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W numerze

Zmiana godzin pracy 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Informujemy, że od 31 marca 2008 roku 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku  
w poniedziałki rozpoczyna pracę  
o godz. 9.00, a kończy o 17.00             

W pozostałe dni tygodnia godziny pracy  
pozostają bez zmian, tj. od 7.30 do 15.30

SZANSA NA ZAWÓD 

JEDNOROCZNA POLICEALNA SZKOŁA
 EDUKACJI INNOWACYJNEJ

ogłasza nabór na semestr pierwszy w zawodach:
- Przedstawiciel handlowy
- Sekretarka
- Pracownik do spraw osobowych 
- Ekspedytor
- Opiekunka dziecięca
- Opiekunka domowa
- Stylista
- Grafik komputerowy
- Stylista

0 zł wpisowego – czesne od 100 zł. Wydajemy zaświadczenia do ZUS 
i WKU. Absolwenci otrzymują dyplom honorowany na rynku pracy 
UE w języku polskim i angielskim. Rozpoczęcie zajęć już w marcu. 
Zapisy do szkoły w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych 
im. B. Chrobrego w Leżajsku, ul. M.C. Skłodowskiej 6, 
tel. 017 2420019  po godz. 15.

Więcej informacji o szkole:  www.policealne.itp.pl

DO WYNAJĘCIA

Na gabinety, biura, hurtownię, działalność gospodarczą

dom wolnostojący, parterowy, 
3 pokoje, łazienka, kuchnia

z dobrym dojazdem od strony obwodnicy
Niedrogo!!!

Kontakt w godzinach popołudniowych:  17 242 63 99

Powiat
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
 prosimy przyjąć życzenia, 
aby blask prawdy  
o zmartwychwstaniu 
rozświetlał wszelkie 
mroki codzienności, 
a wiara w nowe życie 
napełniała serca wszystkich 
radością i pokojem!

Strzelcy z klasy wojskowej z ZSL w Leżajsku
wraz z Dowódcą st. sierż. ZS Waldemarem Tłuczkiem

nych
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W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego 

Starosta Leżajski
Robert Żołynia

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

Mieszkańcom Powiatu Leżajskiego: 
niech Prawda, którą dziś wyznajemy 

napełni Państwa nowymi siłami w realizacji zamierzeń i celów, 
a radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa 

będzie źródłem pojednania

W imieniu Radnych Rady {Powiatu 

Przewodniczący Rady
Jan Kula

Wyremontowany kompleks 
Dworu Starościńskiego – inwestycja 
zakończona w ub. roku, został zgło-
szony do następujących konkursów:

Ogólnopolski Konkurs 
„Polska Pięknieje – 7 Cu-
dów Unijnych Funduszy” 
– I edycja, organizowany 
przez wydawnictwo Pascal 
oraz firmę Smartlink na zle-
cenie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego.
Konkurs „Budowa Roku 
Podkarpacia” – VIII edy-
cja, organizowany przez 
Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budowlanych 
– Region Podkarpacki
Konkurs „Zadbany zaby-
tek”, organizowany pod 
patronatem Ministra Kul-
tury  i Dziedzictwa Naro-
dowego. 
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Z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Powiatu Leżajskiego 

składam serdeczne życzenia zdrowia, 
pogody ducha oraz wzajemnej życzliwości. 

Niech przesłanie pokoju głoszone przez Chrystusa 
Zmartwychwstałego przenika wszystkie sfery naszego życia. 

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP
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Wszystkim Naszym Klientom, Przyjaciołom i  Partnerom 

Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pełnych wiary, nadziei i miłości 

Radosnego wiosennego nastroju

Serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród 

przyjaciół oraz wesołego ”Alleluja ”

Życzy Zarząd oraz Pracownicy 
Firmy Orzech

 


    


        

      
      



    
    

        

Z okazji Świąt Wielkie j Nocy 
wszystkim swoim klientom składamy 
najserdecznie jsze życzenia. 
Niech Zmar twychwstały Chrystus 
wypełni nasze serca i domy 
spokoj em oraz nadzie ją.
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www.sklepy.orzech.com.pl
Leżajsk - ul.A.Mickiewicza 58

Sieć Sklepów
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Pomoc dla Powiatu
Starosta Leżajski Robert Żołynia odebrał promesę przyznaną Powiatowi 

Leżajskiemu o przyznaniu dotacji w wysokości 100 000 zł ze środków prze-
znaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Otrzymane środki mają 
być przeznaczone na realizację zadań pn. odbudowa infrastruktury drogowo – 
mostowej. Z pieniędzy tych Powiat Leżajski planuje dokonać remontu odcinka 
drogi powiatowej 1246R Kuryłówka – gr.pow. Tarnogród.

XXIII sesja Rady Powiatu odbyła się 
w dniu 07 marca 2008r. 

 Tematyka sesji była bardzo obszerna. Po 
wysłuchaniu sprawozdania Starosty z prac 
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyj-
nym, radni podjęli 12 uchwał i wysłuchali 
informacji:  

z działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Leżajsku w roku 2007;
z działalności placówek opiekuńczo 
– wychowawczych oraz z zakresu pomo-
cy społecznej za 2007 rok. 

Rada wysłuchała informacji z działalno-
ści Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
i przyjęła roczne sprawozdanie z działalności 
za 2007 rok. 

Wysłuchano także informacji o realizacji 
zadań Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Leżajsku w 2007r. 
oraz informacji o stanie weterynaryjnym na 
terenie powiatu. Rada Powiatu została także 
zapoznana z informacją Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku 
o stanie sanitarnym i epidemiologicznym na 

terenie Powiatu Leżajskiego.
Rada Powiatu podjęła następujące uchwa-

ły: 
w sprawie zmian w składzie Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 
w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych na realizację 
tych zadań w 2008r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udostęp-
nienie Miastu i Gminie Nowa Sarzyna 
mienia stanowiącego własność Powiatu 

Leżajskiego oraz przyjęcia pomocy 
rzeczowej od Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Powiat Leżajski porozumienia 
z Powiatem Łańcuckim w sprawie 
powierzenia prowadzenia zadania pu-
blicznego,

   
w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Powiatu na 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania 
z posiłków w stołówkach szkolnych,
w sprawie ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Leżajski,
uchwałę uchylającą Uchwałę Nr XXII

/146/08 Rady Powiatu Leżajskiego 
z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie 
przyjęcia pomocy finansowej od 
Gminy Miasto Leżajsk, 

uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na oddanie w nie-
odpłatne użytkowanie nierucho-
mości oraz wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego – uchwała dotyczyła 
przekazania mienia dla Muzeum 
Ziemi Leżajskiej,

Rada Powiatu wysłuchała też 
informacji Zarządu Powiatu na 
temat planów zagospodarowania 
i wynajmu pomieszczeń zespołu 
Dworu Starościńskiego oraz infor-
macji Zarządu Powiatu na temat 
możliwości wykonania drogi do-
jazdowej do szpitala.  

Przyjęto sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z realizacji rocznego 
planu kontroli oraz sprawozdania 

Komisji stałych Rady Powiatu z działalności za 
II półrocze 2007r. Podjęto uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych 
Rady Powiatu Leżajskiego na 2008 rok.  

Punktem sesji była też informacja o skar-
gach i wnioskach zgłaszanych do Starosty 
i Zarządu Powiatu za 2007r. 

 
Dorota Motyka

Odcinek drogi do wzremontowania
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W dniach 14-17.02. br. delegacja ze 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła 
roboczą wizytę do miasta Dolina na Ukra-
inie. Celem wizyty było odnowienie zadań 
zawartych w podpisanym w 2006r. przez 
obydwie strony porozumieniu o wzajemnej 
współpracy.

Starosta Leżajski Robert Żołynia, Wice-
starosta Leżajski Józef Majkut i Z-ca Przewod-
niczącego Rady Powiatu Leżajskiego Roman 
Szałajko mięli okazję podczas tejże wizyty 
poznać walory turystyczne Doliny, potencjał 
przemysłowy i gospodarczy oraz rozwijać 
płaszczyzny wzajemnej współpracy w latach 
2008 – 2010.

Dolina to 22-tysięczne miasto. Starosta Leżajski uważa, że to 
idealne miejsce, by nawiązać szersze kontakty w zakresie wspólnie 
podejmowanych działań. Podczas wizyty delegacja z Polski spotkała się 
z przedstawicielami przemysłu naftowego i gazowniczego, drzewnego 
oraz właścicielami firmy zajmującej się uprawą warzyw. 

Mięliśmy okazję odwiedzenia kilku szkół podstawowych i średnich 
o różnych specjalnościach. Mogliśmy się także zorientować, jakie są możli-
wości wymiany młodzieży. Niezwykle ważnym było spotkanie z młodzieżą 
uczącą się w jednej ze szkół języka polskiego – mówi Starosta Robert 
Żołynia.

Delegacja uczestniczyła w spotkaniu z wspólnotą wiernych oraz 
polskim księdzem, którzy mają swoją parafię w Starej Dolinie.

Było to wzruszające przeżycie, bowiem uczestniczyliśmy w prowadzonej 
przez parafian Drodze Krzyżowej w języku polskim – wspomina Józef 
Majkut Wicestarosta Leżajski.

 

Ważnym elementem wizyty było także 
spotkanie w Dolińskim Centrum Bizne-
su, gdzie nasza delegacja zaprezentowała 
walory gospodarcze Powiatu Leżajskiego, 
wymieniono doświadczenia i dyskutowano 
o możliwości wzajemnej współpracy na 
poziomie biznesu.

Wizyta ta była więc niezwykle pożytecz-
na i ważna dla obu stron. 

Starosta Leżajski informuje, iż pragnie 
zaprosić delegację z Doliny na uroczysto-
ści otwarcia Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
które odbędą się w maju br. Chcemy także 
zgromadzić książki i pomoce naukowe dla 
klas uczących się języka polskiego w Dolinie 
– mówi Starosta.

Rozmowy nt. wzajemnej współpracy na lata 2008-2010

Spotkanie z przedstawicielami firmy zajmującej się 
uprawą warzyw

Delegacja Powiatu Leżajskiego oraz przedstawiciele władz lokalnych miasta Dolina
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W dniu 13 marca br. w sali konfe-
rencyjnej w Muzeum Ziemi Leżajskiej 
miała miejsce leżajska premiera filmu do-
kumentalnego „Wołyniak, legenda praw-
dziwa” połączona  z otwarciem wystawy 
„Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne 
podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 
roku.” O godz. 12.00 w projekcji filmu 
i otwarciu wystawy wzięła udział  leżajska 
młodzież z Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych. 
O godz. 17.00 miała miejsce projekcja filmu i otwarcie wystawy dla 
mieszkańców Ziemi Leżajskiej. Projekcja filmu odbyła się we współpracy 
z twórcą filmu Panem Dionizym Garbaczem, Wydawnictwem SZTA-
FETA ze Stalowej Woli oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie, który również udostępnił wystawę. Wystawę można oglądać 
w Muzeum do dnia 20 kwietnia br. codziennie  od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00-16.00, w soboty i niedziele w godz. 16.00  - 18.00, wstęp 
na wystawę jest bezpłatny.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu Mieczysławowi 
Sroce Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Leżajsku za udostępnienie busa i przewiezienie wystawy z IPN-u 
w Rzeszowie do Muzeum. 

Dyrektor Muzeum Andrzej Chmura

Równolegle do działań prowadzonych przez Muzeum mających na 
celu pozyskiwanie eksponatów i budowanie stałej ekspozycji, poprzez 
gromadzenie dóbr kultury, które ukazywać będą historię naszej małej 
Ojczyzny, tworzony jest księgozbiór biblioteki muzealnej. Jego zbiory 
zasiliły już dary z zaprzyjaźnionych muzeów. Są to przede wszystkim 
wydawnictwa muzealne z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, które 
przekazało nieodpłatnie 90 książek o wartości 1 175, 35 zł oraz z Mu-
zeum Regionalnego  w Stalowej Woli i Muzeum-Zamku w Łańcucie. 
W bibliotece poza literaturą muzealniczą gromadzimy wydawnictwa, 
książki, kroniki, pamiętniki, czasopisma związane z historią, tradycją, 
kulturą, życiem codziennym i świątecznym, czasami wojen, walk 
niepodległościowych, przemian społecznych i gospodarczych, jakie 
zachodziły na Ziemi Leżajskiej.  Nasze Muzeum jako jedyne w skali 
kraju tworzy dział biblioteczny poświecony browarnictwu. Biblioteka 
muzealna służyć będzie wszystkim zainteresowanym naszą lokalną 
historią, którzy będą chcieli ją zgłębiać  i opracowywać naukowo.  

Zachęcam Państwa serdecznie do udziału w tworzeniu Muzeum, 
jak i biblioteki muzealnej i w związku z tym zwracamy się do Państwa 
z serdeczną prośbą o informacje dotyczące potencjalnych eksponatów, 
wydawnictw, książek które w określonej formie mogliby Państwo udo-
stępnić dla Muzeum. Wszystkich zainteresowanych prosimy kontakt 

na adres: Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, ul. Mickiewicza 
20A, 37-300 Leżajsk, tel. 
017 240 2235, e-mail: mu-
zeum.lezajsk@gmail.com, 
www.muzeum-lezajsk.pl 

Dyrektor Muzeum 
Andrzej Chmura

W strukturach Muzeum Zie-
mi Leżajskiej powstała Galeria 
Sztuki Nieprofesjonalnej. 

Z założenia Galeria ma 
za zadanie promować lo-
kalną wytwórczość i gromadzić 
regionalia. Planuje się, aby w galerii 
organizować wystawy 
promujące lokalnych 
wytwórców, promują-
ce rękodzieło, malar-
stwo, rzeźbę i grafikę. 
Utworzenie takiego 
miejsca to szansa dla 
zachowania informacji 
o tradycjach i obycza-
jach ważnych  i cha-
rakterystycznych dla 
regionu. 

Pierwszym z ofiarodawców lokalnego wytwórstwa jest Pan Wiesław 
Feter, który przekazał do Muzeum piękną kolekcję drewnianych zabawek 
oraz warsztat zabawkarski. - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Starostwo 
Powiatowe  w Leżajsku pozyskało również zabawki od Pana Marka To-
mali z Leżajska oraz Józefa Lorenca z Brzózy Stadnickiej, dzięki środkom 
zewnętrznym pozyskanym w ramach projektu TRANSLANDS. 

Ośrodek zabawkarstwa ludowego w Leżajsku rozwinął się w związku 
z licznymi targami i odpustami związanymi z tutejszym Klasztorem OO. 
Bernardynów. Wybór zabawek ma w okolicy Leżajska bogatą tradycję 
sięgająca XVIII wieku. W przyklasztornej osadzie Chałupki istniał cech 
rzemieślniczy „pszczelników” wytwarzających fujarki. Przez pewien czas 
w Chałupkach działała niewielka wytwórnia zatrudniająca kilka osób 
z Brzózy Stadnickiej. To właśnie w Brzózie Stadnickiej w początku XX 
wieku powstał duży ośrodek ludowego zabawkarstwa skupiający kilka-
dziesiąt warsztatów. Dzięki temu zajęciu utrzymywała się spora ilość 
gospodarstw. Podobne ośrodki powstały później w Rakszawie (w części 
wsi zwanej Rąbane), Medyni Głogowskiej, Pogwizdowie, Zalesiu (pro-
dukowano w nich gwizdki w formie ptaków lub zwierząt, skarbonki, 
miniaturki naczyń ). Zabawki z Brzózy, Rakszawy i Leżajska dzięki ory-
ginalnemu zdobieniu i formie mają swój indywidualny wyraz. Różnią się 
od wyrabianych w innych regionach Polski. Obecnie produkcja zabawek 
zarówno drewnianych jak i ceramicznych należy do zajęć ginących. 

Galeria będzie miejscem gromadzenia informacji o tradycjach kultury 
wiejskiej i miejskiej w podregionie. 

Warto dodać, że w  Powiecie Leżajskim  prężnie działa lokalna spo-
łeczność. Również władze skrzętnie pielęgnują dorobek tego regionu.  Na 
uwagę zasługują niektóre lokalne tradycyjne zawody w wielu  miejsco-
wościach nadal kultywowane. Biorąc pod uwagę przywiązanie tutejszego 
środowiska do kultywowania tradycji i obyczajów, utworzenie Galerii 
jest wspaniałą ideą zrzeszającą środowisko, jak i uwydatniającą więzy 
kulturowe. Galeria służyć będzie społeczności lokalnej w utrwalaniu jej  
poczucia tożsamości kulturowej.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić wszystkich wytwórców 
lokalnych do odwiedzania Muzeum Ziemi Leżajskiej i w przyszłości 
aktywności w ramach Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej. 

Informujemy jednocześnie, że cały czas Muzeum Ziem Leżajskiej 
pracuje nad skompletowaniem kolekcji zabawek pochodzących z terenów 
Ziemi Leżajskiej i okolic. Zabawki te prezentowane będą w Galerii Sztuki 
Nieprofesjonalnej jako jedna z inauguracyjnych wystaw. Dlatego  wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i budowy kolekcji 
poprzez wzbogacenie jej swoimi zabawkami i lokalnym rękodziełem. 

  

 Zie-
aleria 

lo-
omadzić 

by w galerii 
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To tytuł wykładu Pana Prof. zw dr hab. 
Bogusława Buszewskiego wygłoszonego 
w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku dla 
młodzieży klas biologiczno-chemicznych 
i matematyczno-informatycznych oraz kadry 
nauczycielskiej.

Pan Profesor jest absolwentem szkoły (rok 
matury 1968), a obecnie wybitnym naukow-
cem z dziedziny chemii i bioanalityki oraz 
światowej sławy badaczem chromatografii.

Ponadto piastuje wysokie, funkcje i sta-
nowiska naukowe: Kierownika Katedry Che-
mii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale 
Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, jest Prezesem Towarzystwa So-
cietas Huboldtiana Polonarum, Wicepreze-
sem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
Wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii 
Analitycznej PAN.

W swoim godzinnym wykładzie odsłonił 
przed młodzieżą, rzeczywiście niezwykły 
świat badań, którym się zajmuje, a dotyczący 
wykorzystania wyników badań chemicznych 
w dziedzinie medycyny, a zwłaszcza w lecze-
niu nowotworów. Niezwykła komunikatyw-
ność ze słuchaczami wykładu ogrom wiedzy, 
którą Profesor posiada i prezentuje, wywołały 
wielkie uznania i podziw.

Wykład swój i spotkanie z środowiskiem 
leżajskiego liceum, Profesor dedykował profe-
sorom szkoły, a zwłaszcza mgr inż. Ryszardowi 
Zemle, który zainspirował i zmotywował do 
zgłębiania wiedzy, co było impulsem jego 
późniejszej kariery naukowej, a także mgr 
Mieczysławowi Pieniążkowi za wprowadze-
nie go w harcerstwo i działalność zespołu 
muzycznego.

Szanowna Mał-
żonka Pana Profesora 
– Tadeusza Buszewska 
– towarzysząca Mę-
żowi – także pracow-
nik naukowy, UMK 
przedstawiła wyniki 
Ogólnopolskiej Olim-
piady Chemicznej dla 
uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych w Pol-
sce. Zachęciła mło-
dzież do uczestnictwa 
w kolejnych edycjach 
olimpiady.

Pan Profesor wrę-
czył nagrodę najlepsze-
mu chemikowi szkoły 
Ryszardowi Dorocziczowi 
(z kl. 3b), jak również 
okolicznościowe upominki tym, którzy zamie-
rzają podjąć studia z tego przedmiotu.

Pan Profesor zaprosił uczniów do po-
dejmowania studiów w jednej z najlepszych 
uczelni uniwersyteckich. Zachęcił także do 
zwiedzania miasta Mikołaja Kopernika, 
zabytków jednego z najstarszych miasta pol-
skich, deklarując w tym przestronną pomoc 
organizacyjną.

Po prezentacji uczelni, wykładzie odbył 
się pokaz unikalnego przyrządu, tj. zestawu 
do chromatografii cienkowarstwowej i prze-
kazanie jako pomocy naukowej do pracowni 
szkolnej na ręce Pana Dymitra Malca.                        

  
 

Dyrekcja ZSL w Leżajsku z kadrą nauczycielską oraz Państwo Buszewscy (w środku)

Od lewej: Ryszard Doroczicz (kl. 3b) – najlepszy 
uczniowski chemik szkoły wraz z Prof. Bogusławem 
Buszewskim

Dyrektor Szkoły – Stanisław Bartnik, 
w imieniu nauczycieli i uczniów wyraził ser-
deczne podziękowania Państwu Buszewskim 
za niezwykła wizytę ich w macierzystej szkole, 
interesujący wykład i niezwykły dar. Rów-
nocześnie przekazał Gościom – Księgę Jubi-
leuszową Gimnazjum i Liceum leżajskiego 
ze Zjazdu Pokoleń absolwentów szkoły oraz 
publikacje związaną z Leżajskiem i Ziemią 
Leżajską. 

Całe spotkanie upłynęło w serdecznej 
i przyjacielskiej atmosferze, którą stworzyli 
mili Goście, a dla młodzieży była to poglą-
dowa lekcja, jakie owoce może przynieść 
umiłowanie wiedzy i nauki!

Dyrektor ZSL w Leżajsku Stanisław Bartnik (od prawej) wręczył Panu 
Profesorowi upominki związane z Ziemią Leżajską
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02 lutego 2008 w auli Zespołu Szkół Li-
cealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 
odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Po-
wiatowego Konkursu Matematycznego „I Ty 
możesz zostać studentem”.

Niezmiennie od lat patronat nad kon-
kursem sprawują i nagrody laureatom fun-
dują : Starosta Leżajski, Wójt Gminy Leżajsk, 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku. 

W konkursie  wzięło udział 76 uczniów 
klas maturalnych z: Zespołu Szkół w Żołyni, 
Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku i Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku .Uczniowie przez 
180 minut rozwiązywali zadania z poziomu 
rozszerzonego, na arkuszach maturalnych, 
tak jak na prawdziwej maturze. Konkurs ten 
bowiem w zamierzeniu organizatorów (mgr 
Małgorzaty Sarzyńskiej i mgr Elżbiety Naróg 
z ZSL oraz mgr Magdaleny Tokarz z ZST) ma 
na celu samoocenę wiedzy uczestników, umie-
jętność właściwego rozłożenia pracy w czasie 
oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 
Jest dobrym treningiem przed egzaminem 
maturalnym w maju. Komisja w składzie: mgr 
Grażyna Dąbek z ZS w Żołyni, mgr Maria 
Strzelecka z ZS w Nowej Sarzynie, mgr Mag-
dalena Tokarz i mgr Marta Śmiałek  z ZST 
w Leżajsku, mgr Bożena Baj i mgr Agnieszka 
Lizak i mgr Elżbieta Naróg  i mgr Małgorzata 
Sarzyńska z  ZSL w Leżajsku po poprawieniu 
zakodowanych prac wyłoniła następujących 
laureatów – tabela obok. 

Podsumowanie konkursu odbyło się 20 lutego br. w restauracji CAPRI dzięki uprzejmości 
państwa Niemczyków, którzy od początku nieodpłatnie, bardzo chętnie goszczą w swym lokalu 
laureatów konkursu. Zwycięzcy otrzymali cenne upominki z rąk Starosty Leżajskiego- pana 
Roberta Żołyni, pełnomocnika ds. oświaty Gminy Leżajsk- pani Aliny Cebulak, Z-cy Burmi-
strza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna -  pana Marka Chmury i Wice Dyrektora Zespołu Szkół 
Licealnych – pani Jadwigi Bryniarskiej.

   

 
     

    
     

 
    

    
    

       
   

 
    

   
      

    

    
    

 
     

     
   
    

  
     

Imię i nazwisko Lokata
Liczba 

punktów
/max 50/

Szkola Opiekun

Przemysław Dąbek I 48 ZSL Leżajsk mgr Elżbieta Naróg
Kamil Koziara II 45 ZSL Leżajsk mgr Elżbieta Naróg
Grzegorz Kuczek III 43 ZS Nowa Sarzyna mgr Maria Strzelecka
Natalia Sieńko IV 40 ZS Nowa Sarzyna mgr Maria Strzelecka
Adrian Defus V 39 ZS Nowa Sarzyna mgr Maria Strzelecka
Damian Madej VI 34 ZSL Leżajsk mgr Elżbieta Naróg
Piotr Sarzyński VII 33 ZSL Leżajsk mgr Elżbieta Naróg
Łukasz Starzyk VIII 32 ZSL Leżajsk mgr Elżbieta Naróg
Krzysztof Kurdziel VIII 32 ZSL Leżajsk mgr Bożena Baj

Laureaci konkursu z organizatorami oraz sponsorami nagród
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W dniu 27 lutego br. w sali konferen-
cyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej  odbył się 
kolejny -  już czwarty -  egzamin w ramach 
projektu „Kurs kroju i szycia”. Do egzaminu 
przystąpiły trzy Panie. Były to: Józefa Jezio-
rowska, Danuta Kiełboń i Anna Król.

Egzamin rozpoczął się o godzinie 09:00 
i trwał do 16:00. Złożony był z trzech części: 
rysunku technicznego i żurnalowego, szycia 
oraz układu kroju. Pomiędzy tymi etapami 
komisja oceniała prace wstępne, takie jak: 
płaszcz zimowy, odzież asymetryczną, teczki 
z ćwiczeniami. Dodatkowo, panie zdawały 
egzamin ustny. W skład komisji wchodziły: 
Dorethea Biermann, Barbara Miller, Katarzy-
na Ćwikła, Elżbieta Martyńska oraz Joanna 
Gałczyńska i Teresa Jagosiak (Pani Joanna 
Gałczyńska oraz  Teresa Jagusiak są nauczy-

cielkami w profilowanym liceum krawiectwa 
w Zespole Szkół Zawodowych w Biłgoraju), 

oceniała kolejne etapy w trakcie trwa-
nia egzaminu. Egzamin przygotowany 
był bardzo profesjonalnie.  Warto 
dodać iż, Pani Barbara Miller, która 
przygotowywała  Panie do egzaminu 
pod okiem mentorki Pani Dorethea 
Bierman zdawała wszystkie egzaminy 
w Holandii. 

Panie otrzymały certyfikaty ukoń-
czenia kursu rysunku i szycia w kra-
wiectwie usługowym IV stopnia 
- Coupeuse według holenderskiego 
programu ENSAID. Panie podczas egzaminu: Józefa Jeziorowska, Danuta Kiełboń 

i Anna Król.

     
   

Szkolenie zorganizowane zostało w ra-
mach projektu “Training of Trainers and 
Skills training for women in tailoring, pattern 
drawing and sewing for income generation in 
Poland Q 020/58206”, finansowanego przez 
Fundację ETC Netherland realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Kobiety Razem” we 
współpracy z Leżajskim Stowarzyszeniem 
Rozwoju

 
Panie pomyślnie zdały egzamin i tym 

samym zdobyły wykształcenie w zawodzie 
Krojczy. Nabyły wysokich umiejętności 
w rysowaniu wykrojów i wykonywaniu ubrań 
we wszystkich stopniach trudności. 

GRATULUJEMY!

Od lewej na dole: 
Danuta Kiełboń, 
Anna Król, Józefa 
Jeziorowska, Józefa 
Dąbek- uczestniczki 
kursu
Od lewej na górze: 
Dorethea Bierman- 
mentorka kursu; Joanna 
Gałczyńska - Zespół 
Szkół Zawodowych 
w Biłgoraju; Barbara 
Miller – Koordynator 
kursów;  Teresa 
Jagusiak - Zespół 
Szkół Zawodowych 
w Biłgoraju; 

Wszystko zaczęło się od listu: Nadeszły 
kolejne trudne dni w historii naszego Związku. 
Znów zmuszeni jesteśmy w obliczu wojny stanąć 
w obronie biało – czerwonego sztandaru naszej 
ukochanej Ojczyzny – Polski (…) Zgodnie 
z rozporządzeniem Naczelnika ZHP w dniu 
dzisiejszym Związek Harcerstwa Polskiego prze-
chodzi do podziemia (…) Od dzisiaj wszelkie 
informacje na temat Związku stają się ściśle tajne. 
Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu 
z osobami trzecimi. Nawet najlepszy przyjaciel 
może okazać się zdrajcą.

Tego samego dnia, 3 marca br. o godz. 
17.15 w różnych, wyznaczonych w owym liście 
miejscach Leżajska, trzy młode harcerki czekały 
na swych łączników. I tu zaczęły się wydarzenia, 
które wymagały od nich nie lada odwagi. Ta, 
która miała być zaufaną osobą zawiązała oczy 
i wsadziła do samochodu. Po około 15 min. 
jazdy rozkaz: wysiadamy. Słychać głosy, trzask 
zamykanych drzwi samochodowych, a strome 
schody trudno przebyć z zawiązanymi oczyma. 
Jeszcze jakieś meldunki, pseudonimy i wreszcie 
oczom ukazuje się straszna sceneria. Dziewczy-

ny znajdują się w ciemnych 
podziemiach, przed nimi 
siedzi uzbrojony generał, 
wokół biało – czerwone fla-
gi. Pocieszający jest fakt, iż 
w tej dziwnej przygodzie, 
jak się dopiero okazało, biorą 
udział we trzy. Nie ma jednak 
czasu na pokrzepianie się. 
Harcerki, a raczej „Pszczoły” 
otrzymują swoje zadania. Są one ściśle związane 
z konspiracją, a także z działalnością Szarych 
Szeregów. Niby to wszystko takie proste, ale 
jakże trudno wykonać, zwłaszcza, gdy zde-
nerwowany generał ciągle pogania. Gdzieś 
padł strzał, nagle wbiega trafiona dziewczyna. 
Harcerki wzorowo udzielają pierwszej pomo-
cy. Ledwo udaje im się przeprowadzić ranną 
w bezpieczne miejsce, a tu kolejne strzały. 
Gasną pochodnie. Ktoś zapala świeczkę. Ze-
brani słyszą kolejno recytowane punkty Prawa 
Harcerskiego. I w tym momencie wyjawia się 
cel całej tej mistyfikacji.

Katarzyna Buszta, Malwina Rogala, Kata-

rzyna Świątoniowska zostały dopuszczone do 
złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

Przyrzeczenie Harcerskie jest jednym 
z najważniejszych momentów w życiu harcerki 
i harcerza. Powinno być niezapomnianym 
i głębokim przeżyciem. 

Organizatorem tej akcji była kadra Hufca 
ZHP Leżajsk. W jej imieniu gorące podzięko-
wania kierujemy w stronę Dyrektora Muzeum 
Ziemi Leżajskiej Andrzeja Chmury za udostęp-
nienie pomieszczeń muzeum, a także Agnieszki 
Margas oraz Sylwestra Szydełko za wcielenie się 
w role rannej i generała.

(e.d)
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Coraz częstsze przypadki zaniedbań 
w zakresie ochrony ujęć wody oraz ich konse-
kwencje, a przykładem są: Czarny Dunajec, 
Hrubieszów, Pleszew, czy Ruda Śląska nie 
pozwalają nam pozostawać biernym wobec 
prób niezgodnego z Prawem Wodnym zago-
spodarowania terenu strefy ochrony pośred-
niej ujęć wody zaopatrujących mieszkańców 
naszego miasta.

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Le-
żajsku rozpoczął produkcję wody w oparciu 
o zatwierdzone zasoby hydrogeologiczne oraz 
wydane decyzje w latach 1990-1991 zezwala-
jące na eksploatację ujęć wody. W tym okresie 
nawiązano umowy prawne najmu gruntów pod 
prowadzoną działalność. 

Wydana uprzednio przez Urząd Wojewódz-
ki w Rzeszowie - a ważna do stycznia 2007 
- decyzja ustanowienia stref ochrony pośredniej 
i bezpośredniej określiła m.in. zakaz lokalizacji 
w obrębie ujęć wody, obiektów grożących ska-
żeniem warstw wodonośnych.

Pomimo ważności tej decyzji, a przy ak-
ceptacji Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie stwierdzającej jakoby 
w styczniu 2007 r. zniknąć miałyby zasoby 
wody, a Miasto Leżajsk z pewnością nie bę-
dzie potrzebować już dostawy, Gmina Leżajsk 
bez konsultacji z eksploatatorem ujęć wody 
podjęła uchwałę o zmianie planu przestrzen-
nego zagospodarowania terenu, przeznaczając 
teren - podlegający koniecznej ochronie - pod 
zabudowę obiektami przemysłowymi. Słowo 
„przemysłowymi” jest w tym momencie nie 
bez znaczenia, bo przecież nikt nie nazwał 
strefy ekonomicznej Parkiem Magazynowym, 
jak sugeruje się we wszelkich opracowaniach. 
W jakim celu wobec tego planuje się budowę 
fundamentów pod maszyny i urządzenia? Pre-
zes spółki Stare Miasto Park Janusz Wylaź na 
grudniowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 
sam stwierdził, że przecież można potem zmie-
nić przeznaczenie obiektów. Zagrajmy może 
w otwarte karty i określmy, co faktycznie tam 
ma powstać, o ile Park Przemysłowy ma taką 
wiedzę. Może wtedy będziemy wiedzieli, jak 
chronić zasoby wody.

Dodać należy, że MZK Leżajsk nie został 
powiadomiony o podjętych działaniach, co 
faktycznie stało się przyczyną całego problemu. 
MZK jest spółką prawa handlowego, upoważ-
nioną do zawierania umów i decydowania 
o zakresie swojej działalności, a tłumaczenie 
wójta Tołpy, że powiadomienie Urzędu Miasta 
było wystarczające, jest niepoważne. Dlaczego 
wobec tego Urząd Gminy Leżajsk zawiera 
umowę na dostawę wody i zrzut ścieków 
z MZK Leżajsk a nie z Urzędem Miasta ? Pan 
wójt stwierdził że jesteśmy „spółka zależną”. 
Otóż nie! Jesteśmy spółką z ograniczoną od-

powiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie pod 
konkretnym numerem KRS. 

Czy zatem Spółka Stare Miasto Park jest 
spółka „zależną” Gminy Leżajsk? W takim 
świetle to tłumaczyłoby wiele rzeczy.

MZK Leżajsk wykonał dodatkowe eks-
pertyzy i dokumentacje, z których w sposób 
oczywisty wynika, że budowa obiektów Parku 
Przemysłowego zagraża unikalnemu zbiorni-
kowi wodnemu.

Potrzeba było roku debat, aby RZGW 
Kraków - w ekspertyzie zleconej biegłym 
geologom - stwierdził, że ochrona ujęć wody 
w chwili obecnej jest niewystarczająca, strefa 
zmniejszona (zaproponowana przez MZK) 
jest niewystarczająca, a chronić należy nie tylko 
ujęcia MZK, ale cały zbiornik wody GZWP 
425. Zmiana orientacji w kwestii ochrony 
zasobów wody daje się zauważać nie tylko 
w stwierdzeniach lokalnych urzędników, ale 
coraz częściej podkreślana jest przez RZGW 
Kraków. Gdyby takiej analizy dokonano po zło-
żeniu przez MZK wniosku o ustanowienie stref 
ochrony pośredniej ujęć wody w listopadzie 
2006 r., dzisiaj mielibyśmy strefę ekonomiczną 
z Parkiem Przemysłowym, oczywiście poza 
lejami depresyjnymi ujęć wody i nie byłoby 
fikcyjnego problemu. Nie ma problemu między 
Miastem Leżajsk a Gminą Leżajsk, problem jest 
w tym, że to RZGW Kraków nie może lub nie 
chce określić warunków zagospodarowania stref 
ochronnych zbiornika wody.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
oznaczony nr 425 położony jest w utworach 
czwartorzędowych bez wymaganej niezbędnej 
warstwy filtrującej zanieczyszczenia, która 
mogłaby zatrzymać przedostające się do wód 
skażenia. Odnawianie zasobów wody odbywa 
się poprzez infiltrację wód opadowych przez 
przepuszczalne warstwy piaszczyste. Zmniej-
szenie powierzchni filtracji może spowodować 
bezpowrotnie niemożliwość odnowienia się 
zasobów wody. Wykonywanie jakichkolwiek 
prac w rejonie strefy ochrony pośredniej, 
bez wykonania odwiertów geologicznych 
i sprawdzenia stanu zarówno wód gruntowych 
jak i zbiornika wody pitnej naszym zdaniem 
jest niedopuszczalne, a posadowienie trzech 
hal magazynowo – produkcyjnych w leju de-
presyjnym ujęć wody, mając do wykorzystania 
aż 32 hektary gruntów Parku Przemysłowego, 
jest czystą złośliwością i nie należy się dziwić, 
że w takiej sytuacji spółka nasza jest nieugięta. 
MZK Leżajsk podczas prowadzonych rozmów 
z przedstawicielami Gminy Leżajsk jak i Parku 
Przemysłowego, rozumiejąc potrzeby, sugero-
wał przesuniecie hal poza lej depresyjny ujęć 
wskazując inne miejsca. Propozycja taka nie 
została przyjęta. Na przełomie kwietnia i maja 
2007 r. przedstawiliśmy kolejną propozycję 

przesunięcia 2 ujęć wody poza obszar zabudo-
wy. I ta również nie znalazła akceptacji. Zadać 
sobie należy pytanie, czy władze Gminy Leżajsk 
i Parku Przemysłowego mają swoją propozycję 
rozwiązującą ten pat, czy ograniczają się jedynie 
do negowania stanowisk odmiennych. 

Istnieje obawa, że cel nadrzędny, jakim jest 
zbiorowe zaopatrzenie ludności miasta Leżajska 
w wodę nie zostanie wypełniony, a dostawa 
wody z alternatywnego źródła narazi nasze 
miasto na koszty niewspółmiernie wysokie do 
obecnych. Badania hydrogeologiczne wykazują, 
że przesunięcie istniejących ujęć wody w tereny 
sąsiednie, nie kolidujące z inwestycją, powodują 
pogorszenie się parametrów wody, pojawiają 
się ponadnormatywne związki manganu 
oraz żelaza. Budowa stacji uzdatniania wody 
w takiej sytuacji jest kosztem nie tylko dla naszej 
firmy zbyt dużym, ale i pośrednio ujawni się 
w zwiększonej opłacie za wodę dla mieszkańców 
naszego miasta.

Mając na uwadze ochronę zasobów wody, 
wystąpiliśmy o wydanie stosownego zarządzenia 
do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Od listopada 2006 roku jesteśmy 
ignorowani przez tę jednostkę, która z arogancją 
nie dotrzymuje przepisów KPA, powołując się 
na nieistniejące problemy, zmuszając nas do 
wypełniania obowiązków nie przewidzianych 
Prawem Wodnym, jak również podważając 
opracowania niezależnych geologów i geologa 
wojewódzkiego. Sprawa ta znalazła swój finał 
w Prokuraturze w Krakowie. Oczekujemy teraz 
na wynik naszego „Zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa”. 

A tak właściwie to o co poszło? Poszło 
o przesunięcie hal o 150 do 200 m poza lej 
depresyjny ujęć wody. Przesunięcie o 200 m 
to faktycznie dużo, ale przecież przy obszarze 
ponad 30 ha gruntu jest możliwość racjonalne-
go usytuowania 3 hal o łącznej powierzchni 7 
tysięcy metrów kwadratowych.

Władysław Albrycht

  

Niech obietnica,
zawarta w przesłaniu Wielkiej Nocy,

ześle światu i ludziom
radość, miłość oraz pokój

tego z radosnym Alleluja
życzą

wszystkim Mieszkańcom
Rada Miejska i Burmistrz Leżajska
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23 lutego br. zakończyła się VIII edycja 
Leżajskiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej im. Andrzeja Baja. W imprezie tej, 
odbywającej się pod patronatem Burmistrza 
Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza wzięły 
udział 34 drużyny (około 400 zawodników) 
nie tylko z powiatu leżajskiego.

Organizatorzy w tym roku podzielili 
wszystkie drużyny na 3 grupy: I ligę (12 dru-
żyn), II ligę (12 drużyn), III ligę (10 drużyn). 
Taki podział na grupy ligowe gwarantował 
wyrównany poziom rozgrywek. 

Rozgrywki toczono systemem „każdy 
z każdym”, w III lidze rozgrywano dodatkowo 
mecze play off. Spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem kibiców, dostarczały wielu 
emocji i niezapomnianych wrażeń sporto-
wych. Po trwających trzy miesiące rozgryw-
kach zapadły ostateczne rozstrzygnięcia.

Mistrzem VIII edycji Leżajskiej Amator-
skiej Ligi Halowej Piłki Nożnej im. Andrzeja 
Baja została drużyna firmy Styropianex – ma-
jąca w swym składzie zawodników ligowych. 
Stawiana przed rozgrywkami w roli faworyta 
drużyna nie zawiodła. Na drugim miejscu 
uplasował się zespół Nieźli Dawniej, zaś na 
trzecim młoda drużyna Watkemu – duża 
niespodzianka i odkrycie ligi. Kolejne miej-
sca zajęły: Browar, Daf Wanicki, Techform, 
Netkom, Elektronik.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznych 
rozgrywek został wybrany Tomasz Szmuc 
(Nieźli Dawniej). Za najlepszego bramkarza 
uznano Wojciecha Niedbałę (Styropianex). 
Natomiast królem strzelców został reprezen-
tujący ekipę Neokomu - Paweł Kędzierski, 
zdobywca 36 bramek. Organizatorzy przyzna-
li dwa specjalne wyróżnienia dla najstarszych 
zawodników ligi: Zdzisława Gduli (Nieźli 
Dawniej) oraz Bogdana Babiarza (Browar). 
Ciekawostką jest również fakt, iż powyżsi 
zawodnicy nieprzerwanie biorą udział w roz-
grywkach LALHPN od I edycji. 

Zwycięzcą II ligi został zespół Metal Wie-
rzawice, zapewniając sobie tym samym awans 
do I ligi. Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
Brzyska Wola, również zdobywając awans, 
zaś trzecia lokata przypadła ekipie Jantel. 
Kolejne lokaty zajęły: Straż Pożarna, Chałupki 
Dębiańskie, Orzeł Biedaczów, Auto-Bajex. 
Królem strzelców II ligi został Józef Gąska 
(Straż Pożarna) - 22 bramki.

W III lidze zwyciężyła ekipa Fabryki 
Maszyn. II miejsce zajęła drużyna Kelme, a na 
III miejscu znalazł się zespół MZK. Kolejne 
miejsca wywalczyli: Mitro, Kniaź Dąbrowica, 
Sklepy Orzech, Kuryłówka.

Królem strzelców III ligi został Piotr Ra-
chwał (Fabryka Maszyn) - 47 bramek.

Wszystkim zwycięzcom (drużynom, 
które zajęły miejsca w pierwszej trójce 
w poszczególnych ligach) oraz wyróżnionym 
indywidualnie zawodnikom zostały wręczone 
pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane 
przez Burmistrza Miasta Leżajska. Puchary, 

statuetki i dyplomy wręczał zastępca Burmi-
strza Leżajska Piotr Urban.

Zwycięskie drużyny otrzymały również 
skromne upominki, ufundowane przez na-
szych sponsorów, jakimi byli: Urząd Miasta 
Leżajsk, Grupa Żywiec (Browar Leżajsk), 
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku.

Wszystkim sponsorom serdecznie dzię-
kujemy.

Specjalne podziękowania należą się Ra-
fałowi Wiatr za prowadzenie i aktualizację 
strony internetowej ligi. (www.ligalezajsk.
prv.pl)

Po wręczeniu pucharów za rozgrywki 
ligowe, odbył się mecz finałowy Pucharu Ligi, 
który tradycyjnie kończy całą imprezę. W tym 
sezonie do finału dotarły drużyny Daf Wanicki 
i Merlin. Puchar Ligi po zaciętym pojedynku 
wywalczył team Daf Wanicki pokonując 
przeciwnika w serii rzutów karnych.

Puchar Ligi ufundowała i wręczyła pani 
Renata Lasocińska-Baj, żona Andrzeja Baja 
(niezapomnianego kolegi, którego imieniem 
nazwana jest Leżajska Liga).

Organizatorami całej zabawy na hali są 
nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu 
Szkół Technicznych i Gimnazjum Miejskiego 
w Leżajsku: Krzysztof Cich, Dariusz Lipiński 
oraz Tomasz Kisielewicz.

Już dziś zapraszamy wszystkie chętne 
drużyny do uczestnictwa w kolejnej IX już 
edycji LALHPN.

Dariusz Lipiński
Krzysztof Cich

Tomasz Kisielewicz

 

 13 KURIER POWIATOWY 3/2008 (49)

MIASTO LE¯AJSK



ry była zachwycona. Więc nie obyło się bez 
bisu, którym była  pieśń neapolitańską „Ca-
tari!Catari!” Obecny na koncercie Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Robert Gnatek 
podziękował za wspaniały występ, wręczył 
kosz kwiatów oraz wyraził nadzieję na kolejne 
występy.

To nie był jednak koniec atrakcji. Z po-
kazem tradycyjnego japońskiego parzenia 
herbaty, prezentacją ikebany oraz kaligrafii 
japońskiej wystąpiła Atsuko Ogawa. Japonka 
mieszkająca obecnie w Przemyślu zaskoczyła 
wszystkich znajomością języka polskiego. 
Powiedziała, że chętnie odwiedzi Sarzynę 
ponownie i że bardzo jej się tutaj podoba; 
szczególnie zieleń, której jest bardzo dużo. 

Zaparzoną prze nią zieloną herbatą 
uraczony został gospodarz, Robert Gnatek. 
„Herbata ma bardzo intensywny zapach 
i wyrazisty smak. Przyznaję, takiej jeszcze nie 
piłem” – powiedział Burmistrz.

Na zakończenie Atsuko pisała polskie 
imiona po japońsku. Każdy, kto chciał mógł 
takowe otrzymać. Chętnych nie brakowało.

Koncert został zorganizowany wspól-
nie przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz 
Ośrodek Kultury we współpracy z Fundacją 
Polsko-Japońską Yamato i Centrum Kultury 
Japońskiej w Przemyślu. Sponsorem był 
Zakład Ślusarsko-Kowalski „Kłak” w Rudzie 
Łańcuckiej.

b.w.

2 lutego 2008 roku w Ośrodku 
Kultury w Nowej Sarzynie obył się 
koncert inaugurujący obchody 35-
lecia nadania praw miejskich Nowej 
Sarzynie. 

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności i radości 
w życiu zawodowym i prywatnym 

życzy 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
Robert Gnatek

 
Keiho Sakakibara oraz Jadwiga Skwierz-

Sakakibara dali wyjątkowy koncert muzyki 
poważnej. On - wirtuoz fortepianu urodzo-
ny w Osace. Absolwent znanego w Japonii 
Uniwersytetu Sztuki w Kioto. Studiował 
w klasie fortepianu pod kierunkiem Yasuko 
Tasumi’ego, a następnie ukończył studia 
podyplomowe w Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
Kunszt pianistyczny w Polsce doskonalił 
u profesor Haliny Czerny-Stefańskiej i pro-
fesora Maksymowa. Obecnie mieszka w Ja-
ponii, gdzie prowadzi ożywiona działalność 
artystyczną. Koncertował m.in. w Chinach, 
Tajlandii i wielu miastach Polski. Ona - 
piękny sopran. Urodzona w Nowej Sarzynie. 
Edukację rozpoczęła w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Leżajsku. Naukę śpiewu podjęła 
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia 
w Rzeszowie. W 1999 roku ukończyła z wy-
nikiem bardzo dobrym studia na wydziale 
wokalno-aktorskim w klasie śpiewu solowego 
prof. Haliny Skubis w Katowicach. Uczest-
niczyła w kursach mistrzowskich prowadzo-
nych przez znanych pedagogów w kraju i za 
granicą. Koncertowała w wielu miastach 

Polski, Niemiec, Węgier i Japonii. Obecnie 
mieszka na stałe w Japonii, gdzie prowadzi 
działalność koncertową, a oprócz tego jest 
tłumaczem wybitnych polskich profesorów 
pianistyki prowadzących edukację artystyczną 
w Japonii.

Koncert rozpoczął Keiho Sakakibara 
utworem Kazaburo Hirai – Fantazja. Już 
pierwszy utwór zachwycił publiczność i został 
nagrodzony gromkimi brawami. W dalszej 
części mogliśmy usłyszeć utwór „Sakura” 
(Wiśnia). Potem przyszła kolej na Alessandro 
Scarlattiego i Sonatę E-Dur oraz Wolfganga 
Amadeusza Mozarta i arię Zuzanny z „Wesela 
Figara”, a także Sonatę A-dur. Wspaniały głos 
Pani Jadwigi wprawił w osłupienie publicz-

ność. Widzowie 
mogli również 
podziwiać oraz 
delektować się 
doskonałym so-
pranem słucha-
jąc pieśni japoń-
skich „Rozma-
wiałam z mgłą” 
i „Małe niebo”. 
Na zakończenie 
mogliśmy usły-
szeć „Mazurka” 
–  Fr y d e r y k a 
Chopina oraz 
„Grajka” - Sta-
n i s ł awa  Mo-
niuszki.    

Publiczność, 
licznie zgroma-
dzona w Sal i 
Widowiskowej 
Ośrodka Kultu-

Burmistrz wręcza kwiaty państwu Sakakibara.

Atsuko Ogawa przygotowuje tradycyjną zieloną 
herbatę.
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pomyślności w życiu 

osobistym i zawodowym
Mieszkańcom 

Powiatu Leżajskiego
życzą

Wójt i Rada Gminy 
Kuryłówka

W końcu ubiegłego roku zakończone 
zostały prace remontowe przy ołtarzu 
głównym w kościele parafialnym w Tar-
nawcu. Od tej pory wierni mogą podziwiać 
dawne piękno tego dzieła, gdyż proces 
odnowy ołtarza polegał m.in. na przywra-
caniu jego pierwotnych form i barw. Przez 
wiele lat wskutek niekiedy przypadkowych 
prac naprawczych, czy konserwatorskich 
ołtarz w całości pokryty został farbą 
w kolorze złota, co dalece odbiegało od 
jego autentyczności. Dominujący kolor 
obecnie w ołtarzu to błękit z akcentami 
srebra i złota.

A teraz trochę szczegółów o tym cen-
nym zabytku. Ołtarz w kościele parafial-
nym w Tarnawcu pochodzi z II połowy 
XVIII w. Usytuowany jest w krótkim, 
zamkniętym półkoliście prezbiterium. Ma 
budowę trójkondygnacyjną, trzyosiową: 
parter w osiach bocznych stanowią spię-
trzone cokoły z wysuniętą mensą, na której 
umieszczone jest piętrowe tabernakulum. 
Cokoły dźwigają po dwie wysunięte ko-
lumny. Pomiędzy kolumnami, na prostych 
podstawach umieszczone są rzeźby lekko 
skierowane do środka. Po prawej stronie 
jest to figura św. Joachima, po lewej św. 
Anny. Za kolumnami i rzeźbą półkoliste tło 
zaplecka przechodzącego w kierunku cof-
niętej, środkowej osi ołtarza w dwa pilastry. 
Kolumny dźwigają fragmenty belkowania 
przechodzącego nad figurami świętych 
w lambrekinowy baldachim. Po bokach tej 
kondygnacji znajdują się ażurowe srebrzo-
ne i złocone uszaki łączące motyw wstęgi 
z elementami roślinnymi.

W trzeciej kondygnacji na osi kolumn 
umieszczono masywne spływy: na zewnętrz-
nych ozdobny wazon, na mniejszych we-
wnętrznych figurka aniołka wśród obłoków. 
W wąskiej środkowej części zwieńczenia 
znajduje się obraz Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Nad obrazem okap z lambrekinów 
przechodzi po bokach w belkowanie pila-
strów. W szczycie zwieńczenia po bokach 
ozdobne wazony, w kierunku środka dwie 
figurki adorujących aniołków, w centrum na 
osi ołtarza – korona o ażurowych kabłąkach 
z wychodzącą się z niej promienistą glorią 
z obłokami. W polu głównym ołtarza znaj-
duje się głęboka wnęka z obrazem matki Bo-
żej z Dzieciątkiem. Na obraz nałożona jest 
drewniana, pozłacana sukienka i wieniec 

gwiazdek otaczających Maryję. W zasuwie 
centralnej części ołtarza jest obraz św. Józefa 
(patrona fundatora), powstały w 1866 roku 
o wymiarach: 275 cm x 175 cm. Stanowi 
on zasuwę głównego pola z wnęką. 

Zasadniczą architekturę ołtarza wzbo-
gacają elementy snycerskie, gzymsy i bal-
dachimowo wysunięte lambrekiny. Dzieło 
to określane jest przez fachowców jako 
przykład „ eleganckiego”, dworskiego stylu 
późnobarokowej sztuki sakralnej. Dlatego 
też warto je zobaczyć i zachwycić się jego 
pięknem.

 
    

 

GMINA KURY£ÓWKA
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Kasza jaglana ze śliwkami i marchewką, 

kulasza, potrawka z suszonych gruszek, piero-
gi z kaszą jaglaną, pęcak i chleb ze smalcem, 
to tylko niektóre potrawy, jakich można było 
spróbować w trakcie zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne konferencji podsumowującej projekt 
„Grodziskie Jadło”. 

W ubiegłym roku członkinie Stowarzy-
szenia w ramach programu Rzeczpospolita 
Internetowa, opracowały projekt, na realizację 
którego otrzymały grant w wysokości 15 tys. 
zł oraz notebook i kamerę cyfrową. 8 marca 
w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym panie 

zaprezentowały efekty kilkumiesięcznej pracy, 
włożonej w realizację projektu. Zaplanowane 
przez Stowarzyszenie działania, pozwoliły na 
opracowanie multimedialnych prezentacji, 
opisujących przebieg i wykonanie tradycyj-
nych grodziskich potraw. Na bazie przeprowa-
dzonych warsztatów powstał multimedialny 

przewodnik kulinarny Grodziskie Jadło, 
dostępny na płytach DVD. 

W konferencji podsumowującej projekt 
uczestniczyli m.in. koordynator programu 
Rzeczpospolita Internetowa - pani Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Pro Carpatia, Prezes Stowarzyszenia 
Kobiety Razem - pani Maria Martula, etnograf 
z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - pan 
Krzysztof Ruszel, przedstawiciele Komendy 
Wojewódzkiej Policji i Związku Spadochro-
niarzy z Rzeszowa, pani Jolanta Danak-Gajda 
z Radia Rzeszów oraz przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych, prezesi grodziskich 

stowarzyszeń, kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych, dyrektorzy szkół, sołtysi i 
Koła Gospodyń. 

Prezes Stowarzyszenia pani Teresa Gałusza 
oraz koordynatorka projektu pani Katarzyna 
Mach-Wawrzaszek, podsumowując pierwszy 
rok działalności stowarzyszenia, zaprezento-

wały przebieg realizacji projektu, omawiając 
poszczególne jego etapy. Na ręce Wójta, 
Przewodniczącego Rady, lokalnych partnerów 
i sponsorów oraz wszystkich zaangażowanych 
bezpośrednio w działalność stowarzyszenia 
osób, złożyły liczne podziękowania, po czym 
przystąpiły do rozstrzygnięcia konkursu ku-
linarnego. 

Omawiając znaczenie tradycji kulinarnych 
polskiej wsi, pan Krzysztof Ruszel podkreślił 
wyjątkowość i autentyczność zgromadzonych 
przez młodzież przepisów. Wszystkim lau-
reatom konkursu oraz zwycięzcom, wręczył 
wspaniałe nagrody. Słodkie upominki otrzy-
mały również zgromadzone na sali panie. Z 
okazji ich święta Wójt Gminy Jacek Chmura 
i Wicestarosta leżajski Józef Majkut, złożyli 
paniom najserdeczniejsze życzenia. Przedsta-
wicielki Zarządu Stowarzyszenia otrzymały 
wiązanki kwiatów, a pozostałe panie kosz 
pełen słodyczy. 

Finalnym punktem konferencji, była 
degustacja przygotowanych przez Koła Go-
spodyń Wiejskich, tradycyjnych grodziskich 
potraw. Każdy mógł spróbować tych wyjątko-
wych, w większości zapomnianych dań, które 
królowały niegdyś na stołach naszych babć i 
dziadków. Tego dnia pokosztować można było 
także różnych odmian miodów, pochodzących 
z pasieki grodziskiego pszczelarza, pan Feliksa 
Jońca. O artystyczną oprawę spotkania zadbał 
Zespół „Leszczynka”, wykonując przygotowa-
ne specjalnie na tą okazję przyśpiewki. Swoje 
prace zaprezentowały także miejscowe twór-
czynie ludowe, które zorganizowały wystawę 
lokalnych wyrobów rękodzieła ludowego. 
Uczestnicy spotkania mogli zakupić bibułko-
we kompozycje kwiatowe, wyszywane obrazy 
oraz piękne serwety i obrusy, na wielkanocne 
koszyki i stoły. 

Na sali przeważała płeć piękna
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W dniu 28 lutego br. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbyło 
się uroczyste spotkanie członków Gminnego Koła Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych, w trakcie którego omówiono sprawy 
związane z bieżącą działalnością koła. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szczegółowo przed-
stawił informacje na temat udzielanej kombatantom pomocy finansowej 
i rzeczowej oraz zapoznał z kryteriami dochodowymi uprawniającymi do 
jej otrzymania. 

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów w Rzeszowie, wiceprezes Józef Lorenc, który omówił 
sprawy związane z działalnością kół należących do Związku oraz ich aktualną 
sytuację. Przedstawił wysokość przyznanej dla członków kół pomocy oraz 
wydatki związane z ich działalnością statutową. Informując o rodzajach 
udzielanej pomocy, omówił propozycje działań, jakie Związek zamierza 
podjąć, by ułatwić kombatantom możliwość skorzystania z pomocy. Kończąc 
swoją wypowiedź podziękował za aktywną postawę i działalność członków 
grodziskiego koła, wyrażając uznanie za ich pracę. Podziękowania skierował 
również na ręce wójta Jacka Chmury oraz opiekuna koła Stanisława Baja, za 
okazaną pomoc i zaangażowanie w działalność Związku.

Grodziskie koło z inicjatywy wójta reaktywowano w maju 2007 roku. 
W chwili obecnej liczy 17 członków i 22 podopiecznych. Prezesem koła 
jest pani Genowefa Baj.

MH



W ten Świąteczny Wielkanocny czas,
Wszystkim Czytelnikom Kuriera Powiatowego,

zdrowych i pogodnych świąt, radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół

oraz pogody ducha i radości

życzą
Jacek Chmura – Wójt Gminy

Jerzy Gdański – Przewodniczący Rady

Członkinie Związku

Zajęcia grupowe

 
  

Z dniem 1 stycznia 2008 roku OREW w Laszczynach 
zmienił swoją nazwę na Ośrodek Rewalidacyjno – Wycho-
wawczy. Zmiana w nazwie nie zmieniła charakteru i celu 
działania placówki. 

Dzieci dowożone są do ośrodka z trzech powiatów: le-
żajskiego, przeworskiego i łańcuckiego. W chwili obecnej w 
placówce przebywa 45 wychowanków. Są to dzieci z różnym 
stopniem upośledzenia: 15-cioro z upośledzeniem głębokim 
i 30-cioro z upośledzeniem umiarkowanym i zwyczajnym. Z 
wychowankami w ośrodku pracuje 25 osób. Z każdą grupą 
prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, edukacyj-
no-terapeutyczne, logopedyczne i psychologiczne. Ze względu 
na zwiększającą się liczbę wychowanków, zarząd stowarzyszenia 
podjął stosowne działania, zmierzające w kierunku remontu 
i modernizacji Starej Szkoły w Laszczynach, która zostałaby 
przeznaczona na potrzeby placówki. Ośrodek podjął starania o 
fundusze ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego, w ramach funduszu dla Organizacji Pozarządowej. 
Przekazany na potrzeby placówki nowy budynek, rozwiązałby 
problemy lokalowe i ułatwił przyjmowanie kolejnych wycho-
wanków.

W ubiegłym roku placówka otrzymała z PFRON-u środki, 
dzięki którym wykonano remonty sal, wyposażono je w sprzęt 
i zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne.

MH
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Szanowni Państwo,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej  

posiada status organizacji pożytku publicznego 
i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) pod numerem: 0000275455.

Prosimy - wesprzyj nasze działania 
swoim 1%-tem.

Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej 
wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS 
oraz kwotę darowizny w wysokości 1% na-
leżnego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże 
pieniądze na konto Towarzystwa.

O naszej działalności statutowej można do-
wiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.
pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego 
i Biuletynu Miejskiego. Jeżeli popieracie Państwo 
nasze działania prosimy o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dzię-
kujemy. 

Zarząd i Członkowie TMZL

Dnia 28 lutego br. w Sali konferencyjnej 
Muzeum odbyło się Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. 
Obradom przewodniczył członek Zarządu 
Towarzystwa Kazimierz Kuźniar. Po przywi-
taniu wszystkich uczestników zebrania w tym 
honorowych gości głos zabrał Prezes Towarzy-
stwa Leszek Sarzyński składając sprawozdanie 
z działalności TMZL w roku 2007.

W swoim wystąpieniu podkreślił, iż ubiegły 
rok był „rokiem odbudowy organizacji pod 
względem proceduralnym, jak i poświęconym 
budowaniu nowej formuły działania. W zakresie 
spraw organizacyjnych i finansowych uporząd-
kowano formalno-prawne aspekty działania 
Towarzystwa, opracowano nowy Statut oraz 
regulaminy wewnętrzne, TMZL uznane zostało 
za organizację pożytku publicznego, zmieniono 
w KRS Statut Towarzystwa, dopełniono wszel-
kich formalności w Urzędzie Statystycznym, 
Urzędzie Skarbowym oraz Banku Spółdziel-
czym, przejęto i uporządkowano dokumentację 
oraz ewidencję członków.

Ponadto Zarząd prowadził aktywną działal-
ność promocyjną publikując na łamach lokalnej 
prasy oraz w telewizji kablowej SATEL informa-
cje nt podejmowanych działań (w tym rajdów 
i pozyskiwaniu eksponatów do Muzeum Ziemi 
Leżajskiej). Dużo uwagi poświęcono sprawom 
wydawniczym, wśród których priorytetową 
będzie wznowienie wydawania Almanachu 
Leżajskiego, wydanie wraz z MCK w Leżajsku 
reprintu „Ławicy leżajskiej”, wydanie mono-
grafii klubu sportowego „Pogoń” oraz dalsze 
publikacje w lokalnej prasie. W minionym 
roku powstała także witryna internetowa To-
warzystwa oraz znaczek organizacyjny i wzór 
legitymacji członkowskiej. W zakresie muze-
alnictwa i ochrony zabytków Towarzystwo ak-
tywnie poszukiwało i pozyskiwało eksponaty do 
powstającego Muzeum Ziemi Leżajskiej (90% 

Walne Zebranie TMZL
dotychczasowego zbioru muzeum) korzystając 
z pełnomocnictwa Starosty Leżajskiego do repre-
zentowania w tym zakresie muzeum, pozyskało 
część zbiorów dawnego Społecznego Muzeum, 
stara się ponadto o odzyskanie części zbiorów 
tegoż muzeum z Zespołu Szkół Licealnych, oraz 
o pozyskanie na swoją działalność pomieszczenia 
w jednej z oficyn odrestaurowanego dworu sta-
rościńskiego. Szczególną wagę w minionym roku 
Zarząd przywiązywał do popularyzacji dziejów 
miasta i tworzeniu klimatu umiłowania „małej 
ojczyzny”. W tym celu włączył się w organizację 
Dni Leżajska, zapoczątkował cykl imprez „Po 
zdrowie” (rajdy piesze i rowerowe po okolicach 
Leżajska). Nawiązał współpracę z nauczycielami 
z leżajskich szkół oraz władzami samorządo-
wymi. W tym miejscu Prezes Towarzystwa 
wyraził podziękowania za życzliwość i wsparcie 
władz samorządowych oraz licznym sponsorom 
i darczyńcom od największych zakładów miasta 

i okolic po indywidualnych przedsiębiorców 
i mieszkańców miasta. W podsumowaniu 
przedstawił wnioski z działań podjętych w mi-
nionym roku. Do pozytywnych zaliczyć można 
dobrą współpracę z władzami samorządowymi, 
sponsorami, mediami lokalnymi, placówkami 
oświatowymi, dyrektorem MZL, bardzo dobrą 
współpracę z MCK, CIT oraz PDDM, a także 
pozytywny oddźwięk społeczny i akceptację dla 
działań Towarzystwa. Jednak w ubiegłym roku 
zauważyć można było niewielką aktywność 
większości członków towarzystwa z wyjątkiem 
wąskiej grupy działaczy (głównie członków 
zarządu), nikła była współpraca pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi działającymi na 
naszym terenie, brakowało środków na większe 
akcje promocyjne, wystąpiły trudności z pozy-
skiwaniem środków na ambitniejsze działania 
(w tym wydawnicze), zabrakło odzewu ze strony 
niektórych gmin. 

Po wystąpieniu prezesa nastąpiła meryto-
ryczna dyskusja, w której wzięli udział człon-
kowie Towarzystwa i zaproszeni goście. Starosta 
Leżajski Robert Żołynia mówił o współpracy na 
różnych płaszczyznach, uregulowaniu sprawy 
adresu Towarzystwa w dworze starościńskim, 
zadeklarował udostępnienie miejsca na łamach 
Kuriera Powiatowego i apelował o dalsze wspie-

ranie idei MZL. Krzysztof Totuń poruszył pro-
blematykę opracowania tras turystycznych oraz 
organizowania wycieczek pieszych i rowerowych 
po okolicy. Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
zapowiedział zorganizowanie w naszym mieście 
kursu dla przewodników, deklarował współpracę 
(m.in. przez udostępnienie stron Biuletynu 
Miejskiego), poruszył także sprawę 1% podat-
ku na finansowanie działalności Towarzystwa. 
Profesor Józef Półćwiartek chwalił współpracę 
samorządów, podkreślał, iż są to dobre czasy 
dla Leżajska i odniósł się do planów wydania 
2 tomu monografii miasta, której mógłby być 
współautorem. Na potrzebę zbadania dziejów 
powojennych zwracał także uwagą w swoim 
wystąpieniu Tadeusz Bazan. 

Walne Zebranie Członków TMZL uzna-
ło, że program działania przyjęty w dniu 
27.12.2006 r. na okres 3 lat jest nadal aktualny 
i pozostaje do dalszej realizacji, wyznaczy-

ło ponadto władzom najważniejsze 
kierunki działania w 2008roku. Zali-
czono do nich: rozpoczęcie wydawa-
nia Almanachu Leżajskiego, współ-
udział i współorganizacja Dni Leżajska 
i innych okolicznościowych imprez, 
kontynuowanie organizacji rajdów 
turystycznych, kontynuowanie starań 
o pozyskanie dalszych eksponatów do 
Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku 
oraz aktywne uczestniczenie w jego 
działalności, organizowanie cyklicznych 
spotkań członków Towarzystwa połą-

czony z prelekcją na tematy dotyczące historii 
miasta, zabytków i okolicznościowych rocznic, 
nawiązanie i utrzymanie współpracy z władzami 
samorządowymi z terenu Powiatu Leżajskiego, 
uściślenie współpracy z młodzieżą szkół śred-
nich, gimnazjum i podstawówek oraz z nauczy-
cielami celem włączenia ich w popularyzację 
idei istnienia Towarzystwa. Walne Zebranie 
przyjęło do zatwierdzającej wiadomości spra-
wozdanie Zarządu TMZL, Komisji Rewizyjnej 
i uchwaliło zarządowi skwitowanie, że rok 2007 
oraz wyraziło podziękowania za dotychczasową 
pracę, zatwierdziło preliminarz budżetowy na 
2008r. i zobowiązało Zarząd do aktywnych 
starań o pozyskanie środków finansowych na 
bieżącą działalność Towarzystwa, przyjęło do 
wiadomości przedstawiony przez Zarząd wzór 
znaczka organizacji i zobowiązało Zarząd do wy-
stąpienia do Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
o jego zatwierdzenie.

Ważnym wnioskiem był postulat czynienia 
starań o dalszy wzrost liczby członków Towa-
rzystwa spośród mieszkańców miasta i gmin 
wchodzących w skład Powiatu.

Zgodnie z programem zebrania na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy zwiedzili ekspozycje 
Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Iwona Tofilska 

fot. Marian Matkowski
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Od ubiegłego roku przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku funkcjonuje Grupa Teatralna 
BARATARIO. Jej członkami są osoby dorosłe oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Le-
żajsku. Młodzi aktorzy zdobywają nowe doświadczenia pod okiem instruktora – Agnieszki Margas, 
oraz współpracującego z grupą – Ryszarda Jabłońskiego, który swoim doświadczeniem aktorskim 
zaważył o wysokim poziomie warsztatów.

Premierowy spektakl „Noc cudów. Żart sceniczny”, który jest owocem dotychczasowej pracy 
grupy, zaprezentowany zostanie 27 marca na sali widowiskowej. Spektaklem tym aktorzy pragną 
uczcić, przypadające na ten dzień, Międzynarodowe Święto Teatru. Po spektaklu przewidziana jest 
dyskusja z aktorami i twórcami spektaklu. 

Miejskie Centrum Kultury, prócz spektaklu i dyskusji, ma zamiar zaproponować na ten dzień 
program pełen ciekawych warsztatów i prezentacji związanych z teatrem. Będzie można na przykład 
nauczyć się jak pisać fachową recenzję teatralną, a to z myślą o uczniach leżajskich szkół, dla których 
ogłoszony został konkurs na najlepszą recenzję teatralną ze spektaklu „Noc cudów”.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w obchodach Dnia Teatru.
a.margas@yahoo.pl



23 lutego br. odbyło się w Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku wielkie wydarzenie, 
którego współorganizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku. Międzywojewódzki 
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespo-
łów Tanecznych „Tańcząca Fatamorgana” – to 
cykliczne wydarzenie, które angażuje zawsze 
ogromną ilość roztańczonej młodzieży. W tym 
roku wystąpiło 56 zespołów tanecznych z całej 
Polski, przez Dom Kultury przewinęło się więc 
w tym dniu przeszło tysiąc osób. 

Grupy taneczne popisały się swoimi umie-
jętnościami, ale i wyobraźnią. Dobór układów 
choreograficznych był zaskakująco szeroki. 
Zobaczyliśmy tańczące pokojówki, pająki, du-
chy, krasnoludki, pingwiny, pielęgniarki i wiele 
innych. Układy nasączone fabułą przeradzały 
się często w małe spektakle taneczne, np. układ 
„A po żniwach...”, w którym, wśród tańczących 
snopów zboża, rozegrała się prawdziwa walka 
między myszkami i kotem. Barwne stroje, 
choreografia i umiejętności młodych tancerzy 
sprawiły, że tegoroczną „Tańcząca Fatamorganę” 
oglądano z zapartym tchem. 

Jury po długich i wyczerpujących naradach 
przyznało w sumie 17 statuetek. Nikt z leżaj-
skiego Domu Kultury nie wyjechał z pustymi 
rękami, każdy zespół otrzymał pamiątkowy 
dyplom i uścisk dłoni Pani Dyrektor MCK 
Marii Horoszko oraz Pana Piotra Urbana – wice 
Burmistrz Miasta Leżajska. 

Podziękowania za pomoc w organizacji 
uroczystości składamy: straży pożarnej, policji, 
straży miejskiej, Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
„Medica”, Cukierni Rafael, Zespołowi Szkół 
Technicznych, Szkole Podstawowej nr 2 w Le-
żajsku, oraz dla Pana Krzysztofa Zagaja. Patronat 
medialny nad tegoroczną Fatamorganą objęli: 
„Nowiny”, „Radio Rzeszów”, „Kurier Powiato-
wy”, „Biuletyn Miejski” oraz „Sztafeta”. 

Z roku na rok prestiż „Tańczącej Fatamor-
gany” wzrasta, o czym świadczy coraz większe 
zainteresowanie. Impreza ta jest świetnym spo-
sobem na promowanie naszego regionu. Mielec, 
Dębica, Rzeszów, Lublin, Baranów Sandomier-
ski i wiele innych miast kojarzą Leżajsk nie tylko 
z pięknymi organami, ale i z tańcem.  

a.margas@yahoo.pl

  
  

17 lutego br. na leżajskiej scenie swoje umiejętności wokalne i 
aktorskie zaprezentował Janusz Zbiegieł, nazywany „drugim wcie-
leniem Brela”. Koncert zorganizowany przez Miejskie Centrum 
Kultury, przy pomocy finansowej wielkiego darczyńcy kultury le-
żajskiej – Browaru Leżajsk,  poświęcony został wspomnieniu życia i 
twórczości Jacquesa Brela, w przypadająca na ten rok - 30 rocznicę 
śmierci.  Słynny francuski bard zapisał się w historii sceny światowej 
za sprawą kreacji aktorskich i prac reżyserskich ale przede wszystkim 
za sprawą piosenek. To na nich właśnie zbudowany został spektakl 
„Brel raz jeszcze”, którego autorem jest Krystyna Janda, a wykonawcą 
Janusz Zbiegieł. Teksty francuskich piosenek komentowane i uzupeł-
niane są przez monologi, zbudowane na podstawie autentycznych listów artysty do ukochanej 
żony. Listów, które  nasączone są skrajnymi emocjami, a ich tematyka zdominowana jest przez 
poczucie zbliżającej się śmierci.

Spektakl odbył się w czarno – białej scenografii, którą przygotowała Jolanta Kędzierska – 
plastyk MCK w Leżajsku, i w delikatnym, żółtym świetle, co dodatkowo eksponowało nastrój 
prezentowanych tekstów. Wykonawcę jednoosobowego przedstawienia można na co dzień 
oglądać w Teatrze Piosenki Francuskiej w Krakowie, a także w teatrach francuskich, oraz w 
„Internationales _eater” we Frankfurcie. Leżajsk stał się więc jedną ze światowych scen, które 
doceniły talent aktorski i magiczny głos Zbiegieła. 

a.margas@yahoo.pl
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W sobotę 16 lutego br. odbyła się kolejna 
impreza turystyczna dla mieszkańców miasta 
i okolic przygotowana przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Leżajskiej. Tym razem 
w zimowej scenerii pod stałym hasłem „Po 
zdrowie” na pieszą wędrówkę wyruszyło 
56 uczestników. Trasę wyznaczył i opisał 
Pan Adam Kaduk, a nad przygotowaniem 
merytorycznym czuwał Leszek Sarzyński. 
Celem rajdu oprócz spędzenia czasu na wę-
drówce w pięknym leśnym otoczeniu było 
także zapoznanie z mało znanymi i rzadko 
uczęszczanymi miejscami wokół Leżajska 
oraz ofertą gospodarstw agroturystycznych 
na Przychojcu. 

Trasa wędrówki prowadziła początkowo 
do lasu w kierunku Jelnej. Tam właśnie zaraz 
za szpitalem zachowały się wyraźnie widocz-
ne ślady okopów z okresu pierwszej wojny 
światowej. O wydarzeniach z tamtych lat, 
przebiegu działań wojennych, taktycznych 
ruchach walczących oddziałów i militarnych 
ciekawostkach opowiadał Pan Sławomir Ku-
łacz – pasjonat historii wojskowości i znawca 
przebiegu działań wojennych w naszych 
okolicach.

Po przejściu około 1,5 kilometra dotarli-
śmy do zabytkowej kapliczki leśnej o rzadko 
spotykanej w naszych terenach kolumnowej 
budowie. Ciekawie o tym miejscu opowie-
dział uczestnikom Pan Krzysztof Totuń. 
Jednak tajemnicą pozostanie funkcja jaką 
miała spełniać ta budowla – czy był to znak 
graniczny czy drogowskaz na trakcie han-
dlowym nie  wiadomo – jedno jest jednak 
pewne, że wymaga pilnego remontu, gdyż 
czas robi swoje, a dzieła zniszczenia dopełniają 
wandale. Dalej trasa prowadziła do ciekawego 
leśnego ustronia z leśnym oczkiem wodnym, 
które pomimo mrozu nie zamarza, a nawet 
trawy wokoło są nadal zielone co niezmiernie 
wszystkich dziwiło. O swoich obserwacjach 
zwierząt leśnych w tym miejscu opowiedział 
Adam Kaduk.

Przerywnikiem w turystycznej wędrówce 
był przygotowany przez Pana Bogusława 

Kołcza Z-cę Komendanta  Powiatowej Straży 
Pożarnej i Oddział Ratownictwa Drogowego 
pokaz i instruktaż dotyczący udzielania pierw-
szej pomocy poszkodowanym w wypadkach 
drogowych. Strażacy pokazali sposoby wycią-
gania rannego z samochodu, zabezpieczenia 
miejsca wypadku i opowiedzieli o typowych 
zachowaniach w trakcie udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej. Każdy mógł spró-
bować wykonać na fantomie masaż serca 
i sztuczne oddychanie – okazało się to bardzo 
trudne, ale wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
wiedzy na ten temat nigdy nie jest za dużo. 
Z przydrożnego parkingu na trasie  Leżajsk 
– Nowa Sarzyna po krótkim odpoczynku wy-
ruszyliśmy przez las w kierunku Przychojca. 
Po półtoragodzinnej wędrówce dotarliśmy 
do gospodarstwa agroturystycznego Pani 
Czesławy Zawadzkiej. Gospodyni ugościła nas 
potrawami regionalnymi (proziakami, kasza-
kiem, żurkiem, bigosem, „wiejskim” chlebem, 
smalcem z ziołami, syropem z mniszka oraz 
napojami z ziół). Było też ognisko i pieczenie 
kiełbasy. Głównym punktem pobytu było 
jednak zwiedzanie muzeum wsi, a konkursy 
i zabawy dopełniły wymiar poznawczy wy-
cieczki. Wszyscy byli zachwyceni zbiorami 
sprzętów domowych i urządzeń dawnych 
gospodarstw wiejskich. Uczestników „roz-

palił” konkurs polegający na rozpoznawaniu 
dawnych sprzętów i narzędzi oraz omówienia 
do czego mogły służyć. Było wiele śmiechu 
i radości bo pomysłowość zawodników była 
godna podziwu. Szczególnie dla młodszych 
uczestników pobyt u Pani Czesławy był 
pouczający, a i dorośli mieli okazję poszerzyć 
swoją wiedzę o warunkach życia naszych 
przodków. Zwycięzcy konkursów zostali 
nagrodzeni, a wszyscy  uczestnicy wędrówki 
otrzymali od organizatorów drobne upo-
minki i pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 
w Rajdzie. Powrót do Leżajska zabezpieczył 
Pan Andrzej Muskus właściciel gospodar-
stwa agroturystycznego „U kowala” odwożąc 
uczestników w świetle płonących pochodni 
swoją piękną „wagonetą”. W przyszłości 
mamy zamiar zagościć na dłużej u Pana An-
drzeja, w którego gospodarstwie znajduje się 
rzadko spotykane kompletne wyposażenie 
kuźni, warsztatu rymarskiego oraz wiele 
dawnych sprzętów gospodarskich i maszyn 
rolniczych. Można też przejechać się bryczką 
lub pojeździć na koniach. Wszystkim, którzy 
są zainteresowani poznawaniem przeszłości 
i warunków życia mieszkańców wsi poleca-
my odwiedzenie gospodarstw Pani Czesławy 
i Pana Andrzeja – zostaniecie przyjęci ze staro-

polską gościnnością.
Tą  zimową wy-

prawę można zaliczyć 
do bardzo udanych. 
Wspólnie spędzili czas 
ludzie młodzi ( ucz-
niowie Zespołu Szkół 
Licealnych i innych 
leżajskich szkół), do-
rośli i całe rodziny. 
Wszyscy w doskonałej 
atmosferze wspólnie 
wędrowali, bawili się 
i poznawali. Przy roz-
staniu padały pytania 
– kiedy następny rajd ? 

Zapewniamy, że będą następne, a o terminie 
wcześniej poinformujemy. Na pewno spotka-
my się na „Dniach Leżajska” – już „smarujcie” 
rowery, a Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej postara się o atrakcyjne spędzenie 
czasu i dalsze odkrywanie osobliwości naszego 
pięknego regionu. Liczymy też na poszerzenie 
grona członków i sympatyków  naszej organi-
zacji – zapraszamy do współpracy.

Dziękujemy Staroście Leżajskiemu Panu 
Robertowi Żołyni, Grupie Żywiec S.A. Bro-
war w Leżajsku, ZPOW „Poltino”  Leżajsk  Sp. 
z o.o., Firmie SILIKATY Ostrołęka Sp. z o.o. 
Zakład w Leżajsku, Firmie BMF „INSTAL” 
Sp. z o.o., ENS Sp. z o.o. Nowa Sarzyna oraz 
innym sponsorom za wsparcie naszej impre-
zy. Pełny wykaz naszych dobroczyńców oraz 
galeria zdjęć  z rajdu znajdują się na stronie 
Towarzystwa: www.tmzl.lezajsk.pl  .

Tekst i zdjęcia: Leszek Sarzyński

 
 

U pani Czesławy Zawadzkiej

Uczestnicy rajdu
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Dnia 29.02.2008r. odbył się w sali sporto-
wej Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku IX 
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar 
Starosty Powiatu Leżajskiego. W Turnieju 
wzięły udział cztery drużyny:  III Liceum 
Ogólnokształcące w Zamościu – trener Jan 
Obszański, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju 
– trener Jacek Grabias, Zespół Szkół Transpor-
towo-Komunikacyjnych w Lublinie – trenerzy: 
Mariusz Nałęcki i Sławomir Myszka, Zespół 
Szkół Licealnych w Leżajsku ,,Feniks” – trener 
Adam Kowalski.

Pierwszy mecz został rozegrany pomiędzy 
zespołami Leżajska i Zamościa i zakończył się 
wygraną Leżajska 2 : 0 (25 :12 , 25 : 23).

Po tym meczu nastąpiło uroczyste otar-
cie turnieju przez dyrektora Zespołu Szkół 
Licealnych pana Stanisława Bartnika oraz 
Powiatowego Organizatora Sportu pana Eu-
geniusza Josse.

Następnie wystąpił zespół czyrliderek prowadzony przez Marię Kurowską, które podczas 
całego turnieju zagrzewały nasz zespół do dobrej gry.

Faworytem turnieju był zespół z Lublina, który w tym roku wywalczył III miejsce 
w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorów.

Jednak w grach turniejowych bywają niespodzianki. I tym razem tak właśnie było.
W drugim meczu Lublin przegrał z Biłgorajem 0 : 2 (22 : 25 , 20 :25).
W trzecim spotkaniu Leżajsk pokonał Biłgoraj 2 : 0 (25 :17 , 25 :20), umacniając swoją 

pozycję.
Czwarty mecz to pojedynek Lublina z Zamościem wygrany przez Lublin 2 : 1 (27 : 29,       

25 : 16 , 15 : 8).
Kolejny piąty mecz rozegrał Zamość z Biłgorajem Wynik meczu 2 : 1 dla Biłgoraja 
(27 : 25 , 23 : 25 , 15 : 8) jeszcze bardziej umocnił pozycję Leżaka w turnieju, dając już 

pierwsze miejsce.
Pozostał jednak do rozegrania ostatni szósty mecz z Lublinem.
Ambicja wzięła górę nad kalkulacją, a gra była godna finału. Leżajsk wygrał z Lublinem 

2 : 0 (25 : 20 , 25 : 14).
Cały zespół zasługuje na duże słowa uznania  i pochwałę.

Drużyna Leżajska wystąpiła w składzie: 
Zygmunt Jakub – kapitan, Baran Marcin, 
Wojtyna  Piotr, Gorący Łukasz, Sierżęga Dawid, 
Cymerman Michał, Zygmunt Paweł, Makare-
wicz Mateusz, Warenica Damian, Walewander 
Michał, Franus Aleksander, Kulpa Ernest oraz 
Tuptoński Szymon jako asystent trenera (kon-
tuzja nie pozwoliła mu na grę).

Drugie miejsce zajął zespół z Biłgoraja, trze-
cie miejsce zespół z Lublina i czwarte miejsce 
zespół z Zamościa. 

Najlepszymi zawodnikami turnieju 
zostali: 

Rozgrywający Zygmunt Jakub – Leżajsk
Atakujący Klaine Marcin - Lublin 
Blokujący Naklicki Rafał – Biłgoraj
Najwszechstronniejszy Baran Marcin – 

Leżajsk
Zawody sędziowali: Zbigniew Trębacz, 

Zbigniew Mucha, Krzysztof Urbański – se-
kretarz.

Turniej zakończyli wicedyrektor Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku pan Leszek Sa-
rzyński oraz pan Eugeniusz Josse, wręczając 
puchary, statuetki dla najlepszych zawodników 
oraz nagrody rzeczowe. 

Na koniec wicedyrektor szkoły pan Leszek 
Sarzyński podziękował wszystkim uczestnikom 
za udział w turnieju, a trenerom za profesjo-
nalne przygotowanie zespołów do gry, która 
przyczyniła się do stworzenia wspaniałej spor-
towej atmosfery zarówno w śród zawodników 
i kibiców

Do zobaczenia w następnym roku.

P.S. Zwycięstwo nasze dedykujemy dyrek-
torowi Zespołu Szkół Licealnych panu Stanisła-
wowi Bartnikowi miłośnikowi siatkówki, który 
nigdy nie odmawia swojej gościnności 

Siatkarze               
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W dniach 5 - 7 luty br. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku roze-
grano zawody ćwierćfinałowe Mistrzostw Polski 
juniorek starszych (U-20) w koszykówce kobiet. 
Udział w nim wzięły drużyny AZS UW War-
szawa, „Cukierki Odra” Brzeg, „MAG-RYS” 
Zgierz oraz gospodarz turnieju - UKS „Lotnik” 
Wierzawice/ZSL Leżajsk. Awans do półfinałów 
uzyskiwało dwie pierwsze drużyny turnieju.

W przedturniejowych rozważaniach dru-
żyna Lotnika Wierzawice stawiana była na 
przegranej pozycji, mimo że w rozgrywkach 
ligowych makroregionu podkarpacko-lu-
belskiego w przysłowiowych cuglach zajęła 
pierwsze miejsce, nie przegrywając ani jednego 
meczu. Patrzono przede wszystkim na średnią 
wieku zespołów, gdzie w praktyce zawodniczki 
z Wierzawic odbiegały wyraźnie od swych 
rywalek. Właściwie wśród nich (jako zresztą 
jedynej drużynie ćwierćfinałów) nie było ani 
jednej juniorki starszej, wręcz odwrotnie prze-
ważały dziewczęta w wieku kadetek i juniorek 
młodszych. Średnia wieku w drużynie Lotnika 
to 15,5 roku, zaś w pozostałych lat 19. Co taka 

różnica oznacza dla wyszkolenia zawodniczek, 
nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. 

Mimo wszystko po cichu trener Lotnika - 
Piotr Musijowski stale powtarzał: „Będziemy 
walczyć”, a prezes klubu Marek Gołąb dodawał: 
„Będę się cieszył, jeśli wygramy chociażby jeden 
mecz”. Atutem dla naszych koszykarek mogła 
być również własna hala, w której grają w czasie 
rozgrywek I-ligowych.

Pierwszy mecz turnieju rozegrały ze sobą 
drużyny będące głównymi pretendentami do 
awansu AZS UW Warszawa i Odra Brzeg. 
Oba zespoły posiadały w swych składach za-
wodniczki doświadczone, ocierające się nawet 

o grę w ekstraklasie. Tymczasem mecz był 
prawie bez historii. Warszawianki dość szybko, 
wykorzystując głównie wzrost swojej środkowej 
(mierzącej prawie 2 metry), wyszły na wysokie 
prowadzenie i potem jedynie kontrolowały 
przebieg wydarzeń. Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 69:47 dla AZS.

Przed kolejnym meczem zgodnie z turnie-
jowym zwyczajem odbyła się uroczystość otwar-
cia, w której uczestniczyli zaproszeni goście. 
Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie radny 
sejmiku wojewódzkiego - Stanisław Bartnik 
oraz Starosta Leżajski - Robert Żołynia.

W tym momencie zebrało się już na 
trybunach około 300 kibiców (głównie mło-
dzieży z Zespołu Szkół Licealnych oraz ZS 
w Wierzawicach, chociaż sporą grupę stano-
wili też dorośli), którzy aktywnie wspierali 
dopingiem miejscowe zawodniczki. A było na 
co popatrzeć!

W pierwszej kwarcie meczu z MAG-RYS 
Zgierz zawodniczki Lotnika rozpoczęły od 
mocnego akcentu - rzutu z dystansu Dominiki 
Majkut, której sztuka ta akurat w tej kwarcie 

udała się jeszcze raz. Obok Jes-
sici Musijowskiej była to zresztą 
wyróżniająca się zawodniczka 
miejscowych, chociaż na po-
chwałę zasługiwał cały zespół. 
Dużo bardziej doświadczone 
zawodniczki ze Zgierza były 
w koszykarskim szoku. Z całą 
pewnością nie spodziewały się 
ani tak twardej obrony, gdzie 
co chwilę traciły piłkę, ani tak 
aktywnej postawy pod kosza-
mi, gdzie piłka padała łupem 
wierzawiczanek (najczęściej 
Dominiki, Jessie, a nawet roz-
grywającej Magdy). Ostatecz-
nie pierwsza kwarta kończy się 
8 punktowym prowadzeniem 
Lotnika (18:10). 

Druga kwarta zaczęła się niestety źle. Po-
drażnione w ambicjach zgierzanki ruszyły do 
huraganowego ataku, a zawodniczkom Lotnika 
coś się nagle zacięło. „Głupie straty” rozgrywa-
jących, nieudane rzuty z dystansu zaowocowały 
wyjściem na prowadzenie przeciwniczek. Ta 
kwarta wyraźnie należała do MAG-RYS-u, 
które na przerwę schodziły z 6-punktowym 
prowadzeniem (31:25). Kibice jednak nadal 
wierzyli w odrodzenie zespołu i taką grę jak na 
początku meczu. I istotnie doczekali się. 

Tajemnicą trenera będzie pewnie, co takie-
go powiedział swoim dziewczynom w przerwie. 
Może też przyczyniły się do tego słowa dyrek-

tora Bartnika, który przez cały mecz dodawał 
im otuchy, dość na tym, że III kwarta to był 
prawdziwy koszykarski popis zespołu Lotnika. 
Przebudziła się wreszcie Aneta Kaszuba, która 
każdą kolejną kontrę kończyła celnym rzutem. 
Dalej wspaniale punktowała Jessie, a swoje 5 
minut miała w tym okresie także najwyższa 
spośród nich Andzia Kuras, która wygrywała 
kolejne akcje podkoszowe. Po raz kolejny 
dziewczęta z Lotnika pokazały, że w III kwarcie 
są groźne dla wszystkich zespołów w Polsce 
i potrafią wtedy znokautować każdego. Nie 
tylko zniwelowały straty z pierwszej połowy, 
ale wyszły na wyraźne prowadzenie, które teraz 
trzeba było tylko utrzymać do końca. Wynik tej 
kwarty brzmiał imponująco 22:6.

Ostatnio kwarta zaczęła się dość nerwowo. 
Obie drużyny długo nie mogły zdobyć punktu. 
Wreszcie kolejna kontra Lotnika zakończyła 
się efektownym rzutem Anety, a chwilę póź-
niej po faulu Jessie wykazała po raz kolejny 
100% skuteczność w rzutach wolnych. Teraz 
jednak za pracę wzięły się zgierzanki i zaczęły 
niebezpiecznie zbliżać się do Lotnika. Znowu 
nieocenione okazały się umiejętności strzeleckie 
Jessici Musijowskiej, która, umiejętnie dając 
się sfaulować, powiększała konto punktowe 
drużyny z Wierzawic. Kiedy na minutę przed 
końcem meczu znowu rzuciła dwa osobiste, 
było już wiadomo, że tego meczu Lotnik już 
nie może przegrać.

Kiedy rozległa się końcowa syrena, wynik 
na tablicy brzmiał 62:57 dla Lotnika Wie-
rzawice, a kibice jeszcze długo oklaskiwali 
zawodniczki.

Następny dzień turnieju zaczął się znowu 
od meczu AZS Warszawa, który długo nie mógł 
poradzić sobie z drużyną ze Zgierza. Praktycznie 
aż do ostatniej minuty ważyły się losy spotkania, 
by ostatecznie zakończyć 3-punktowym zwycię-
stwem akademiczek z Warszawy, co zapewniało 
tej drużynie awans do półfinału MP.

Następnie na parkiet wyszły zawodniczki 
Lotnika i Odry Brzeg. I mimo, że w drużynie 
z Brzega znajdowały się zawodniczki, które 
zaznały już smak zmagań w koszykarskiej eks-
traklasie, to wcale wierzawiczanki nie stały na 
straconej pozycji. Początek meczu zwiastował 
ciężką walkę z obu stron. I nic się nie układało 
ani jednej, ani drugiej drużynie. Pierwsze 
nerwy opanowały brzeżanki, które wyszły na 
kilkupunktowe prowadzenie. Natomiast po 
zawodniczkach Lotnika widać było, że ten dzień 
wyraźnie do nich nie należy.

Ale i przy takiej formie miejscowych 
rutynowane koszykarki Odry Brzeg nie były 
w stanie sobie poradzić i odskoczyć wierzawi-
czankom. Mecz był cały czas na tak zwanym 
„styku”.

Kolejne kwarty kończyły się wynikami 
11:16, 14:12 i 12:12. Na ostatnią część me-
czu Lotnik schodził ze stratą zaledwie trzech 
„oczek”. Wszystko było do odrobienia, a zwy-
cięstwo dawało pewny awans do półfinałów 
i obecność wśród „16” najlepszych drużyn 
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w Polsce. I pewnie to spętało nogi, a przede 
wszystkim ręce zawodniczkom Lotnika. Tuż 
przed końcową syreną było już wiadomo, że 
tym razem laur zwycięstwa należeć będzie do 
Odry Brzeg. Mecz skończył się wynikiem 57:53 
dla Odry Brzeg.

Ostatni dzień turnieju miał zadecydować 
o wszystkim. Nawet zdawałoby się pewne swego 
akademiczki z Warszawy przy złym układzie 
wyników mogły zostać wyeliminowane, a MA-
G-RYS Zgierz mimo dwóch przegranych meczy 
awansować dalej. 

Jako pierwsze na parkiet wybiegły zawod-
niczki Odry Brzeg i MAG-RYS-u Zgierz. 
Zwycięstwo drużyny „Cukierków” dawało im 
dużą szansę na awans. Tymczasem zdarzyło się 
coś dziwnego. W pierwszych dwóch kwartach 
koszykarki z Brzegu jakby zapomniały na 
czym polega obrona. Pozwalały zgierzankom 
praktycznie na wszystko (dosłownie jakby się ze 
sobą umówiły). Nic więc dziwnego, że wynik po 
pierwszej połowie brzmiał 40:11 dla drużyny ze 
Zgierza. W drugiej połowie gra wyglądała zu-
pełnie inaczej. Nagle mecz się wyrównał i obie 
drużyny zaczęły grać „normalnie”.

Po tym „dziwnym” meczu wytworzyła 
się sytuacja, w której jedynie zwycięstwo nad 
AZS-em dawało Lotnikowi awans, a z kolei 
przegrana dla akademiczek oznaczała zajęcie 
drugiego miejsca. Był to więc prawdziwy finał 
turnieju, którego zwycięzca miał zająć pierwsze 
miejsce. 

Już początek meczu zwiastował wielkie 
emocje dla bardzo licznie zgromadzonych ki-
biców (około 400), wśród których znaleźli się 
Wójt Gminy Leżajsk - Mieczysław Tołpa wraz 
ze swym zastępcą Andrzejem Janasem, Wicesta-
rosta Leżajski Józef Majkut oraz dyrektor ZSL 
w Leżajsku Stanisław Bartnik.

Po pierwszych piłkach, kiedy Lotnik 
wyszedł na prowadzenie 8:0, sala wręcz osza-
lała, a trener warszawianek przecierał oczy 
ze zdumienia, nie mogąc znaleźć recepty na 
doskonale broniące wierzawiczanki. Z czasem 
jednak doświadczenie akademiczek wzięło górę 
i powolutku zaczęły odrabiać straty. Szczegól-
nie, że także kolejne próby Jessie rzutów z dy-
stansu kończyły się niepowodzeniem. Mimo 
tego jednak pierwsza kwarta zakończyła się 
2-punktowym prowadzeniem Lotnika (15:13). 
Druga kwarta to doskonała gra obu drużyn. 
Wielu akcji nie powstydziłyby się z pewnością 
nawet zawodniczki grające w ekstraklasie. To 
był przysłowiowy „cios za cios”, a akcje prze-
prowadzane przez wybraną później najlepszą 
zawodniczką turnieju Martą Mańkowską mu-
siały wzbudzać respekt, ale i nasza „15” - Jessi 
Musijowska nie pozostawała w tyle punkując co 
chwilę. Rzuty z dystansu natomiast coraz lepiej 
zaczęły wychodzić naszej rozgrywającej - Mag-
dzie Dedio, a ostoją obrony pozostawała Domi-
nika Majkut, która rozgrywała pewnie najlepszy 
mecz w swojej dotychczasowej karierze.

Na trzecią kwartę zawodniczki wchodziły 
przy jednopunktowej przewadze akademi-

czek. i znowu pewnie gdyby nie nerwy i brak 
doświadczenia mogło skończyć się dobrze dla 
Lotnika. Jednak kiedy na minutę przed końcem 
AZS rzucił za trzy punkty, trzeba było stawiać 
wszystko na jedną kartę. I niestety ani Anecie 
Kaszubie, ani Jessi tym razem rzuty nie wyszły, 
a kontra warszawianek zakończyła się sukcesem. 
Było po meczu (57:50), niewątpliwie będącym 
ozdobą całego turnieju, w którym drużyna 
Lotnika postawiła naprawdę trudne warunki 
doświadczonym rywalkom, udowadniając po 
raz kolejny, że z Lotnikiem muszą już się liczyć 
wszyscy w Polsce. Łzy goryczy, jakie pojawiły 
się w oczach dziewcząt z Wierzawic po meczu, 
też są dobrym prognostykiem na przyszłość. Są 
ambitne i pewnie jeszcze wezmą srogi rewanż 
na przeciwniczkach. Ostatecznie awans do pół-

 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Lotnik Wierzawice otrzyma także organizację 

ćwierćfinałów MP w kategorii juniorek (jest raczej pewne, że w rozgrywkach ligowych zajmie 
pierwsze miejsce), być może także w młodziczkach (w lidze zapewniły sobie już I miejsce). 
Prawdopodobny jest również finał krajowy w koszykarskiej gimnazjadzie, w której w roku 
ubiegłym Gimnazjum w Wierzawicach zdobyło wicemistrzostwo Polski, a w tym roku chce 
znowu zaznać smaku medalu. A już w III dekadzie marca zostanie rozegrany w Leżajsku 
wojewódzki finał Licealiady w koszykówce i w efekcie leżajska koszykówka może zdobyć 
aż potrójną koronę mistrzowską na Podkarpaciu. Emocji sportowych nie powinno więc 
zabraknąć.
Wyniki turnieju w Leżajsku:
5.02.2008
AZS UW Warszawa - Odra Brzeg 69:47 (17:12, 17:9,14:15, 21:11)
Lotnik Wierzawice - Mag Rys Zgierz 62:57 (18:10, 7:21, 22:6, 15:20)
6.02.2008
Mag Rys Zgierz - AZS UW Warszawa 56:59 (14:16, 13:15, 14:15, 15:13)
Lotnik Wierzawice - Odra Brzeg 53:57 (11:16, 14:12, 12:12, 16:17)
7.02.2008 
Odra Brzeg - Mag Rys Zgierz 35:67 (5:21, 6:19, 13:16, 11:11)
Lotnik Wierzawice - AZS UW Warszawa 50-57 (15:13, 17:18, 9:11, 9:15)

finałów uzyskały drużyny AZS UW Warszawa 
i MAG-RYS Zgierz.

Podsumowując turniej można śmiało 
stwierdzić, że drużyna Lotnika Wierzawice 
„plamy” nie dała, praktycznie we wszystkich 
meczach była równorzędnym rywalem, ma-
jąc zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Mecze 
zgromadziły na trybunach bardzo liczną 
publiczność (kto wie, czy nie najliczniejszą 
w Polsce), a zawody zaszczycali swą obecnością 
włodarze Powiatu i Gminy Leżajsk. Wspaniale 
zaprezentowały się działające przy Zespole Szkół 
w Wierzawicach i Zespole Szkół Licealnych 
w Leżajsku zespoły cheerleaderek, których 
popisy taneczno-gimnastyczne rozpalały salę 
do czerwoności. 

Oby więcej takich imprez w Leżajsku! 
Wiesław Karasiński, fot. Piotr Lasota

Kolejność końcowa:
1. AZS UW Warszawa
2. Mag Rys Zgierz
3. Lotnik Wierzawice
4. Odra Brzeg

Król strzelców turnieju 
Jessica Musijowska (Lotnik)
MVP turnieju 
Marta Mańkowska (AZS) 

Pierwsza piątka turnieju:
Alicja Przychodzień (AZS)
Agata Bogusz (AZS)
Mirella Pułtorak (Odra)
Agnieszka Milczarska (Zgierz)
Dominika Majkut (Lotnik)
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Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie
Od 2004 roku Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie prowadzi na terenach Województwa Podkarpackiego program 

mikropożyczek skierowanych do małych jednoosobowych firm oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: 
bezrobotni, osoby pracujące, rolnicy, studenci.

Program polega na udzieleniu mikropożyczek w kwocie 10 000 zł na okres dwóch lat, oprocentowaniem 0 %, prowizja 3 %, 
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą: zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji maszyn i urządzeń, remont 
pomieszczeń.

Wnioski o pożyczkę wypełniane są przy pomocy lokalnego doradcy pożyczkowego, który dojeżdża do miejsca prowadzenia 
działalności. 

Wciągu 4 lat trwania programu udzielono 710 pożyczek na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Osoby zainteresowane mogą uzyskać 
informację u lokalnego doradcy pożyczkowego:

Robert Skwara   Nr tel.: (017) 242 89 91  Kom.: 507 076 144, 692 603 665

Adres biura: 37 – 300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 12 (centrum miasta nad salonem Orange)
e-mail: robert.skwara@wp.pl

Zapraszamy do skorzystania z oferty.
Robert Skwara

Doradca pożyczkowy

            
           

              
        

                   
               


                  
                

                 
               
              

                
    

               
                   
                 
           

        

             
        


   

Leżajskie Targi Pracy

2008 targi@praca.lezajsk.pl
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