiele pięknych kolęd
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W grudniu ubiegłego roku w leżajskim 
ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone 
problemom związanym z budową obwod-
nicy Leżajska.

Przygotowania do rozpoczęcia tej inwe-
stycji są w stadium finalnym. Omawiano 
szczegóły, które należy jeszcze wziąć pod 
uwagę. W spotkaniu uczestniczyli: wice-
marszałek województwa podkarpackiego 
prof. Jan Burek, dyrektor rzeszowskiego 
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Wiesław Kaczor, 
dyrektor Rejonu Utrzymania Dróg GDD-
KiA z Przemyśla Jerzy Lechwacki, dyrektor 
Biura Projektowego „Klotoida” z Krakowa 
Andrzej Zygmunt, burmistrz Leżajska Ta-
deusz Trębacz, zastępca burmistrza Leżajska 
Piotr Urban, pełnomocnik burmistrza ds. 
pozyskiwania środków unijnych Daniel 
Zając.

Wicemarszałek Województwa Podkar-
packiego prof. Jan Burek zapytany: - czy 

samorząd województwa podkarpackiego 
pomoże samorządowi Leżajska w budowie 
drogi, która połączy miasto z przyszłą 
obwodnicą?, powiedział: - Samorząd woje-
wództwa podkarpackiego otacza – w miarę 
swych możliwości – troszczy się o wszystkie 
gminy, które znajdują się pod jego opieką. 
Także Leżajsk. Stworzenie obwodnicy, która 
uwolni to zabytkowe miasto od uciążliwości, 
jaką powoduje przepływający przez jego 
centrum ciężki transport samochodowy jest 
sprawą niezwykłej wagi. Myślę, że pieniądze 
na tę drogę łącznikową się znajdą. Uważam, 
iż jest to zadanie strategiczne.

Dyrektora rzeszowskiego Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Wiesława Kaczora zapytali-
śmy o czas, jaki nas dzieli od momentu 
rozpoczęcia tej inwestycji. Odpowiedział: 
- Żeby określić ten czas, musimy mieć naj-
pierw zakończone wszystkie przygotowania 
do rozpoczęcia jej realizacji. Musimy mieć 

  
pozwolenie na budowę. W 80 procentach 
jest już to za nami, natomiast przez te 20 
proc. trzeba jeszcze przebrnąć. W tej chwili 
przed nami są trzy ważne sprawy: pierwsza 
to decyzja lokalizacyjna, myślę, że otrzymamy 
ją w przyszłym roku, druga to projekt budow-
lany, który jest już opracowywany, i ma być 
gotowy pod koniec przyszłego roku, trzecia 
to pozwolenie na budowę, co jest absolutnie 
możliwe do uzyskania w 2009 roku. Dopiero 
wtedy będziemy mogli rozpoczynać budowę 
obwodnicy. Ja bym chciał się w tej chwili 
skupić na tym, co jest związane z przygoto-
waniami. To bardzo trudny okres i wielka 
praca do wykonania, wiele problemów, które 
musimy wspólnie pokonać. Stąd to spotkanie 
u pana burmistrza przy współudziale pana 
marszałka. Pokonanie tych problemów jest 
możliwe do 2009 roku, a jak się spotkamy 
w 2009 roku albo pod koniec 2008 roku, to 
będziemy rozmawiać już wtedy konkretniej 
o kwestii rozpoczęcia budowy.

(bwl)

Od lewej: Piotr Urban, Daniel Zając, Tadeusz Trębacz, Andrzej Zygmunt, Jerzy Lechwacki, Wiesław Kaczor, Jan Burek.
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Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązu-
jącymi w całym kraju, dotyczącymi odbierania, 
składowania i utylizacji śmieci, na gminy spadł 
nowy rodzaj obowiązku. Muszą się jakoś między 
sobą tymi śmieciami podzielić. I działać tak, by 
ilość składowanych odpadów na składowiskach 
systematycznie się zmniejszała.

Trwa więc proces podejmowania uchwał in-
tencyjnych  przez gminne samorządy powiatów 
leżajskiego, łańcuckiego i przeworskiego oraz 
innych przyległych, jak: biłgorajski, rzeszowski, 
kolbuszowski w celu określenia chęci przystąpie-
nia do stworzenia tzw. zakładu zagospodarowa-
nia odpadów. Jest to zgodne z „Wojewódzkim 
Planem Zagospodarowania Odpadów”.

Realizując Plan Gospodarki Odpadami, 
obowiązujący w Województwie Podkarpackim, 
Rada Miejska w Leżajsku na XII sesji, która 
odbyła się 12 grudnia ub. r. podjęła uchwałę 
intencyjną wyrażającą wolę wspólnej realizacji 
zadań publicznych w zakresie gospodarki od-
padami z okolicznymi powiatami i gminami. 
Wspólne działanie polegać będzie na realizacji 


  

projektu pn. „Budowa i eksploatacja Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Leżajsk-Prze-
worsk-Łańcut”. Powstanie Zakład, który we 
własnym zakresie będzie rozwiązywał problemy 
dotyczące zbierania, segregacji i utylizacji wszyst-
kich odpadów. Koordynatorem działań objętych 
tą uchwałą jest Gmina Miasto Leżajsk.

W tej sprawie zastępca burmistrza Leżajska 
Piotr Urban spotkał się kilkakrotnie z konwenta-
mi wójtów i burmistrzów powiatu łańcuckiego, 
przeworskiego, leżajskiego i niżańskiego.

Konwent powiatu leżajskiego powierzył mu 
rolę koordynatora tych działań.

Następstwem uchwał intencyjnych rad gmin 
będzie powstanie Zakładu Zagospodarowania  
Odpadów, któremu docelowo należy nadać 
formę prawną. 

Nie będzie to zakład nowo wybudowany 
w jednym miejscu. Będą go tworzyć poszczegól-
ne gminy wraz ze swoimi jednostkami komunal-
nymi. Każda z nich będzie się „specjalizowała” 
w zbieraniu, składowaniu i zagospodarowaniu 
konkretnych rodzajów odpadów.

Takich zakładów zagospodarowania odpa-
dów w województwie podkarpackim ma być 
siedem. 

- Jest też  nowy problem, z którym musimy się 
zmierzyć – mówi Piotr Urban. - Ustawodawca 
o 477 procent podniósł ceny za składowanie odpa-
dów na wysypiskach. Wszystkich nas to dotknie, bo 
wzrosną ceny usługi pod nazwą wywóz nieczystości 
stałych. Cel jest taki, żeby wymusić na wszystkich 
gminach i składowiskach, aby na wysypisku było 
jak najmniej składowanych odpadów a maksymal-
nie były odzyskiwane surowce wtórne.

(am)

Piotr Urban - zastępca Burmistrza Leżajska

28 listopada 2007 r. przypadała setna 
rocznica śmierci niezwykłego artysty okresu 
Młodej Polski, jakim był Stanisław Wyspiań-
ski. W tym dniu, w Roku Wyspiańskiego, 
Biblioteka Publiczna w Leżajsku, obchodząca 
swe 60-lecie istnienia, otrzymała oficjalnie 
- nadane uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku 
- imię Stanisława Wyspiańskiego.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
samorządu lokalnego, bibliotekarze z po-
wiatu, ludzie związani na co dzień z kulturą 
i czytelnictwem.

Kierownik Biblioteki Jolanta Korasado-
wicz przedstawiła zarys historyczny i aktualną 
działalność placówki. Swymi wspomnieniami 
podzielił się z zebranymi długoletni dyrektor 
tej wszechnicy wiedzy Stanisław Socha.

Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
przekazał instytucji list gratulacyjny z okazji 
jubileuszu tej placówki oraz indywidualne 
listy pracownikom: Jolancie Korasadowicz, 
Janinie Kiełboń, Marii Płoszaj oraz Stanisła-
wowi Sosze. Z listem gratulacyjnym przybył 
też na tę uroczystość dyrektor Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 
Stanisław Turek.

(bwl)

  

Burmistrz Leżajska wręcza indywidualne listy 
gratulacyjne
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15 grudnia 2007 roku w Tarnogórze, 
Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzy-
szenie Folklorystyczne „Majdaniarze” zor-
ganizowało  pośnik. Taką nazwę, w której 
brzmieniu zapisano postny charakter, 
w dawnej polszczyźnie nosiła wieczerza wi-
gilijna. Do przyrządzania wigilijnych potraw 
nie można używać tłuszczów zwierzęcych ani 
nabiału. No i oczywiście mięsa – z wyjątkiem 
ryb, które w polskiej tradycji uznaje się za 
postne. Właśnie w taki sposób przygotowały 
potrawy gospodynie z Tarnogóry.

Zanim rozpoczęła się kolacja, gości powi-
tał gospodarz Andrzej Rusiecki. Głos zabrali 
również zaproszeni na uroczystość: Burmistrz 
Nowej Sarzyny Robert Gnatek, Starosta Le-
żajski Robert Żołynia, przedstawiciel posła 
Zbigniewa Rynasiewicza oraz sołtys Edward 
Kak. Podziękowali oni za zaproszenia oraz 
złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Po 
wspólnej modlitwie uczestnicy pośnika prze-
łamali się opłatkiem z miodem. Zgodnie ze 
zwyczajem wieczerza rozpoczęła się, gdy na 
niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka.

Przed podaniem pierwszej potrawy 
wszyscy otrzymali łyżki, których należało 
pilnować do końca kolacji. Potrawy podawane 
były w jednej misie, którą stawiano na sianie 
i opłatku. Obecność opłatka umożliwiała 
tradycyjną wróżbę. Przyklejony do dna garn-
ka oznacza udane zbiory w nadchodzącym 
roku.  

W pierwszej kolejności goście mogli 
spróbować kapusty z grzybami i grochem, 
ziemniaków oraz chleba. Potrawa była tak 
wyśmienita, że zniknęła w mgnieniu oka. 

Gospodyni podniosła miskę i oświadczyła 
„że zbiory kapusty i grochu w nadchodzącym 
roku będą obfite”. Goście wiadomość tą 
przyjęli brawami. Następnie podano kaszę 
gryczaną i kaszę jaglaną.

Po nich przyszła kolej na pierogi z kapustą, 
czerwoną fasolę, gołąbki z ryżem i grzybami, 
kapuśniaczki oraz kompot z suszu. Na koniec 
pampuchy oraz makowiec. Wszystkie potrawy 
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Goście 
zachwycali się niebywałym smakiem potraw 
i co raz chwalili gospodynie. Roman Kostyra, 

jeden z organizatorów spotkania, praktycznie 
nie opuszczał zdobytego przez siebie miejsca 
przy misie i wraz z najmłodszymi zajadał się 
smakołykami.

Na wieczerzy nie mogło zabraknąć Św. 
Mikołaja. Niestety Mikołaj tego dnia był 
bardzo zajęty i prezenty dla najmłodszych 
zostawił pod choinką. Dzieciaki były za-
chwycone i z prezentami nie rozstawały się na 
krok. Po pośniku przyszła kolej na wspólne 
kolędowanie. W śpiewaniu, najedzonym goś-
ciom pomagało Koło Gospodyń Wiejskich. 
Zabrzmiały m.in.: „Wśród nocnej ciszy”, 
„W żłobie leży”, „Jezus malusieńki” oraz pa-
storałki i melodie ludowe śpiewane w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Również najmłodsi 
zaprezentowali swój talent wokalny i pięknie 
zaśpiewali „Przybieżeli do Betlejem”. 

Patronat medialny nad imprezą objęło 
Katolickie Radio Via i Radio Rzeszów, nie 
zabrakło również przedstawicieli gazety „Szta-
feta” oraz gazety codziennej „Nowiny”.

b.w.
fot: G. Szklanny

 

Pierwsze potrawy podane

Burmistrz R. Gnatek częstuje się opłatkiem

Najmłodszym również dopisywał apetyt
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Z początkiem każdego roku w naszej 
gminie określamy cele i kierunki działań, 
wyznaczając tym samym to, co chcemy 
osiągnąć dla poprawy bytu i standardów 
życia Mieszkańców gminy Kuryłówka. 
W działaniach tych są pewne priorytety, 
których realizacja angażuje największe 
zasoby sił i środków, a takim głównym 
zadaniem na ten rok jest niewątpliwie 
kontynuacja budowy kanalizacji. Dookre-
ślając, zadanie to obejmuje: dokończenie 
kanalizacji we wsiach Ożanna i Dąbro-
wica oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji 
w Kuryłówce. Drugim ważnym działaniem 
podejmowanym już w miesiącu lutym bie-
żącego roku jest generalny remont Gmin-
nego Ośrodka Kultury - wydarzenie o tyle 
szczególne, gdyż budynek ten od początków 
wieloletniego już istnienia, nigdy dotąd 
nie był poddawany tak kompleksowemu 
i kosztownemu remontowi. Zaplanowane 
w GOK-u prace to m.in.: wymiana stolarki 
zewnętrznej i wewnętrznej, remonty posa-
dzek i sanitariatów, a co najważniejsze dla 
funkcjonowania tej instytucji – remont sali 
widowiskowej i sceny (wymiana podłogi, 
podwieszany sufit, rampy oświetleniowe 
i stały osprzęt sceny). 

 
     

Oprócz wymienionych zadań kon-
tynuowane będą prace rozpoczęte w po-
przednich latach tj. nadbudowa i remont 
Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii 
Polskiej, przebudowa oraz bieżące remonty 
kolejnych odcinków dróg gminnych.

Plan zadań na 2008 rok obejmuje jesz-
cze wiele innych, niezwykle kosztownych 
inwestycji jednak ich realizacja uzależniona 
będzie od możliwości pozyskania tzw. środ-
ków unijnych na te cele. A są to m.in.:

- modernizacja ogrzewania w Szkole 
Podstawowej w Brzyskiej Woli poprzez 
wymianę kotłowni węglowej na pompy 
ciepła,

- modernizacja stadionu w Kuryłówce,
- przebudowa boiska sportowego przy 

Publicznym Gimnazjum w Kuryłówce,
- rozpoczęcie budowy sali gimnastycz-

nej przy Zespole Szkół w Dąbrowicy,       
- utwardzenie placu i budowa parkingu 

przy szkole Podstawowej w Kuryłówce,
- rozpoczęcie budowy Domu Wiejskie-

go w Tarnawcu.
Jak widać z wyszczególnionych wyżej 

działań, plan na 2008 rok uwzględnia 
potrzeby wszystkich- nawet tych najmniej-
szych sołectw, co jest dowodem na to, że 
w gminie podejmowane są przedsięwzięcia 

z myślą o wszystkich Mieszkańcach naszej 
społeczności. 

Życie gminy, to jednak nie tylko inwesty-
cje i remonty, ale także działania ukierunko-
wane na ludzi i dla nich podejmowane. Dlate-
go też po zakończeniu realizacji kilkuletniego 
partnerskiego projektu dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w roku bieżącym 
rozpoczynamy przygotowywanie i realizację 
programów integracji społecznej, które 
finansowane będą w ramach Poakcesyjnego 
Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. 
Korzyści wynikające z nich dla mieszkańców 
gminy, to przede wszystkim doskonalenie 
i wzbogacenie oferty usług społecznych, 
świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci 
i młodzieży oraz rodzin, wykorzystywanych 
w rozwiązywaniu problemów nurtujących 
naszą lokalną społeczność.

To pokrótce pełna charakterystyka za-
dań zaplanowanych na rok 2008 w gminie 
Kuryłówka. Wiemy jednak, że codzienne 
życie weryfikuje nasze plany i zamierzenia. 
Czasem pojawiają się niespodziewane 
okoliczności, które te plany zmieniają. My 
mamy jednak nadzieję, że prezentowane 
cele uda nam się osiągnąć, a wszelkie 
ewentualne niespodzianki wpłyną tylko na 
ubogacenie naszej oferty.

Z okazji wyjątkowego Święta – Dnia Babci i Dziadka
Szanownym Seniorom Powiatu Leżajskiego

najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, zadowolenia z osobistych osiągnięć życiowych,

spełnienia marzeń, na które zawsze jest odpowiedni czas,
radości, którą na pewno przyniesie każde kolejne jutro

oraz wielu szczęśliwych lat w miłości, godności i szacunku, 
w otoczeniu najbliższych osób

składa
Tadeusz Halesiak

Wójt Gminy Kuryłówka
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28 grudnia 2007r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, 
odbyło się spotkanie opłatkowe „Hej kolęda, kolęda…”.

Uczestniczyli w nim radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół i jed-
nostek z terenu Gminy Grodzisko Dolne, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, w osobach 
posła na Sejm RP, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Leżajsku, przedstawiciela 
WDK z Rzeszowa i Polskiego Związku Spadochroniarzy Oddział Rzeszów. 

Po uroczystym powitaniu przybyłych gości, Wójt Gminy Jacek Chmura, złożył 
wszystkim zgromadzonym noworoczne życzenia. Na ręce Zbigniewa Rynasiewicza 
przekazał gratulacje i kwiaty, z racji zdobycia mandatu poselskiego i funkcji przewodni-
czącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Następnie wszyscy obejrzeli bogaty program 
artystyczny rozpoczęty „Jasełkami” w wykonaniu Teatrzyku „Ufoludek”. Niezwykle 
ciekawe i barwne widowisko „Herody” przygotował Zespół Regionalny i Kapela Lu-
dowa „Grodziszczoki”. Tańczące na scenie diabliki i śmierć z kosą, wywołały uśmiech 
na twarzach zgromadzonych gości. 

Niepowtarzalny nastrój 
wieczoru stworzyły przepiękne 
kolędy i pastorałki śpiewa-
ne przez członków zespołu 
„Leszczynka” oraz rodzinną 
Kapelę Ludową „Zagrodzia-
nie” z Łąki, która zabawiała 
uczestników spotkania. Do 
tegorocznego grona wystę-
pujących dołączył również 
nasz nowy, młody cymbalista 
Michał Rydzik, który wy-
konując kilka kolęd, po raz 
kolejny zachwycił piękną grą 
na cymbałach. 

MH



Posiedzenie Komisji Oceniającej na 
którym zostały przyznane dofinansowania 
odbyło się w dniu 19 grudnia 2007 r. 
Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 
38 projektów. W tym gronie znalazł się 
także projekt naszego stowarzyszenia, który 
uzyskał 95 na 100 możliwych punktów. 
Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 57 
740 złotych. 

Rezultatem projektu pt. „Aby działać 
- trzeba mieć…”, będzie przeszkolenie 
członkiń stowarzyszenia z zakresu statusu 
i praw kobiet, zarządzania zasobami ludzki-
mi, zarządzania projektami i pozyskiwania 
środków zewnętrznych oraz ich rozliczania. 
W ramach projektu stowarzyszenie pozyska 
i wyremontuje lokal na swoją siedzibę oraz 
zakupi niezbędny sprzęt komputerowy 
i meble (wyposażenie lokalu), do prowa-
dzenia bieżącej działalności. 

MH

Dzięki ścisłej współpracy Stowarzysze-
nia „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” 
z Urzędem Gminy pozyskano kolejne 
zewnętrzne środki pieniężne na rozwój 
naszej gminy. 

Współpraca ta polegała na wspólnym 
opracowaniu i napisaniu projektu do II 
edycji konkursu Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych, w ramach komponentu 
„Demokracja i społeczeństwo obywatel-
skie”, finansowanego dzięki wsparciu Islan-
dii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

22 października 2007r. zakończono 
nabór wniosków do tegoż konkursu. Wnio-
sek został złożony w ramach obszaru C. 
Rozbudowywanie instytucjonalnych zdol-

ności organizacji pozarządowych i rozwój 
sektora pozarządowego, tzw. projekty mi-
kro. Konkurs ten przeznaczony był jedynie 
dla podmiotów, które rozpoczynają swoją 
działalność, tj. takich które są zarejestro-
wane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
innym właściwym rejestrze nie dłużej niż 12 
miesięcy przed złożeniem wniosku w danej 
edycji konkursu w ramach FOP. Budżet 
przeznaczony na tę edycję wyniósł 500 
000 euro. W ramach konkursu zgłoszonych 
zostało 329 projektów mikro. 

W dniu 12 listopada 2007 roku zakoń-
czyła się ocena formalna. Projekty, które 
pomyślnie przeszły ocenę formalną zostały 
oceniane pod względem merytorycznym. 
Każdy wniosek był oceniany przez nieza-
leżnego eksperta wybranego w drodze kon-
kursu. Do oceny merytorycznej przekazano 
303 wnioski o dofinansowanie. 
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Dzięki staraniom kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym, pana Andrzeja Wikiery ośrodek 
pomocy społecznej jako jedyny ośrodek 
w powiecie otrzymał dotację na realizację 
projektu systemowego w 2008 r. w kwocie 
91 970,00 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na 
działania związane z integracją zawodową 
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, która wymaga zastosowania 
wielu działań i form wsparcia dostosowanych 
do specyfiki grup docelowych.

Osoby zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym, to osoby długotrwale bezrobotne, 
z problemem alkoholowym, opuszczające 
zakłady karne, niezaradne życiowo. 

Właśnie te grupy zostaną objęte pomocą 
w postaci szkoleń, mających na celu pomoc 
w zdobyciu kwalifikacji do podjęcia pracy 
lub przekwalifikowania, samozatrudnienia, 
bądź uczestnictwa w ośrodkach wsparcia, 
świetlicach środowiskowych i domach samo-
pomocy. Osoby te mogą liczyć również na 
pomocą psychologiczną i prawną.

Główne działania skierowane będą do 
grup niepracujących, będących w wieku 
aktywności zawodowej, a korzystających 
z pomocy społecznej, w szczególności osób 
niepełnosprawnych, uzależnionych od al-
koholu lub innych środków odurzających, 
poddających się procesowi leczenia oraz 
młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

AG

Tradycyjnie jak co roku, Gminne Zastępy 
Ochotniczych Straży Pożarnych zebrały się 
na Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym. 
W tym roku, spotkanie to odbyło się po raz 
pierwszy w siedzibie nowopowstałej jednostki 
OSP w Grodzisku Nowym. 

W dniu 5 stycznia, tuż przed godziną 15 
zaproszeni goście, a także strażacy z pocztami 
sztandarowymi, zebrali się przed budynkiem 
Wiejskim w Grodzisku Nowym, skąd w asy-
ście Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego, 
przemaszerowali do Kościoła pod wezwaniem 
św. Andrzeja. Uroczystą mszę świętą koncele-
brował ks. Jan Szczepaniak – proboszcz parafii 
Chałupki Dębniańskie wraz z ks. dr Janem 
Krynickim – kapelanem Strażaków Diecezji 
Rzeszowskiej, który wygłosił homilię.

Po mszy świętej, strażacy powrócili do 
swojej siedziby w budynku wiejskim, gdzie 
Sołtys Jan Bielecki i Prezes nowej jednostki 
OSP, pan Stanisław Marek, powitali pocz-
ty sztandarowe oraz delegacje strażaków 
z poszczególnych jednostek OSP, a także 
przybyłych gości, w tym m.in.: bryg. Romana 
Deca – Wojewódzkiego Komendanta PSP 
w Rzeszowie, Józefa Majkuta – Wicestarostę 
Leżajskiego, a zarazem Prezesa Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP, bryg. Józefa Golca 
– Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku, 
bryg. Józefa Nicponia - Komendanta Powiato-
wego PSP w Łańcucie, Romana Poterka – Se-
kretarza Zarządu Powiatowego Związku OSP 
w Leżajsku, st. kpt. Henryka Rydzika – Se-
kretarza Zarządu Związku OSP w Łańcucie, 




dh Włodzimierza Majkuta – Prezesa Gmin-
nego Związku OSP w Grodzisku Dolnym, dh 
Adama Telegę – Prezesa OSP w Chałupkach 
Dębniańskich wraz z Zarządem, prezesów 
jednostek z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 
Jacka Chmurę - Wójta Gminy, Arkadiusza 
Telkę – zastępcę wójta, Jerzego Gdańskie-
go – Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
Orkiestrę Dętą z Kapelmistrzem Markiem 
Chudzikiem na czele.

 
Z racji zorganizowanego spotkania zgro-

madzeni księża pobłogosławili opłatki, po 
czym druhowie łamiąc się nimi, przystąpili 
do składania noworocznych życzeń. Podczas 
uroczystej świątecznej biesiady strażacy wy-
mienili się swoimi doświadczeniami, a także 
snuli plany na przyszłość. Świąteczny nastrój 
spotkania umilała Orkiestra Dęta, w akompa-
niamencie której druhowie wspólnie wykonali 
bożonarodzeniowe kolędy.

MH
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Wieści Gminne: – Grudzień, to dobry czas na podsumowanie roku?
Mieczysław Tołpa: – Dobry. 
WG: – W takim razie zacznijmy od parku przemysłowego. Jego reali-

zacja wydaje się być niepewna.
MT: – Rzeczywiście. Wygląda na to, że jesteśmy jedynymi, którym zależy 

na wykorzystaniu 17 mln zł dotacji z Unii Europejskiej i na jego budowie, 
z pożytkiem dla całej społeczności ziemi leżajskiej. Władze miasta Leżajska 
pod pretekstem ochrony ujęć wody, przeszkadzają na każdym kroku używając 
do tego, zależną od siebie, spółkę MZK; więc ta przyjęła najprostszą metodę 
wykończenia inwestora – składa zażalenia i odwołania od każdej decyzji 
administracyjnej, od każdego postanowienia, byle przedłużyć postępowanie. 
Przypomnę, że 3 lata temu, na tym samym terenie burmistrz Leżajska chciał 
zlokalizować specjalną strefę ekonomiczną.

Mam również poważne zastrzeżenia do przewlekłości procedur administra-
cyjnych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. Oto np. wzywa się inwestora, by 
wyjaśnił jakąś sprawę – gdy wydaje się, że już wszystko jest na najlepszej drodze 
do wydania decyzji, przychodzi ponowne wezwanie do kolejnego wyjaśnienia. 
W ten sposób zabawa może trwać w nieskończoność. A czas nagli – 30 czerwca 
2008 r. budowa parku przemysłowego ma być zakończona.

WG: – Rozmawiał pan na ten temat ze starostą?
MT: – A jakże, kilkakrotnie. W pierwszej połowie grudnia, odbyła się 

nawet na ten temat specjalna sesja Rady Powiatu i… 
WG: – I co ….
MT: – W  zasadzie to już nie wiem, czy leżajski starosta jest za parkiem, 

czy – przeciw. Wychodzi na to, że jak u Lecha Wałęsy: jest za, a nawet przeciw. 
Broniąc urzędników, którzy publicznie przekonywali, że nie uchybili żadnej 
procedurze, wpisuje się, chcąc nie chcąc, w ojców ewentualnej klęski. Nie 
można zaakceptować wyjaśnień urzędnika, kiedy mówi, że np. na wydanie 
decyzji ma 65 dni i to jeżeli dobrze pójdzie; a inny na pytanie, dlaczego 
zażalenie MZK wysłał do instancji odwoławczej dopiero w ostatnim dniu 
dopuszczalnym przez prawo – odpowiada, że trzeba było ponumerować 
akta sprawy i tak zeszło. Przecież to są wypowiedzi skandaliczne, pokazujące 
albo rzeczywiste, kompletnie niezrozumiałe intencje władz starostwa, albo 
realną władzę, która sprawowana jest na poziomie naczelników wydziałów 
w Starostwie Powiatowym. W zasięgu ręki są duże pieniądze, które mogą 
wspomóc rozwój całego powiatu. Tymczasem kilka osób, z sobie wiadomych 
powodów, uprawia administracyjną obstrukcję, która może mieć brzemienne 
skutki dla nas wszystkich.

WG: – Co w takim razie, gdy budowa parku upadnie?
MT: – Sądzę, że mówienie o parku w Starym Mieście w czasie przeszłym 

jest przedwczesne. Przede wszystkim inwestycja cały czas się toczy: zakończono 
prace projektowe, na części parku, obejmującym obszar Wierzawic, trwają 
roboty budowlane. Wartość tzw. przerobu przekroczyła 1,5 mln zł i została 
rozliczona z instytucją zarządzającą środkami pomocowymi z UE. Co dalej 
– wszystko w rękach urzędników. Trzeba jednak pamiętać, że projekt musi 

 

być zrealizowany w całości i w terminie, jakiekolwiek odstępstwo skutkuje 
zwrotem pieniędzy wraz z odsetkami. Przy „czarnym” scenariuszu szansa na 
„drugą Irlandię” na ziemi leżajskiej – gwałtownie zmaleje. Nie pozostanie nam 
wtedy nic innego, jak dochodzić stosownego zadośćuczynienia od tych, którzy 
doprowadzili do zrujnowania inwestycji.

WG: – Ale rok 2007, to nie tylko park przemysłowy.
MT: – Zgoda. Za sukces uznaję likwidację Przedsiębiorstwa Gospo-

darki Komunalnej działającego w formie zakładu budżetowego i oddanie 
tego sektora pod zarząd spółki prawa handlowego, czyli Stare Miasto –  
Park Sp. z o.o. Gmina jest w niej jedynym udziałowcem. Od tej chwili mamy 
podmiot, który bez obciążania budżetu gminy, samodzielnie może prowadzić 
znaczną część inwestycji komunalnych; w którym rachunek ekonomiczny jest 
podstawą działania. Żałować należy, że nie udało się tego zrobić wcześniej 
– uniknęlibyśmy dzisiaj poważnych problemów m.in. ze składowiskiem 
odpadów komunalnych w Giedlarowej. 

WG: – A jednak opozycja w Radzie Gminy z powodu likwidacji PGK, 
nie szczędziła panu słów krytyki.

MT: – Część opozycji rękami i nogami broniła PGK, inni z kolei twier-
dzili, że są za nowym rozwiązaniem, ale pod warunkiem powołania podmiotu 
odrębnego od spółki Stare Miasto – Park. W tej sprawie, jak zwykle stojący na 
czele wszelkich krucjat przeciw mojej osobie, radny Stanisław Leboda napisał 
nawet skargę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo wedle jego oceny, 
wójt Tołpa kolejny raz złamał prawo. Oczywiście, paszkwile przekazywane do 
rozmaitych instytucji i gazet nie pomagają – nasyłają kontrole i spowalniają 
nasze działania. Mogę jednak spokojnie spać, działamy zawsze w granicach 
prawa; w przypadku likwidacji PGK było podobnie.

WG: – W relacjach z władzami miasta Leżajska coś się zmieniło – bo 
dotychczas, mówiąc oględnie, było tak sobie.

MT: – Było i jest niezmiennie od czasu próby zmiany granic administra-
cyjnych miasta kosztem gminy. Dziś, jak słyszę, temat na powrót odżywa i tym 
razem dotyczy przejęcia części obszaru Wierzawic. Powiada się mieszkańcom 
tych terenów, że dzięki przyłączeniu do miasta zyskają – np. wybuduje się im 
infrastrukturę, lub dostarczy inne dobrodziejstwa. Zapomina się jednak dodać, 
że zadłużenie miasta Leżajska sięga prawie 30 proc. wartości dochodów; że 
inwestycje od 2005 r. sukcesywnie spadają i w przyszłym roku wyniosą zaledwie 
9 proc. wszystkich wydatków miejskiego budżetu; że wydatki na administrację 
rosną i w przeliczeniu na jednego mieszkańca (2007 r. – 231,27 zł; 2008 r. 
– 241,21 zł) stawiają miasto w niechlubnej czołówce porównywalnych miast 
w kraju. Leżajsk czeka więc zaciskanie pasa, a nie rozmach inwestycyjny. 
Dlatego pytam o powód rozpoczynania kolejnych igrzysk – chyba że mają 
odwrócić uwagę i zastąpić chleb.

WG: – W pańskiej gminie jest pod tym względem lepiej?
MT: – Proszę pani nie jest tak, jakbym chciał, ale proszę porównać 

analogiczne dane gminy Leżajsk: zadłużenie w 2006 r. w relacji do dochodów 
– 8 proc. i 6 proc. planowane na koniec 2007 r.; inwestycje od 2005 r. oscy-
lują między 16,5-17,5 proc. wszystkich wydatków; wydatki na administrację 

W zasięgu ręki są duże pieniądze, które mogą 
wspomóc rozwój całego powiatu. Tymczasem 
kilka osób, z sobie wiadomych powodów, uprawia 
administracyjną obstrukcję, która może mieć 
brzemienne skutki dla nas wszystkich – mówi 
Mieczysław Tołpa, wójt gminy Leżajsk.

Wywiad przeprowadzony przez red. Wieści Gminnych w grudniu 2007 r.
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w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą w 2007 r. 
– 148,44 zł, w 2008 r. – 150,36 zł, z tym wynikiem nie 
możemy aspirować do krajowej czołówki gmin żyjących 
rozrzutnie. I chwała Bogu!

WG: – No tak, ale o „złotej bryce”, czyli samo-
chodzie kia carnival zakupionym do urzędu, to pan 
zapomniał?

MT: – Nie, chociaż nie widzę w tym nic szczególne-
go, ani ciekawego – poza medialną nagonką ubarwioną 
półprawdami, by podnieść atrakcyjność tzw. newsa. 
Taki sam samochód, w kilka miesięcy później, kupił 
prezydent Rzeszowa. Jednak nie udało mi się natrafić na 
artykuł, w którym pytano prezydenta, dlaczego kierownica 
i lewarek obszyte są skórą, a spojler jest chromoniklowy; 
albo, ile dzieci z powodu zakupu „bryki” będzie niedoży-
wionych w Rzeszowie? 

WG: – Wracając jednak do inwestycji; przed gminą 
poważne wyzwanie – kanalizacja sanitarna, która wymaga 
dużych nakładów finansowych.

MT: – Napływające informacje na temat możliwo-
ści współfinansowania ze środków unijnych  tego typu 
przedsięwzięć, szczególnie na obszarach wiejskich, nie są 
optymistyczne. Jeżeli nic się nie zmieni, dla takich gmin 
jak Leżajsk, pomoc będzie szczątkowa. Mogę jednak za-
pewnić, że w przyszłym roku chcemy pod tym względem 
uczynić krok naprzód i wybudować znaczny zakres sieci 
kanalizacyjnej. Nie zwolnimy także tempa w inwestycjach 
oświatowych, będziemy …

WG: – Przepraszam, ale zdaje się, że chce pan 
rozwiązać Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnej Szkół i Przedszkoli (GZOEASiP)?

MT: – Przede wszystkim chcę zwiększyć odpowie-
dzialność i samodzielność dyrektorów szkół. Skoro szef ma 
samodzielnie zarządzać jednostką, musi posiadać podległy 
sobie aparat administracyjny, czyli głównego księgowego, 
obsługę kadrową, itp.

WG: – Do tej pory tego nie miał?
MT:– Osoby na tych stanowiskach zatrudniane były 

nie przez dyrektora, lecz GZOEASiP, całkowicie odrębną 
jednostkę organizacyjną, na którą nie miał on formalnego 
wpływu. Tak więc, pieniędzmi szkoły, kadrami zarządzał 
trochę dyrektor, trochę GZOEASiP – chociaż w mnie-
maniu dyrektora, to właśnie GZOEASiP ponosił odpo-
wiedzialność za wszelkie działania ekonomiczne i prawne. 
Nic bardziej błędnego – za jednostkę odpowiedzialny jest 
zawsze jej szef. Chcę mu dać pełną władzę.

WG: – Na koniec …
MT: – … chciałbym złożyć życzenia Noworoczne 

– Wszystkim Mieszkańcom Gminy i Powiatu; dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz, by przez cały Nowy 
2008 Rok darzyło im się jak najlepiej.

Wójt Gminy Leżajsk ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora:
Zespołu Szkół w Giedlarowej

Szkoły Podstawowej w Hucisku
I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone rozporządze-

niem   Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, 
jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowi-
sko  kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz.826 
z późniejszymi zmianami) a w szczególności :

jest nauczycielem mianowanym  lub dyplomowanym,
ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub 
placówce,
ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczyciel,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała 
co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku 
nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy 
w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu 
na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane  przez lekarza medycyny 
pracy,
nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia  26 
stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97,poz.674 z późniejszymi 
zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 
z 2005 r Nr 14,poz.114 z późniejszymi zmianami)

II. Oferta osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
szkoły,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje 
o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- 
w przypadku nauczyciela akademickiego,
akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia, przygotowania zawodowego ,
dylom ukończenia studiów wyższych lud studiów podyplomowych  z zakresu zarządza-
nia albo zaświadczenie o ukończeniu o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego  z zakresu 
zarządzania oświatą,
ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek ,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym, 
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarna, o której mowa w art.76 
ust.1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 
97,poz.674 z późn. zm/, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscypli-
narne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.32 ust.2 
pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr  14,poz.114 z  późn.zm./, 
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych / Dz. U. 
z 2002 r, Nr 101,poz.926 z późn.zm/ w celach przeprowadzenia konkursu na stano-
wisko dyrektora

 III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: 

Wójt Gminy Leżajsk ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
V.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 

zostaną  powiadomieni indywidualnie.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

INFORMACJA 
O WYWIESZENIU WYKAZU

Wójt Gminy Leżajsk informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leżajsk 
został wywieszony  wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę   położo-
nych w miejscowościach: Przychojec, Chałupki 
Dębniańskie, Stare Miasto, Piskorowice, Brzóza 
Królewska, Wierzawice, Rzuchów, Biedaczów, 
Dębno, Giedlarowa. Dodatkowe informacje 
udzielane są w pok. nr 10 lub telefonicznie pod 
numerem: (017) 2406238.
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Kurier Powiatowy: Panie Starosto 
– czy jak na jeden „Kurier Powiatowy” 
to nie za dużo informacji o parku prze-
mysłowym?

Robert Żołynia: O tworzeniu par-
ku przemysłowego dowiadywaliśmy się 
z różnych gazet i innych mediów. Jednak 
wywiad, który ukazał się w ostatnich „Wieś-
ciach Gminnych” prowokuje, by po raz 
kolejny pokazać jaka jest prawda dotycząca 
parku przemysłowego. Poza tym, jak pani 
wie, Wójt jako sponsor 2 stron w „Kurierze 
Powiatowym”, poprosił by jego wywiad 
został przez nas wydrukowany.

KP: Użył pan słów: „brak szerszych 
konsultacji przy tworzeniu parku”. Czy 
Wójt musiał swoją koncepcję konsulto-
wać? W końcu to jego pomysł.

RŻ: To niestety nie jest pełna prawda. 
Pierwszy na pomysł utworzenia parku w na-
szym powiecie wpadł ówczesny Starosta 
Leżajski Zbigniew Rynasiewicz, który wi-
dział ogromną szansę dla naszego regionu, 
ale chciał, by park był własnością szerszej 
wspólnoty, na przykład związku międzyg-
minnego. Wtedy uniknęlibyśmy sytuacji, 
w której wiele ze stron zostało zaskoczonych 
decyzją gminy, a tym bardziej lokalizacja 
parku przemysłowego na terenach, gdzie są 
usytuowane strefy ochronne wód. 

Z czystej wody korzystają mieszkańcy 
miasta Leżajska oraz tak duży zakład jak 
browar. Brak szerszych konsultacji, dobrych 

i rzetelnych badań dotyczących zasobów 
wodnych, groźba ich zniszczenia oraz at-
mosfera konfliktu, mogłoby doprowadzić 
nawet do takiej sytuacji, w której istnienie 
browaru w Leżajsku byłoby poważnie 
zagrożone.

KP: Czy rzeczywiście sytuacja wyglą-
dała aż tak groźnie?

RŻ: Przecież nasz browar produkuje 
tak dobre piwo dzięki nowoczesnej techno-
logii, a przede wszystkim dzięki dobrej wo-
dzie. Jest to zakład pracy dający możliwość 
utrzymania się wielu rodzinom. W końcu 
jednak po wielu miesiącach sporów doszło 
do porozumienia między gminą a władzami 
browaru.

KP: Czy to znaczy, że browar nie ma 
już żadnych zastrzeżeń co do tworzenia 
parku w tym miejscu?

RŻ: To pytanie należałoby skierować 
do władz browaru. Myślę jednak, że je-
śli ten zakład pracy chce się rozwijać to 
w najbliższym czasie należy przedsięwziąć 
działania, by dokonać bardzo dokładnej 
i obiektywnej diagnozy stanu studni poło-
żonych na tym terenie. Nie chodzi tu tylko 
o bieżącą sytuację, ale o bliższą i dalszą 
przyszłość. Ktoś wreszcie musi w sposób  
precyzyjny określić na ile tej dobrej jakoś-
ciowo wody może nam jeszcze starczyć. 
W ekspertyzie hydrologicznej wykonanej 
ostatnio (20 grudnia 2007r.) na zlecenie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie czytamy: „Czwartorzędowy 
poziom wodonośny w omawianym rejonie 
charakteryzuje się wysoką podatnością na 
zanieczyszczenia i jest to sprawa bezsporna”. 
(…) „Racjonalne gospodarowanie wodami 
podziemnymi poziomu czwartorzędowego 
i ich ochrona przed zanieczyszczeniem po-
winno być sprawą priorytetową”.

Stąd wniosek, że wszyscy którzy na tym 
terenie dzisiaj prowadzą swą działalność, 
łącznie z Miejskim Zakładem Komunal-
nym, który czerpie wodę dla mieszkańców 
Leżajska winni zgodnie przedsięwziąć 
w najbliższym czasie działania, o których 
wspomniałem wcześniej.

KP: Wróćmy jednak do problemu 
parku. W wydziale udzielonym „Wieś-
ciom Gminnym” Wójt wysuwa w stronę 
urzędu powiatowego szereg zastrzeżeń 
dotyczących „przewlekłości procedur 
administracyjnych”.

RŻ: Rzeczywiście takie słowa w wy-
wiadzie się pojawiają. Ja jednak chciałbym 
oprzeć się na faktach, a nie bazować na 
emocjach i nerwowości, którą wykazuje 
Wójt. Zresztą nie dziwię się, bo termin 
na zbudowanie parku oraz rozliczenie się 
z Unią Europejską z otrzymanych pieniędzy 
jest bardzo bliski. Fakty zaś są następujące: 
Wójt kilkakrotnie spotykał się ze mną jesie-
nią ubiegłego roku wypowiadając sugestię, 
byśmy pomogli jako urząd w przedsię-

  


 

Niestety brak dobrego przygotowania do-
kumentów, woli dialogu i szerszych konsultacji 
przy tworzeniu koncepcji parku przemysłowego 
doprowadził do sytuacji, w której Wójt szuka 
współwinnych – „ojców ewentualnej klęski” 
– mówi Robert Żołynia Starosta Leżajski
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wzięciu. Na jednym ze spotkań, na które 
wspólnie z Wójtem przyszli projektanci 
oraz wykonawcy powiedziałem, że celem 
działania urzędu jest realizować swoje za-
dania zgodnie z prawem i obowiązującymi 
procedurami. Pan Wójt musi zrozumieć, 
że urzędnik nie może wykonywać swych 
czynności pod presją interesanta, a tym, 
bardziej załatwiać coś „pod stołem”. Jedna 
z zasad etyki urzędnika publicznego głosi, 
że powinien on być niezawisły – to znaczy, 
że podejmując decyzję nie powinien być 
w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek 
wymiarze zależny od osób lub środowisk, 
których ta decyzja może dotyczyć. Zarówno 
uzgodnienia dotyczące zagospodarowania 
terenu, jak i uzgodnienia środowiskowe, 
a także pozwolenia na budowę musza być 
wykonane rzetelnie i zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa. Gdyby tak nie było 
to do kogo mógłby mieć pretensje inwestor 
za brak rzetelności w pozwoleniach? – do 
urzędu!

W przypadku parku przemysłowego 
sprawa wymaga szczególnej wnikliwości, 
a na to niestety trzeba trochę czasu – nie 
można tych pozwoleń załatwić „od ręki”. 
Zresztą prawda jest też taka, że bardzo 
często w dokumentach dostarczanych 
do nas przez gminę były liczne braki, 
o uzupełnienie których musieliśmy prosić, 
a gminie nie zawsze udawało się to zrobić 
szybko i sprawnie. Dowód? – uzgodnienia 
na Zespole Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowych. 13.08.2007r. pomimo 
niekompletnej dokumentacji sprawa 
została zarejestrowana i przyjęta na po-
siedzenie zespołu już w następnym dniu. 
Członkowie zespołu i konsultanci wnieśli 
sporo zastrzeżeń dotyczących złożonych 
materiałów, zapisano uwagi i zalecenia. 
Projektant dopiero 20.08.2007r. wybrał 
mapy obejmujące teren opracowania, aby 
uzupełnić projekt. Nowa wersja projektu 
została dostarczona 06.09.2007r. Była ona 
również niepełna i niezgodna z wszystkimi 
zaleceniami zespołu opiniującego, dlatego 
też finalnie projekt po uzupełnieniu został 
uzgodniony dopiero 16.10.2007r. Gmi-
na więc z własnej winy straciła prawie 2 
miesiące. W swej notatce przewodnicząca 
zespołu napisała: „Czas trwania uzupeł-
niania i poprawiania dokumentacji nie 
zależał od pracowników ZUDP, tylko od 
wykonawcy projektu zawierającego bardzo 
dużą ilość usterek”. 

KP: Pan Wójt w wywiadzie odniósł 
się jednak do wypowiedzi urzędnika, 
który mówił, że na wydanie decyzji urząd 

musi się zmieścić w czasie 65 dni. Co pan 
na to?

RŻ: Sprawa dotyczy pozwoleń na 
budowę. Rzeczywiście zgodnie z obo-
wiązującym prawem organ administracji 
architektoniczno-budowlanej winien 
wydać decyzję w sprawie pozwolenia na 
budowę w terminie 65 dni od dnia złoże-
nia wniosku. Nie wlicza się tutaj opóźnień 
spowodowanych z winy strony i przyczyn 
niezależnych od organu. Aby nie przedłużać 
podam kilka faktów:

Wniosek dotyczący przebudowy 
budynku magazynowego w Wierza-
wicach – złożony 16.08.2007r. Postę-
powanie trwało 21 dni.
Przebudowa z rozbudową budynku 
administracyjnego w Wierzawicach 
– wniosek złożony 20.09.2007r. Po-
zwolenie wydano po 12 dniach.
Budowa sieci gazowej z przyłączem 
do hali H3 – wniosek złożono 
13.11.2007r. W wyniku stwierdzo-
nych braków wezwano inwestora do 
dokonania uzupełnień do 10.12.2007r. 
Ostatecznie inwestor uzupełnił braki 
w dniu 12.12.2007r. i 13.12.2007r. 
Siedem dni później wydano pozwole-
nie na budowę. 

Takich przykładów mógłbym przy-
toczyć jeszcze kilka na dowód, że to nie 
pracownicy Starostwa, ale urzędnicy gminy 
oraz wynajęci projektanci nie zawsze byli 
rzetelni. Słowa Wójta wygłoszone podczas 
sesji nadzwyczajnej są więc niezgodne 
z prawdą.

KP: Wójt jednak mówi, że wszystko 
w rękach urzędników?

RŻ: Ja zaś powtórzę: wiele w rękach 
urzędników, ale nie wszystko. Swoim 
urzędnikom nakazałem, by działali jedynie 
zgodnie z prawem.

KP: No to w końcu jest pan za tym 
parkiem czy nie?

RŻ: Jestem za tym, aby jak najlepiej 
wykorzystać fakt naszej przynależności do 
Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest 
pozyskanie jak największych pieniędzy dla 
rozwoju środowiska, w którym żyjemy. 
Park  przemysłowy daje szansę w kontekście 
walki z bezrobociem, no ale czy dalej spra-
wa się nie gmatwa, gdy w dokumentach 
zgłoszonych do nas przez gminę czytamy: 
„hale magazynowo-składowe”. Rodzi się 
pytanie: to w końcu ile tych miejsc pracy 
mogłoby tam być?500?a może tylko 50 
lub 70? Zbyt wiele tu niejasności i jak to 

1.

2.

3.

określono w ekspertyzie hydrologicznej 
– „zapętlenia”.

Będę więc obstawał przy zdaniu, 
że można a nawet należy realizować na 
naszym terenie nowe inwestycje, ale 
dobrze przygotowane, nie w atmosferze 
konfliktu, wzajemnych gróźb, sporów, ale 
dialogu i współpracy. Nie można realizo-
wać własnych przedsięwzięć narażając na 
straty innych, powodując zagrożenie dla 
środowiska naturalnego oraz zasobów czy-
stej, ekologicznej wody. W taki sposób nie 
buduje się, jak to powiedział wójt: „drugiej 
Irlandii”. 

KP: Ale przecież ubiegły rok to nie 
tylko dość drażliwa i trudna sprawa zwią-
zana z parkiem przemysłowym?

RŻ: Rzeczywiście rok, który się zakoń-
czył Starostwo może uznać za udany. Za-
kończyliśmy bowiem szereg przedsięwzięć. 
Do najważniejszych należą: oddanie do 
użytku wyremontowanej drogi powiatowej 
Chałupki Dębniańskie – Dębno – Grodzi-
sko, remont skrzyżowania w Kuryłówce, re-
monty na drogach, które uległy zniszczeniu 
przez powódź, oddanie do użytku Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Nowej Sa-
rzynie, budowa przewiązki w Zespole Szkół 
Licealnych, ostatni etap remontów i budo-
wy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Jelnej, kolejny etap rozbudowy Domu 
Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej, 
zakończenie najważniejszego przedsię-
wzięcia jakim była rewaloryzacja Dworu 
Starościńskiego, zakup karetki dla szpitala 
leżajskiego wspólnie z Urzędem Wojewódz-
kim i wiele innych zadań, o których szerzej 
będę chciał poinformować w następnym 
numerze „Kuriera Powiatowego”.

KP: A co w nowym roku?
RŻ: Myślę, że uda nam się zrealizować 

nowe przedsięwzięcia, chociaż ten rok 
będzie rokiem przygotowywania doku-
mentacji i aplikacji po środki unijne nie 
tylko w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, ale także z innych źródeł. 
Mam nadzieję, że ten rok będzie równie 
udany jak poprzedni.

KP: Dziękuję za obszerne odpowiedzi 
na stawiane pytania.

RŻ: Życzę naszym czytelnikom, by jak 
najczęściej sięgali po „Kuriera Powiatowe-
go” i czerpali wiedzę o tym, co dzieje się 
w Starostwie, miastach i gminach naszego 
powiatu.
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W dniu 18.12.2007 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie odbyło się 
strzeleckie spotkanie wigilijne, które swoją 
obecnością zaszczycili: JE ks. bp Edward Bia-
łogłowski, ks. Jan Szczupak - kanclerz diecezji 
rzeszowskiej, kapelani Związku Strzeleckie-
go: ks. Stanisław Szcząchor z Kolbuszowej, 
ks. Piotr Mucha z Rzeszowa, ks. Grzegorz 
Jakubik z Leżajska oraz Jerzy Cypryś - Pod-
karpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, 
Stanisław Bartnik - Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego i Dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, płk 
Witold Przybyła - Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, płk Jacek 
Ostrowski - Zastępca Dowódcy 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich, mjr Tadeusz Homa 
- Zastępca Komendanta WKU Rzeszów, płk 




Józef Mroczka, kpt. Tomasz Janusz, kpt. Piotr 
Wieczorek - Dowódca 21. Kompanii Re-
montowej, Konrad Fijołek - Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa, Waldemar Szumny 
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszo-
wa, Izabela Fac - Dyrektor Departamentu 
Promocji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
oraz dyrektorzy szkół współpracujących ze 

Strzelcem: Aldona Ragan - Dyrektor 
Gimnazjum w Kolbuszowej, Marian 
Pietryka - Dyrektor Gimnazjum 
Nr 9 w Rzeszowie, Roman Zych 
- Dyrektor Gimnazjum im. ppłk Sta-
nisława Żytkiewicza w Boguchwale, 
Edward Chodak - Dyrektor Zespołu 
Szkół Kształcenia Ustawiczne-

go w Rzeszowie, Jerzy Majka - historyk. 
W wigilii uczestniczyła młodzież strzelecka 
z Kolbuszowej, Sędziszowa Młp., Boguchwa-
ły, Brzeska i Rzeszowa tworząca JS 2021 im. 
płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, Strzelcy 
z JS 2035 przy ZSL w Leżajsku, Strzelcy z JS 
2033 przy ZS w Lubaczowie oraz Strzelcy z JS 
2027 w Stalowej Woli. W spotkaniu wzięło 

udział ok. 150 osób. Podczas 
uroczystości zaproszeni go-
ście, w tym również Dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku Stanisław Bartnik 
otrzymali podziękowanie za 
popularyzację Strzelca.

Spotkanie przebiegało 
w następującym porządku: 
przywitanie gości przez Dy-
rektor ZSO Nr 1 Panią Ewę 
Wójcik; prezentacja multi-
medialna o rocznej działal-
ności JS 2021 im. płk L.  
Lisa-Kuli w Rzeszowie, którą 
prowadził Piotr Panek do-

wódca strzelca z Kolbuszowej; 
występ artystyczny z wykonaniem najpięk-
niejszych kolęd polskich przygotowanych 
przez młodzież ZSO Nr 1 w Rzeszowie; 
wręczenie czapki strzeleckiej maciejówki; ks. 
Bp Edwardowi Białogłowskiemu przez mło-
dzież strzelecką; wręczenie okolicznościowych 
podziękowań; modlitwa, składanie życzeń, 
łamanie się opłatkiem; spożycie potraw 
wigilijnych.

Wręczenie czapki “Maciejówki” 
J.E. ks. bp. E. Białogłowskiemu

Podziękowania dla dyrektora ZSL w Leżajsku Stanisława Bartnika
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W dniu 19.12.2007r. odbyło się uroczyste 
pożegnanie gen. bryg. Janusza Bronowicza, 
dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 
który otrzymał nowe stanowisko: Szefa Broni 
Pancernej i Zmechanizowanej i będzie praco-
wał w Warszawie. W uroczystości wzięli udział: 
ks. bp Edward Białogłowski, ks. Jan Szczupak 
Kanclerz Diecezji Rzeszowskiej, Mirosław 
Karapyta – Wojewoda Podkarpacki, Zygmunt 
Cholewiński – Marszałek Województwa Pod-
karpackiego, Prezydenci i Burmistrzowie Miast 
z Podkarpacia (m.in. Rzeszów, Przemyśl, Kros-
no, Jarosław, Sanok, Nowy Targ, Jasło i inne), 
wszyscy dowódcy poszczególnych pododdzia-
łów, batalionów 21. BSP. 

Na uroczystości obecni byli również Do-
wódca JS 2021 w Rzeszowie mł.insp.ZS Marek 
Strączek oraz Dowódca JS 2035 w Leżajsku 
sierz ZS Waldemar Tłuczek, a także kapelani 
ZS ks. Stanisław Szcząchor i ks. Grzegorz 
Jakubik.

Jednostka Strzelecka 2021 im. płk L. Lisa-
Kuli w Rzeszowie i Jednostka Strzelecka 2035 
im. ppłk Tadeusza Wyrwy Furgalskiego  przy 
ZSL w Leżajsku wystawiła dwa pododdziały 
ze sztandarami - łącznie ponad 100 strzelców. 
Pierwszym pododdziałem dowodziła sierż. ZS 
Paulina Gaweł, a drugim sek. ZS Krzysztof 
Zając. W trakcie uroczystości delegacja Strzel-
ca z Rzeszowa i Leżajska  wręczyła gen. bryg. 
Januszowi Bronowiczowi czapkę strzelecką 
„maciejówkę”, wygrawerowane pamiątkowe 
podziękowanie oraz kwiaty. Gen. bryg Janusz 



  

Bronowicz serdecznie podziękował za współ-
pracę ze „Strzelcem”, pogratulował osiągnięć 
i po uroczystości stanął z młodzieżą strzelecką  
do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Pan płk 
Jacek Ostrowski został odznaczony medalem 
przyznanym przez Departament Armii Ame-
rykańskiej za zasługi w czasie służby w Iraku. 
Na koniec Strzelcy z Leżajska otrzymali awanse 
z rąk Dowódcy JS 2035 w Leżajsku sierż ZS 

Waldemara Tłuczka za wzorowe wypełnianie 
obowiązków.

Awansowani Strzelcy to:
Do stopnia sekcyjnego ZS: St.strz. Krzysz-

tof Zając, St.strz. Iwona Turosz, St.Strz. Zbi-
gniew Ćwikła .

Do stopnia starszego strzelca ZS: Strz. Paula 
Suszyło, Strz. Patrycja Paruch, Strz. Dawid 
Barczak, Strz. Krzysztof Wilkos, Strz. Mateusz 
Jednac, Strz. Paulina Kulpa, Strz. Paweł Iwan.

Wspólne zdjęcie z Gen. bryg. J. Bronowiczem

   
3 grudnia 2007 r. odbył się Zjazd Hufca ZHP Leżajsk. Na zjeździe tym zebrani instruktorzy, w obecności komendantki Chorągwi Pod-

karpackiej hm Władysławy Domagały, wybrali nowe władze hufca. Komendantem Hufca ZHP Leżajsk został pwd Damian Wyszyński.
Damian Wyszyński swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1994 r. W 2001 r. został drużynowym 52. Leżajskiej Drużyny Harcerskiej 

„Skaut” im. Armii Krajowej, którą prowadzi do dzisiaj. W tym czasie też uzyskał stopień instruktorski. W 1998 r. znalazł się wśród inicja-
torów reaktywowania leżajskiego hufca. Podczas drugich wyborów, które miały 
miejsce po wznowieniu działalności hufca, objął stanowisko zastępcy komendanta 
( listopad 2003 r.).

Na co dzień jest pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 
W swojej pracy zawodowej i społecznej wykazuje się dużą aktywnością, pomy-

słowością i zaangażowaniem. Jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu 
uroczystości o zasięgu lokalnym. Z jego inicjatywy powstała jedna z większych 
imprez kulturalnych promujących nasze miasto tj. Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej „H i T”. Festiwal ten z roku na rok przyciąga do Leżajska coraz 
więcej harcerzy z województwa podkarpackiego, a także i z całej Polski. 

Druhowi Damianowi gratulujemy awansu oraz życzymy sukcesów w dalszej 
pracy społecznej i zawodowej, a także wielu harcerskich przygód.

Kadra Hufca ZHP Leżajsk
Damian Wyszyński (w środku w I rzędzie)

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć naszą działalność może przekazać 1% swoich dochodów na rzecz Jednostki, 
która należy do organizacji pożytku publicznego. Przepisy o odpisach nie wymagają dokonywania ich 
przekazem pocztowym. Wystarczy odpowiednia adnotacja w rocznym formularzu PIT - Proszę przekazać 
daną kwotę na rzecz:

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ORGANIZACJI 
SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2021 IM. PŁK LEOPOLDA 
LISA-KULI W RZESZOWIE

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 6, numer KRS 0000283993  NIP: 813-35-15-799 
Konto nr: 57 8642 1126 2012 1122 4749 0001  z dopiskiem JS 2035 Leżajsk.
DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZLIWE WSPARCIE
Więcej informacji o Związku można na stronie internetowej: www.strzelec-leżajsk.go.pl
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13 stycznia 2008 roku był pochmurnym, 
ale bardzo ciepłym dniem. Tym razem grzało  
nie słońce, ale miłość płynąca z serc ludzi, któ-
rzy brali udział w 16 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Takich wrażliwych osób 
na nieszczęście innych było bardzo dużo. 
Szczególnie dało się to zauważyć w miastach, 
gdzie ludzie gromadzili się, chcąc wrzucić 
do puszki pieniążek z przeznaczeniem na 
szczytny cel. Aby wziąć udział w tym przed-
sięwzięciu, 39 uczniów Szkoły Podstawowej 
im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym 
wyruszyło do Rzeszowa. Dzięki przychyl-
ności Urzędu Miasta i TVP w Rzeszowie ci 
młodzi ludzie nie tylko wsparli, najczęściej 
swoim kieszonkowym, akcję, ale spędzili 
bardzo atrakcyjnie czas. Wycieczka odbyła 
się w ramach realizowanego w szkole projektu 
„Szkoły Jagiellońskie”.

Podczas pobytu w Rzeszowie dzieci miały 
możliwość zobaczyć  miasto wojewódzkie 
z innej perspektywy niż zwykle. Już samo 
przejście przez jego centrum pełne ludzi dla 
niektórych było nowością. A to dopiero był 
początek. Z zaciekawieniem uczniowie scho-
dzili do podziemi. Duże wrażenie zrobiła na 
nich scena, która przecież nie znajdowała się 
w teatrze, ale w dawnych piwnicach. Z wy-
razu twarzy można było odczytać zdziwienie 
wywołane tym faktem. Mury o nieregularnej 

linii i dekoracja wkomponowana perfekcyjnie  
w otoczenie. To zaskakiwało. Do tego ekipa 
telewizyjna, kamery, porozciągane kable. Wy-
dawało się, że zostaliśmy przeniesieni w jakiś 
nierealny świat. Chwila oddechu i zaczęło się. 
Na scenie zjawiają się elfoludki, bo grana przez 
Teatr „Maska” sztuka nosi tytuł „W Błękitnej 
Krainie Elfoludków”. Małe niebieskie ludziki 
zmagają się z Gargułą. Aktorzy szybko zyskują 
sympatię widowni, ponieważ są bardzo blisko 
dzieci. Momentami uczniowie mogli się 
poczuć jakby sami brali udział w przygodach 
leśnych skrzatów. Elfoludki rozmawiają 
z widzami, doradzają się ich, poruszają się nie 
tylko po wyznaczonej scenie, ale przemykają 
pomiędzy dziećmi. Duże znaczenie ma też 
podanie dłoni po zakończeniu spektaklu. 
Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że dwoje 
aktorów jest dzieciom znanych. Pan Andrzej 
Piecuch wcielający się w postać Papysmerfa 
prowadził z uczniami warsztaty teatralne 
w szkole. Kiedy wybiegł na scenę, uczniowie 
bardzo się ożywili i zaczęli uśmiechać się 
porozumiewawczo jeden do drugiego. Było 
widać, że są dumni, że mieli takiego nauczy-
ciela. Poznali również panią Kamilę Ryba-
cką, z którą spotkali się w ramach projektu 
„Szkoły Jagiellońskie”. Obecność znanych 
im osób jeszcze bardziej ich zainteresowała  
i śledzili każdy ruch tych postaci. Z pewną nie-

śmiałością przyglądali się też działaniom ekipy 
telewizyjnej. Przecież migawki z  przedstawie-
nia miały być emitowane na wizji. W końcu 
elfoludki opuściły scenę, nie było już kamer. 
Nadszedł czas na kolejny punkt programu. 
Będąc w podziemiach, nie można pominąć 
przejścia Podziemną Trasą Turystyczną. 40 ko-
rytarzy i piwnic biegnących pod rzeszowskim 
Rynkiem przemierzaliśmy z przewodnikiem.  
Dzieci z uwagą słuchały opowieści o funkcji 
podziemi. Dość długo zatrzymywały się przy  
zbrojach rycerskich, kopiach broni białej 
używanej przez obrońców miasta w różnych 
okresach, kopiach broni tatarskiej, herbach 
właścicieli miasta, godłach i herbach ziem, do 
których Rzeszów należał, a także pieczęciach 
miasta, przedmiotach codziennego użytku. 
Duże poruszenie wywołał  szkielet przypomi-
nający rzeszowskich mieszczan, którzy ginęli  
w podziemiach w czasie najazdu Tatarów, po-
żarów i ostatniej wojnie światowej. Wyszliśmy 
stamtąd bogatsi o informacje na temat życia 
dawnych ludzi. Jednak to nie wszystko. Pod 
ziemią można poczuć specyficzny zapach, 
który dla wielu po pewnym czasie staje się nie 
do zniesienia. Słyszałam pytania: „Jak ludzie 
mogli tu przebywać?”. Takie pytania umac-
niają moje przekonanie, że opowieści o wyda-
rzeniach sprzed wielu lat zapadają w pamięć 
nielicznym, a zetknięcie się z przeszłością, 

     
     

Uczniowie SP w Grodzisku Górnym uczestniczący w WOŚP w Rzeszowie
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dotknięcie jej, a nawet wdychanie powietrza 
w miejscu będącym świadkiem tragicznych 
wydarzeń, jest najlepszą lekcją historii.

Wyszliśmy na powierzchnię, a tu od-
bywały się koncerty. Muzyka, która roz-
brzmiewała, natychmiast porywała do tańca. 
Wszędzie spacerowali uśmiechnięci ludzie 
z przyklejonymi do ubrań serduszkami. Ten 
kontrast był nie do opisania. Porównanie wy-
niesionych z podziemi widoków i informacji 
o przeszłości z współczesnością pobudziło 
do refleksji. Mam nadzieję, że właśnie dzięki 
temu zestawieniu niektórzy zrozumieli, że 
skoro oni nie muszą się przed nikim kryć 
pod ziemią i żyją beztrosko, to historia wy-
maga od nich, by pomagać innym. Ostatnie 
dwie godziny spędziliśmy na Rynku. Na 
estradzie działo się tyle ciekawych rzeczy, że 
nie sposób było się nudzić. Zapadł zmrok, 
co wprowadzało niesamowity nastrój. Teraz 
dopiero Rzeszów czarował swoim wyglądem. 
Dookoła światła mieniące się kolorami tęczy. 
Nawet kamienice w tym świetle przybierały 
niecodzienny wygląd.. W ciemnościach nie-
zwykle efektownie wyglądało pełne ekspresji 
widowisko w wykonaniu Teatru Voskres-
sinnia z Lwowa. Dużo ognia i gorące rytmy 
przykuwały uwagę. Dzieci mogły w tym 
dniu zetknąć się z różnymi rodzajami sztuki. 
Na pewno inne zmysły pobudzał spektakl 
widziany w podziemiach, a inaczej został 

odebrany teatr  z Lwowa.  Na koniec trzeba 
jeszcze wspomnieć o spektaklu zagranym na 
niebie. Takim widowiskiem było światełko 
do nieba, które zachwyciło uczestników wy-
prawy. Feeria oglądana przez nas pobudziła 
wszystkie zmysły. 

Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy przed 

północą do Grodziska, gdzie pod szkołą 
oczekiwali na nas rodzice. To, co uczniowie 
zobaczyli i usłyszeli, pozostanie długo w ich 
pamięci, bo wyprawie towarzyszyły wielkie 
emocje. Wyjazd do miasta wojewódzkiego 
można uznać za udany.

Monika Fila

W listopadzie 20047 r. Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku gościło w swych murach wystawę „Florografy 
– obrazy liśćmi malowane”, autorstwa pani Albiny Róg. Autorka 
zaprezentowała leżajskiej publiczności niezwykłe prace utwo-
rzone bardzo oryginalną techniką. Od wielu lat zainspirowana 
pięknem natury tworzy swoje obrazy z zasuszonych elementów 
roślinnych: kwiatów, traw, liści i nasion. Tak powstałe kompo-
zycje pozwalają na zatrzymanie chwili, wrażenia, które obudziło 
w sercu artystki określone emocje. Natura króluje więc nie tylko 
w formie obrazów, ale i w ich treści. 

Jednocześnie jednak technika „florografów” pozwala na 
ingerencję w świat zatrzymanej przyrody. Artystka nie używa 
w swych pracach kleju, elementy można więc dowolnie zmie-
niać lub przestawiać. Ze starych obrazów powstają nowe, po 
latach zmienia się wizja, tak samo jak zmienia się zapis wspo-
mnienia w umyśle ludzkim.

Pani Albina Róg, rodem z Baranowa Sandomierskiego, nie 
tylko zaszczyciła nas swoją obecnością podczas otwarcia wystawy 
5 listopada. Poświęciła także swój czas na przeprowadzenie war-
sztatów dla dzieci, które pod jej czujnym okiem tworzyły prace 
techniką „florografów”. Prace wykonane przez dzieci również 
znalazły swoje miejsce na wystawie, którą można było jeszcze 
później oglądać przez dwa kolejne tygodnie.  

 
Agnieszka Margas

Uczestnicy warsztatów

F

Elfoludki z Teatru Maska
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Zakończyły się już kolejne edycje rozgry-
wek ligowych w piłce nożnej dzieci i mło-
dzieży w Powiecie Leżajskim w wiosenno 
– jesiennym sezonie 2007 – czas więc na pod-
sumowanie. W dniu 12 grudnia 2007r. w sali 
posiedzeń Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
odbyło się spotkanie przedstawicieli władz 
powiatowych i organizatorów rozgrywek 
piłkarskich z przedstawicielami drużyn 
biorących udział w letnich młodzieżowych 
rozgrywkach ligowych w piłce nożnej dzieci 
i młodzieży w Powiecie Leżajskim. Celem 
tego spotkania,  co stało się już tradycją, było 
podsumowanie rozgrywek młodzieżowych 
w powiecie w 2007r., ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród i dyplomów. 

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 
70 osób, sprawnie poprowadził 

Pan Ireneusz Stefański Naczelnik Wy-
działu Oświaty Kultury i Spotu Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku. Puchary za miejsca 
I - III oraz pamiątkowe nagrody i dyplomy dla 
pozostałych uczestników rozgrywek, wręczali: 
w imieniu Starosty Leżajskiego Pan Lucjan 
Czenczek - Członek Zarządu Powiatu, Pan 
Mieczysław Tołpa - Wójt Gminy Leżajsk, Pan 
Tadeusz Trębacz - Burmistrz Miasta Leżajsk, 
Pani Barbara Przybyłowicz - Sekretarz Miasta 

 
 

 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:

1. LIGA POWIATOWA JUNIOREK

I   miejsce - LKS „GRODZISZCZANKA” Grodzisko Dolne

II  miejsce - KS „ISKIERKI” BIEDACZÓW

II miejsce - GUKS GRODZISKO GÓRNE

2. LIGA POWIATOWA  MŁODZIKÓW

I miejsce - UKS GRODZISKO DOLNE

II miejsce - UKS „LOTNIK” WIERZAWICE

III miejsce - UKS „TEMPO” STARE MIASTO

IV miejsce - PUKS „FRANCESCO” JELNA

3. LIGA POWIATOWA TRAMPKARZY

I miejsce - GUKS LEŻAJSK

II miejsce - UKS „OLIMP” KURYŁÓWKA

III miejsce - MZKS „UNIA” NOWA SARZYNA

IV miejsce - UKS „JUNIOR” BRZÓZA KRÓLEWSKA

V miejsce - GUKS GRODZISKO DOLNE

VI miejsce - UKS „SAN” WIERZAWICE

VII miejsce - PUKS „FRANCESCO” JELNA

VIII miejsce - GUKS GRODZISKO GÓRNE

i Gminy Nowa Sarzyna, przedstawiciele pozo-
stałych samorządów Powiatu Leżajskiego oraz 
Zbigniew - Śliwa Prezes Powiatowego Zrzesze-
nia Zespołów Sportowych w Leżajsku.

Rozgrywki ligowe zostały zorganizowane 
po raz kolejny przez Powiatowe Zrzeszenie 



Zespołów Sportowych w Leżajsku oraz 
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym przy 
współudziale środków Starostwa Powiatowe-
go w Leżajsku, Urzędu Gminy Leżajsk oraz 
Browaru Leżajsk Grupa Żywiec S.A.

Od lewej: L. Czenczek (Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego), Z. Śliwa (Prezes Powiatowego Zrzeszenia 
Zespołów Sportowych w Leżajsku) oraz UKS Grodzikso Dolne
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W rozgrywkach, które nie mogłyby się 
odbyć bez zaangażowania społecznego wielu 
osób, uczestniczyło ponad 300 zawodników 
i zawodniczek uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z Powiatu Leżajskiego. 
Wsparcie finansowe i rzeczowe, które udzielili 
sponsorzy pozwoliło na zgromadzenie oraz za-
kup cennych nagród i upominków dla wszyst-
kich drużyn uczestniczących w rozgrywkach 
piłkarskich. 

Dlatego Zarząd Powiatowego Zrzeszenia 
Zespołów Sportowych w Leżajsku składa 
serdeczne podziękowania dla Starosty Leżaj-
skiego za objęcie patronatu nad rozgrywkami 
powiatowymi oraz przekazanie środków na 
ich przeprowadzenie. Słowa podziękowania 
kierujemy również do pozostałych sponsorów: 
Browaru w Leżajsku Grupa Żywiec S.A. za 
okazaną pomoc finansową oraz Wójta Gminy 
Leżajsk za wsparcie finansowe i ufundowanie 
pamiątkowych nagród dla drużyn z Gminy 
Leżajsk, oraz Firmy ISS Facility Multicer-
wices Sp. Z o.o. w Leżajsku i COOPEXIM 
w Leżajsku za przekazane środki i pomoc 
rzeczową na przeprowadzenie tegorocznych 
rozgrywek. 

Zwycięskim drużynom gratulujemy, 
pokonanym życzymy lepszych wyników w ko-
lejnych rozgrywkach, natomiast opiekunom 
wytrwałości w przekazywaniu posiadanej 
wiedzy młodym adeptom sportu. 

Na spotkanie zostali zaproszeni również 
młodzi zawodnicy reprezentujący Powiat 
Leżajski w Międzynarodowych Turniejach 
w Piłce Nożnej rozgrywanych w Nowej 
Sarzynie. Przypomnieć należy, że drużyna 
składająca się z zawodników z Kuryłówki, 

Brzyskiej Woli, Brzózy Królewskiej, Huciska 
i Giedlarowej, którą poprowadził Pan Wiesław 
Gorący zajęła odpowiednio w turnieju letnim 
(24.06.07r.) I miejsce, natomiast w turnieju 
halowym (08.12.07r.) II miejsce. 

Osiągnięte wyniki nie były dziełem przy-
padku, jest to widoczny efekt kilkuletniej 
konsekwentnej pracy z młodzieżą, nauczycieli 
i opiekunów drużyn, które biorą udział w roz-
grywkach ligowych organizowanych przez 
Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych 
w Leżajsku. W podziękowaniu za osiągnięte 
wyniki młodym zawodnikom i opiekunowi 
zostały wręczone pamiątkowe nagrody. 

Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Zespo-

łów Sportowych w Leżajsku składa serdecz-
ne podziękowania tym wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas, wiedzę i zaangażowanie 
w celu sprawnego przeprowadzenia rozgrywek 
oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji rozgrywek.

W nowym 2008r. Zarząd składa wszyst-
kim zawodnikom, opiekunom, sponsorom 
i sympatykom piłki nożnej wielu sportowych 
wrażeń oraz samych sukcesów nie tylko na 
boiskach sportowych.

Zarząd Powiatowego
Zrzeszenia Zespołów Sportowych 

w Leżajsku

LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne

Na środku zawodnicy reprezentujący Powiat Leżajski w Międzynarodowych Turniejach w Piłce Nożnej, rozgrywanych w Nowej Sarzynie wraz z opiekunem  
p. Wiesławem Gorącym (pierwszy od prawej)
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Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w blokach i domach mieszkalnych to, co roku okres zwiększonej ilości pożarów. 
Jak wykazują dane statystyczne „czerwony kur” jest groźny również w okresie zimowym mimo, że jest to pora opadów 
deszczu i śniegu. Ogień wówczas przychodzi od wewnątrz pomieszczeń. Bardzo często pożary wybuchają w mieszkaniach 
budynków wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarstw indywidualnych i drobnych zakła-
dach wytwórczych pociągając za sobą dużą liczbę ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

 Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są: 
nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem), 
niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych. 
pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej, 
niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

 Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Leżajsku apeluje o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa 
pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem. 
Oto te najważniejsze:

 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ( w tym również urządzeń grzewczych):
nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy 
niż wskazane, 
należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, ze względu 
na to, że nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków 
w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych, 
należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z instrukcją obsługi 
osobom do tego upoważnionym,
nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy 
elektrycznych,
nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów 
łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH:
nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku 
braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek 
węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki, zwłaszcza w budynkach z centralnymi 
gazomierzami, gdzie teoretycznie ogrzewa się mieszkania nie na własny koszt kończą się poważnym zatruciem 
organizmu,
nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory mogą być używane w pomieszczeniach 
o powierzchni powyżej 40 m2, w których nie przebywają stale ludzie,
nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.) 
- zachowaj odległość minimum 60 cm,
w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg, (butle 
powinny być podłączone do urządzeń gazowych),
nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach 
schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc 
wybuchem,
nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego.

KILKA ZASAD OGÓLNYCH:
nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak 
również na paliwo stałe,
należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są 
przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe 
ogrzewacze wody,
w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczysz-
czenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej 
drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza),
podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego 
o szerokości co najmniej 0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m,
należy używać tylko tych urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopusz-
czenia,
w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji produ-
centa.

Opracował: mł. bryg. Roman Poterek
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